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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Názov združenia v slovenskom jazyku je Slovenský zväz športového  rybolovu. 

 

2. Názov združenia v anglickom jazyku je Slovak Union for Sport Angling. 

 

3. Oficiálny skrátený názov Slovenský zväz športového  rybolovu je SZŠR. 

 

4. Sídlo Slovenského zväzu športového rybolovu je Andreja Kmeťa 314/20, 010 01 Žilina. 

 

5. SZŠR je občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov.  

 

6. SZŠR je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon o 

športe”). 

 

7. SZŠR je členom svetovej konfederácie športového rybolovu CIPS a jeho federácií FIPSed 

(sladkovodný rybolov) a FIPS Mouche (lov rýb udicou na umelú mušku). 

 

 

Článok II. 

Vymedzenie základných pojmov 

 

1. Na účely Stanov a ostatných predpisov SZŠR (ďalej len “predpisy SZŠR ”) sa rozumie pod 

pojmom alebo skratkou: 

a) člen SZŠR - riadny člen SZŠR (ďalej len “riadny člen”) a pridružený člen SZŠR 

(ďalej len “pridružený člen”) ako právnická osoba a individuálny člen SZŠR (ďalej len 

“individuálny člen”) a čestný člen SZŠR (ďalej len “čestný člen”) ako fyzická osoba, 

b) organizačné jednotky Slovenského rybárskeho zväzu - OJ SRZ, ktorá má 

v stanovenom termíne prihlásené družstvo do súťaže LRU. 

c) klub – družstvo OJ SRZ alebo športový klub pri OJ SRZ, registrovaný v registri 

právnických osôb v športe, 

d) pretekár - športovec, ktorý sa zúčastňuje v súťaži v rybolove organizovanej SZŠR 

alebo členmi SZŠR, registrovaný v IS v družstve registrovanom OJ SRZ, 

e) talentovaný športovec – športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň 

talentu, športových zručností a schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných 

športovcov SZŠR, 

f) príslušnosť k SZŠR - príslušnosť založená: 

1. registráciou v IS športového zväzu, 

2. účasťou v súťaži za SZŠR, 

3. účasťou v súťaži organizovanej alebo riadenej SZŠR alebo inou právnickou 

osobou ním poverenou organizovaním alebo riadením súťaže, 

4. účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže SZŠR alebo inou právnickou 

osobou ním poverenou organizovaním alebo riadením súťaže, 
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5. športovou reprezentáciou SR (ďalej len “športová reprezentácia”), 

6. členským vzťahom alebo dobrovoľníckym vzťahom k SZŠR, 

7. zmluvným vzťahom so SZŠR, ktorého predmetom je športová činnosť, ak ide 

o športovca alebo športového odborníka, 

8. účasťou na riadení a správe SZŠR alebo  

9. účasťou na príprave na súťaž a na súťaži ako sprievodný personál družstva. 

g) organizovaný športový rybolov – registrácia, organizovanie, vykonávanie, riadenie, 

správa, podpora a rozvoj športového rybolovu v rámci SZŠR a CIPS, ktoré organizujú 

súťaže a reprezentáciu podľa pravidiel pre jednotlivé disciplíny športového rybolovu, 

h) administratíva SZŠR - výkonný aparát SZŠR na personálne, organizačno-technické a 

administratívne zabezpečovanie hlavných činností SZŠR a plnenia úloh SZŠR, 

i) športový odbor – disciplína, v ktorej sa uskutočňujú jednotlivé súťaže športového rybolovu 

(plávaná, mucha, prívlač, feeder, kapor a iné), 

j) športový odborník – tréner, kapitán medzinárodnej reprezentácie, kvalifikovaný rozhodca, 

delegát v medzinárodných organizáciách, 

k) ISŠ – informačný systém športovcov, 

l) otvorená postupová súťaž – súťaž (1. liga, 2. liga, divízia), do ktorej sa prihlási v danom 

roku minimálny počet družstiev, stanovený registračným poriadkom SZŠR. V prípade 

nedostatočného počtu prihlásených družstiev príslušná postupová súťaž (1. liga, 2. liga, 

divízia) nebude otvorená, 

m) OJ SRZ – organizačné jednotky Slovenského rybárskeho zväzu.  

 

 

Článok III. 

Poslanie, ciele a hlavné činnosti SZŠR 

 

1. SZŠR vznikol ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických a 

právnických osôb pôsobiacich v organizovanom športovom rybolove pri Slovenskom 

rybárskom zväze na území SR a plnenia ich spoločného poslania a cieľov uvedených 

v stanovách. 

 

2. Poslaním SZŠR je najmä: 

a) vykonávanie výlučnej pôsobnosti pre organizovaný športový rybolov a pôsobnosti 

na území SR ako člen CIPS a jeho federácií FIPSed a FIPS Mouche, ktorých 

poslaním je združovať štáty sveta v oblasti rybárstva, bojovať za čistotu vôd, 

podieľať sa na rozvoji vedy a výskumu a podporovať rozvoj športových súťaží 

v love rýb udicou na plávanú, prívlač, feeder a mušku, 

b) spolupráca a vzájomná podpora pri realizácii športového rybolovu so Slovenským 

rybárskym zväzom, 

c) organizovanie celoštátnych súťaží dospelých a celoštátnych súťaží mládeže 

v športovom rybolove, 

d) zabezpečovanie výberu a prípravy športovcov  do športovej reprezentácie a ich 

účasti na medzinárodných súťažiach, 

e) zabezpečovanie starostlivosti o talentovaných športovcov, 

f) podpora a rozvoj športového rybolovu s osobitným dôrazom na detí a mládež a 

g) zabezpečovanie jednotnej metodickej činnosti a školenia trénerov a rozhodcov. 
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3. Napĺňaním poslania SZŠR sa dosahujú ciele SZŠR a napĺňa sa verejný záujem v 

športe, ktorým je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečovanie prípravy a účasti 

športovej reprezentácie na významných súťažiach, ochrana integrity športu a podpora 

zdravého spôsobu života obyvateľstva. 

 

 

Článok IV.  

Členstvo v SZŠR 

 

1. Členstvo v SZŠR je dobrovoľné. Každý člen združenia môže kedykoľvek v súlade so 

Stanovami zo SZŠR vystúpiť. 

 

2. Členstvo v SZŠR je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena SZŠR s poslaním, 

cieľmi, úlohami a pravidlami fungovania SZŠR ako občianskeho združenia. 

 

3. SZŠR zabezpečuje plnenie svojho poslania, cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich 

členov a v spolupráci s nimi. 

 

 

Článok V. 

Vznik a zánik členstva v SZŠR 

 

1. Členom SZŠR sa môže stať žiadateľ, ktorý splní podmienky určené v Stanovách 

a predpisoch SZŠR. Na vznik členstva v SZŠR nie je právny nárok. 

 

2. Postup pri prijatí člena SZŠR určujú Stanovy a vnútorné predpisy SZŠR. 

 

3. Riadnymi členmi Zväzu sa po splnení podmienok určených Stanovami môžu stať : 

a. Slovenský rybársky zväz     

b. Organizačné jednotky Slovenského rybárskeho zväzu. 

 

4. Právnická osoba, ktorá sa chce stať riadnym členom Zväzu, musí písomne podať žiadosť o 

registráciu za riadneho člena adresovanú SZŠR. 

 

5. Individuálnym členom je fyzická osoba, ktorá je registrovaná v Informačnom a registračnom 

systéme SZŠR prostredníctvom riadneho člena. Individuálny člen nemá priame hlasovacie 

právo na Konferencii. Má právo podieľať sa na činnosti SZŠR, podávať návrhy na zmenu 

predpisov SZŠR sprostredkovane cez riadnych členov, ku ktorým má príslušnosť alebo cez 

iné osoby pôsobiace v orgánoch SZŠR. Individuálne členstvo v SZŠR vzniká okamihom 

schválenia registrácie fyzickej osoby v Informačnom a Registračnom systéme SZŠR. 

Registrácia je podmienkou, ktorej splnenie musí predchádzať aktívnej účasti fyzickej osoby 

na športovej činnosti v rámci SZŠR. 

 

6. Za aktívneho člena SZŠR (ďalej len „Aktívny člen“) sa považuje taký člen SZŠR, ktorý 

v roku, ktorý bezprostredne predchádzal konaniu konferencie: 

a) ako športovec štartoval aspoň trikrát na súťaži, ktorú organizoval SZŠR 

b) ako rozhodca aspoň jedenkrát rozhodoval na súťaži, ktorú organizoval 

SZŠR 

c) ako športový odborník (tréner, technik..) sa aspoň jedenkrát zúčastnil na 

súťaži organizovanej SZŠR doma alebo v zahraničí.   
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7. Na návrh Výkonného výboru je možné udeliť jednotlivcom alebo kolektívom čestné 

členstvo, prípadne iné ocenenie. Čestných členov schvaľuje Konferencia. 

 

8. Členstvo v SZŠR zaniká: 

a) vystúpením, 

b) vylúčením, 

c) smrťou alebo právnym zánikom člena SZŠR, 

d) právnym zánikom SZŠR alebo 

e) neuhradením členských poplatkov. 

 

9. Riadny člen, ktorým má záujem vystúpiť zo SZŠR, je povinný v záujme zachovania 

integrity súťaží písomne o tom informovať SZŠR najmenej 30 dní vopred. 

 

10. Individuálny člen, ktorý má záujem vystúpiť zo SZŠR, písomne informuje SZŠR o zrušení 

registrácie v Informačnom a registračnom systéme SZŠR.  

 

11. O neprijatí za člena SZŠR člena SZŠR rozhoduje Konferencia. 

 

 

Článok VI. 

Vylúčenie zo zväzu 

 

1. Člen zväzu môže byť vylúčený zo zväzu: 

a) ak závažne poruší predpisy SZŠR, pričom za závažné porušenie sa považuje najmä: 

1. porušenie pravidiel Svetového antidopingového programu členom, štatutárnym 

orgánom alebo iným funkcionárom člena, 

2. manipulácia priebehu a výsledkov súťaží členom, štatutárnym orgánom alebo 

iným funkcionárom člena, 

3. aktívna účasť na násilí a neviazanosti divákov v súvislosti s verejným športovým 

podujatím, 

4. korupcia (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia) alebo športová 

korupcia, ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán alebo iný funkcionár člena, 

alebo iná osoba v prospech člena Zväzu, 

5. iná trestná činnosť závažnej povahy, ktorej sa dopustil člen, štatutárny orgán 

alebo iný funkcionár člena, alebo iná osoba v prospech člena Zväzu, alebo 

6. dlhodobé alebo opakované porušenie povinnosti člena Zväzu stanovenej 

predpismi Zväzu alebo rozhodnutím príslušného orgánu Zväzu, ktoré vážne 

ohrozuje alebo môže vážne ohroziť princípy a vzťahy vo Zväze alebo autoritu 

normatívneho systému Zväzu alebo rozhodovacej činnosti orgánov Zväzu, 

b) ak prestane spĺňať podmienky členstva (napr. strata bezúhonnosti, neuhradenie 

členského príspevku napriek opakovanej písomnej výzve...) 

c) z dôvodu neprihlásenia žiadneho športovca alebo družstva do súťaže organizovanej 

Zväzom alebo jeho členmi. 

 

2. O vylúčení člena zo Zväzu rozhoduje Konferencia. Závažné porušenie Stanov podľa 

predchádzajúceho odseku sa považuje za každých okolností za závažné disciplinárne 

previnenie. 

 

3. O vylúčení individuálneho člena alebo čestného člena zo Zväzu môže rozhodnúť aj 

disciplinárna komisia na základe závažného disciplinárneho previnenia.  

 



6 

 

4. Vylúčenie zo Zväzu nezbavuje vylúčeného člena Zväzu povinnosti vyrovnať svoje finančné 

alebo iné záväzky voči Zväzu a jeho členom. 

 

 

Článok VII. 

Práva člena SZŠR 

 

1. Člen SZŠR má právo: 

a) byť navrhnutý za kandidáta na volenú alebo ustanovovanú funkciu v rámci SZŠR, ak 

spĺňa podmienky kandidatúry určené predpismi SZŠR, 

b) podieľať sa na činnosti SZŠR v rámci plnenia úloh, ktoré mu boli zverené, 

c) predkladať návrhy na zmenu predpisov SZŠR, 

d) podať podnet alebo návrh príslušnému orgánu SZŠR, 

e) byť informovaný a požadovať informácie o záležitostiach SZŠR prostredníctvom 

administratívy SZŠR a 

f) navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZŠR. 

 

2. Riadny člen má okrem práv podľa odseku 1 aj tieto práva: 

a) voliť delegátov konferencie a prostredníctvom nich hlasovať na Konferencii, 

b) predkladať návrhy, ktoré majú byť súčasťou programu Konferencie, 

c) zastupovať/reprezentovať záujmy rybárskeho hnutia za kluby, družstvá, organizácie, 

oblasti a regióny a 

d) prijímať ocenenia a odmeny za umiestnenie v súťaži, výchovné, solidárny príspevok 

a iné úhrady súvisiace so športovou činnosťou. 

 

3. Riadny člen uplatňuje svoje záujmy a práva na Konferencii priamo alebo prostredníctvom 

volených alebo inak ustanovených delegátov. 

 

 

Článok VIII. 

Povinnosti člena SZŠR 

 

1. Člen SZŠR je povinný: 

a) dodržiavať Stanovy SZŠR, predpisy a rozhodnutia SZŠR, 

b) starať sa o všestranný rozvoj rybárstva a športového rybolovu, najmä sa usilovať o 

zvýšenie jeho popularity medzi mládežou a deťmi, 

c) písomne oznámiť SZŠR všetky právne významné zmeny, iné závažné právne 

významné skutočnosti, majúce vplyv na jeho členstvo v SZŠR, 

d) platiť poplatky vo výške určenej predpismi SZŠR, 

e) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového 

programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení 

proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov 

a rozhodnutí a 

f) zabezpečiť vykonávanie športovej činnosti odborne spôsobilým športovým 

odborníkom, ak sa vyžaduje odborná spôsobilosť. 

 

 

Článok IX. 

Orgány SZŠR 

 

1. Najvyšším orgánom SZŠR je Konferencia. 
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2. Najvyšším výkonným orgánom SZŠR je Výkonný výbor. 

 

3. Najvyšším kontrolným orgánom SZŠR je Kontrolná komisia SZŠR, resp. Kontrolór, 

v zmysle článku XXV.  

 

4. Disciplinárnym orgánom SZŠR je Disciplinárna komisia.  

 

5. Spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SZŠR a osôb s jeho príslušnosťou, riešia orgány 

na riešenie sporov. 

 

6. Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných 

orgánov SZŠR. 

 

7. O odvolaní člena Výkonného výboru, disciplinárneho orgánu a kontrolného orgánu 

rozhoduje Konferencia. 

 

8. Výkon funkcie členov orgánov SZŠR je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom 

orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľov tovarov alebo služieb pre SZŠR, klub SZŠR 

alebo člena SZŠR. Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť 

nezávisle od iných orgánov SZŠR. 

a) ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena SZŠR 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 hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú 

ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním, 

b) člen orgánu SZŠR 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 SZŠR alebo jeho člena.   

 

 

Článok X. 

Konanie a rozhodovanie orgánov SZŠR a ich členov 

 

1. Každý člen SZŠR môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZŠR. 

 

2. Každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SZŠR, ak ju tam 

navrhne člen SZŠR. Ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou 

k SZŠR, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny. 

Navrhnutá osoba musí: 

a) mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

b) byť bezúhonná, 

c) súhlasiť s kandidatúrou a  

d) spĺňať ďalšie podmienky ustanovené Zákonom o športe alebo určené predpismi 

SZŠR. 

 

3. Orgány SZŠR sú povinné vykonávať svoju pôsobnosť v súlade s platným právnym 

poriadkom SR, Predpismi SZŠR s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so 

záujmami SZŠR. Pre splnenie požiadavky náležitej odbornej starostlivosti sa vyžaduje, aby 

si funkcionár alebo orgán SZŠR k svojmu rozhodnutiu závažnej povahy vopred vyžiadal 

odborné stanovisko kontrolóra. Pri rozhodovaní musia zohľadňovať stanoviská kontrolnej 
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komisie, resp. kontrolóra, ak rozhodnú v rozpore s jeho stanoviskom, sú povinný zverejniť 

dôvod rozporného stanoviska, ako aj predmetné stanovisko kontrolóra. 

 

4. Formou rozhodovania orgánov SZŠR je uznesenie. Uznesenie orgánu SZŠR nadobúda 

účinnosť jeho schválením, ak v ňom nie je určený neskorší dátum účinnosti. Vo veci, ktorá 

nie je súčasťou schváleného programu podľa Čl. XIV, bodu 3, písm. a) môže Konferencia 

prijať len odporúčania a stanoviská. 

 

5. Zápisnica zo zasadnutia orgánu SZŠR s rozhodovacou pôsobnosťou vrátane programu, 

prezenčnej listiny a prijatých uznesení sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle 

SZŠR a v ISŠ v termíne podľa zákona o športe. Zápisnica sa zároveň zašle všetkým osobám 

oprávneným zúčastniť sa zasadnutia konferencie, výkonného výboru a kontrolného orgánu. 

Zápisnica sa eviduje v registri zápisníc v ISŠ. 

 

6. Zápisnica zo zasadnutia orgánu SZŠR s rozhodovacou pôsobnosťou obsahuje: 

a) schválený program zasadnutia, 

b) prezenčnú listinu; ak ide o zápisnicu z konferencie aj zápisnice o zvolení alebo 

ustanovení delegáta, náhradníkov delegátov a písomné splnomocnenia, ak boli 

predložené a údaj o spôsobe overenia oprávnenosti účasti fyzickej osoby ako 

delegáta na konferencii, 

c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, 

d) dôležité vyjadrenia členov orgánov SZŠR k jednotlivým bodom programu, 

e) uznesenia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a 

odlišného stanoviska člena orgánu SZŠR, ktorý nesúhlasil s prijatým uznesením 

alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada, a 

f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa. 

 

7. Zápisnica z konania Konferencie a správa volebnej komisie sa uchovávajú počas šiestich 

rokov odo dňa konania konferencie alebo konania volieb. 

 

8. Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou môžu prijímať uznesenia formou hlasovania 

“per rollam”, ktorého pravidlá upravuje osobitný predpis SZŠR. 

 

9. Rozhodnutia orgánov na riešenie sporov sa zverejňujú na webovom sídle SZŠR. 

 

 

Článok XI. 

Funkčné obdobie volených funkcionárov SZŠR 

  

1. Funkčné obdobie členov orgánov SZŠR je 4 roky; to neplatí, ak ide o doplňujúcu voľbu. 

Funkčné obdobie kontrolnej komisie je 5 rokov, funkčné obdobie kontrolóra (v zmysle čl. 

XXV., bod 10) je 5 rokov. V záujme zabezpečenia efektívnej výmeny vedenia SZŠR a 

kontinuity procesov riadenia činností SZŠR sa funkčné obdobie členov výkonného výboru 

na konci ich funkčného obdobia končí spoločne s funkčným obdobím prezidenta. Predĺženie 

funkčného obdobia členov výkonného výboru na základe rozhodnutia výkonného výboru je 

neprípustné.  

 

2. Členom volených orgánov vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do príslušného 

orgánu SZŠR. 

 

3. Funkcia prezidenta alebo iného člena orgánu SZŠR zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia, 



9 

 

b) písomným vzdaním sa svojej funkcie, 

c) odvolaním z funkcie oprávneným orgánom, 

d) rozhodnutím súdu o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony, 

e) odsúdením za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie alebo v 

súvislosti s činnosťou v SZŠR, alebo 

f) úmrtím. 

 

4. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia prezidentovi alebo 

tajomníkovi SZŠR. 

 

5. Ak zanikne výkon funkcie člena voleného orgánu SZŠR pred uplynutím jeho funkčného 

obdobia, môže Výkonný výbor na návrh prezidenta alebo iného člena Výkonného výboru 

poveriť iného člena SZŠR výkonom funkcie namiesto dotknutého člena orgánu do 

najbližšieho zasadnutia orgánu oprávneného voliť člena tohto orgánu. Na najbližšom 

zasadnutí zvolí príslušný orgán SZŠR nového člena orgánu SZŠR na zostávajúcu časť 

funkčného obdobia. Ak na tomto zasadnutí nebude zvolený nový člen orgánu SZŠR, 

pokračuje poverený člen SZŠR vo výkone funkcie až do zvolenia nového člena orgánu 

SZŠR. 

 

6. V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činností 

SZŠR sú členovia orgánov SZŠR, ktorým uplynulo funkčné obdobie, oprávnení vykonávať 

iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie fungovania SZŠR až do zvolenia nových členov 

orgánov SZŠR. 

 

7. Zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie 

a voľby volených orgánov sa zverejňujú na webovom sídle SZŠR. 

 

 

Článok XII. 

Konferencia SZŠR 

 

1. Konferencia je najvyšším orgánom SZŠR, ktorý prijíma najzávažnejšie rozhodnutia SZŠR. 

 

2. Konferencia sa koná na území Slovenskej republiky na mieste, ktoré je verejne dostupné 

obvyklým spôsobom najmenej 1krát za rok.  

 

3. Konferenciu zvoláva Výkonný výbor.  

 

4. Za zvolanie Konferencie sa pre účely týchto Stanov považuje zaslanie písomnej informácie 

o dátume, mieste, čase začiatku konania a programe Konferencie jej účastníkom 

a zverejnenie týchto informácii na webovom sídle SZŠR. 

 

5. Konferenciu vedie osoba poverená zvolávateľom. 

 

6. Pozvánka, návrh programu a podklady k rokovaniu Konferencie sa zasiela osobám 

oprávneným zúčastniť sa Konferencie spôsobom obvyklým najmenej sedem dní pred 

konaním Konferencie. 

 

7. Konferencia, na ktorej sa konajú doplňujúce voľby, sa nepovažuje za volebnú Konferenciu. 

 

8. Ostatné náležitosti prípravy a priebehu konferencie upravuje Rokovací poriadok konferencie 

SZŠR. 
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9. Zasadnutie alebo hlasovanie Konferencie SZŠR sa môže uskutočniť aj prostredníctvom 

prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie, podľa vnútornej smernice „Rokovací 

poriadok SZŠR“. 

 

 

Článok XIII. 

Členovia konferencie SZŠR 

 

1. Členmi konferencie s právom hlasovať sú: 

a) Delegáti za športové odbory (LRU – plávaná, mucha, prívlač, feeder, kapor, prípadne 

nový odbor) 

b) Delegáti za komisiu rozhodcov  

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 

                   

2. Členom Konferencie bez práva hlasovať sú: 

a) Prezident SZŠR 

b) Tajomník SZŠR 

c) Členovia Výkonného výboru SZŠR 

d) Členovia kontrolnej komisie , resp. Kontrolór SZŠR 

e) Hostia navrhnutí ktorýmkoľvek účastníkom Konferencie, prítomnosť ktorých musí 

schváliť Konferencia 

 

3. Členom Konferencie s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SZŠR len na základe 

výkonu funkcie v orgáne SZŠR, hlasovať môže len v prípade, že bol riadne zvolený 

za delegáta na konferenciu.   

 

4. 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. 

 

5. Voľba  delegátov na Konferenciu prebieha na volebných výročných zasadnutiach 

športových odborov a komisie rozhodcov. Delegátov za športové odbory volia zástupcovia 

družstiev (klubov) OJ SRZ, prihlásených do dlhodobých postupových súťaží jednotlivých  

športových odborov. Delegátov za komisiu rozhodcov volia rozhodcovia SZŠR registrovaní 

v ISŠ SZŠR. 

 

6. Delegáti jednotlivých športových odborov, ktorí sa zúčastňujú na Konferencii s právom  

hlasovať sú určení na základe nasledovného kľúča:   

a) za počet aktívnych športovcov do 100 v športovom odbore sa zúčastňuje Konferencie 

1 delegát odboru s jedným hlasom, 

b) od 101 do 200 aktívnych športovcov sa zúčastňujú 2 delegáti odboru s dvomi hlasmi, 

c) od 201 do 300 aktívnych športovcov sa zúčastňujú 3 delegáti odboru s tromi hlasmi, 

d) za každých ďalších 100 aktívnych športovcov jeden delegát odboru s jedným hlasom 

e) za každú otvorenú dlhodobú postupovú súťaž (1. liga, 2. liga, divízia) 1 delegát odboru 

s jedným hlasom 
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f) 1 delegát za umiestnenie sa na 1.-3. mieste (v súťaži mužov - seniorov a žien) na MS 

národov. 

 

7. Delegáti komisie rozhodcov, ktorí sa zúčastňujú na Konferencii s právom hlasovať sú určení 

na základe nasledovného kľúča: 

a) pri počte do 30 aktívnych rozhodcov 1 delegát komisie rozhodcov s jedným hlasom, 

b) pri počte nad 30 aktívnych rozhodcov 2 delegáti komisie rozhodcov. 

 

8. Počet delegátov Konferencie sa určí k 31.12. roku, predchádzajúcom konaniu Konferencie. 

 

9. Voľby do orgánov SZŠR, hlasovanie o personálnych otázkach a ostatné hlasovania sa 

vykonávajú verejne. Hlasovanie na požiadanie aspoň jednej štvrtiny prítomných delegátov 

sa vykonávajú tajne. 

 

10. Prezident SZŠR je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek člena SZŠR vopred požiadať   

MŠVVaŠ SR o určenie nezávislého pozorovateľa, ktorý bude oprávnený zúčastniť sa na 

voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. 

 

11. Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SZŠR zabezpečuje volebná komisia volená             

Konferenciou. 

 

12. Ostatné pravidlá a priebeh volieb upravujú vnútorné Predpisy SZŠR. 

 

 

Článok XIV. 

Pôsobnosť konferencie SZŠR 

 

1. Konferencia má v rámci SZŠR právomoc normotvornú, kreačnú, kontrolnú a rozhodovaciu. 

 

2. Do výlučnej pôsobnosti konferencie, v rámci ktorej konferencia schvaľuje rozhodnutia     

kvalifikovanou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať patrí:  

a) Zmena Stanov, 

b) Reorganizácia dlhodobých postupových súťaží, 

c) Schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ktorých hodnota je vyššia ako 10.000 

EUR (slovom desaťtisíc EUR), 

d) Voľba a odvolanie prezidenta SZŠR 

e) Vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe alebo obchodnej 

spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz a prevod 

obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 zákona o športe 

alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SZŠR, 

f) Rozhodovanie o zmene vlastníckych práv dlhodobého nehnuteľného majetku SZŠR . 

 

3. Do výlučnej pôsobnosti konferencie, v rámci ktorej konferencia schvaľuje rozhodnutia 

nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať patrí: 

a) Schvaľovanie programu zasadnutia a návrhy na jeho zmenu na začiatku zasadnutia. 

V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu môže najvyšší orgán prijať 

len odporúčania a stanoviská, 

b) Rozhodovanie o žiadostiach o neprijatí za člena SZŠR a o vylúčení člena zo SZŠR. 

c) Voľba a odvolanie členov volebnej komisie, ktorá pripravuje a riadi voľby do 

orgánov SZŠR, 

d) Schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy SZŠR, 

e) Schvaľovanie rozpočtu SZŠR, správu o hospodárení, 
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f) Schvaľovanie výšky členského príspevku pre jednotlivé typy členstva, 

g) Schvaľovanie účtovnej závierky SZŠR a účtovných závierok právnických osôb, 

ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo spoločníkom je SZŠR, 

h) Rozhodovanie o akýchkoľvek iných bodoch uvedených v schválenom programe 

konferencie. 

i) iné... 

 

4. Konferencia si môže vyhradiť právo rozhodnúť aj o ďalších veciach, ktoré patria do 

pôsobnosti iných orgánov SZŠR. 

 

5. Konferencia berie na vedomie správu kontrolnej komisie, resp. kontrolóra. 

 

              

Článok XV. 

Uznášaniaschopnosť konferencie SZŠR 

 

1. Konferencia SZŠR je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých 

delegátov s právom hlasovať.  

 

2. Kvalifikovaná väčšina predstavuje 3/5 prítomných delegátov s právom hlasovať. 

 

 

Článok XVI. 

Mimoriadna konferencia SZŠR 

 

1. Mimoriadne zasadnutie Konferencie SZŠR je oprávnený zvolať Výkonný výbor SZŠR, ak 

o tom rozhodne nadpolovičná väčšina jeho členov alebo kontrolná komisia (kontrolór), 

alebo nadpolovičná väčšina družstiev (klubov) OJ SRZ, alebo ak uplynulo funkčné obdobie 

členov orgánov podľa Čl. XI bodu 1, a  noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli 

zvolení, Konferenciu je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SZŠR, pričom nesmú byť 

porušené ustanovenia Čl. XII. bod 2.  

 

2. Ak Výkonný výbor nesplní ustanovenia Čl. XII. bod 3, Konferencia sa zíde po dohode 

nadpolovičnej väčšiny riadnych členov SZŠR. 

 

3. Pre mimoriadnu konferenciu primerane platia ustanovenia upravujúce riadnu konferenciu. 

 

 

Článok XVII. 

Výkonný výbor SZŠR 

 

1. Výkonný výbor je najvyšším výkonným orgánom SZŠR pre riadenie športového rybolovu. 

Výkonný výbor riadi činnosť SZŠR v čase medzi Konferenciami v súlade s uznesením 

Konferencie.  

 

2. Výkonný výbor SZŠR tvoria: 

a) prezident 

b) predseda športového  odboru LRU-plávaná 

c) predseda športového  odboru LRU-mucha 

d) predseda športového  odboru LRU-prívlač 

e) predseda športového  odboru LRU-feeder 

f) predseda športového  odboru LRU-kapor 
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g) predseda komisie rozhodcov 

h) predseda ďalšieho športového odboru v prípade jeho vzniku 

i) minimálne jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia 

športovcov alebo najmenej 50 športovcov. 

 

3. Predsedov športových odborov a komisie rozhodcov navrhujú delegáti príslušných 

športových odborov a komisie rozhodcov na volebnej Konferencii SZŠR a volia ich delegáti 

Konferencie SZŠR. 

 

4. Členov Výkonného výboru volia delegáti na volebnej Konferencii SZŠR. 

 

5. Výkonné zložky odborov sa skladajú z predsedov a členov jednotlivých športových  

odborov. Voľba členov výkonných zložiek športových odborov prebieha na volebných 

výročných zasadnutiach športových odborov a volia ich zástupcovia družstiev (klubov) OJ 

SRZ, prihlásených do dlhodobých postupových súťaží jednotlivých  športových odborov. 

Zvolení členovia športových odborov navrhujú kandidáta na predsedu športového odboru. 

Voľby členov výkonných zložiek športových odborov sú presne špecifikované 

v Organizačnom poriadku SZŠR. 

 

6. Počet delegátov jednotlivých športových odborov, ktorí sú oprávnení zúčastniť sa s právom 

hlasovať na Konferencii SZŠR je stanovený v zmysle Čl. XIII., bod 6. 

 

7. Komisia rozhodcov sa skladá z predsedu a členov komisie rozhodcov. Voľba členov  

komisie rozhodcov prebieha na volebnom výročnom zasadnutí komisie rozhodcov a sú 

presne špecifikované v Organizačnom poriadku SZŠR. Zvolení členovia komisie rozhodcov 

navrhujú kandidáta na predsedu komisie rozhodcov. Počet delegátov komisie rozhodcov, 

ktorí sú oprávnení  zúčastniť sa Konferencie SZŠR s právom hlasovať je stanovený 

v zmysle Čl. XIII., bod 7.  

 

8. Funkčné obdobie členov výkonných zložiek jednotlivých odborov a komisie rozhodcov na 

Konferenciu SZŠR je 4 roky. Volebná členská schôdza jednotlivých odborov a komisie 

rozhodcov sa koná minimálne 2 mesiace pred konaním volebnej Konferencie SZŠR. 

 

 

Článok XVIII. 

Práva a povinnosti členov Výkonného výboru SZŠR 

 

1. Člen Výkonného výboru má právo: 

a) predložiť návrh do programu rokovania Výkonného výboru alebo iného orgánu 

SZŠR, 

b) hlasovať o všetkých záležitostiach, o ktorých rozhoduje Výkonný výbor, 

c) vyjadrovať sa k bodom programu a k podkladom prerokovávaným Výkonným 

výborom,  

d) vyžadovať od pracovníkov administratívy SZŠR predloženie dokumentov (zmlúv, 

účtovných dokladov, správ a iných podkladov) a poskytnutie vysvetlení a informácií 

o činnosti SZŠR a právnických osôb, ktorých zakladateľom, zriaďovateľom alebo 

spoločníkom je SZŠR. 

 

2. Člen Výkonného výboru je povinný: 

a) zúčastňovať sa osobne na rokovaniach Výkonného výboru, 
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b) nesprístupňovať pred zasadnutím Výkonného výboru podklady k rokovaniu 

Výkonného výboru tretím osobám, a bez súhlasu Výkonného výboru alebo 

prezidenta ani po zasadnutí Výkonného výboru, 

c) rešpektovať a vykonávať rozhodnutia prijaté Výkonným výborom v súlade s 

predpismi SZŠR, a to bez ohľadu na to, ako hlasoval, a 

d) dbať na hospodárne využívanie finančných prostriedkov, ktorými SZŠR disponuje a 

o ktorých rozhoduje. 

 

 

Článok XIX. 

Zasadnutia výkonného výboru SZŠR 

 

1. Výkonný výbor zasadá podľa potreby, spravidla štyrikrát ročne. 

 

2. Zasadnutia Výkonného výboru zvoláva a ich priebeh riadi prezident alebo ním písomne 

poverená osoba. 

 

3. Program zasadnutia Výkonného výboru zostavuje prezident v spolupráci s tajomníkom 

SZŠR (alebo administratívnym pracovníkom). 

 

4. Program zasadnutia Výkonného výboru sa zasiela členom Výkonného výboru spolu s 

pozvánkou a materiálmi na rokovanie najmenej 7 dní pred konaním zasadnutia. 

 

5. Na rokovaniach Výkonného výboru sa zúčastňujú bez práva hlasovať tajomník, 

administratívny pracovník, zástupca kontrolnej komisie (kontrolór), prípadne  ďalšia osoba, 

ktorej účasť musí schváliť nadpolovičná väčšina členov Výkonného výboru. 

  

6. Zasadnutia Výkonného výboru sú neverejné. 

 

7. Výkonný výbor môže k jednotlivým prerokovávaným bodom programu prizvať tretie osoby, 

aby vyjadrili odborné stanovisko, podali Výkonnému výboru doplňujúce informácie alebo 

zodpovedali otázky k prerokovávanej agende. Prizvané tretie osoby nemajú hlasovacie 

právo. 

 

 

Článok XX. 

Pôsobnosť Výkonného výboru SZŠR 

 

1. Výkonný výbor zabezpečuje činnosť SZŠR podľa plánu činnosti a podľa pracovného 

harmonogramu zasadnutí. Rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú predpismi SZŠR 

zverené do pôsobnosti Konferencie alebo iného orgánu SZŠR. 

 

2. Výkonný výbor SZŠR najmä: 

a) schvaľuje Predpisy SZŠR  a ich zmeny, ako aj Pravidlá športových odborov, ktoré 

upravujú podmienky účasti na súťažiach organizovaných SZŠR a ich hodnotenie, 

b) schvaľuje návrh plánu práce SZŠR na príslušné volebné obdobie a predkladá ho na 

schválenie Konferencii, 

c) schvaľuje projekty a úlohy vyplývajúce z plnenia plánu práce SZŠR a prerokováva 

správy o ich plnení, o ktorých informuje konferenciu v rámci výročnej správy SZŠR, 

d) vytvára a zverejňuje termínový kalendár pretekov, 

e) schvaľuje plán prípravy reprezentačných družstiev a vytvára podmienky pre ich 

účasť na medzinárodných podujatiach, 
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f) schvaľuje pravidlá a výkonnostné kritériá pre zaradenie športovca do zoznamu 

talentovaných športovcov SZŠR, 

g) schvaľuje návrh programu a zvoláva zasadnutia Konferencie, 

h) schvaľuje a predkladá Konferencii návrh rozpočtu SZŠR, návrh výročnej správy a 

návrhy rozhodnutí o otázkach hospodárenia SZŠR najzávažnejšej povahy, 

i) ustanovuje a odvoláva trénerov a ostatných členov realizačných tímov 

reprezentačných družstiev, 

j) ustanovuje a odvoláva predsedov a členov odborných komisií, pričom prihliada na 

návrh predsedu príslušnej odbornej komisie, 

k) zriaďuje alebo ruší odborné komisie a určuje ich pôsobnosť v štatúte, 

l) rozhoduje o otázkach hospodárenia SZŠR závažnej povahy,  

m) rozhoduje o spôsobe použitia a prerozdelenia prostriedkov fondu podpory 

mládežníckeho rybolovu 

n) 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, 

o) organizuje a riadi činnosti a aktivity zamerané na: 

- športovú činnosť 

- hospodársku činnosť zameranú na získanie vlastných finančných 

a materiálnych prostriedkov a zdrojov 

p)  vykonáva funkciu orgánu na riešenie sporov 

 

 

Článok XXI. 

Rozhodnutia Výkonného výboru SZŠR 

 

1. Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 

 

2. Výkonný výbor prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou všetkých členov. 

 

3. Člen výkonného výboru musí hlasovať osobne. Hlasovanie člena Výkonného výboru 

prostredníctvom zástupcu alebo na základe písomného splnomocnenia nie je povolené. 

 

4. Rozhodnutia prijaté Výkonným výborom nadobúdajú okamžitú účinnosť, ak Výkonný 

výbor nerozhodne inak. 

 

5. Proti rozhodnutiu Výkonného výboru nie je prípustný opravný prostriedok, ak predpisy 

SZŠR neurčujú inak. 

 

6. Rozhodnutie Výkonného výboru, proti ktorému nie je prípustný opravný prostriedok, môže 

zrušiť alebo zmeniť konferencia alebo Výkonný výbor na podnet kontrolnej komisie 

(prípadne kontrolóra) alebo iného orgánu SZŠR alebo aj bez podnetu. 

 

 

Článok XXII. 

Prezident a jeho postavenie v SZŠR 

 

1. Prezident je štatutárnym zástupcom SZŠR, ktorý je oprávnený konať v mene SZŠR. 

 

2. Prezident zabezpečuje plnenie uznesení Konferencie a riadi činnosť Výkonného výboru 

SZŠR, za čo zodpovedá Konferencii. 
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3. Reprezentuje SZŠR na domácich a medzinárodných podujatiach. 

 

4. Spolupracuje s vedením Slovenského rybárskeho zväzu. 

 

5. Udržuje kontakt s tajomníkom SZŠR a sekretariátom SZŠR, kontroluje a riadi jeho činnosť. 

 

6. Na zastupovanie SZŠR navonok môže prezident splnomocniť v určenom rozsahu iného 

člena Výkonného výboru, tajomníka SZŠR alebo so súhlasom Výkonného výboru aj inú 

osobu. 

 

7. Prezident koná v mene SZŠR v právnych, administratívnych a organizačných a iných 

vzťahoch a podpisuje v mene SZŠR všetky právne významné písomnosti, ak ich 

podpisovaním písomne nepoverí tajomníka alebo iného člena Výkonného výboru SZŠR. 

 

8. V prípade nemožnosti výkonu funkcie prezidenta, právomoci prezidenta do konania 

najbližšej Konferencie vykonáva tajomník, prípadne člen Výkonného výboru poverený na 

základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny členov Výkonného výboru. 

 

 

Článok XXIII. 

Tajomník a jeho postavenie v SZŠR 

 

1. Tajomník SZŠR je druhým štatutárnym zástupcom SZŠR. 

 

2. Tajomník po dohode s prezidentom SZŠR reprezentuje SZŠR na domácich 

a medzinárodných podujatiach. 

 

3. Tajomník spolupracuje s vedením Slovenského rybárskeho zväzu, v prípade poverenia 

prezidentom SZŠR sa zúčastňuje na zasadnutiach Rady SRZ, je informovaný o uzneseniach 

Rady SRZ súvisiacich so športovou činnosťou. Jeho rozhodnutia nesmú byť v rozpore so 

Stanovami SZŠR a vnútornými predpismi SZŠR. 

 

4. Tajomník na návrh príslušného športového odboru vyhlasuje výberové konania. Menuje 

v súlade s vnútornými predpismi SZŠR komisie pre výber reprezentačného trénera pre 

jednotlivé športové odvetvia a kategórie. 

 

5. Tajomník riadi medzinárodnú činnosť SZŠR.  

 

6. Tajomník vedie a vykonáva evidenciu prihlášok do medzinárodných súťaží, po schválení 

VV SZŠR dáva pokyn na úhradu štartovných poplatkov na medzinárodné podujatia, 

vystavuje nominačné listy reprezentantom SZŠR. 

 

7. Tajomník komunikuje s federáciou CIPS a jej medzinárodnými federáciami FIPSed a FIPS 

Mouche, ako aj s ICSF. Schvaľuje úhradu registračných poplatkov do týchto federácií. 

 

8. Zúčastňuje sa na svetových kongresoch CIPS a jeho federácií, ako aj ICSF a svojej účasti 

informuje VV SZŠR. 

 

9. Za výber a menovanie tajomníka zodpovedá Výkonný výbor SZŠR. 
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Článok XXIV. 

Sekretariát SZŠR 

 

1. Sekretariát vykonáva administratívu pre SZŠR. 

 

2. Zamestnanec sekretariátu spolupracuje na dennej báze s prezidentom SZŠR, s tajomníkom 

SZŠR a podľa potreby s členmi VV SZŠR. 

 

3. Zamestnanec sekretariátu vedie registráciu pretekárov v SZŠR podľa športových odborov, 

kontroluje úhradu členských poplatkov členov SZŠR. 

 

4. Zamestnanec sekretariátu vedie registráciu a aktualizuje údaje v Informačnom systéme 

športu MŠVVaŠ SR. 

 

5. Zamestnanec sekretariátu vedie a vykonáva evidenciu prihlášok do súťaží, prestupov 

a hosťovaní a pretekárov, kontroluje úhradu štartovných poplatkov družstiev.  

 

6. Zamestnanec sekretariátu je zodpovedný za napísanie a  rozposlanie pozvánok a zápisníc 

VV SZŠR. 

 

7. Zamestnanec sekretariátu je zodpovedný za distribúciu upravených propozícií športových 

pretekov a všetkých písomných materiálov a  dokumentov SZŠR. 

 

8. Zamestnanec sekretariátu distribuuje rozhodcom a garantom včas všetky podklady 

k pretekom. 

 

9. Zamestnanec sekretariátu vedie, archivuje a zodpovedá za všetku dokumentáciu SZŠR. 

 

10. V súčinnosti s prezidentom a tajomníkom SZŠR spracováva žiadosti o dotácie a sponzorské  

príspevky. 

 

11. Zamestnanec sekretariátu je zodpovedný za vydávanie publikácií, ako aj všetkých 

schválených  informačných materiálov SZŠR. 

 

12. Zamestnanec sekretariátu zodpovedá za evidenciu a vydávanie všetkého hmotného 

a nehmotného  majetku SZŠR.  

 

13. Zamestnanec sekretariátu kontroluje čerpanie rozpočtu SZŠR, na mesačnej báze informuje 

členov VV SZŠR a tajomníka o jeho čerpaní. 

 

14. Zamestnanec sekretariátu je zvyčajne v pracovnom pomere so zväzom. 

 

 

Článok XXV. 

Kontrolná komisia  

 

1. Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom SZŠR. Vykonáva a zabezpečuje 

nezávislý výkon vnútornej kontroly SZŠR.  

 

2. Kontrolná komisia sa skladá z predsedu a 2 členov. Členov a predsedu kontrolnej komisie 

volí a odvoláva Konferencia SZŠR. 
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3. Kontrolná komisia  pri výkone svojej funkcie postupuje podľa § 12 a §13 Zákona o športe 

tak, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych 

predpisov, predpisov a rozhodnutí SZŠR. 

 

4. Kontrolná komisia priebežne vykonáva kontrolnú činnosť zameranú najmä na: 

a) hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov, 

b) použitie a vykazovanie sponzorského, 

c) dodržiavanie právnych predpisov, predpisov a rozhodnutí SZŠR. 

 

5. Kontrolná komisia tiež: 

d) vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí konferencie a ich 

riadneho zverejňovania, 

e) upozorňuje prezidenta a výkonný výbor na nesúlad povinne zverejňovaných údajov 

a údajov na webovom sídle SZŠR a informačnom systéme športu, 

f) upozorňuje prezidenta, konferenciu a výkonný výbor na zistené nedostatky a 

odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a predpismi SZŠR, pri 

zistení závažného nedostatku navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje 

lehotu na jeho odstránenie, 

g) metodicky riadi a usmerňuje kontrolórov a členov SZŠR 

h) vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá najvyššiemu 

orgánu SZŠR 

 

6. Kontrolná komisia je oprávnená vykonávať pôsobnosť aj voči členom SZŠR. 

 

7. Kontrolná komisia  môže podať podnet v súlade s článkom XXI. Bod 6 proti každému     

rozhodnutiu orgánu SZŠR. 

 

8. Kontrolná komisia pri výkone kontroly postupuje podľa § 14 Zákona o športe. Osoby s 

príslušnosťou k SZŠR sú povinné poskytnúť kontrolnej komisie pri výkone jej pôsobnosti 

potrebnú súčinnosť. 

 

9. Kontrolná komisia môže navrhovať výkonnému výboru odvolanie člena Výkonného výboru.  

 

10. Ak SZŠR má dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov 

zo štátneho rozpočtu presahujúci 50.000 eur ročne, je povinná zriadiť a obsadiť funkciu 

kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledovného roka. Kontrolór v tomto prípade nahrádza 

kontrolnú komisiu a stáva sa najvyšším kontrolným orgánom SZŠR.  

 

11. Funkciu kontrolóra vykonáva osoba volená najvyšším orgánom SZŠR, ktorá spĺňa 

podmienky na výkon funkcie kontrolóra podľa § 11 Zákona o športe. Volí sa 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.  

 

12. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena najvyššieho orgánu, 

štatutárneho orgánu, výkonného orgánu, orgánu na riešenie sporov a licenčného orgánu 

športovej organizácie, v ktorej vykonáva funkciu kontrolóra. 

 

13. Kontrolór môže byť odvolaný z funkcie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov 

Konferencie s uvedením dôvodu odvolania.  
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Článok XXVI. 

Disciplinárna komisia SZŠR 

 

1. Funkciu disciplinárnej komisie SZŠR vykonáva komisia rozhodcov SZŠR. Disciplinárna 

komisia sa skladá z predsedu a 4 členov. Predsedu a členov disciplinárnej komisie (komisie 

rozhodcov) volí a odvoláva Konferencia SZŠR. 

 

2. Disciplinárnym orgánom 1. stupňa je disciplinárna komisia SZŠR. 

 

3. Disciplinárnym orgánom 2. stupňa je Výkonný výbor ako odvolací orgán proti rozhodnutiu      

disciplinárnej komisie SZŠR. 

 

4. Priestupky pretekárov na súťažiach organizovaných SZŠR rieši rozhodcovská komisia 

v rámci    svojich kompetencií priamo na súťaži. V prípade, že zistí priestupok, ktorý 

nemôže v rámci svojich kompetencií vyriešiť priamo na súťaži, musí podať podnet na 

začatie disciplinárneho konania. 

 

5. Člen disciplinárneho orgánu 1. stupňa nemôže byť súčasne členom disciplinárneho orgánu 

2. stupňa.  

 

6. Disciplinárne komisie pri prejednávaní a rozhodovaní o previneniach majú samostatnú 

rozhodovaciu právomoc.  Disciplinárne komisie majú minimálne troch členov. Zasadnutia 

vedie predseda komisie. 

 

7. Členovia disciplinárnej komisie pri výkone svojej činnosti sú viazaní stanovami SZŠR a 

disciplinárnym poriadkom SZŠR. 

 

8. Člen disciplinárneho orgánu je vylúčený z pojednávania a rozhodovania ak možno mať 

pochybnosti o jeho nepredpojatosti vzhľadom na jeho vzťah k pojednávaniu vo veci alebo 

osobe disciplinárne stíhaného. 

 

 

Článok XXVII. 

Hospodárenie SZŠR 

 

1. Účtovným obdobím SZŠR je jeden kalendárny rok. 

 

2. SZŠR hospodári na základe rozpočtu SZŠR na kalendárny rok, ktorý schvaľuje konferencia. 

Príjmy a výdavky SZŠR sú plánované a koordinované tak, aby boli v priebehu účtovného 

obdobia vyrovnané. 

 

3. Výročná správa SZŠR sa vypracúva v štruktúre podľa § 9 ods. 5 Zákona o športe do šiestich 

mesiacov od skončenia účtovného obdobia. Výročná správa SZŠR musí byť do 15 dní po 

prerokovaní konferenciou uložená v registri účtovných závierok podľa osobitného 

predpisu, najneskôr do 31. júla nasledujúceho kalendárneho roka po skončení účtovného 

obdobia. Rozpočet SZŠR a výročná správa SZŠR sa do 15 dní po ich prerokovaní 

konferenciou zverejňujú na webovom sídle SZŠR. 
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Článok XXVIII. 

Príjmy a výdavky SZŠR 

 

1. Príjmy SZŠR tvoria najmä príjmy z: 

a) členských príspevkov, 

b) poplatkov za družstvá súťažiace v majstrovských súťažiach (základný vklad pred 

začiatkom súťažného ročníka), 

c) príspevku od SRZ na športovú činnosť, 

d) príspevku uznanému športu, 

e) príspevkov na národný športový projekt, 

f) dotácií poskytnutých z rozpočtu verejnej správy a grantov, 

g) poukázaného podielu zaplatenej dane 

h) sponzorských príspevkov, darov a iných zdrojov. 

 

2. Poukázaný podiel zaplatenej dane je možné použiť podľa zákona o dani z príjmov na 

podporu a rozvoj športu. 

 

3. Príjmom SZŠR sú aj odmeny športovej reprezentácie, okrem tých, ktoré organizátor 

medzinárodnej súťaže určil priamo športovému reprezentantovi. 

 

4. Príjem zo športovej reprezentácie možno v súlade so zákonom o športe použiť iba na: 

a) organizovanie celoštátnej súťaže dospelých a celoštátnej súťaže mládeže, 

b) zabezpečovanie starostlivosti o talentovaných športovcov, 

c) odmeny športových reprezentantov, 

d) iné výdavky podľa rozhodnutia konferencie alebo výkonného výboru. 

 

5. Výdavky SZŠR predstavujú najmä výdavky na pokrytie nákladov pri zabezpečovaní 

vykonávania hlavných činností SZŠR podľa schváleného rozpočtu SZŠR v súlade s 

potrebami plnenia cieľov a úloh podľa schváleného strategického plánu SZŠR na príslušné 

obdobie. 

 

6. Informácia o použití príspevku uznanému športu sa zverejňuje na webovom sídle SZŠR a 

v IS. 

 

 

Článok XXIX. 

Zrušenie SZŠR 

 

1. SZŠR môže byť zrušené: 

a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia 

Konferencie SZŠR, alebo 

b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR (ďalej len “ministerstvo vnútra”) 

alebo súdu o jeho rozpustení. 

 

2. Pri zrušení SZŠR sa vykoná likvidácia.  

 

3. Pri zrušení SZŠR podľa bodu 1 písm. a) bez právneho nástupcu, likvidáciu majetku SZŠR 

podľa ustanovení Obchodného zákonníka o likvidácii a § 13 zákona č. 83/1990 Zb. o 

združovaní občanov vykoná likvidátor určený Konferenciou alebo kontrolnou komisiu 

(kontrolórom). Ak združenie neurčí likvidátora, ktorý by likvidáciu vykonal, vykoná 

likvidáciu likvidátor určený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 
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4. Pri zrušení SZŠR podľa bodu 1 písm. a) s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok 

majetok, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov na právneho nástupcu 

SZŠR, ak konferencia nerozhodne inak. 

 

5. Pri zrušení SZŠR podľa bodu 1 písm. b) vykoná likvidáciu likvidátor určený Ministerstvom 

vnútra SR. 

 

6. O spôsobe rozdelenia likvidačného zostatku rozhodne Konferencia. 

 

 

Článok XXX. 

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia 

 

1. Výklad týchto Stanov a riešenie problémov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva 

Výkonný výbor. 

 

2. Pokiaľ tieto Stanovy výslovne neupravujú niektoré otázky združovania a otázky týkajúceho 

sa športovej činnosti, vzťahujú sa na ne ustanovenia Zákona o športe, prípadne iného 

právneho predpisu SR. 

 

3. Činnosť zväzu sa riadi Stanovami, vnútornými predpismi SZŠR a inými rozhodnutiami 

orgánov SZŠR. 

 

4. V prípade, ak niektoré ustanovenie týchto stanov sa dostane do rozporu s osobitným 

predpisov (najmä zákonom č. 440/2015 Z.z..), alebo vykonávacím predpisom, takéto 

ustanovenie stanov sa nepoužije a na miesto neho sa použije príslušné ustanovenie zákona 

alebo vykonávacieho predpisu. 

 

5. Vzťahy neupravené týmito stanovami, vnútornými predpismi, alebo smernicami sa riadia 

všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak sa niektoré 

ustanovenie týchto stanov, alebo jeho časť ukáže ako neplatné, alebo neúčinné, alebo 

v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné 

ustanovenia stanov, ktoré ostávajú platné a účinné aj naďalej v celom rozsahu a pre úpravu 

vzťahu, práva, alebo povinnosti sa použije príslušné zákonné ustanovenie. 

 

6. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením Konferenciou SZŠR a účinnosť vzatím 

zmeny stanov na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Doterajšie stanovy 

SZŠR strácajú účinnosť nadobudnutím účinnosti týchto stanov. 

 

 

 


