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Čl. 1 
Názov, právna forma, sídlo a znak 

 
(1) Slovenský šermiarsky zväz (ďalej len „SŠZ“) je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 
zákona č.440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov / ďalej len 
„zákon“ /, ktorá má právnu formu občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o 
združovaní občanov v znení neskorších predpisov /ďalej len „Zväz“ /, ktorá na území 
Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu. 
 
(2) Názov SŠZ v anglickom jazyku je „Slovak Fencing Federation“. 
 
(3) Sídlom SŠZ je Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava. 
 
(4) Znak SŠZ je farebne vyhotovený v súlade s farbami štátneho znaku Slovenskej republiky. 
Klenot znaku tvoria tri druhy zbraní čiernej farby. Vyobrazenie Znaku SŠZ tvorí samostatnú 
prílohu týchto Stanov. 
 
(5) SŠZ je členom medzinárodnej šermiarskej federácie Federation International d’Escrime 
(FIE), európskej šermiarskej konfederácie European Fencing Confederation (EFC),  
 
(6) SŠZ je členom Slovenského olympijského výboru (SOV) a Konfederácie športových 
zväzov (KŠZ). 
 
 

Čl. 2 
Poslanie 

 
Poslaním SŠZ je najmä 

a) rozvoj športového šermu na území Slovenskej republiky, predovšetkým v oblasti 
podpory výchovy mládeže, trénerov a rozhodcovských kádrov pre súťaže v šerme, 

b) organizovanie súťaží v šerme 
c) podporovať organizovanie súťaží pre zdravotne znevýhodnených športovcov 
d) zastupovanie, presadzovanie a chránenie záujmov členov SŠZ vo vzťahu k orgánom 

verejnej správy, k medzinárodným športovým organizáciám a iným medzinárodným 
organizáciám, ktorých je členom, ako aj iným právnickým a fyzickým osobám, 

e) zabezpečovanie účasti členov na medzinárodných šermiarskych podujatiach, 
f) zabezpečenie osvety a vzdelávania šermiarov pre dodržiavanie antidopingových 

pravidiel FIE a WADA, 
SŠZ v spolupráci s Antidopingovou agentúrou SR a kódexom Svetovej antidopingovej 
agentúry (ďalej len “WADA”) vykonáva dopingové kontroly. SŠZ súhlasí, aby 
antidopingové orgány z poverenia MOV, SOŠV,  FIE príp. EFC vykonávali súťažné  
prípadne mimo súťažné dopingové kontroly; pri implementácii Národného 
antidopingového programu Slovenska a priamom presadzovaní Antidopingových 
pravidiel Antidopingovej agentúry SR, SŠZ uznáva právomoc a zodpovednosť 
Antidopingovej agentúry SR,má rozhodovaciu a disciplinárnu právomoc okrem 
prípadov, kedy je táto vo výlučnej právomoci Komisie pre konanie vo veci dopingu na 
prvom stupni a Komisie pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni v súlade 
s ustanovením § 92 a nasl. Zákona o športe. 

g) zabezpečenie vzdelávania trénerov a rozhodcov šermu, funkcionárov a ostatných 
členov SŠZ, 

h) plní ďalšie povinnosti a úlohy ako národný športový zväz v zmysle ustanovení zákona 
o športe, 

i) zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť  
na medzinárodných súťažiach. 
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Čl. 3 
Členstvo právnickej osoby 

 
(1) Členstvo právnickej osoby v SŠZ (ďalej len „Klub SŠZ“), vzniká prijatím do SŠZ 

Konferenciou na základe písomnej žiadosti Klubu o členstvo v SŠZ a odporúčania 
Výkonného výboru SŠZ. 

(2) Do zvolania Konferencie rozhoduje o dočasnom členstve klubu v SŠZ Výkonný výbor 
SŠZ. 

 
(3) Klub SŠZ musí počas svojho členstva v SŠZ spĺňať všetky nasledovné podmienky: 

a) je akákoľvek právnická osoba podľa paragrafu 18 zák. č. 40/1964 Občianskeho zákonníka 
b) jeho poslanie súvisí so šermom. 
 

(4) Klub SŠZ preukazuje podmienky podľa bodu 3 písm. a) a b) tohto článku predložením 
úradne overenej kópie registrovaných stanov, na ktorých je viditeľná pečiatka a podpis 
príslušného zamestnanca Ministerstva vnútra SR. 

 
(5) Členstvo Klubu SŠZ zaniká jeho  

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

 
(6) O neprijatí za člena národného športového zväzu alebo o vylúčení člena z národného 

športového zväzu rozhoduje najvyšší orgán; o vylúčení člena môže rozhodnúť aj 
disciplinárny orgán na základe závažného disciplinárneho previnenia. 

 
(7) Klub SŠZ má právo 

a) účasti na Konferencii v zastúpení osobou oprávnenou konať v mene Klubu SŠZ, 
b) na prístup k všetkým informáciám týkajúcich sa SŠZ, 
c) podieľať sa na činnosti SŠZ. 
d) navrhovať kandidátov do volených orgánov SŠZ 

 
(8) Klub SŠZ má povinnosť 

a) dodržiavať stanovy SŠZ, vnútorné predpisy SŠZ a rozhodnutia orgánov SŠZ 
b) uhradiť registračný poplatok za klub a členské príspevky do SŠZ v sume a termíne 
schválených Výkonným výborom SŠZ, 
c) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo SŠZ. 
 
 

Čl. 4 
Členstvo fyzickej osoby 

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

Konferenciou :  
a) na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o členstvo v SŠZ, predloženej 
prostredníctvom klubu SŠZ, v ktorom je fyzická osoba riadnym členom. 
b) uchádzač o členstvo fyzickej osoby v SŠZ, ktorý nie je športovcom pri podaní žiadosti 
o členstvo nie je povinný uviesť svoju príslušnosť ku klubu SŠZ. 

 
O neprijatí za člena SŠZ rozhoduje Konferencia SŠZ. 
 
(2) Podmienkou členstva Člena SŠZ, ktorý je športovec je jeho riadne členstvo len v 

jednom klube, ktorý je zároveň členom SŠZ.  
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(3) Podmienku podľa bodu 2 overuje SŠZ nahliadnutím do Registra fyzických osôb v 

športe a do Registra právnických osôb v športe. 
 
(4) Členstvo člena SŠZ zaniká: 

a) písomným oznámením doručeným klubu SŠZ, alebo SŠZ, 
b) úmrtím, 
c) vylúčením Konferenciou SŠZ. 
d) o vylúčení môže rozhodnúť aj disciplinárny orgán na základe závažného disciplinárneho 
previnenia 
 

(5) Člen SŠZ má právo 
a) navrhovať kandidátov na členov volených orgánov, sám môže kandidovať 
b) navrhovať svojmu členskému klubu SŠZ delegáta, ktorý bude zastupovať klub SŠZ  na 
zhromaždení SŠZ 
c) na všetky informácie týkajúce sa činnosti SŠZ, 
d) podieľať sa na činnosti SŠZ, podávať návrhy na zmenu predpisov SŠZ sprostredkovane 
cez riadnych členov, v ktorých je registrovaný alebo je ich členom alebo prostredníctvom 
zástupcu príslušnej záujmovej skupiny športovcov, športových odborníkov alebo iných osôb 
pôsobiacich v orgánoch SŠZ 
e) byť volený do orgánov SŠZ od 18 rokov 
 

(6) Člen SŠZ má povinnosť 
a) dodržiavať stanovy SŠZ, vnútorné predpisy SŠZ a rozhodnutia orgánov SŠZ, 
b) platiť členské príspevky do členského klubu SŠZ v sume a termíne schválených najvyšším 
orgánom klubu SŠZ a do SŠZ v sume a termíne schválených zhromaždením SŠZ, 
c) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo SŠZ. 

 
 

Čl.5 
Orgány SŠZ 

 
(1) Orgánmi SŠZ sú: 

a) Konferencia, 
b) Výkonný výbor, 
c) Prezident, 
d) Kontrolór, 
e) Disciplinárna komisia  

(2) Orgány SŠZ 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. 

 
(3) V podmienkach SŠZ platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v kontrolnom orgáne 

s výkonom funkcie vo výkonnom a disciplinárnom orgáne SŠZ, ako aj v orgáne na riešenie 
sporov. 

 
(4) Výkon funkcie volených členov orgánov SŠZ je nezlučiteľný s výkonom funkcie v 

štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre SŠZ, 
Klub SŠZ. Pri preukázateľnom porušení tohto ustanovenia sa funkcia dotknutého člena 
okamžite pozastavuje do termínu objasnenia porušenia. 

 
(5)  Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SŠZ 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, 
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o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo hrozbe konfliktu záujmov 
rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním. 

 
(6)  Člen orgánu SŠZ alebo jeho člena, ktorý rozhodoval o 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 voči konečnému rozhodnutiu orgánu SŠZ alebo jeho 
člena. 

 
(7) Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných 

orgánov SŠZ.  
      

(8) Funkčné obdobie členov Výkonného výboru sú 4 roky, Kontrolóra je 5 rokov. 
 
(9) Formou rozhodovania orgánov SŠZ je uznesenie. Program zasadnutia a návrhy na 

jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou 
schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská.  

 
(10) Členovia orgánov SŠZ, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať 

nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SŠZ a športovej činnosti jeho 
členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov SŠZ. 

 
 (11) Zápisnica zo zasadnutia Konferencie, Výkonného orgánu a kontrolného orgánu 

obsahuje 
a) schválený program zasadnutia, 
b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ods. 1 písm. c) zákona o 
športe a písomné splnomocnenia, ak boli predložené, 
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, 
d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu, 
e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a 
odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho 
odôvodnením, ak o to požiada, 
f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa. 

 
Zápisnica sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného 
orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia. 

 
 

Čl. 6 
Konferencia 

 
(1) Konferencia je najvyšším orgánom SŠZ. 

 
(2) Účastníci Konferencie sú 

a) štatutárne orgány Kubov SŠZ alebo štatutárnym orgánom písomne splnomocnení delegáti 
Klubov SŠZ (ďalej len „Delegát“),  
b) členovia Výkonného výboru, predseda trénerskej rady, zodpovední tréneri zbraní a tréneri 
mládeže 
c) Kontrolór, 
d) pracovníci sekretariátu, 
e) predkladatelia žiadostí o členstvo právnických osôb v SŠZ, 
f) hostia navrhnutí ktorýmkoľvek účastníkom Konferencie, prítomnosť ktorých musí schváliť 
Konferencia. 
g) čestní členovia SŠZ 
h) zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 
športovcov 
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i) zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia športových 
odborníkov alebo najmenej 50 športových odborníkov 
 

(3) Volený člen najvyššieho orgánu sa zúčastňuje na zasadnutí najvyššieho orgánu 
osobne alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen 
najvyššieho orgánu; volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na 
zasadnutí najvyššieho orgánu predložením zápisnice o jeho zvolení. 
 

(4) Členmi najvyššieho orgánu s právom hlasovať sú zástupcovia športových klubov, 
športovcov, športových odborníkov alebo zástupcovia zvolení športovými klubmi, 
športovcami, športovými odborníkmi. 
Na Konferencii sa zúčastňujú delegáti Klubov SŠZ s právom hlasovať určeným na základe 
nasledovného kľúča: 
a) Každý delegát Klubu SŠZ má jeden hlas 
b) delegátovi Klubu SŠZ, ktorý má zaregistrovaných 51 a viac členov sa pripočíta ďalší 1hlas 
c) delegátovi Klubu SŠZ,  ktorý má v ostatných 4 sezónach športovcov umiestnených do 8. 
miesta na ME,  MS, alebo účastníka OH, v ktorejkoľvek kategórii alebo zbrani, sa pripočíta 
ďalší 1 hlas  
 
Podľa uvedeného kľúča môže mať jeden klub maximálne 3 hlasy.  
Jeden hlas má zástupca športovcov a jeden hlas zástupca športových odborníkov. 
 
Za deň rozhodný pre posúdenie počtu individuálnych členov riadnych členov SŠZ a pre 
určenie počtu delegátov podľa písm. b) sa považuje dátum 30.9. v kalendárnom roku, ktorý 
predchádza termínu rokovania Konferencie. 
Právo delegáta zúčastňovať sa a hlasovať na Konferencii je neprenosné. Mandátová komisia 
overuje a sčítava počet zúčastnených osôb na Konferencii, overuje, sčítava a vyhodnocuje 
platnosť mandátov. 

 
(5) Členom najvyššieho orgánu s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SŠZ len na 

základe výkonu funkcie v orgáne SŠZ. 
 
(6) Konferencia sa koná na území Slovenskej republiky na mieste, ktoré je verejne 

dostupné obvyklým spôsobom 
a) najmenej raz za rok, 
b) do 10 dní od doručenia žiadosti nadpolovičnej väčšiny Klubov SŠZ alebo Kontrolóra SŠZ 
o konanie Konferencie. 
 

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

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

(9) Pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú  
všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí príslušného orgánu 
najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia.  

 
(10) Konferenciu zvoláva Výkonný výbor 

a) najmenej 30 dní pred termínom jej konania v prípade ustanovení bodu 6 písm. a), 
b) najmenej 7 dní pred termínom jej konania v prípade ustanovení bodu 6 písm. b) alebo 
bodu 7. 
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(11) Ak Výkonný výbor nesplní ustanovenia bodu 10, Konferencia sa zíde po dohode 
nadpolovičnej väčšiny Klubov SŠZ. 
 

(12) Konferenciu vedie osoba poverená zvolávateľom. 
 

(13) Na uznášaniaschopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny 
všetkých delegátov najvyššieho orgánu s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať; stanovy určia, na 
ktoré rozhodnutia sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny. 
 

(14) Konferencia najmä 
a) schvaľuje program rokovania nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov s právom 
hlasovať na začiatku zasadnutia, 
b) rozhoduje o prijatí a zmenách stanov SŠZ dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov 
s právom hlasovať, 
c) rozhoduje o zániku SŠZ dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov s právom hlasovať, 
d) rozhoduje o žiadostiach o prijatie nových Klubov SŠZ a členov SŠZ a o ich vylúčení zo 
SŠZ nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov s právom hlasovať, 
e) volí a odvoláva členov volebnej komisie, ktorá pripravuje a riadi voľby do orgánov SŠZ 
podľa písm. f) tohto bodu nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov s právom hlasovať, 
f) volí a odvoláva prezidenta SŠZ, členov Výkonného výboru SŠZ a náhradníkov 
nadpolovičnou väčšinou,  
g) berie na vedomie plán činnosti SŠZ a rozpočet SŠZ nadpolovičnou väčšinou prítomných 
Delegátov s právom hlasovať, 
h) berie na vedomie správu o hospodárení a výročnú správu SŠZ nadpolovičnou väčšinou 
prítomných Delegátov s právom hlasovať, 
i) schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti1 alebo nadobudnutie, zmenu či zánik 
majetkových práv v takejto spoločnosti vrátane prevodu obchodného podielu alebo akcií v 
obchodnej spoločnosti podľa § 18 alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo 
akcionárom je SŠZ dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov s právom hlasovať, 
j) schvaľuje uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 
hodnota 15 000,00 €, 
k) rozhoduje o akýchkoľvek iných otázkach nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov 
s právom hlasovať, 
l) schvaľuje zvoleného zástupcu športovcov, 
m) schvaľuje dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov s právom hlasovať prípadnú 
zásadnú reorganizáciu súťaží. 
n) volí Kontrolóra nadpolovičnou väčšinou a odvoláva Kontrolóra dvojtretinovou väčšinou 
 

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

(16) Prezident SŠZ je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek člena SŠZ 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, 

(a) Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb v 
písomnej správe, v ktorej uvedie zistené nedostatky. Na zistené nedostatky je povinný 
upozorniť volebnú komisiu a kontrolóra bezodkladne po ich zistení. Správa nezávislého 
pozorovateľa je prílohou zápisnice z volieb, 

 

1 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
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(b) Úhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov spojených s účasťou 
nezávislého pozorovateľa na voľbách znáša SŠZ. 

 
 (17) Každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch národného 

športového zväzu, ak ju navrhne člen národného športového zväzu; ak ide o voľbu zástupcu 
záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SŠZ, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej 
skupiny. 

Každý člen národného športového zväzu môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v 
orgánoch národného športového zväzu. 
 
 

 
Čl. 7 

Výkonný výbor 
 

(1) Výkonný výbor má maximálne 8 členov a riadi činnosť SŠZ v čase medzi 
Konferenciami v súlade s uznesením Konferencie.  
 

(2) Členmi Výkonného výboru sú: 
a) prezident SŠZ, 
b) viceprezident SŠZ, 
c) člen – zvolený zástupca športovcov, 
d) 5 členov VV SŠZ 
 

(3) Členovi Výkonného výboru vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do Výkonného 
výboru. 
 

(4) 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. 
 

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

(6) Zaniknutím mandátu člena Výkonného výboru podľa bodu 4 písm. b) až d) Výkonný 
výbor pokračuje vo svojej činnosti s náhradníkom až do najbližšej Konferencie. Na tejto 
Konferencii jej Delegáti zvolia nového člena Výkonného výboru v súlade s Čl. 6 bodom 14 
písm. f). 
 

(7) Zasadnutia Výkonného výboru zvoláva prezident SŠZ. 
 
(8) Zasadnutie Výkonného výboru riadi prezident SŠZ alebo ním písomne poverená 

osoba. 
 

(9) Na zasadnutí Výkonného výboru má právo zúčastniť sa kontrolór, predseda TR, 
zodpovední tréneri zbraní a tréneri mládeže. 
 

(10) Výkonný výbor SŠZ 
a) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Konferencie, 
b) zabezpečuje činnosť SŠZ podľa plánu činnosti a podľa pracovného harmonogramu 
zasadnutí, 
c) vytvára a zverejňuje predpisy a smernice pre SŠZ, 
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d) je disciplinárnym orgánom, orgánom na riešenie sporov a licenčným orgánom SŠZ, 
e) podľa potreby vytvára sekretariát SŠZ a určuje pracovné podmienky jeho pracovníkov, 
f) prijíma a schvaľuje žiadosti klubov o dočasné členstvo, ktoré ich oprávňuje k účasti 
na aktivitách SŠZ. 
 

(11) Výkonný výbor prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na jeho 
zasadnutí. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta. 
 

12) Spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb s jeho 
príslušnosťou, riešia orgány na riešenie sporov. 
 
 

Čl. 8 
Prezident 

 
(1) Prezident je štatutárnym orgánom Zväzu, ktorý je oprávnený konať v mene Zväzu. 
 
(2) Prezident je najvyšším predstaviteľom Zväzu v rámci medzinárodných stykov, ako aj vo 
vzťahu k medzinárodným inštitúciám a iným národným športovým federáciám/zväzom. 
 
(3) Prezident je členom výkonného výboru s právom hlasovať. Pri rovnosti hlasov, hlas 
prezidenta SŠZ je rozhodujúci. 
 
(4) Na zastupovanie Zväzu môže prezident splnomocniť v stanovenom rozsahu 
viceprezidenta, člena výkonného výboru alebo aj inú osobu.  
 
(5) Prezident koná v mene Zväzu v právnych, administratívnych a organizačných vzťahoch a 
je oprávnený v mene Zväzu podpisovať všetky písomnosti.  
 
(6) Prezident predsedá zasadnutiam najvyššieho orgánu Zväzu Konferencii, Výkonného 
výboru, ako aj pracovných skupín, v ktorých bol ustanovený za predsedu. Prezident je 
oprávnený zúčastniť sa bez hlasovacieho práva na rokovaniach všetkých orgánov Zväzu, 
ako aj všetkých orgánov členov Zväzu, pričom má právo vyjadriť svoje stanoviská a 
predkladať návrhy a odporúčania. 
 
(7) V prípade nemožnosti výkonu funkcie prezidenta, zastupuje prezidenta viceprezident. Ak 
to nie je možné, právomoci prezidenta vykonáva v nevyhnutnom rozsahu do najbližšej 
konferencie člen výkonného výboru Zväzu poverený na základe rozhodnutia tohto orgánu. 
 
 

Čl. 9 
Kontrolór 

 
(1) Kontrolór kontroluje dodržiavanie stanov SŠZ a uznesení Konferencie orgánmi SŠZ, 

upozorňuje orgány SŠZ na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. 
 

(2) Kontrolór vykonáva funkciu podľa osobitného predpisu.2  
 

(3) Kontrolórovi vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb. 
 

(4) Kontrolórovi zaniká mandát 
a) uplynutím piatich rokov od jeho zvolenia, 

 

2 Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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b) písomným vzdaním sa, 
c) odvolaním Konferenciou, alebo 
d) úmrtím. 
 

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

(6) Výkon funkcie Kontrolóra je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena iných orgánov SŠZ. 
Kontrolór a prezident SŠZ nesmú byť členovia rovnakého klubu SŠZ.  
 

Čl. 10 
Disciplinárna komisia SŠZ 

(1) Disciplinárna komisia (ďalej len “DK-SŠZ”) je disciplinárnym orgánom SŠZ pod VV – 
SŠZ, ako upravuje čl. 7, odsek 10, písmeno d) stanov SŠZ.  DK-SŠZ má právomoc 
súdiť a sankcionovať porušenie Pravidiel SŠZ. Pri rozhodovaní vo veciach porušenia 
antidopingových pravidiel vykonáva v súlade s ustanovením § 92 a nasl. Zákona o 
športe - právomoc a pôsobnosť výlučne Komisia pre konanie vo veci dopingu na 
prvom stupni a Komisia pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni. DK-SŠZ tvoria 
predseda a ďalší členovia DK-SŠZ. 
 

(2) Disciplinárna komisia SŠZ vykonáva svoju funkciu podla osobitného predpisu bližšie 
špecifikovaného v disciplinárnom poriadku SŠZ. 
 

 
 

Čl. 11 
Majetok a hospodárenie SŠZ 

 
(1) Majetok SŠZ môže tvoriť hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva. 
 
(2) Zdrojom príjmov SŠZ sú členské príspevky, dotácie a príspevky z verejných zdrojov, 

dary, finančné a nefinančné plnenia za služby poskytnuté tretím osobám ako samostatná 
zárobková činnosť v rozsahu poslania SŠZ. 

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

a platnými zákonmi SR. 
 
 

Čl. 12 
Zánik SŠZ 

 
(1) Po rozhodnutí o zániku SŠZ zvolí Konferencia likvidátora a určí termín nasledujúcej 

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

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

likvidácii. 
 
(4) Všetok aktívny majetok SŠZ, zostávajúci vo vlastníctve SŠZ po schválení správy o 

likvidácii, bude rovným dielom prevedený na všetky Kluby SŠZ. 
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Čl. 13 

Záverečné ustanovenia 
 

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

(2) V prípade ak niektoré ustanovenie týchto stanov sa dostane do rozporu s osobitým 
predpisom (najmä zákonom č. 440/2015 Z.z.) alebo jeho vykonávacím predpisom, 
takého ustanovenie stanov sa nepoužije a na miesto neho sa použije príslušné 
ustanovenie zákona alebo vykonávacieho predpisu. 

(3) 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.  

(4) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením Konferenciou dňa 19. apríla 2017 
a účinnosť ich registráciou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Doterajšie 
stanovy SŠZ strácajú účinnosť nadobudnutím účinnosti týchto stanov. 

 
 


