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Slovenský zväz sánkarov 
Stanovy 

 
 

Čl. 1 
Základné ustanovenia 

 
(1) Slovenský zväz sánkarov (ďalej len „SZS“) je občianskym združením podľa zákona 

č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúcim fyzické 
osoby a právnické osoby vo všetkých športových odvetviach (ďalej len „Športové 
odvetvia“) sánkarského športu. 

 
(2) Názov SZS v anglickom jazyku je „Slovak Luge Association“. 
 
(3) Sídlom SZS je Starý Smokovec 18074, 062 01 Vysoké Tatry. 
 
(4) SZS je nezávislou organizáciou. Svoju činnosť vykonáva na základe stanov SZS 

a v rámci Ústavy SR a platných zákonov.  
 
(5) SZS je členom medzinárodnej sánkarskej federácie FIL. 
 
(6) SZS je členom Slovenského olympijského výboru (SOV) a prípadne ďalších 

športových organizácií v SR. 
 

 
 

Čl. 2 
Poslanie a úlohy 

 
(1) Poslaním SZS je vytvárať členom podmienky pre vykonávanie sánkarského športu, 

účasť na pretekoch v rámci SR a v zahraničí. Vytvárať podmienky pre výchovu mládeže 
a pre možnosť vytvárania reprezentačných družstiev SR a zabezpečovať reprezentáciu 
Slovenskej republiky.  

 
(2) SZS plní tieto úlohy: 

a) organizovanie súťaží v sánkovaní a rozvoj športových odvetví tohto športu na území 
Slovenskej republiky, 
b) zastupovanie združených športovcov a klubov voči medzinárodnej sánkarskej federácii 
FIL, 
c) zabezpečovanie účasti združených športovcov na medzinárodných súťažiach v sánkovaní, 
d) spolupracuje so štátnymi orgánmi a organizáciami, 
e) zabezpečuje majetkovoprávne veci SZS, 
f) podieľa sa na vytváraní materiálno-technickej a ekonomickej základne pre činnosť 
zdužených subjektov, 
g) zabezpečuje potreby združených subjektov vo forme poradenskej činnosti, servisu, 
školení, medzinárodných stykov, 
h) dohliada na dodržiavanie medzinárodných pravidiel sánkarského športu pri súťažiach 
v Slovenskej republike, vydáva súťažný a disciplinárny poriadok a ďalšie poriadky podľa 
potreby, 
i) zabezpečuje jednotnú metodickú činnosť a školenie trénerov a rozhodcov, 
j) zabezpečuje štátnu reprezentáciu na umelých a prírodných dráhach, 
k) spolupracuje s medzinárodnou sánkarskou federáciou FIL, 
l) spolupracuje s SOV pri zaisťovaní účasti na ZOH a akciách medzinárodnej solidarity, 
m) spolupracuje s ďalšími športovými organizáciami v SR a obhajuje voči nim svoje záujmy, 
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n) vytvára ekonomické a materiálno-technické podmienky pre svoju činnosť a napomáha 
tejto činnosti prevádzkovaním vedľajšej hospodárskej činnosti, 
o) spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SZS a osôb s jeho príslušnosťou, riešia orgány 

na riešenie sporov. 

 
Čl. 3 

Členstvo právnickej osoby 
 

(1) Členstvo právnickej osoby v SZS (ďalej len „Klub SZS“), vzniká prijatím do SZS 
Konferenciou na základe písomnej žiadosti Klubu SZS o členstvo v SZS a následným 
uzatvorením zmluvy o súčinnosti Klubu SZS a SZS. 

 
(2) Klub SZS musí počas svojho členstva v SZS spĺňať všetky nasledovné podmienky: 

a) je občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov 
v znení neskorších predpisov, 
b) jeho poslanie súvisí so sánkarským športom, 
c) jeho riadnym členom je najmenej 5 fyzických osôb. 

 
(3) Klub SZS preukazuje podmienky podľa bodu 2 písm. a) a b) tohto článku predložením 

úradne overenej kópie registrovaných stanov, na ktorých je viditeľná pečiatka a podpis 
príslušného zamestnanca Ministerstva vnútra SR. 

 
(4) Podmienku podľa bodu 2 písm. c) tohto článku overuje SZS nahliadnutím do Registra 

fyzických osôb v športe1 a do Registra právnických osôb v športe2. 
 
(5) Členstvo Klubu SZS zaniká jeho:  

a) písomným oznámením o ukončení členstva doručeným na SZS, 
b) zánikom jeho právnickej osoby, 
c) vylúčením Konferenciou. 

 
(6) Klub SZS má právo: 

a) účasti na Konferencii v zastúpení osobami oprávnenými konať v mene Klubu SZS, 
b) na prístup k všetkým informáciám týkajúcich sa SZS, 
c) podieľať sa na činnosti SZS. 
d) navrhovať kandidátov na členov volených orgánov 
 

(7) Klub SZS má povinnosť: 
a) dodržiavať stanovy SZS, vnútorné predpisy SZS, rozhodnutia orgánov SZS a zmluvu 
o súčinnosti Klubu SZS a SZS, 
b) platiť členské príspevky do SZS v sume a termíne schválených Konferenciou, 
c) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo SZS. 
 
 

Čl. 4 
Členstvo fyzickej osoby 

 
(1) Členstvo fyzickej osoby v SZS (ďalej len „Člen SZS“), vzniká prijatím do SZS na 

základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o členstvo v SZS, predloženej prostredníctvom 
Klubu SZS, v ktorom je fyzická osoba riadnym členom. 

 
(2) Podmienkou členstva Člena v SZS je jeho riadne členstvo v práve jednom Klube SZS. 

                                                           
1 §80 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2 §81 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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(3) Podmienku podľa bodu 2 overuje SZS nahliadnutím do Registra fyzických osôb v 

športe3 a do Registra právnických osôb v športe4. 
 
(4) Členstvo člena SZS zaniká: 

a) písomným oznámením doručeným Klubu SZS, alebo SZS, 
b) úmrtím, 
c) vylúčením Konferenciou. 
d) pri neplnení podmienok podľa bodu (6) tohto článku. 

 
(5) Člen SZS, má právo: 

a) navrhovať kandidátov na členov volených orgánov,  
b) navrhovať svojmu členskému Klubu SZS delegáta, ktorý bude zastupovať Klub SZS na 
Konferencii, 
c) na všetky informácie týkajúce sa činnosti SZS, 
d) podieľať sa na činnosti SZS, 
e) byť volený do orgánov SZS, 

 
(6) Člen SZS má povinnosť: 

a) dodržiavať stanovy SZS, vnútorné predpisy SZS a rozhodnutia orgánov SZS, 
b) platiť členské príspevky do členského Klubu SZS v sume a termíne schválených 
najvyšším orgánom Klubu SZS a do SZS v sume a termíne schválených Konferenciou, 
c) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo SZS. 

 
(7) Za aktívneho člena SZS (ďalej len „Aktívny člen“) sa považuje taký člen Klubu SZS, 

ktorý v roku, ktorý bezprostredne predchádzal konaniu Konferencie: 
a) ako športovec štartoval aspoň trikrát na súťaži organizovanej SZS, 
b) ako rozhodca aspoň jedenkrát rozhodoval súťaž organizovanú SZS, 
c) ako športový odborník (tréner, technik a iný) aspoň jedenkrát sa zúčastnil na súťaži 
organizovanej SZS doma alebo v zahraničí, 
 
     (8) Na návrh Výkonného výboru je možné udeliť jednotlivcom alebo kolektívom čestné 
členstvo, prípadne iné ocenenie. Čestných členov schvaľuje Konferencia.  
a) Najvyšší stupeň čestného členstva je titul čestného predsedu. Môže ho získať 
predchádzajúci predseda SZS, ktorý vykonával túto funkciou minimálne 2 funkčné obdobia 
za sebou a zároveň bol členom Výkonného výboru minimálne 5 funkčných období za sebou. 
b) Čestný predseda má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Výkonného výboru s hlasom 
poradným, byť členom komisií SZS. 
c) Druhý najvyšší stupeň čestného členstva je titul čestný člen Výkonného výboru. Môže ho 
získať člen Výkonného výboru, ktorý vykonával túto funkciu minimálne 5 funkčných období 
za sebou.  
d) Čestný člen Výkonného výboru má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Výkonného 
výboru s hlasom poradným, byť členom komisií SZS. Má právo navrhnúť kandidáta na 
volenú funkciu v orgánoch SZS.    
 

Čl. 5 
Orgány SZS 

 
(1) Orgánmi SZS sú: 

a) Konferencia, 
b) Výkonný výbor, 
c) Kontrolór. 

                                                           
3 §80 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
4 §81 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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(2) Každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SZS, ak ju tam 

navrhne člen SZS. Ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SZS, 
kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny. 

 
(3) Orgány SZS sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri 

rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra; ak rozhodnú v rozpore s jeho stanoviskom, 
sú povinní zverejniť dôvod rozporného rozhodnutia, ako aj predmetné stanovisko kontrolóra. 

 
(4) Výkon funkcie členov orgánov SZS je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom 

orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre SZS, Klub SZS, 
alebo Člena SZS. Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť 
nezávisle od iných orgánov národného športového zväzu. 

 
(5)  

a) Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena SZS alebo jeho člena, 

tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť 

o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena 

ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov 

rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním. 

b) Člen orgánu SZS alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je 

vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo 

v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči 

konečnému rozhodnutiu orgánu SZS alebo jeho člena.  

(6) Funkčné obdobie členov Výkonného výboru a predsedu SZS sú 4 roky, Kontrolóra je 5 
rokov. 

 
(7) Formou rozhodovania orgánov SZS je uznesenie. Vo veci, ktorá nie je súčasťou 

schváleného programu podľa Čl. 6 bodu 14, písm. a), môže najvyšší orgán prijať len 
odporúčania a stanoviská. 

 
(8) Zápisnica z rokovania orgánu SZS: 

a) obsahuje všetky náležitosti podľa osobitného predpisu5, 
b) obsahuje uznesenie orgánu SZS, 
c)  sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia najneskôr do 25 dní odo 

dňa zasadnutia príslušného orgánu. 

 
 

Čl. 6 
Konferencia 

 
(1) Konferencia je najvyšším orgánom SZS. Koná sa najmenej raz za rok.  

 
(2) Členovia Konferencie sú: 

a) delegáti Klubov SZS (ďalej len „Delegát“), ktorí sa preukazujú písomným splnomocnením 
na právny úkon zastupovania svojho Klubu SZS na Konferencii, 
b) členovia Výkonného výboru, 
c) predseda SZS 

                                                           
5 § 21 ods. 2 a § 23 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
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d) Kontrolór, 
e) pracovníci sekretariátu, 
f) predkladatelia žiadostí o členstvo právnických osôb v SZS, 
g) hostia navrhnutí ktorýmkoľvek účastníkom Konferencie, prítomnosť ktorých musí schváliť 
Konferencia, 
h) členom Konferencie s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SZS len na základe 
výkonu funkcie v orgáne SZS. 
 
     (3)  
a) Volený člen Konferencie sa zúčastňuje na zasadnutí Konferencie osobne alebo ho môže 

zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen Konferencie; volený člen 

alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí Konferencie 

predložením zápisnice o jeho zvolení. 

b) Členom Konferencie, ktorý zastupuje športovú organizáciu, je štatutárny orgán športovej 

organizácie alebo ním písomne splnomocnená osoba, ak športovú organizáciu 

na Konferencii nezastupuje volený člen podľa písmena a.  

c) Členom Konferencie a Výkonného výboru je najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho 

navrhne záujmová organizácie športovcov alebo najmenej 50 športovcov.  

 
(4)   Zasadnutia Konferencie sa zúčastňujú delegáti s právom hlasovať určení na základe 

nasledovného kľúča: 

a)  za každých 5 športovcov sa zúčastňuje Konferencie 1 delegát klubu s jedným hlasom, 

b)  za každých 3 športovcov zúčastňujúcich sa SP,MS,ME,SPJ,MSJ,MEJ sa zúčastňuje 

Konferencie navyše 1 delegát klubu s jedným hlasom, 

c) 1 delegát s jedným hlasom ako zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová 

organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov, 

d) 1 delegát s jedným hlasom ako zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová 

organizácia športových odborníkov alebo najmenej 50 športových odborníkov.  

 

(5) Počet delegátov sa určí k 31.3. v roku konania Konferencie.  

 
(6) Konferencia sa koná na území Slovenskej republiky na mieste, ktoré je verejne 

dostupné obvyklým spôsobom najmenej 1 krát za rok alebo do 10 dní od doručenia žiadosti 
nadpolovičnej väčšiny Klubov SZS alebo Kontrolóra SZS o konanie Konferencie. 
 

(7) Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov podľa Čl. 5 bodu 6,  a noví členovia 
orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, Konferenciu je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen 
SZS. 
 

(8) Konferencia sa môže konať aj na základe rozhodnutia Výkonného výboru, pričom 
nesmú byť porušené ustanovenia bodu 6 tohto článku. 
 

(9) Pre účely týchto stanov sa za zvolanie Konferencie považuje zaslanie písomnej 
informácie o dátume, mieste, čase začiatku konania a programe Konferencie jej účastníkom 
a zverejnenie týchto informácií na webovom sídle SZS. 
 

(10) Konferenciu zvoláva Výkonný výbor. 
 

(11) Ak Výkonný výbor nesplní ustanovenia bodu 10, Konferencia sa zíde po dohode 
nadpolovičnej väčšiny Klubov SZS. 

 
(12) Konferenciu vedie osoba poverená zvolávateľom. 
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(13) Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina Delegátov 

všetkých Klubov SZS.  
 

(14) Konferencia najmä: 
a) schvaľuje program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu na začiatku zasadnutia 
nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného 
programu môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská,  
b) rozhoduje o prijatí a zmenách stanov SZS dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov, 
c) rozhoduje o zániku SZS dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov, 
d) schvaľuje reorganizáciu súťaží SZS, ak by nastala, dvojtretinovou väčšinou prítomných 
Delegátov, 
e) rozhoduje o žiadostiach o prijatie nových Klubov SZS a členov SZS a o ich vylúčení zo 
SZS nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov, 
f) volí a odvoláva členov volebnej komisie, ktorá pripravuje a riadi voľby do orgánov SZS 
nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov, 
g) volí a odvoláva predsedu SZS, Kontrolóra 2/3 väčšinou prítomných delegátov, s uvedením 
dôvodu odvolania,  
h) schvaľuje plán činnosti SZS a výročnej správy nadpolovičnou väčšinou prítomných 
Delegátov, 
i) schvaľuje rozpočet SZS, správu o hospodárení a výročnú správu SZS nadpolovičnou 
väčšinou prítomných Delegátov, 
j) schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti6 alebo nadobudnutie, zmenu či zánik 
majetkových práv v takejto spoločnosti dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov, 
k) právo rozhodovať o zmene vlastníckych práv dlhodobého hmotného nehnuteľného 
majetku SZS má jedine Konferencia SZS. Na schválenie zmeny vlastníckych práv je 
potrebný súhlas dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov  
l) rozhoduje o akýchkoľvek iných otázkach nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov, 
m) berie na vedomie správu Kontrolóra, 
n) schvaľuje uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 50 
% ročného rozpočtu dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov. 
 

(15) Voľby do orgánov SZS, hlasovanie o personálnych otázkach, alebo hlasovanie na 
požiadanie aspoň jednej štvrtiny prítomných Delegátov sa vykonávajú tajne. V ostatných 
prípadoch sa hlasovanie vykonáva verejne. 
 

(16) Predseda SZS je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek člena SZS vopred požiadať 
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR o určenie nezávislého pozorovateľa, ktorý 
bude oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania 
hlasov. 

 
(17) Po ukončení 4-ročného funkčného obdobia Výkonný výbor zvolá volebnú 

Konferenciu, do ktorej pôsobnosti patrí najmä: 
a) brať na vedomie správu o činnosti SZS za 4-ročné obdobie, 
b) stanoviť program a hlavné úlohy SZS na ďalšie funkčné obdobie, 
c) zvoliť 12 členov Výkonného výboru a predsedu. Do Výkonného výboru nominujú po 2 
členoch sánkarsky oddiel TJ Vysoké Tatry, oddiel saní TJ Lokomotíva Čadca, ŠKS 
Helcmanovce, Sánkarský klub Matejovce, ŠK DUKLA Banská Bystrica, SK Lendak. Do 

volieb Kontrolóra nominujú po 1 zástupcovi sánkarsky oddiel TJ Vysoké Tatry, oddiel saní TJ 
Lokomotíva  Čadca, ŠKS Helcmanovce, Matejovce a ŠK DUKLA Banská Bystrica. Jedným 
z členov Výkonného výboru, ktorého volí Konferencia je aj najmenej jeden zástupca 
športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov. 

                                                           
6 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
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d) Voľby do orgánov SZS sa vykonávajú na zasadnutí Konferencie alebo elektronickou 

formou prostredníctvom informačného systému športu v súlade s predpismi národného 

športového zväzu. 

     (18) Kontrolór sa volí na Konferencii, ktorá predchádza uplynutiu funkčného obdobia 

kontrolóra, ktorý vykonáva túto funkciu. Ak bol nový kontrolór zvolený pred uplynutím 
funkčného obdobia predchádzajúceho kontrolóra, výkon funkcie zvoleného kontrolóra začína 
dňom nasledujúcim po uplynutí funkčného obdobia predchádzajúceho kontrolóra.  

      (19) Konferencia, na ktorej sa konajú doplňujúce voľby, sa nepovažuje za volebnú 
konferenciu. 

      (20) Pozvánka, návrh programu Konferencie a podklady k rokovaniu Konferencie zasiela 
SZS osobám oprávneným zúčastniť sa na Konferencii spôsobom obvyklým najmenej sedem 
dní pred konaním Konferencie.   

 
Čl. 7 

Výkonný výbor 
 

(1) Výkonný výbor riadi činnosť SZS v čase medzi Konferenciami v súlade s uznesením 
Konferencie. Výkonný výbor tvorí 12 členov + predseda SZS + členom výkonného výboru je 
minimálne jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov 
alebo najmenej 50 športovcov. Výkonný výbor schvaľuje rozhodnutia nadpolovičnou 
väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu SZS. 
Pripúšťa sa hlasovanie „per rollam“, ktorého postup upravuje osobitný predpis schválený 
výkonným orgánom. Právo návrhu na výmenu menovaného člena Výkonného výboru má 
jeho príslušný oddiel alebo klub.  

Funkcie vo Výkonnom výbore sú: 

a) predseda SZS 
b) podpredseda SZS 
c) predsedovia komisií (reprezentačnej, hospodárskej, STK, medzinárodnej a ďalších podľa 

potreby) 
d) člen 

 
(2) Členovi Výkonného výboru vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do Výkonného 

výboru. 
 

(3) Členovi Výkonného výboru zaniká mandát: 
a) uplynutím štyroch rokov odo dňa jeho zvolenia, 
b) písomným vzdaním sa členstva vo Výkonnom výbore, 

c) odvolaním Konferenciou, alebo 
d) úmrtím. 
 

(4) Členovia Výkonného výboru, ktorým uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 3 písm. a) 
tohto článku, sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie fungovania 
SZS až do zvolenia nových členov Výkonného výboru. 
 

(5) Zaniknutím mandátu člena Výkonného výboru podľa bodu 3 písm. b) až d) Výkonný 
výbor pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšej 
Konferencie. Na tejto Konferencii jej Delegáti zvolia nového člena Výkonného výboru. 
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(6) Zasadnutia Výkonného výboru zvoláva predseda SZS. 
 
(7) Zasadnutie Výkonného výboru riadi predseda SZS alebo ním písomne poverená 

osoba. 
 

(8) Na zasadnutí Výkonného výboru má právo zúčastniť sa Kontrolór. 
 

(9) Výkonný výbor SZS: 
a) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Konferencie, 
b) zabezpečuje činnosť SZS podľa plánu činnosti a podľa pracovného harmonogramu 
zasadnutí, 
c) vytvára a zverejňuje súťažný poriadok, ktorý upravuje podmienky účasti na súťažiach 
organizovaných SZS a ich hodnotenie, 
d) vytvára a zverejňuje termínový kalendár súťaží, 
e) je disciplinárnym orgánom, orgánom na riešenie sporov a licenčným orgánom SZS, 
f) podľa potreby vytvára sekretariát SZS a určuje pracovné podmienky jeho pracovníkov. 
Činnosť sekretariátu riadi a kontroluje predseda v zmysle uznesení Výkonného výboru,  
g) zabezpečuje plnenie ďalších úloh, ktoré vyplývajú z uznesení a odporúčaní iných orgánov, 
h) schvaľuje delegáta na kongres FIL, 
i) zriaďuje komisie zväzu a ich predsedov, ktorí navrhujú členov im pridelených komisií. 
Členov komisií schvaľuje Výkonný výbor. 
j) v mene SZS sú oprávnení navonok vystupovať a konať predseda a ďalšie osoby 
splnomocnené Výkonným výborom SZS, 
k) Výkonný výbor organizuje a riadi činnosti a aktivity zamerané na: 

- športovú činnosť, 
- hospodársku činnosť zameranú na získanie vlastných finančných a materiálnych 

prostriedkov a zdrojov, 
l) Výkonný výbor rozdeľuje na základe schválených pravidiel a v súlade s rozpočtom 
prostriedky získané vlastnou činnosťou, ako aj prostriedky získané od štátu a ďalších 
organizácií a jednotlivcov,  
m) Výkonný výbor volí podpredsedu SZS z členov Výkonného výboru na najbližšom 
Výkonnom výbore po volebnej Konferencii,  
 

(10) Rozhodnutia Výkonného výboru sú právoplatné v prítomnosti nadpolovičnej väčšiny 
členov Výkonného výboru. Výkonný výbor prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov 
prítomných na jeho zasadnutí.  
 
 

Čl. 8 
Kontrolór 

 
(1) Kontrolór je vnútorným kontrolným orgánom SZS. Za svoju činnosť zodpovedá 

Konferencii SZS. Kontroluje dodržiavanie stanov SZS a uznesení Konferencie orgánmi SZS, 
upozorňuje orgány SZS na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Kontroluje 
hospodárnosť využívania prostriedkov SZS, kontroluje správnosť rozdeľovania prostriedkov 
SZS, kontroluje dodržiavanie rozpočtu SZS a zásad s jeho narábaním, predkladá správu 
Konferencii SZS.  
 

(2)  Kontrolór vykonáva funkciu kontrolóra podľa osobitného predpisu.7  
Kontrolórovi vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb na Kontrolóra. 
 

(3) Kontrolórovi zaniká mandát: 

                                                           
7 Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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a) uplynutím piatich rokov od jeho zvolenia, 
b) písomným vzdaním sa funkcie Kontrolóra, 

c) odvolaním Konferenciou, alebo 
d) úmrtím. 
 

(4) Kontrolór, ktorému uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 3 písm. a) tohto článku, je 
oprávnený vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie činnosti SZS až do zvolenia 
nového Kontrolóra.  
 

(5) Po zaniknutí mandátu Kontrolóra zvolia Delegáti na najbližšej Konferencii nového 
Kontrolóra v súlade s s Čl. 6 bodom 14, písm. g). 
 

(6) Výkon Kontrolóra je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena iných orgánov SZS.  
 
(7) Kontrolór je oprávnený zúčastňovať sa na zasadnutiach VV SZS a prednášať návrhy, 

pripomienky alebo upozornenia. Kontrolór má právo vyžiadať si informácie týkajúce sa 
priebehu a uznesení VV SZS alebo jeho orgánov.  
 
 

Čl. 9 
Predseda 

 
(1) Zabezpečuje plnenie uznesení Konferencie a riadi činnosť Výkonného výboru, za čo  

zodpovedá Konferencii. 
 

(2) Obhajuje záujmy SZS voči SOV, FIL a ďalším organizáciám.  
 

(3) Rozhoduje v medziobdobí zasadania Výkonného výboru o neodkladných otázkach.  
Svoje rozhodnutia predkladá Výkonnému výboru.  

 
(4) Udržuje kontakt so sekretariátom SZS, kontroluje a riadi jeho činnosť. 

 
(5) V prípade potreby zastupuje predsedu podpredseda alebo iný člen Výkonného  

výboru ním poverený. 
 

(6) V prípade odstúpenia, úmrtia a pod. preberá funkciu a zodpovednosti predsedu 
podpredseda SZS. 

 
(7) Do šiestich mesiacov po ukončení činnosti predsedu je potrebné zvolať Konferenciu,  

prípadne mimoriadnu Konferenciu, kde sa uskutočnia doplňujúce voľby predsedu. 
 
 
 

Čl. 10 
Štatutárne orgány 

 
(1) Štatutárnymi zástupcami SZS sú: 

a) predseda SZS 
b) osoba splnomocnená Výkonným výborom SZS 
Štatutárni zástupcovia SZS konajú v mene SZS samostatne.  

 
(2) Za SZS môžu konať na základe písomného splnomocnenia s určením rozsahu  

a časového obdobia aj iné fyzické a právnické osoby.  
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Čl. 11 
Majetok a hospodárenie SZS 

 
(1) Majetok SZS môže tvoriť hnuteľný a nehnuteľný majetok, finančné fondy, pohľadávky 

a iné majetkové práva. 
 
(2) Zdrojom príjmov SZS sú členské príspevky, dotácie a príspevky z verejných zdrojov, 

dotácie a príspevky z FIL, dary a príjmy zo sponzorskej činnosti, dotácie SOV a ďalších 
športových organizácií v SR, finančné a nefinančné plnenia za služby poskytnuté tretím 
osobám ako samostatná zárobková činnosť v rozsahu poslania SZS, príjmy z vedľajšej 
hospodárskej činnosti. 

 
(3) S majetkom SZS hospodári Výkonný výbor v súlade s uznesením Konferencie.  

 
(4) Hospodárenie zväzu sa riadi rozpočtom schváleným Konferenciou. Rozpočtom 

disponuje Výkonný výbor, ktorý zodpovedá za čerpanie. Výkonný výbor schvaľuje nákup 
a predaj dlhodobého hmotného hnuteľného majetku.  
  
 

Čl. 12 
Zánik SZS 

 
(1) SZS zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe 

rozhodnutia Konferencie SZS. 
 
(2) Po rozhodnutí o zániku SZS zvolí Konferencia likvidátora a určí termín nasledujúcej 

Konferencie za účelom schválenia správy o likvidácii predloženej likvidátorom. 
 
(3) Likvidátor vykoná možné vyrovnanie záväzkov a pohľadávok SZS a predloží o tom 

správu Konferencii. 
 
(4) Postup uvedený v bode 1 a 2 tohto článku sa opakuje až do schválenia správy o 

likvidácii. 
 
(5) Všetok majetok SZS, zostávajúci vo vlastníctve SZS po schválení správy o likvidácii, 

bude alternatívne vopred určeným pomerom prevedený na všetky Kluby SZS. 
 
 

Čl. 13 
Prechodné ustanovenia 

 
     (1) Funkčné obdobie členov orgánov SZS, ktorí vykonávajú volenú funkciu v SZS ku dňu 

účinnosti týchto stanov, zostáva zachované. V prípade predčasného ukončenia výkonu 

funkcie člena voleného orgánu, ktorý bol zvolený podľa predchádzajúcich predpisov, bude na 

zvyšok volebného obdobia do orgánu zvolený nový člen orgánu podľa týchto stanov. 

 
Čl. 14 

Záverečné ustanovenia 
 

 
(1) Výklad týchto stanov a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva 

Výkonný výbor. 
(2) V prípade, že niektoré ustanovenie stanov je v rozpore so zákonom č. 440/2015 Z. z. 
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o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o športe) alebo s iným právnym 
predpisom Slovenskej republiky (ďalej len SR), platí a použije sa vždy znenie Zákona 
o športe resp. iného právneho predpisu SR.  

(3) Vzťahy neupravené týmito stanovami, vnútornými predpismi alebo smernicami sa 
riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Ak sa niektoré ustanovenie týchto 
stanov alebo jeho časť ukáže ako neplatné alebo neúčinné alebo v rozpore s právnym 
poriadkom SR, uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenie stanov, ktoré ostávajú platné 
a účinné aj naďalej v celom rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva alebo povinnosti sa použije 
príslušné zákonné ustanovenie.  

 
(4) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením Konferenciou dňa 27. mája 2017 a 

účinnosť ich registráciou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Doterajšie stanovy SZS 
strácajú účinnosť nadobudnutím účinnosti týchto stanov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


