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I. ÚVODNÉ USTANOVENIA A POSLANIE
1. Slovenská asociácia Frisbee (ďalej len ,,SAF”) je nezávislé, dobrovoľné a apolitické združenie
fyzických osôb, ktoré prejavujú trvalý záujem o športy s lietajúcim diskom.
2. Poslaním SAF je všestranne napomáhať rozvoju všetkých športov s lietajúcim diskom (ďalej len
,,športy”) a prezentovať tieto športy prostredníctvom organizovaných súťažných a
propagačných akcií pre širokú verejnosť, ktoré sama organizuje, alebo sa na nich podieľa ako
spoluorganizátor.
3. Pre naplnenie svojho poslania SAF spolupracuje s organizáciami, ktorých činnosť a poslanie sú
v súlade s poslaním SAF, a to najmä s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,
národnými a medzinárodnými športovými resp. telovýchovnými organizáciami, pričom najväčší
dôraz kladie na dodržiavanie princípov fair-play.
4. SAF zastupuje a reprezentuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách, ktoré
zastrešujú športy s lietajúcim diskom.
5. Pravidlá športových podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných SAF sa riadia platným
Súťažným poriadkom SAF.
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II. ČLENSTVO A ŠTRUKTÚRA ORGANIZÁCIE
1. Členstvo v SAF je individuálne, dobrovoľné a otvorené. Členom SAF sa môže stať každá
fyzická osoba, ktorá prejaví záujem spolupôsobiť pri naplňovaní poslania SAF a súhlasí s
týmito stanovami.
2. Členovia SAF sa môžu voľne združovať v spoločnostiach alebo občianskych združeniach.
3. Každý člen SAF sa pri prihlasovaní do SAF zároveň registruje do jednej alebo viacerých
športových disciplín diskových športov. Svoju registráciu do športových disciplín môže každý
člen zmeniť kedykoľvek počas svojho členstva oznámením tejto zmeny Výkonnej rade SAF.
4. Zoznam športových disciplín vedie Výkonná rada SAF. Výkonná rada SAF musí zaradiť
disciplínu do zoznamu športových disciplín, ak o to požiada aspoň 10 aktívnych členov SAF.
Výkonná rada môže disciplínu vyradiť zo zoznamu športových disciplín, len ak počet
oprávnených aktívnych členov zaregistrovaných v tejto disciplíne podľa čl. IV./15./a./i.
neprekročí päť členov počas dvoch za sebou idúcich členských období.
5. Každá športová disciplína je buď kolektívna (ak v disciplíne typicky súťažia tímy skladajúce sa
z aspoň troch hráčov) alebo individuálna (v ostatných prípadoch).
6. Členovia SAF zaregistrovaní do tej istej športovej disciplíny diskových športov tvoria sekciu
športovej disciplíny (ďalej len ,,sekcia”).
7. SAF má právo na základe uznania ich zásluh v oblasti diskových športov vymenovať čestných
doživotných členov SAF, ktorí majú rovnaké práva a povinnosti ako riadni členovia SAF, s
výnimkou čl. II./12./c.-d.
8. Zoznam všetkých členov SAF a členov sekcií vedie Výkonná rada SAF v spolupráci s
Komisiami sekcií športových disciplín.
9. SAF je oprávnená vyberať od svojich členov príspevky resp. poplatky, ktorých výška je určená
Pravidlami členstva v SAF v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vyberané
príspevky aj poplatky sú majetkom SAF, ktorá rozhoduje o ich použití.
10. Členské poplatky SAF nemôžu rozlišovať medzi jednotlivými športovými disciplínami, v
ktorých sa hráč registruje, bez ohľadu na ich počet, ani medzi pohlavím členov.
11. Práva člena SAF:
a. zúčastňovať sa všetkých akcií usporiadaných alebo zastrešovaných SAF a podieľať
sa na výhodách z členstva vyplývajúcich,
b. byť informovaný o činnosti a hospodárení SAF, predkladať návrhy k jej činnosti a
vyjadrovať sa k práci jej orgánov,
c.

navrhovať a voliť zástupcov do orgánov SAF,

d. byť volený do orgánov SAF, ak dovŕšil v deň začiatku volieb 18 rokov.
12. Povinnosti člena SAF:
a. aktívne prispievať k plneniu poslania SAF, zastupovať a hájiť jej záujmy v mieste
svojho pôsobenia,
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b. realizovať úlohy vyplývajúce zo stanov resp. uznesení orgánov SAF,
c.

zaplatiť v stanovenej lehote členský poplatok pri vstupe do SAF alebo pri predlžovaní
členstva podľa podmienok určených Pravidlami členstva v SAF, ktoré sú súčasťou
Súťažného poriadku SAF,

d. odovzdať pri vstupe do SAF alebo pri predlžovaní členstva riadne vyplnenú členskú
prihlášku podľa Pravidiel členstva SAF (fyzicky alebo elektronicky).
13. Členstvo v SAF zaniká:
a. písomným vystúpením doručeným niektorému členovi Výkonnej rady,
b. vylúčením Valným zhromaždením na základe návrhu Výkonnej rady alebo
Disciplinárnej komisie, v prípade, že sa člen dopustí chovania, ktoré je v rozpore so
stanovami SAF, alebo je nezlučiteľné s členstvom v SAF,
c.

vyškrtnutím (úmrtie člena),

d. zánikom SAF ako právnickej osoby.
14. Aktívnym členom SAF sa pre účely týchto stanov rozumie buď každý doživotný čestný člen
SAF alebo ten člen SAF, ktorý má uhradený členský poplatok za príslušné obdobie, prípadne
za predchádzajúce členské obdobie v aktuálnom kalendárnom roku.
15. Odvolacím orgánom vo veci rozhodnutia o vylúčení člena zo SAF je Dozorná rada.
III. KLUBY ŠPORTOVÝCH DISCIPLÍN
1. Členovia SAF zaregistrovaní v tej istej športovej disciplíne môžu v rámci SAF vytvárať Kluby
športových disciplín (ďalej len ,,kluby”).
2. V každej disciplíne, v ktorej je člen SAF zaregistrovaný, môže byť člen SAF členom najviac
jedného klubu. Prípadnú zmenu klubu je člen SAF povinný oznámiť Výkonnej rade do 14 dní
od jej uskutočnenia.
3. Ak je člen SAF členom klubov vo viacerých disciplínach, je povinný oznámiť VR, ktorý z
týchto klubov je jeho primárny klub, t.j. klub, ktorý ho bude oprávnený reprezentovať vo VZ v
prípade jeho osobnej neprítomnosti na zasadaní VZ.
4. Zoznam klubov a ich členov vedie Výkonná rada SAF v spolupráci s Komisiami sekcií
športových disciplín.
5. Aktívnym klubom v športovej disciplíne sa pre účely týchto stanov rozumie taký klub, ktorý má
aspoň sedem členov, ktorí sú aktívnymi členmi SAF, a sú zaregistrovaní v príslušnej
športovej disciplíne a zároveň sa buď v kolektívnej disciplíne tím tohto klubu zúčastnil na
vrcholovom športovom podujatí SAF (majstrovstvá Slovenska v príslušnej športovej disciplíne
alebo kvalifikácia na ne) počas uplynulých 18 mesiacoch, alebo sa v individuálnej disciplíne
aspoň jeden hráč tohto klubu zúčastnil na vrcholovom športovom podujatí SAF (majstrovstvá
Slovenska v príslušnej športovej disciplíne alebo kvalifikácia na ne) počas uplynulých 18
mesiacoch.
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6. Každý aktívny klub pri svojom vzniku Výkonnej rade SAF oznámi meno a kontakt na
elektronickú komunikáciu svojho oficiálneho zástupcu (ďalej len ,,zástupca klubu”) a neskôr
oznamuje Výkonnej rade SAF akúkoľvek zmenu týchto údajov. Tieto údaje eviduje Výkonná
rada SAF.

IV. ORGÁNY A SPÔSOB ICH USTANOVENIA
1. Orgány SAF sú:
a. Valné zhromaždenie (ďalej len ,,VZ”),
b. Valné zhromaždenia sekcií športových disciplín (ďalej len ,,VZ-Sekcie”),
c.

Výkonná rada (ďalej len ,,VR”),

d. Generálny sekretár (ďalej len ,,GS”),
e. Dozorná rada (ďalej len ,,DR”),
f.

Komisie sekcií športových disciplín (ďalej len ,,K-Sekcie”), jedna pre každú sekciu,

g. Disciplinárna komisia (ďalej len ,,DK”),
h. Disciplinárne komisie sekcií športových disciplín (ďalej len ,,DK-Sekcie”), jedna pre
každú sekciu,
i.

Rozhodcovská komisia (ďalej len ,,RK’’),

j.

Licenčná komisia (ďalej len ,,LK’’).

VALNÉ ZHROMAŽDENIE (VZ)
2. VZ je najvyšším orgánom SAF.
a. Tvoria ho
i.

všetci aktívni členovia SAF vrátane všetkých športovcov, športových
odborníkov a ďalších členov SAF,

ii.

zástupcovia klubov vedených v Zozname športových klubov SAF podľa čl.
III./6, prípadne ich náhradníci, ktorí preukážu oprávnenie zúčastniť sa na VZ
a zastupovať klub predložením zápisnice o ich zvolení klubom za náhradníka.

b. Členom Valného zhromaždenia s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SAF len
na základe výkonu funkcie v orgáne SAF.
c.

Počet hlasov vo VZ je rovný počtu aktívnych členov SAF navýšenému o počet
hlasov, ktorými disponujú všetky športové kluby vedené v Zozname športových
klubov SAF podľa čl. III./4.

d. Každý aktívny člen SAF vrátane všetkých športovcov, športových odborníkov a
ďalších členov SAF môže na VZ priamo zastupovať sám seba a má jeden hlas.
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e. Ktorýkoľvek športovec, ktorý je aktívnym členom SAF, môže na VZ plniť úlohu
zástupcu športovcov, špeciálne v prípade, ak ho navrhne akákoľvek záujmová
organizácia športovcov v rámci SAF alebo najmenej 50 športovcov, ktorí sú aktívnymi
členmi SAF.
f.

Zástupca každého klubu podľa čl. IV./2./a./ii. zastupuje na VZ všetkých členov SAF,
ktorí sú členmi klubu, sú aktívnymi členmi SAF, a nie sú osobne prítomní na VZ, a
teda disponuje okrem svojho vlastného hlasu aj hlasmi ako zástupca tohto klubu s
počtom hlasov zodpovedajúcemu počtu aktívnych členov SAF, ktorí nie sú osobne
prítomní na VZ, a ktorí sú členmi tohto klubu, prípadne, ak sú členmi viacerých
klubov, tak je tento klub ich primárnym klubom podľa čl. III./3.

g. Zástupca každého klubu podľa čl. IV./2./a./ii.. disponuje taktiež hlasmi, ktoré patria
klubu, ktorý zastupuje, a to
i.

v prípade kolektívnej športovej disciplíny dvomi hlasmi navyše, ak zástupca
zastupuje klub, ktorý sa v predchádzajúcom alebo aktuálnom kalendárnom
roku zúčastnil turnaja najvyššej ligy alebo na záverečnom turnaji
Majstrovstiev Slovenska v príslušnej športovej disciplíne;

ii.

v prípade kolektívnej športovej disciplíny jedným hlasom navyše, ak
zastupuje klub pôsobiaci v kolektívnej športovej disciplíne, ktorý nespĺňa
podmienky uvedené v čl. IV./2./g./i.;

iii.

v prípade individuálnej športovej disciplíny dvomi hlasmi navyše, ak zástupca
zastupuje klub s hráčskym zastúpením v predchádzajúcom alebo aktuálnom
kalendárnom roku na Majstrovstvách Slovenska v akejkoľvek divízii v
príslušnej športovej disciplíne;

iv.

v prípade individuálnej športovej disciplíny jedným hlasom navyše, ak
zastupuje klub pôsobiaci v individuálnej športovej disciplíne, ktorý nespĺňa
podmienky uvedené v čl. IV./2./g./iii..

h. Každý aktívny člen SAF môže udeliť plnú moc k zastúpeniu na príslušnom VZ inému
aktívnemu členovi SAF, táto plná moc má v tom prípade prednosť pred zastupovaním
aktívneho člena zástupcom jeho klubu športovej disciplíny. Právo zastupovať na
príslušnom VZ vzniká predložením písomnej plnej moci určenému členovi VR
prítomnému na VZ a následného zápisu v prezenčnej listine VZ. Jeden aktívny člen
SAF môže takto zastupovať maximálne 10 iných aktívnych členov SAF.
i.

VZ zasadá najmenej jedenkrát za rok a zvoláva ho VR, ktorá riadi jeho priebeh a
navrhuje program zasadnutia VZ.

3. Do pôsobnosti VZ patrí
a. schvaľovať plán činnosti a rozpočet navrhnutý VR,
b. voliť a odvolávať členov VR, DR, DK, RK a LK,
c.

schvaľovať Výročnú správu o činnosti SAF a Výročnú finančnú správu SAF,
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d. prejednávať správy DR,
e. voliť volebnú komisiu, ktorá zabezpečuje prípravu a riadny priebeh volieb do VR, DR,
DK, RK a LK, a meniť a schvaľovať Volebné pravidlá SAF,
f.

rozhodovať o neprijatí členov SAF a o vylúčení členov SAF,

g. prijímať, meniť a dopĺňať Stanovy SAF,
h. schvaľovať uzatvorenie zmluvných vzťahov SAF, ak hodnota plnenia zo zmluvy je
vyššia ako 50 000 Euro,
i.

vytvárať obchodné spoločnosti podľa § 18 Zákona o športe a o zmene a doplnení
niektorých zákonov č. 440/2015 Z. z. alebo obchodné spoločnosti, ktorých
spoločníkom alebo akcionárom je SAF,

j.

prevádzať obchodné podiely alebo akcie v obchodnej spoločnosti podľa § 18 Zákona
o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 440/2015 Z. z. alebo v
obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SAF,

k.

rozhodovať o zániku SAF, vrátane vysporiadania jej majetku.

4. Oznam o konaní zasadnutia VZ musí byť zverejnený na internetovej stránke SAF a taktiež
zaslaný poštou alebo elektronickou poštou na registrovanú adresu všetkým aktívnym členom
SAF a zástupcom všetkých aktívnych klubov SAF aspoň 14 dní pred jeho konaním. Pozvánka
na VZ musí obsahovať návrh programu VZ a podklady na zasadanie.
5. Na uznášaniaschopnosť zasadnutia VZ je potrebná prítomnosť členov alebo zástupcov
členov, ktorí disponujú hlasmi nadpolovičnej väčšiny z celkového počtu všetkých aktívnych
členov s právom hlasovať.
6. Kvalifikovanú väčšinu na zasadnutí VZ predstavujú najmenej 3/5 (tri pätiny) z celkového
počtu všetkých aktívnych členov s právom hlasovať.
7. Vo veciach čl. IV./3./a.-f. je potrebná na schválenie, príp. rozhodnutie v hlasovaní,
nadpolovičná väčšina hlasov, okrem volieb do VR, DR a DK podľa čl. IV./3./b., pri ktorých
voľby upravujú Volebné pravidlá SAF, vo veciach čl. IV./3./g.-k. je potrebná kvalifikovaná
väčšina z celkového počtu aktívnych členov.
8. Program zasadnutia VZ a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na jeho začiatku; v otázke,
ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže VZ prijať len odporúčania a stanoviská.
9. Tretina aktívnych členov, VR, alebo DR môže kedykoľvek podľa potreby zvolať mimoriadne
VZ pri zachovaní určených oznamovacích lehôt.
10. VZ môže rozhodnúť o tom, že sa o akejkoľvek veci v právomoci VZ bude rozhodovať
elektronickým hlasovaním, pritom VZ určí termín hlasovania a zvolí volebnú komisiu, ktorá
obsahuje aspoň dvoch sčítačov hlasov. Takémuto hlasovaniu musí predchádzať oznam
aktívnym členom SAF a zástupcom aktívnych klubov aspoň 14 dní pred uzávierkou
hlasovania. Elektronické hlasovanie vo veciach podľa čl. IV./3./a.-e. a čl. IV./3./g. môže
iniciovať priamo VR.
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11. V prípade, že sa elektronickým hlasovaním uskutočňujú voľby do volených orgánov SAF,
elektronické hlasovanie sa uskutoční prostredníctvom informačného systému športu
Slovenskej republiky, ak to je technologicky možné zabezpečiť.
12. Elektronické hlasovanie VZ vždy prebieha aspoň štyri kalendárne dni a platia preň tie isté
pravidlá ako pri hlasovaní na VZ, avšak každý aktívny člen SAF hlasuje za seba, t.j. nie je
možné právo hlasovať delegovať na inú osobu a taktiež aktívneho člena SAF nemôže
zastupovať zástupca klubu.
13. Na žiadosť člena VR alebo člena SAF Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určí
nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí
volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. Podrobnosti aktivity tohto nezávislého
pozorovateľa a jeho práva a povinnostiam voči SAF upravuje §23 Zákona o športe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov č. 440/2015 Z. z..
14. Schvaľovanie Výročnej správy o činnosti SAF a Výročnej finančnej správy SAF prebieha
pravidelne elektronicky počas mája alebo júna v každom kalendárnom roku, ak VZ
nerozhodne inak.
VALNÉ ZHROMAŽDENIE SEKCIE (VZ-Sekcie)
15. VZ-Sekcie je orgánom SAF.
a. Tvoria ho
i.

všetci aktívni členovia SAF zaregistrovaní v príslušnej športovej disciplíne,
ktorí sa oficiálne ako účastníci alebo funkcionári zúčastnili na športovom
podujatí SAF v tejto športovej disciplíne počas uplynulých 18 mesiacov (ďalej
,,oprávnený aktívny člen”).

ii.

zástupcovia klubov vedených v Zozname športových klubov SAF v príslušnej
športovej disciplíne podľa čl. III./4., prípadne ich náhradníci, ktorí preukážu
oprávnenie zúčastniť sa na VZ-Sekcie a zastupovať klub predložením
zápisnice o ich zvolení klubom za náhradníka.

b. Členom VZ-Sekcie s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SAF len na základe
výkonu funkcie v orgáne SAF.
c.

Počet hlasov vo VZ -Sekcie je rovný počtu oprávnených aktívnych členov SAF v
príslušnej športovej disciplíne navýšenom o počet hlasov, ktorými disponujú športové
kluby vedené v Zozname športových klubov SAF v príslušnej športovej disciplíne
podľa čl. III./4.

d. Každý oprávnený aktívny člen SAF vrátane všetkých športovcov, športových
odborníkov a ďalších členov SAF môže na VZ-Sekcie priamo zastupovať sám seba a
má jeden hlas.
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e. Ktorýkoľvek športovec, ktorý je oprávneným aktívnym členom SAF, môže plniť úlohu
zástupcu športovcov, špeciálne v prípade, ak ho navrhne akákoľvek záujmová
organizácia športovcov v príslušnej športovej disciplíne v rámci SAF alebo najmenej
50 športovcov, ktorí sú oprávnenými aktívnymi členmi SAF v príslušnej športovej
disciplíne.
f.

Zástupca každého klubu podľa čl. IV./15./a./ii. zastupuje na VZ-Sekcie všetkých
členov SAF, ktorí sú členmi klubu, sú oprávnenými aktívnymi členmi SAF, a nie sú
osobne prítomní na VZ-Sekcie, a teda disponuje okrem svojho vlastného hlasu aj
hlasmi ako zástupca tohto klubu s počtom hlasov zodpovedajúcemu počtu
oprávnených aktívnych členov SAF, ktorí nie sú osobne prítomní na VZ-Sekcie, a
ktorí sú členmi tohto klubu, prípadne, ak sú členmi viacerých klubov, tak je tento klub
ich primárnym klubom podľa čl. III./3.

g. Zástupca každého klubu podľa čl. IV./15./a./ii. disponuje taktiež hlasmi, ktoré patria
klubu, ktorý zastupuje, a to
i.

v prípade kolektívnej športovej disciplíny dvomi hlasmi navyše, ak zástupca
zastupuje klub, ktorý sa v predchádzajúcom alebo aktuálnom kalendárnom
roku zúčastnil turnaja najvyššej ligy alebo na záverečnom turnaji
Majstrovstiev Slovenska v príslušnej športovej disciplíne;

ii.

v prípade kolektívnej športovej disciplíny jedným hlasom navyše, ak
zastupuje klub pôsobiaci v kolektívnej športovej disciplíne, ktorý nespĺňa
podmienky uvedené v čl. IV./15./g./i.;

iii.

v prípade individuálnej športovej disciplíny dvomi hlasmi navyše, ak
zástupca zastupuje klub s hráčskym zastúpením v predchádzajúcom alebo
aktuálnom kalendárnom roku na Majstrovstvách Slovenska v akejkoľvek
divízii v príslušnej športovej disciplíne;

iv.

v prípade individuálnej športovej disciplíny jedným hlasom navyše, ak
zastupuje klub pôsobiaci v individuálnej športovej disciplíne, ktorý nespĺňa
podmienky uvedené v čl. IV./15./g./iii.

h. Každý oprávnený aktívny člen SAF môže udeliť plnú moc k zastúpeniu na príslušnom
VZ-Sekcie inému oprávnenému oprávnenému aktívnemu členovi SAF, táto plná moc
má v tom prípade prednosť pred zastupovaním aktívneho člena zástupcom jeho
klubu športovej disciplíny. Právo zastupovať na príslušnom VZ-Sekcie vzniká
predložením písomnej plnej moci určenému členovi K-Sekcie prítomnému na
VZ-Sekcie a následného zápisu v prezenčnej listine VZ-Sekcie. Jeden oprávnený
aktívny člen SAF môže takto zastupovať maximálne 10 iných oprávnených aktívnych
členov SAF.
i.

VZ-Sekcie sa schádza najmenej jedenkrát za rok a zvoláva ho K-Sekcie príslušnej
športovej disciplíny, ktorá riadi jeho priebeh a navrhuje program VZ-Sekcie.
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16. Do pôsobnosti VZ-Sekcie patrí:
a. schvaľovať Výročnú správu príslušnej sekcie, pripravenú K-Sekcie,
b. reorganizácia súťaží v príslušnej športovej disciplíne,
c.

voliť a odvolávať členov K-Sekcie a DK-Sekcie.

17. Oznam o konaní VZ-Sekcie musí byť zverejnený na internetovej stránke SAF a taktiež
zaslaný poštou alebo elektronickou poštou na registrovanú adresu všetkým oprávneným
aktívnym členom SAF a zástupcom všetkých aktívnych klubov v príslušnej disciplíne aspoň
14 dní pred jeho konaním. Pozvánka na VZ-Sekcie musí obsahovať návrh programu
VZ-Sekcie a podklady na zasadanie.
18. Kvalifikovanú väčšinu na zasadnutí VZ-Sekcie predstavujú najmenej 3/5 (tri pätiny) z
celkového počtu všetkých oprávnených aktívnych členov.
19. Na uznášaniaschopnosť VZ-Sekcie je potrebná prítomnosť členov alebo zástupcov členov,
ktorí spolu disponujú hlasmi nadpolovičnej väčšiny z celkového počtu všetkých oprávnených
aktívnych členov.
20. Ak VZ-Sekcie nie je uznášaniaschopné ani hodinu po oznámenom začiatku zasadnutia, na
prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov, ktorými spolu disponujú
prítomní členovia, ak bol dodržaný postup podľa čl. IV./17. a predmetom zasadnutia je iba
program podľa čl. IV./17.
21. Vo veciach patriacich pod čl. IV./16./a. je potrebná na schválenie, príp. rozhodnutie v
hlasovaní, nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov alebo zástupcov členov, vo
veciach patriacich pod čl. IV./16./b. je potrebná na schválenie, príp. rozhodnutie kvalifikovaná
väčšina z celkového počtu všetkých oprávnených aktívnych členov; pravidlá hlasovania vo
veciach čl. IV./16./c. upravujú Volebné pravidlá SAF.
22. VZ-Sekcie môže rozhodnúť o tom, že sa o akejkoľvek veci v právomoci VZ-Sekcie bude
rozhodovať prostredníctvom elektronického hlasovania, pritom sa určí termín hlasovania a
sčítači hlasov. Takémuto hlasovaniu musí predchádzať oznam oprávneným aktívnym členom
SAF a zástupcom aktívnych klubov v príslušnej športovej disciplíne aspoň 14 dní pred
uzávierkou hlasovania. Elektronické hlasovanie vo veciach podľa čl. IV./16./a.-c. môže
iniciovať priamo K-Sekcie.
23. Elektronické hlasovanie VZ-Sekcie vždy prebieha aspoň štyri kalendárne dni a platia preň tie
isté pravidlá ako pri hlasovaní na VZ-Sekcie, avšak bez možnosti delegovania podľa čl.
IV./15./f a IV./15./h.
24. V prípade, že sa elektronickým hlasovaním uskutočňujú voľby do volených orgánov SAF
podľa čl. IV./16./c. elektronické hlasovania sa uskutoční prostredníctvom informačného
systému športu Slovenskej republiky, ak to je technologicky možné zabezpečiť.
25. Oprávnení aktívni členovia SAF môžu zvolať VZ-Sekcie, ak sa na tom zhodne priamo alebo
elektronicky aspoň tretina oprávnených aktívnych členov.
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26. Schvaľovanie Výročnej správy sekcie prebieha pravidelne elektronicky počas apríla alebo
mája v každom kalendárnom roku, ak VZ-Sekcie nerozhodne inak.
VÝKONNÁ RADA (VR) A GENERÁLNY SEKRETÁR (GS)
27. Riadiacim orgánom SAF je VR.
a. Jej členovia sú volení VZ na tri roky.
b. Jedna osoba môže vykonávať funkciu vo VR najviac tri volebné obdobia po sebe.
c.

O počte volených členov VR rozhoduje VZ, aby však bola VR uznášaniaschopná,
musí mať aspoň troch členov. Ak VZ nerozhodne inak, počet volených členov VR je
nemenný.

d. Uchádzať o miesto člena VR sa môže vo voľbách ktorýkoľvek člen SAF.
e. Pravidlá volieb VR sa riadia Volebným poriadkom SAF, ktorý ustanovuje okrem
iného, že členmi VR sa stanú tí kandidáti, ktorí získajú vo voľbách do VR najviac
hlasov s výnimkou čl. IV./27./f.
f.

V prípade, ak navrhne akákoľvek záujmová organizácia športovcov členov SAF alebo
najmenej 50 športovcov členov SAF aspoň jedného kandidáta do volieb VR, ten z
takto navrhnutých kandidátov, ktorý získa najviac hlasov vo voľbách do VR, sa stane
členom VR ako zástupca športovcov. Ostatné miesta vo VR získajú tí z ostatných
kandidátov okrem zvoleného zástupcu športovcov, ktorí získajú vo voľbách do VR
najviac hlasov v súlade s Volebným poriadkom SAF.

g. VR si na svojom prvom jednaní zvolí predsedu spomedzi svojich členov, ktorý
obvykle jej jednanie riadi, a podpredsedu, ktorý VR riadi v neprítomnosti predsedu.
h. VR sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace, a jej zasadania sú
verejne prístupné pre všetkých členov SAF.
i.

Členovia VR jednajú a sa zaväzujú menom SAF v rozsahu splnomocnenia udeleného
VR. Ak toto plnomocenstvo alebo stanovy neurčia inak, jednajú samostatne.

j.

Do pôsobnosti VR patrí všetko, čo podľa týchto stanov nespadá do pôsobnosti iného
orgánu, a to najmä
i.

zastupovať diskové športy voči národným športovým organizáciám a
Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR;

ii.

delegovať zástupcov SR do medzinárodných športových organizácií
diskových športov v rozsahu obmedzenom čl. IV./34./d.

iii.

spravovať financie SAF a rozhodovať o rozdeľovaní finančnej podpory SAF
od štátnych orgánov SR, od sponzorov SAF, prípadne z poukázaných
príspevkov z podielu asignovanej dane, a taktiež tvoriť Finančné pravidlá
SAF;
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iv.

nakupovať, predávať a spravovať majetok SAF, s prihliadnutím na to, že
materiál na bežnú spotrebu sú oprávnené nakupovať, predávať a spravovať
aj K-Sekcie;

v.

zvolávať VZ s výnimkou situácií opísaných v čl. IV./9.;

vi.

delegovať zástupcu VR do K-Sekcie v každej disciplíne diskových športov,

vii.

tvoriť Pravidlá členstva v SAF, ktoré určujú podmienky členstva v SAF a
výšku členských poplatkov, či výšku poplatkov pre nečlenov SAF na
podujatiach organizovaných alebo spoluorganizovaných SAF, a ktoré sú
súčasťou Súťažného poriadku SAF,

viii.

k.

tvoriť a schvaľovať Štatút reprezentanta SAF,

ix.

menovať doživotných čestných členov SAF,

x.

schvaľovať Disciplinárny poriadok SAF.

V naliehavých prípadoch, pokiaľ by mohlo dôjsť k poškodeniu mena, majetku alebo
záujmov SAF, môže VR rozhodnúť aj vo veciach nespadajúcich do jej pôsobnosti, v
takomto prípade musí byť jej rozhodnutie v najbližšom možnom termíne dodatočne
schválené príslušným orgánom SAF.

l.

VR je uznášaniaschopná, pokiaľ sa jej jednania alebo hlasovania zúčastní
nadpolovičná väčšina jej členov a jej jednania sú prístupne pre všetkých členov SAF.

m. VR môže prijímať rozhodnutia aj prostredníctvom elektronického hlasovania, o týchto
hlasovaniach vedie záznamy dostupné DR.
n. Vo všetkých veciach, spadajúcich do jej pôsobnosti, sa k prijatiu platného rozhodnutia
VR vyžaduje súhlas absolútnej väčšiny členov VR.
o. Vo veciach, ktoré do pôsobnosti VR nespadajú, sa k prijatiu platného rozhodnutia
vyžaduje súhlas dvoch tretín jej členov.
28. Štatutárnym zástupcom SAF je predseda VR, ktorého z poverenia VR môže zastupovať
podpredseda alebo iný člen VR.
29. Medzi povinnosti predsedu VR okrem iného patrí
a. predkladať Výročnú správu o činnosti SAF a Výročnú finančnú správu SAF v
predpísanom termíne na schválenie postupne VR, DR a VZ;
b. vymenovať GS.
30. GS je osoba oprávnená v rozsahu určenom VR
a. vydávať v mene SAF doklady, príp. vykonávať v mene SAF finančné transakcie
schválené VR;
b. zastupovať SAF voči iným organizáciám;
c.

zastupovať SAF na športových podujatiach.
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DOZORNÁ RADA (DR)
31. Kontrolným orgánom SAF je DR.
a. DR je volená VZ na obdobie štyroch rokov.
b. Jedna osoba môže vykonávať funkciu v DR najviac tri volebné obdobia po sebe.
c.

DR je trojčlenná a schádza sa (osobne alebo prostredníctvom elektronickej
komunikácie) podľa potreby.

d. Do jej pôsobnosti patrí uskutočňovať kontrolu a skúmať ekonomické a právne
operácie realizované v rámci činností SAF.
e. DR schvaľuje návrh Výročnej správy o činnosti SAF a Výročnej finančnej správy SAF
ešte pred tým, ako sa predloží na posúdenie VZ.
f.

DR je povinná o záveroch zo svojej činnosti informovať VZ.

g. Člen DR nemôže byť zároveň členom VR, RK, LK, ani DK, ani DK-Sekcie.
32. Predseda DR, ktorého si DR zvolí čo najskôr po svojom ustanovení na svojom prvom
zasadaní alebo elektronicky, plní funkciu kontrolóra podľa znenia právnych predpisov
Slovenskej republiky. Z toho dôvodu osoba predsedu DR musí spĺňať nasledujúce
podmienky:
a. mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
b. mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c.

byť bezúhonná,

d. spĺňať kvalifikačné predpoklady kladené znením právnych predpisov Slovenskej
republiky,
e. ak to vyžadujú právne predpisy Slovenskej republiky, do troch mesiacov od
ustanovenia do funkcie úspešne absolvovať predpísaný odborný test.
KOMISIA SEKCIE (K-Sekcie)
33. K-Sekcie sa spolu s VR podieľa na riadení príslušnej športovej disciplíny.
a. Každá K-Sekcie sa skladá z troch typov členov: členovia volení VZ-Sekcie príslušnej
športovej disciplíny, zástupcovia aktívnych klubov v príslušnej športovej disciplíne a
jeden delegát VR.
b. Volení členovia sú volení VZ-Sekcie na obdobie troch rokov.
c.

Počet volených členov je aspoň päť, a určuje ho VZ-Sekcie, ktoré zároveň určí dvoch
sčítačov hlasov.

d. V prípade, ak navrhne akákoľvek záujmová organizácia športovcov členov SAF
aktívnych v príslušnej disciplíne alebo najmenej 50 športovcov oprávnených
aktívnych členov SAF v príslušnej disciplíne aspoň jedného kandidáta do volieb
K-Sekcie, ten z takto navrhnutých kandidátov, ktorý získa najviac hlasov vo voľbách
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do K-Sekcie, sa stane členom K-Sekcie ako zástupca športovcov. Ostatné miesta v
K-Sekcie získajú tí z ostatných kandidátov okrem zvoleného zástupcu športovcov,
ktorí získajú vo voľbách do K-Sekcie najviac hlasov v súlade s Volebným poriadkom
SAF.
e. Delegát VR, ktorý v K-Sekcie zastupuje VR, koná a hlasuje individuálne, avšak v
prípade, že o tom rozhodne hlasovaním VR, zastupuje v predmetnej veci kolektívny
postoj VR.
f.

V sekciách kolektívnych športových disciplín je medzi volených členov K-Sekcie a
delegáta VR v K-Sekcii rovnakým dielom rozdelených 51% hlasov v K-Sekcii, kým
zástupcovia aktívnych klubov majú medzi sebou rovnakým dielom rozdelených 49%
hlasov v K-Sekcii.

g. V sekciách individuálnych športových disciplín je medzi volených členov K-Sekcie a
delegáta VR v K-Sekcii rovnakým dielom rozdelených 80% hlasov v K-Sekcii, kým
zástupcovia aktívnych klubov majú medzi sebou rovnakým dielom rozdelených 20%
hlasov v K-Sekcii.
h. K-Sekcie sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za pol roka a jej zasadania sú
verejne prístupné pre všetkých členov SAF.
i.

K-Sekcie si na svojom prvom zasadnutí zvolí predsedu a podpredsedu. Predsedom
K-Sekcie sa môže stať len volený člen K-Sekcie. Jednanie K-Sekcie obvykle riadi
predseda K-Sekcie a v jeho neprítomnosti podpredseda alebo iný poverený člen
K-Sekcie.

j.

Na schválenie akéhokoľvek rozhodnutia K-Sekcie je potrebných minimálne 50,1%
hlasov v príslušnej K-Sekcii.

k.

K-Sekcie môže kedykoľvek zriadiť odborné subkomisie príslušnej sekcie športovej
disciplíny zvolením členov a vymedzením práv a povinností tejto subkomisie. V takto
určenom rozsahu potom prechádzajú tieto práva a povinnosti na subkomisiu.

l.

Ak je rozhodovacie právo v určitej veci delegované na subkomisiu, tá môže
rozhodovať samostatne v rozsahu vymedzenom mandátom subkomisie. Rozhodnutie
subkomisie v predmetnej veci je definitívne, okrem prípadu, keď členovia K-Sekcie
disponujúci aspoň 50,1% hlasov spoločne požiadajú K-Sekcie o to, aby rozhodnutie
subkomisie preskúmala. V takom prípade môže K-Sekcia takéto samostatné
rozhodnutie subkomisie anulovať, prípadne v predmetnej veci rozhodnúť inak. Takáto
žiadosť K-Sekcii musí byť preložená písomne alebo formou elektronickej pošty na
emailovú adresu K-Sekcie najneskôr 14 dní po oznámení subkomisie K-Sekcii o
svojom rozhodnutí spolu so zoznamom signatárov žiadosti.

34. K-Sekcie riadi športovú disciplínu v rozsahu vymedzenom vzájomnou dohodou s VR a medzi
jej právomoci patria v príslušnej športovej disciplíne:
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a. tvoriť a schvaľovať Súťažný poriadok SAF okrem jeho časti, ktorá spadá pod čl.
IV./27./j./vii.-viii.;
b. určovať organizátorov športových podujatí organizovaných SAF alebo
spoluorganizovaných SAF;
c.

nominovať štátnu reprezentáciu vrátane trénerov na vrcholové medzinárodné
športové podujatia a viesť zoznam športových reprezentantov;

d. nominovať zástupcov SAF do medzinárodných organizácií, ktoré zastrešujú len
príslušnú športovú disciplínu;
e. rozhodovať o financiách v rozsahu určenom čl. V./11.;
f.

schvaľovať Disciplinárny poriadok sekcie;

g. pripravovať Výročnú správu o činnosti sekcie a Výročnú finančnú správu sekcie na
prerokovanie VZ-Sekcie;
h. zvolávať VZ-Sekcie s výnimkou situácií opísaných v čl. IV./25.;
i.

navrhovať športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového
strediska;

j.

viesť zoznam talentovaných športovcov;

k.

metodicky riadiť a usmerňovať prípravu talentovaných športovcov;

l.

určovať druhy športových odborníkov v príslušnej disciplíne, overovať a uznávať
odbornú spôsobilosť vyžadovanú na vykonávanie odbornej činnosti v športe a
zabezpečovať ich odbornú prípravu.

35. V prípade rozhodnutia VZ-Sekcie prejdú na K-Sekcie všetky právomoci týkajúce sa riadenia
športovej disciplíny okrem tých, ktoré sú taxatívne vymenované v čl. IV./27./j.
36. Zasadania K-Sekcie sú prístupné všetkým oprávneným aktívnym členom. Elektronická
komunikácia K-Sekcie a jej hlasovania podliehajú kontrole DR a sú sprístupnené členom VR.
37. Predseda K-Sekcie alebo iná osoba poverená K-Sekciou zastupuje sekciu príslušnej
športovej disciplíny voči VR a DR a taktiež voči iným organizáciám. V situáciách opísaných v
čl. IV./52./d. má predseda sekcie hlasovacie právomoci vo VR v rozsahu obmedzenom týmto
článkom Stanov SAF.
38. V prípade, že v niektorej športovej disciplíne nie je riadne zvolená K-Sekcie, všetky práva a
povinnosti K-Sekcie prechádzajú na VR až do času zvolenia K-Sekcie v príslušnej športovej
disciplíne.

DISCIPLINÁRNA KOMISIA (DK) A DISCIPLNÁRNE KOMISIE SEKCIÍ (DK-SEKCIE)
39. V prípade, že v niektorej športovej disciplíne nie je riadne zvolená DK-Sekcie, všetky práva a
povinnosti DK-Sekcie prechádzajú na DK až do času zvolenia DK v príslušnej športovej
disciplíne.
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40. Najvyšším orgánom rozhodujúcim o disciplinárnych postihoch, ktoré sa vzťahujú na všetky
diskové športy na podujatiach SAF je DK.
41. DK má aspoň troch členov a postupuje podľa Disciplinárneho poriadku SAF schváleného VR.
42. DK môže navrhnúť VZ vylúčenie člena SAF na základe závažného disciplinárneho previnenia
podľa Disciplinárneho poriadku SAF.
43. Orgánmi rozhodujúcimi o disciplinárnych postihoch, ktoré sa vzťahujú výlučne na jednotlivé
disciplíny diskových športov, sú DK-Sekcie.
44. Každá DK-Sekcie má aspoň troch členov a postupuje podľa Disciplinárneho poriadku sekcie
športovej disciplíny schváleného príslušnou K-Sekcie.
45. DK aj každá DK-Sekcie sú jedinými orgánmi, ktoré môžu postúpiť disciplinárne riadenie
účastníka športového podujatia organizovaného alebo spoluorganizovaného SAF
disciplinárnej komisii medzinárodnej organizácie, ktorej je SAF členom, alebo s ktorou má
uzavretú dohodu o spolupráci.

ROZHODOVACIA KOMISIA (RK) A LICENČNÁ KOMISIA (LK)
46. RK je voleným orgánom SAF, ktorý rozhoduje o sporoch v SAF.
a. Jej členovia sú volení VZ na tri roky.
b. O počte volených členov RK rozhoduje VZ, aby však bola RK uznášaniaschopná,
musí mať aspoň troch členov. Ak VZ nerozhodne inak, počet volených členov RK je
nemenný.
47. LK je voleným orgánom SAF, ktorý rozhoduje o udeľovaní domácich a medzinárodných
licencií v rámci súťaží v diskových športoch na Slovensku a športovcov a klubov
reprezentujúcich Slovensko v medzinárodných súťažiach v diskových športoch.
a. Jej členovia sú volení VZ na tri roky.
b. O počte volených členov LK rozhoduje VZ, aby však bola LK uznášaniaschopná,
musí mať aspoň troch členov. Ak VZ nerozhodne inak, počet volených členov LK je
nemenný.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
48. Orgány SAF s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných
orgánov SAF.
49. Štatutárny zástupca SAF a členovia volených orgánov SAF sú povinní vykonávať svoju
funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra a
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odborných orgánov SAF; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie
zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.
50. Každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SAF, ak ju navrhne člen
SAF; ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SAF, kandidátov
navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny.
51. SAF upravuje upravuje konflikt záujmov tak, aby boli dodržané nasledujúce ustanovenia:
a. Členstvo vo VR je nezlúčiteľné s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo
výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre SAF alebo pre inú športovú
organizáciu, ktorá je členom SAF.
b. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SAF, 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.
c.

Člen orgánu SAF, ktorý rozhodoval vo veci na ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z
rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje na inom stupni alebo v tej istej
veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému
rozhodnutiu orgánu SAF alebo jeho člena.

52. Člen každého voleného orgánu SAF môže pred ukončením funkčného obdobia rezignovať na
svoju funkciu.
a. Rezignácia musí byť uskutočnená písomne a doručená orgánu, ktorého je členom.
b. Ak v dôsledku rezignácie člena VR, DR, DK, RK, alebo LK neklesne počet členov pod
dve tretiny z pôvodne zvoleného počtu volených členov príslušného orgánu, vyhlási
VR do 60 dní po oznámení tejto rezignácie na uvoľnené miesto po rezignujúcej osobe
doplňujúce elektronické voľby do príslušného orgánu. Koniec funkčného obdobia
takto zvolených členov voleného orgánu je ten istý ako riadne zvolených členov tohto
orgánu.
c.

Ak v dôsledku rezignácie klesne počet členov VR, DR, DK, RK, alebo LK pod dve
tretiny z pôvodne zvoleného počtu volených členov príslušného orgánu, je VR
povinná zvolať do 90 dní VZ, na ktorom sa uskutoční riadna voľba členov do tohto
orgánu, prípadne na ktorom sa vyhlási termín elektronických volieb do príslušného
orgánu. Funkčné obdobie všetkých členov príslušného orgánu konči dňom riadnych
volieb. Ak je príslušným orgánom, ktorého voľba je určená týmto článkom, VR, tak
počas prechodného obdobia do riadnych volieb nemôže VR uskutočňovať žiadne
rozhodnutia okrem bežnej agendy.

d. V prechodnom období v čase medzi odstúpením člena VR a doplňujúcimi alebo
riadnymi voľbami do VR sa dočasnými členmi VR stávajú aj predsedovia K-Sekcii.
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Medzi nich je spolu rovným dielom rozdelených vo VR počet hlasov, ktorý zodpovedá
maximu z
i.

počtu odstúpených členov VR, ktorí chýbajú do počtu pôvodne zvolených
členov VR,

ii.

počtu predsedov K-Sekcií.

Mandát týchto doplňujúcich členov vyprší okamžite potom, ako sú riadne zvolení
všetci chýbajúci členovia VR v doplňujúcich alebo riadnych voľbách.
e. Ak v dôsledku rezignácie člena DK-Sekcie neklesne počet členov DK-Sekcie pod dve
tretiny z pôvodne zvoleného počtu volených členov, vyhlási K-Sekcie do 60 dní po
oznámení tejto rezignácie na uvoľnené miesto po rezignujúcej osobe doplňujúce
elektronické voľby do príslušného orgánu. Koniec funkčného obdobia takto zvolených
členov DK-Sekcie je ten istý ako riadne zvolených členov DK-Sekcie.
f.

Ak v dôsledku rezignácie klesne počet členov K-Sekcie alebo DK-Sekcie pod dve
tretiny zo zvoleného počtu volených členov príslušného orgánu, je K-Sekcie povinná
zvolať do 90 dní VZ-Sekcie, na ktorom sa uskutoční riadna voľba členov do tohto
orgánu, prípadne na ktorom sa vyhlási termín elektronických volieb do príslušného
orgánu. Funkčné obdobie všetkých členov príslušného orgánu konči dňom riadnych
volieb. Ak je príslušným orgánom, ktorého voľba je určená týmto článkom, K-Sekcie,
tak počas prechodného obdobia do riadnych volieb nemôže K-Sekcie uskutočňovať
žiadne rozhodnutia okrem bežnej agendy.

g. V prípade rezignácie predsedu ktoréhokoľvek voleného orgánu na svoju funkciu
prechádzajú práva a povinnosti predsedu predmetného orgánu okamžite na
podpredsedu tohto orgánu, a to až do času, kým nie je riadne zvolený nový
predseda. V prípade, že podpredseda nie je zvolený, musí predmetný orgán do 30
dní po rezignácii uskutočniť voľby svojho predsedu.
53. Členovia volených orgánov SAF, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať
nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SAF a športovej činnosti jeho
členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov.
54. Zápisnica zo zasadania orgánov SAF: VZ, VR, DR, VZ-Sekcie a K-sekcie, musí obsahovať
všetky náležitosti určené §21 ods. 2 Zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov č. 440/2015 Z. z.. Zápisnicu rozošle osoba poverená príslušným orgánom všetkým
osobám a zástupcom klubov oprávneným sa zúčastniť zasadnutia príslušného orgánu
najneskôr do 20 dní odo dňa zasadnutia.

V. PRÁVNE POSTAVENIE A MAJETOK
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1.

SAF je občianskym združením s vlastnou právnou subjektivitou – je právnickou osobou. Má
teda spôsobilosť vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať práva a brať na seba povinnosti. Má
samostatnú majetkovú zodpovednosť.

2.

V mene SAF jedná predseda VR, ktorého z poverenia VR môže zastupovať podpredseda,
iný člen VR, GS, alebo v prípade poverenia VR vo veci týkajúcej sa športovej disciplíny
volený člen K-Sekcie príslušnej športovej disciplíny. Ak predpísaná písomná forma právneho
úkonu vyžaduje k jeho platnosti a účinnosti podpis dvoch osôb, týmito osobami môžu byť
dvaja oprávnení členovia VR, člen VR a GS, alebo dve osoby písomne splnomocnené VR .

3.

SAF ako právnická osoba nesie zodpovednosť za svoju činnosť a rozhodnutia svojich
orgánov. Avšak v prípade, že športové podujatie SAF priamo neorganizuje alebo pôsobí len
ako spoluorganizátor, SAF nepreberá hmotnú zodpovednosť za prípadné spôsobené škody
vzniknuté v súvislosti s organizáciou podujatia.

4.

SAF taktiež nenesie právnu a hmotnú zodpovednosť za pôsobenie klubov športových
disciplín a ich evidenciu vedie len za účelom posúdenia oprávnenia zástupcov týchto klubov
hlasovať v príslušných orgánoch SAF.

5.

Majetok SAF tvorí hmotný majetok, finančné prostriedky na bežných účtoch, pohľadávky a
iné majetkové práva.

6.

Zdrojom majetku sú:
a. členské príspevky, resp. poplatky,
b. príjmy z vlastnej športovej a hospodárskej činnosti,
c.

príspevky zo štátneho rozpočtu resp. od štátnych orgánov, v ktorých kompetencii je
starostlivosť o rozvoj telesnej výchovy a športu,

d. príjmy asignované z podielu odvedenej dane,
e. príspevky od obcí a miest,
f.

dary a dedičstvo,

g. príjmy z podnikania, ak bola táto činnosť VR schválená a súčasne boli splnené
zákonné podmienky k jej prevádzkovaniu,
h. príjmy z reklamy a sponzoringu.
7.

Zásady financovania a hospodárenia SAF schvaľuje VR.

8.

Finančnými prostriedkami schváleného rozpočtu disponuje VR minimálne v rozsahu
vymedzenom čl. IV./27./j./iii-iv, s obmedzeniami určenými čl. IV./3./h-k.

9.

VR určuje príspevky sekciám športových disciplín tak, aby primerane zohľadňovali podiel
aktívnych členov zaregistrovaných v týchto disciplínach a dosiahnuté športové výsledky na
vrcholovej medzinárodnej úrovni v jednotlivých disciplínach.

10. Pravidlá rozdeľovania peňazí a tvorby rozpočtu sekcií športových disciplín môže VR upraviť
prostredníctvom Finančných pravidiel SAF, ktoré podliehajú čl. V./9. Ak sú takéto pravidlá
schválené, sú pre VR záväzné a akákoľvek ich zmena podlieha hlasovaniu VR.
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11. O bežných výdavkoch v rámci každej sekcie športovej disciplíny v rozsahu rozpočtu
príslušnej sekcie rozhoduje K-Sekcie.
VI. PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Tieto stanovy nadobudnú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
2. Riadne zvolené orgány v čase nadobudnutia účinnosti týchto stanov zostávajú vo funkcii až
do najbližších riadnych volieb s tým, že sa na ich členov vzťahujú časové obmedzenia
platnosti ich mandátu podľa Stanov platných v deň ich zvolenia.
3. Na akékoľvek elektronické voľby vypísané v čase nadobudnutia účinnosti týchto stanov sa
vzťahujú pravidlá určené týmito stanovami vrátane štruktúry volených orgánov.
4. Akékoľvek zmeny resp. doplnenie týchto stanov musí mať písomnú formu a po predpísanom
schválení a registrácií sa stávajú ich neoddeliteľnou súčasťou.
5. Výklad stanov je oprávnená vykonávať RK.
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