Stanovy
Slovenského olympijského výboru

Stanovy SOV s úpravou schválenou na 51. valnom zhromaždení SOV 26. 11. 2016

1

STANOVY
SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO VÝBORU

Článok I
Základné ustanovenia
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Názov občianskeho združenia oficiálne znie: (v slovenskom jazyku): Slovenský
olympijský výbor (v skratke SOV); v anglickom jazyku znie: Slovak Olympic
Committee
IČO občianskeho združenia: 308 11 082.
Sídlo občianskeho združenia: Kukučínova ulica 26, 838 08 Bratislava.
Slovenský olympijský výbor (ďalej SOV) je občianske združenie, založené v zmysle
zákona č. 83/1990 Zb.o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. SOV riadi
olympijské hnutie v Slovenskej republike a má postavenie a oprávnenie národného
olympijského výboru podľa Olympijskej charty a v súlade s ňou.
Vznik SOV a prvú verziu jeho stanov schválilo ustanovujúce zasadnutie SOV 19.
decembra 1992. Stanovy Slovenského olympijského výboru, ako aj ich všetky doterajšie
zmeny a doplnky, sú registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č.
VVS/1-900/90-7417-8.
SOV bol uznaný za národný olympijský výbor Slovenskej republiky rozhodnutím
Medzinárodného olympijského výboru (ďalej MOV) na jeho 101. zasadnutí 24. septembra
1993.
Legislatívny rámec činnosti a povinností Slovenského olympijského výboru vymedzuje
zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej len zákon o športe).
Stanovy SOV sú kodifikáciou základných princípov a pravidiel v súlade s Olympijskou
chartou, ktorými sa riadi olympijské hnutie v Slovenskej republike.
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9 SOV je samostatná právnická osoba s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.
Ochraňuje svoju autonómnosť, ako aj autonómnosť svojich členov a špecifické postavenie
športu v spoločnosti pred vplyvmi administratívnej, politickej, právnej, náboženskej,
národnostnej, rasovej alebo ekonomickej povahy, ktoré by mohli brániť plneniu princípov
a ustanovení Olympijskej charty, ako aj Stanov SOV.
10 Olympijské hnutie v Slovenskej republike tvoria národné športové zväzy, ktorých športy
sú zaradené do programu hier olympiády a zimných olympijských hier (ďalej sa používa
spoločný názov olympijské hry), národné športové zväzy, ktorých strešné medzinárodné
federácie sú uznané MOV, členovia komisie športovcov SOV, členovia MOV v
Slovenskej republike, významné osobnosti športu, olympijské kluby, zložky SOV a ďalšie
športové, kultúrne alebo výchovno-vzdelávacie organizácie a inštitúcie, ktoré sa podieľajú
na plnení úloh olympijského hnutia.

Článok II
Poslanie, úlohy a práva SOV
1 Poslanie SOV je všestranne prispievať k rozvoju športu v SR, šíriť a popularizovať
základné princípy a hodnoty olympizmu, rozvíjať olympijské dedičstvo, a tak
prostredníctvom športu prispievať k harmonickému rozvoju človeka, k vzájomnému
porozumeniu a priateľstvu medzi národmi a k prehlbovaniu mierového spolužitia.
2 Úloha SOV je:
a) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a
s ustanoveniami Olympijskej charty riadiť, rozvíjať a chrániť olympijské hnutie
v Slovenskej republike,
b) zabezpečiť dodržiavanie a uplatňovanie Olympijskej charty na území Slovenskej
republiky,
c) podporovať prostredníctvom svojich členov a ich činnosti rozvoj športu v Slovenskej
republike,
d) podieľať sa na výchove športovcov k vysokej výkonnosti a všestrannej dokonalosti, na
tvorbe systému výberu športových talentov, na ich príprave a výchove; v záujme
vyššej efektivity a kvality športovej reprezentácie SR spolupracovať s rezortnými
strediskami vrcholového športu,
e) podporovať výchovu a vzdelávanie, rozvoj kultúry, umenia a etiky a uplatňovať
princípy univerzality a fair play v športe,
f) podporovať činnosť Slovenského olympijského a športového múzea, Slovenskej
olympijskej akadémie, Klubu fair play SOV, Slovenskej asociácie olympionikov,
Združenia olympijských klubov SR a ďalších členov, rád, zložiek a komisií SOV,
g) spolupracovať s univerzitami a vysokými školami, strednými a základnými školami,
športovými klubmi, ako aj s ďalšími športovými zväzmi, športovými, výchovnými
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a spoločenskými organizáciami a inštitúciami, najmä na zainteresovaní detí a mládeže
do športu,
h) chrániť a zveľaďovať olympijské a športové dedičstvo, rozvíjať tradície a históriu
športu v Slovenskej republike,
i) aktívne bojovať proti všetkým formám násilia, intolerancie a diskriminácie v športe,
proti korupcii, nelegálnemu stávkovaniu a ovplyvňovaniu výsledkov súťaží a najmä
proti dopingu,
j) v spolupráci so Svetovou antidopingovou agentúrou (ďalej WADA) a
s Antidopingovou agentúrou SR (ďalej ADA SR) plniť úlohy SOV, vyplývajúce zo
Svetového antidopingového kódexu i zo Záväzku SOV v boji proti dopingu,
a rešpektovať všetky povinnosti a zodpovednosť národného olympijského výboru,
uvedené vo Svetovom antidopingovom kódexe,
k) chrániť životné prostredie, podieľať sa na zveľaďovaní podmienok pre trvalo
udržateľný život, pôsobiť na skvalitňovanie športovísk.
3 SOV na plnenie svojho poslania a úloh zriaďuje:
a) Slovenskú olympijskú marketingovú, a.s. (SOM, a.s), ako svoju stopercentnú dcérsku
obchodnú spoločnosť,
b) Nadáciu Slovenského olympijského výboru
c) Slovenské olympijské a športové múzeum (SOŠM) – organizačnú zložku SOV, ktorá
navonok vystupuje pod názvom Slovenský olympijský výbor – Slovenské olympijské
a športové múzeum.
4 SOV pri plnení svojho poslania a úloh spolupracuje najmä:
a) so športovými zväzmi a inými športovými organizáciami,
b) so štátnymi orgánmi Slovenskej republiky, ústrednými a miestnymi orgánmi verejnej
správy, krajskými a obecnými samosprávami,
c) s olympionikmi a ďalšími športovcami,
d) s podnikateľskými subjektmi, ďalšími spoločenskými aj mimovládnymi organizáciami
organizáciami a s verejnoprávnymi inštitúciami,
e) s mediálnymi partnermi,
f) s olympijskými a športovými organizáciami v zahraničí.
5 SOV má podľa Olympijskej charty:
a) výlučné právomoci zastupovať Slovenskú republiku na olympijských hrách, na
Európskych hrách (ďalej EH), na olympijských hrách mládeže a zimných
olympijských hrách mládeže (ďalej pre obe podujatia spoločná skratka OHM), na
letných a zimných európskych olympijských festivaloch mládeže (ďalej len EYOF)
a na ďalších medzinárodných, kontinentálnych alebo regionálnych športových
súťažiach a podujatiach pod patronátom Medzinárodného olympijského výboru (ďalej
len MOV), Európskych olympijských výborov (ďalej len EOV) a Asociácie
národných olympijských výborov (ďalej len ANOV); na tento účel má právo prihlásiť,
menovať, organizačne zabezpečiť a viesť výpravy reprezentácie Slovenskej republiky,
b) zodpovednosť za konanie členov výprav Slovenskej republiky na olympijských hrách
a na ďalších olympijských podujatiach,
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výlučné právo rozhodnúť v súlade s normami MOV o oblečení, ktoré budú členovia
delegácie nosiť a vybavení, ktoré budú používať na olympijských hrách, aj na ďalších
podujatiach organizovaných MOV, EOV alebo ANOV, a na všetkých športových
súťažiach a ceremóniách s tým spojených; táto výlučná právomoc sa nevzťahuje na
špeciálne vybavenie, ktoré športovci používajú počas vlastnej súťaže,
d) výlučné právo schvaľovať kandidatúru mesta, ktoré prejaví záujem uchádzať sa o
organizovanie olympijských hier v SR, a po schválení v najvyššom orgáne SOV ju
odporučiť na MOV,
e) výlučné právo schvaľovať organizátora OHM, EYOF a ďalších olympijských súťaží
a podujatí na území SR,
f) právo podávať návrhy MOV vo veci Olympijskej charty a olympijského hnutia,
g) právo spolupracovať s MOV pri príprave olympijských kongresov a seminárov a
spolupracovať na plnení úloh komisií MOV, ANOV, EOV a ďalších zložiek
medzinárodného olympijského hnutia,
h) právo zúčastňovať sa na programoch Olympijskej solidarity MOV a ďalších
programoch MOV, ANOV, EOV a Medzinárodnej olympijskej akadémie,
i) výlučné právo používať olympijskú symboliku SOV, výlučné právo umožniť ďalším
subjektom komerčné aj nekomerčné využívanie olympijskej symboliky SOV
a povinnosť chrániť olympijskú symboliku MOV na území Slovenskej republiky,
j) povinnosť pre každý druh športu akceptovať len jeden národný športový zväz, ktorý je
člen príslušnej medzinárodnej športovej federácie, riadiacej šport zaradený
do olympijského programu, ako je definované vo vykonávacích predpisoch ku
kapitole 5 čl. III. čl. 45 Olympijskej charty (platnej od 8. 7. 2011) a vo všetkých
ustanoveniach uvedených pod č. 2.1 vykonávacích predpisov k čl. 45 Olympijskej
charty, alebo člen príslušnej medzinárodnej športovej federácie, uznanej MOV;
v prípade, že členovia SOV sú národné športové zväzy dvoch alebo viacerých odvetví
jedného športu (športu v zmysle čl. 45 Olympijskej charty), musia mať
medzinárodnou športovou federáciou uznaný vzťah.
k) právo byť člen akejkoľvek asociácie národných olympijských výborov, ktorá je
v súlade s Olympijskou chartou,
l) povinnosť podporovať zastúpenie žien a športovcov - olympionikov v orgánoch SOV.
6 SOV sa zaväzuje:
a) akceptovať všetky úlohy a zodpovednosť, ktoré mu ako národnému olympijskému
výboru vyplývajú z platného Svetového antidopingového kódexu.
a) akceptovať všetky budúce novelizácie Svetového antidopingového kódexu aj
dokumentov vyplývajúcich z tohto kódexu a schválených Svetovou antidopingovou
agentúrou (WADA).
b) 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.
c)
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Článok III
Členstvo
1 Členovia SOV sú fyzické a právnické osoby.
2 V prípade fyzických osôb musia:
a) byť staršie ako 18 rokov, plne spôsobilé na právne úkony,
b) byť štátni občania Slovenskej republiky,
c) spĺňať jednu z podmienok čl. III bod 4 písm. a/, b/, c/, d/;
3 V prípade právnických osôb musia:
a) byť právne registrované na území SR,
b) spĺňať jednu z podmienok čl. III bod 5 písm. a/, b/, c/
4 SOV sa skladá z členov - fyzických osôb, ktoré majú na valnom zhromaždení SOV (ďalej
VZ SOV) po jednom hlase:
a) prezident SOV počas výkonu svojej funkcie,
b) člen MOV v Slovenskej republike s právom zúčastňovať sa, voliť a hlasovať na
valných zhromaždeniach SOV,
c) zástupcovia športovcov v maximálnom počte 5, delegovaní komisiou športovcov
SOV,
d) významné osobnosti slovenského olympijského hnutia a športu, najmä z radov
vynikajúcich športovcov – olympionikov, v maximálnom počte 5 osôb,
5 SOV sa skladá z členov - právnických osôb:
a) právnické osoby - národné športové zväzy, združené v medzinárodných športových
federáciách, ktorých šport je zaradený do programu olympijských hier, a to každý
zväz prostredníctvom jedného svojho delegovaného zástupcu; tieto právnické osoby
majú na VZ SOV 2 hlasy. Výnimku z tohto pravidla pri hlasovaní prípadne tvoria
zväzy dvoch odvetví jedného športu zaradeného do programu olympijských hier;
každý z takýchto zväzov má na VZ SOV 1 hlas,
b) právnické osoby - národné športové zväzy, ktorých medzinárodné federácie sú uznané
MOV, a to každý zväz prostredníctvom jedného delegovaného zástupcu s 1 hlasom,
c) právnické osoby - organizácie a inštitúcie, ktoré sa svojou činnosťou podieľajú na
plnení úloh olympijského hnutia a na rozvoji športu v Slovenskej republike, a to každá
prostredníctvom jedného delegovaného zástupcu s 1 hlasom.
6 Čestné členstvo.
a) Čestný člen MOV v Slovenskej republike je čestný člen SOV,
b) Člen SOV alebo výrazná osobnosť, ktorá preukázala mimoriadne služby
olympijskému hnutiu a slovenskému športu, môže byť na základe návrhu člena SOV
a po prerokovaní vo VV SOV valným zhromaždením schválený za čestného člena.
c) Najvyšší stupeň čestného členstva je titul čestného prezidenta (do roku 2007 čestného
predsedu). Môže ho získať iba predchádzajúci prezident SOV, ktorý vykonával túto
funkciu minimálne 3 funkčné obdobia.
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Čestný prezident nemá hlasovacie právo a nemôže byť volený do orgánov SOV. Má
však právo zúčastňovať sa na rokovaní orgánov SOV s hlasom poradným, byť člen
zložiek a komisií SOV.
e) Čestný člen SOV nemá hlasovacie právo a nemôže byť volený do orgánov SOV. Má
však právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení SOV s hlasom poradným a byť
člen zložiek a komisií SOV.
f) Čestného prezidenta a čestných členov SOV schvaľuje valné zhromaždenie na návrh
výkonného výboru na doživotie..
g) Čestný prezident alebo čestný člen SOV môže byť vylúčený zo SOV len zo závažných
dôvodov rozhodnutím valného zhromaždenia SOV na základe návrhu výkonného
výboru SOV.
7 Práva členov:
d)

zúčastňovať sa na činnosti SOV,
b) voliť a byť volení do orgánov SOV,
c) využívať inštitút ombudsmana SOV.
8 Povinnosti členov:
a)

konať v súlade s Olympijskou chartou, Stanovami SOV a s Etickým kódexom MOV,
b) zúčastňovať sa aktívne na plnení poslania a úloh SOV,
c) zúčastňovať sa na valných zhromaždeniach SOV,
d) zúčastňovať sa na činnosti volených orgánov, rád, odborných, stálych i dočasných
komisií, štábov a zložiek SOV, do ktorých boli zvolení alebo menovaní,
e) informovať neodkladne prezidenta SOV, VV SOV, DR SOV o všetkých udalostiach,
ktoré môžu brániť plneniu Olympijskej charty a Stanov SOV, alebo inak postihovať
olympijské hnutie, bez ohľadu na to, či ide o udalosti vo vnútri SOV alebo mimo
neho.
9 Vznik členstva:
Nového člena SOV môže výkonnému výboru SOV písomne navrhnúť každý člen SOV,
alebo o členstvo môže požiadať právnická osoba. Osobitný režim vzniku členstva sa
vzťahuje na prezidenta SOV, člena MOV pre Slovenskú republiku a nominantov komisie
športovcov SOV.
a)

a)

Členstvo právnických osôb:
Vzniká na návrh výkonného výboru dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia VZ
SOV o ich schválení na valnom zhromaždení; ak zástupca delegovaný právnickou
osobou nemôže vykonávať svoju funkciu, alebo sa jej vzdá, alebo je z funkcie
odvolaný, príslušná právnická osoba prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu
oznámi na sekretariát SOV.nového delegovaného zástupcu právnickej osoby. Zmenu
povereného delegáta VZ SOV berie na vedomie;

b)

Členstvo fyzických osôb:
1. Prezident SOV sa stáva členom SOV dňom nadobudnutia právoplatnosti uznesenia
VZ SOV, ktorým bola potvrdená právoplatnosť voľby prezidenta SOV do funkcie
(podľa čl. XIII bod 10).
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2. Každý člen MOV pre Slovenskú republiku sa stáva členom SOV ex officio dňom
vzniku jeho členstva v MOV.
3. V prípade členov komisie športovcov v maximálnom počte 5 členstvo vzniká ich
nomináciou za členov SOV, ktorú VZ SOV berie na vedomie,
4. V prípade významných osobností slovenského olympijského hnutia a športu
v maximálnom počte 5 členstvo vzniká od nadobudnutia právoplatnosti uznesenia VZ
SOV, ktorým bola potvrdená právoplatnosť ich voľby na VZ SOV (čl. XIII bod 10).
10 Členstvo člena v prípade fyzických osôb zaniká:
na valnom zhromaždení, ktoré sa koná po ukončení hier olympiády, a uzatvára
funkčné obdobie orgánov SOV a funkčné obdobie slovenského olympijského hnutia
a športu v maximálnom počte 5,
b) vzdaním sa písomnou rezignáciou; členstvo zaniká dňom doručenia vzdania sa
členstva na adresu sekretariátu SOV,
c) ukončením členstva v MOV,
d) u ktoréhokoľvek člena SOV sa predpokladá, že rezignoval a jeho členstvo zaniklo
bez akéhokoľvek ďalšieho vyhlásenia z jeho strany, ak sa bez ospravedlnenia
nezúčastní na valnom zhromaždení počas obdobia dvoch rokov,
e) stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky,
f) vylúčením pre závažné porušenie Stanov SOV, Olympijskej charty, Etického
kódexu MOV alebo závažného porušenia právneho poriadku Slovenskej republiky,
g) úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho,
h) obmedzením alebo stratou spôsobilosti na právne úkony.
11 Členstvo člena v prípade právnických osôb zaniká:
a) zánikom právnickej osoby bez právneho nástupcu,
b) na základe žiadosti príslušného orgánu, ktorý má v kompetencií vykonať
predmetný právny akt,
c) vylúčením,
d) vyhlásením konkurzu na majetok právnickej osoby alebo zamietnutím návrhu na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
12
Rozhodnutia o vylúčení člena alebo čestného člena sa prijímajú dvojtretinovou
väčšinou hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení na základe návrhu ktoréhokoľvek
člena SOV alebo VV SOV. Dotyčný člen dostane možnosť vyjadriť sa o svojom prípade a
osobne sa zúčastniť na jeho prerokovaní na valnom zhromaždení SOV.
13
Aktuálny zoznam všetkých členov SOV, vrátane čestných členov, vedie vo svojej
evidencii sekretariát SOV. Evidencia sekretariátu SOV predstavuje zdrojovú evidenciu osôb
s príslušnosťou k SOV, v ktorej SOV eviduje údaje v rozsahu vyžadovanom zákonom
o športe.
a)
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Článok IV
Orgány SOV
1 Orgány SOV sú:
a) valné zhromaždenie SOV,
b) výkonný výbor SOV,
c) prezident SOV,
d) dozorná rada SOV,
e) ombudsman SOV,
f) disciplinárna komisia SOV.
2 Funkčné obdobie prezidenta SOV, členov výkonného výboru SOV a ombudsmana SOV je
štyri roky. Funkčné obdobie predsedu a členov dozornej rady SOV je päť rokov. Členovia
orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú však oprávnení vykonávať nevyhnutné
úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SOV a činnosti SOV až do zvolenia nových
členov orgánov SOV. Disciplinárna komisia je výkonným výborom SOV menovaná ad
hoc.
2 Pri hlasovaniach v orgánoch SOV uvedených v čl. IV bodu 1 písm. a/, b/ musí byť
zabezpečená tzv. olympijská väčšina.
3 Olympijskú väčšinu vo valnom zhromaždení SOV a vo výkonnom výbore SOV tvoria
odovzdané hlasy národných športových federácií, resp. ich zástupcov uvedených v čl. III
bod 5 písm. a/; do olympijskej väčšiny sa rátajú aj členovia SOV – fyzické osoby
uvedené v čl. III bod 4 písm. a/, písm. b/ písm. c/.
4 V otázkach súvisiacich vyslovene s olympijskými hrami sa prihliada len na hlasy členov
výkonného výboru SOV, zástupcov právnických osôb uvedených v čl. III bod 5 písm. a/ a
členov – fyzických osôb uvedených v čl. III bod 4 písm. a/, písm. b/ písm. c/.

Článok V
Valné zhromaždenie
1 Valné zhromaždenie SOV (VZ SOV) je najvyšší orgán SOV. Koná sa aspoň raz za rok.
2 Valné zhromaždenie zvoláva prezident SOV podľa plánu. Ak o zvolanie valného
zhromaždenia písomne požiadajú členovia najmenej s jednou tretinou hlasov, alebo
výkonný výbor SOV, alebo dozorná rada SOV, alebo si to vyžaduje mimoriadna situácia,
je prezident povinný najneskôr do 30 dní od podania návrhu zvolať mimoriadne valné
zhromaždenie. Informáciu o konaní zasadnutia VZ SOV zverejní sekretariát SOV
najmenej 15 dní pred dňom zasadnutia na webovej stránke SOV a v informačnom
systéme športu. Pozvánka, návrh programu valného zhromaždenia a podklady na valné
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3

4

5

6

zhromaždenie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na ňom najmenej sedem dní
pred jeho konaním.
Valné zhromaždenie sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý na návrh výkonného výboru
schvaľuje valné zhromaždenie. Program VZ SOV a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na
začiatku valného zhromaždenia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu,
môže VZ SOV prijať len odporúčania a stanoviská.
Ak na určenom mieste a v stanovenom čase konania VZ SOV podľa prezenčnej listiny nie
je prítomná olympijská väčšina (čl. IV bod 4), uskutoční sa najneskôr do 30 dní nové
valné zhromaždenie s tým istým programom. Ak ani v opakovanom termíne nie je
prítomná olympijská väčšina (čl. IV bod 4), prihliada sa len na hlasy členov uvedených v
čl. IV bod 5. Uznesenie schvaľuje nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov
počítaných podľa čl. IV bod 5.
Po ukončení hier olympiády zvolá prezident volebné valné zhromaždenie, do pôsobnosti
ktorého patrí najmä:
a) schvaľovať výročnú správu o činnosti SOV za olympijský cyklus,
b) voliť tajným hlasovaním
- prezidenta SOV,
- členov výkonného výboru SOV, a to v počte a podľa kľúča určeného týmito
stanovami,
- významné osobnosti slovenského olympijského hnutia a športu, najmä z radov
vynikajúcich športovcov – olympionikov, v maximálnom počte 5 osôb,
- ombudsmana SOV.
Volebné VZ SOV sa spravidla musí uskutočniť v termíne do štyroch rokov po
predchádzajúcom volebnom valnom zhromaždení, t. j. v rovnakom kalendárnom mesiaci.
V odôvodnených prípadoch môže VZ SOV svojim uznesením posunúť termín volieb do
orgánov SOV až do 3 mesiacov po uplynutí stanoveného 4-ročného obdobia. Vo
výnimočných prípadoch môže VZ SOV svojim uznesením schváliť posun dátumu volieb
tak, aby sa uskutočnili najneskôr do 1 roka od ukončenia riadneho funkčného obdobia
orgánov SOV, t.j. najneskôr do 5 rokov po predchádzajúcom volebnom valnom
zhromaždení.
Do pôsobnosti valného zhromaždenia ďalej patrí:
a) voliť predsedu dozornej rady SOV a dvoch členov dozornej rady SOV,
b) schvaľovať:
I. Stanovy SOV, ich zmeny a doplnky,
II. symboliku SOV,
III. správu o hospodárení SOV a výročnú správu v zmysle zákona o športe.
IV. rozpočet SOV,
V. správu dozornej rady SOV,
VI. prihlášku SOV na olympijské hry a OH mládeže,
VII. hlavné úlohy SOV na celý olympijský cyklus, resp. na jeho jednotlivé roky,
VIII. nomináciu výpravy SR na olympijské hry, ako je definované v pravidle 28.3
Olympijskej charty,
IX. kandidatúru mesta zo SR na usporiadanie olympijských hier, OHM a EYOF,
X. udelenie titulu čestný prezident a titulov čestní členovia SOV,
XI. zánik SOV a spôsob likvidácie majetku.
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c) prijímať nových členov SOV podľa podmienok uvedených v čl. III bod 9 písm. a/;
toto rozhodnutie sa prijíma verejným hlasovaním.
d) rozhodovať o ukončení členstva podľa podmienok uvedených v čl. III bod 10 písm.
d/ a v čl. III bod 10 písm. f/,
e) uvoľňovať z funkcie členov výkonného výboru a dozornej rady SOV a uskutočňovať
doplňujúce voľby do orgánov SOV.
f) brať na vedomie:
I. správu prezidenta SOV,
II. správu generálneho sekretára SOV,
III. výrok finančného audítora SOV,
IV. správu o činnosti SOM, a.s.,
V. správu dozornej rady SOM, a.s.,
VI. správu o činnosti Nadácie SOV,
VII. nomináciu SOV na EH, OHM a EYOF,
VIII. nomináciu členov komisie športovcov ako členov SOV, člena komisie
športovcov ako člena VV SOV a člena komisie športovcov ako člena DR SOV,
IX. ukončenie členstva podľa podmienok uvedených v čl. III bod 10 písm. a/, čl. III
bod 10 písm. b/, čl. III bod 10 písm. c/, čl. III bod 10 písm. e/, čl. III bod 10 písm. g/ a
v čl. III bod 10 písm. h/.
7 V odôvodnených prípadoch a na základe rozhodnutia orgánov SOV môže VZ SOV, s
výnimkou volieb, hlasovať a prijímať uznesenia aj korešpondenčným spôsobom (písomne
alebo elektronicky).
8 Pri rozhodovaní o zániku SOV, jeho dcérskych spoločností alebo iných právnických osôb
zriaďovaných SOV (podľa čl. II, bod 3), ako aj pri zmenách a doplnkoch Stanov SOV a pri
likvidácii majetku SOV, jeho dcérskych spoločností alebo iných právnických osôb
zriaďovaných SOV (podľa čl. II, bod 3), je potrebný súhlas dvoch tretín hlasov prítomných
členov. Ďalšie dôvody, pri ktorých sa na rozhodovanie vyžaduje súhlas dvoch tretín hlasov
prítomných členov, sú nasledovné:
a) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov SOV, jeho dcérskych spoločností
alebo iných právnických osôb zriaďovaných SOV (podľa čl. II, bod 3) , ak hodnota
plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy je vyššia ako jeden milión EUR, alebo
hodnota práv vyplývajúcich zo zmluvy je vyššia ako dva milióny EUR,
b) vytvorenie obchodnej spoločnosti (podľa § 18 zákona o športe) alebo obchodnej
spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SOV,
c) prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti (podľa § 18
zákona o športe) alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo
akcionárom je SOV (podľa § 22 zákona o športe).
9 Na odvolanie predsedu dozornej rady, ktorý plní funkciu kontrolóra SOV, pred uplynutím
jeho funkčného obdobia sa vyžaduje súhlas dvoch tretín všetkých členov SOV a dôvod
odvolania musí byť uvedený v rozhodnutí o odvolaní.
10 Ak sa rokuje o otázkach týkajúcich sa olympijských hier, berú sa do úvahy len hlasy
členov uvedených v čl. IV bod 5.
11 V prípade rovnosti hlasov s výnimkou tajných volieb vždy rozhoduje hlas prezidenta SOV.
12 Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sú na ňom prítomní členovia, ktorí
disponujú aspoň polovicou všetkých hlasov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje
nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov, pokiaľ tieto stanovy, rokovací alebo
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volebný poriadok neustanovujú inak. Výnimku predstavuje situácia uvedená v čl. V bod
4.
13 Zo zasadnutia VZ SOV sa vyhotovuje zápisnica z VZ SOV v súlade s Rokovacím
poriadkom VZ SOV a zákonom o športe. Zápisnica z VZ SOV sa zašle všetkým osobám
oprávneným zúčastniť sa na zasadnutí VZ SOV najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia.

Článok VI
Výkonný výbor
1 Výkonný výbor SOV (VV SOV) je najvyšší výkonný orgán medzi jeho valnými
zhromaždeniami.
2 Výkonný výbor má jedenásť členov. Tvorí ho prezident SOV, ex officio zástupca komisie
športovcov SOV a ďalší členovia; člen VV SOV ex officio nad stanovený limit je člen
MOV v SR. Každý člen VV SOV má na zasadnutiach VV SOV jeden hlas. V prípade
rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta SOV. Rozhodnutia VV SOV sa prijímajú
verejným hlasovaním, pokiaľ VV SOV hlasovaním nerozhodne inak.
3 Trvanie mandátu viceprezidentov a členov VV SOV je na obdobie do konania najbližšieho
valného zhromaždenia po ukončení hier ďalšej olympiády, resp. do zvolenia nových
členov a zaniká prijatím uznesenia VZ SOV, na ktorom sa uskutočnia ďalšie voľby (čl.
XIII bod 10).
4 Na návrh prezidenta SOV schvaľuje VV SOV troch viceprezidentov a môže ich aj odvolať.
5 Na zasadnutí VV SOV sa s hlasom poradným môžu zúčastňovať: čestný člen MOV, čestný
prezident SOV, predseda alebo ním poverený člen dozornej rady SOV a generálny sekretár
SOV. Podľa potreby môžu byť na zasadnutie VV SOV prizývané ďalšie osoby.
6 Zasadnutia VV SOV zvoláva prezident SOV najmenej šesťkrát do roka, alebo na návrh
väčšiny členov VV SOV alebo DR SOV. VV SOV je schopný uznášať sa, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina členov.
7 Práva a povinnosti výkonného výboru:
a) Pripravuje valné zhromaždenia a navrhuje ich program.
b) Vykonáva uznesenia valného zhromaždenia.
c) Schvaľuje nomináciu výpravy SR na olympijské hry mládeže a na ostatné podujatia,
ktoré sú organizované subjektmi olympijského hnutia, napr. EOV, ANOV, NOV a
pod.
d) Schvaľuje nomináciu kandidátov SOV do orgánov a komisií MOV, ANOV, EOV
a Európskeho hnutia fair play.
e) Udržiava a rozvíja medzinárodné vzťahy, schvaľuje dohody o spolupráci.
f) Schvaľuje vlastný plán práce a kontroluje jeho plnenie.
g) Zriaďuje a ruší organizačné zložky SOV, schvaľuje ich štatúty a plány práce.
Stanovy SOV s úpravou schválenou na 51. valnom zhromaždení SOV 26. 11. 2016

12
h) Zriaďuje stále alebo dočasné, odborné alebo pomocné komisie.
i) Zriaďuje sekretariát SOV na čele s generálnym sekretárom, ktorého schvaľuje
a odvoláva na návrh prezidenta SOV.
j) Vydáva organizačné predpisy, smernice, poriadky a iné normy, upravujúce činnosť
SOV.
k) Udeľuje vyznamenania a uznania v súlade s príslušnou smernicou SOV.
l) Schvaľuje Štatút ombudsmana SOV.
m) Schvaľuje štatúty organizačných zložiek SOV.
n) Schvaľuje Disciplinárny poriadok SOV.
o) Rieši podnety členov SOV, dozornej rady a ombudsmana SOV.
p) Na obdobie trvania olympijských hier menuje disciplinárnu komisiu na riešenie
porušení ustanovení Olympijskej charty, Stanov SOV, Etického kódexu MOV,
Svetového antidopingového kódexu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov
súťaží alebo iných opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcim z
medzinárodných predpisov a rozhodnutí, alebo na riešenie porušenia zmlúv so SOV
členmi slovenských výprav. V odôvodnených prípadoch menuje ad hoc disciplinárnu
komisiu na riešenie porušení ustanovení Olympijskej charty, Stanov SOV alebo
Etického kódexu MOV členmi SOV. Spôsob ustanovenia, pôsobnosť, právomoci
a spôsob rozhodovania takto menovaných disciplinárnych komisií stanovuje
Disciplinárny poriadok SOV.
q) Navrhuje VZ SOV na prijatie nových členov SOV – právnické osoby a na schválenie
čestného prezidenta SOV a čestných členov SOV.
r) Na návrh prezidenta SOV menuje a odvoláva orgány Slovenskej olympijskej
marketingovej, a.s., a Nadácie SOV, resp. ich jednotlivých členov,
8 Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie SOV je možné odvolať sa do 21 dní na
výkonný výbor SOV. Proti rozhodnutiu VV SOV vo veci samej je možné odvolať sa do
21 dní na valné zhromaždenie, ktoré vo veci rozhodne s konečnou právoplatnosťou.
Odvolať sa proti rozhodnutiu VZ SOV v danej veci možno výhradne podaním na
Športový arbitrážny tribunál (CAS) so sídlom v Lausanne, Švajčiarsko, a to v lehote do
21 dní od prijatia rozhodnutia VZ SOV.
9 Výkonný výbor zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú z uznesení a odporúčaní iných
orgánov a organizácií medzinárodného olympijského hnutia.
10 Členstvo vo výkonnom výbore zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia, podľa čl. VI bod 3,
b) vzdaním sa funkcie dňom písomného doručenia sa vzdania funkcie na sekretariát
SOV, pokiaľ vzdanie sa funkcie nebolo vykonané na zasadnutí VV SOV,
c) uvoľnením podľa čl. V bod. 6 písm. e) Stanov SOV,
d) odvolaním člena valným zhromaždením SOV na základe písomného návrhu člena
SOV,
e) zánikom členstva v SOV,
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f) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
g) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony.
11 VV SOV predkladá zoznam kandidátov do volených orgánov SOV a kandidátov na
členstvo SOV z radov významných osobností slovenského olympijského hnutia a športu
volebnej komisii VZ SOV.

Článok VII
Štatutárne orgány
1 Štatutárne orgány SOV sú prezident SOV a generálny sekretár SOV.
2 Štatutárne orgány konajú v mene SOV samostatne.

Článok VIII
Prezident
1

2

3
4
5
6
7
8

9

Prezidenta SOV volí valné zhromaždenie spomedzi kandidátov navrhnutých členmi SOV
po ukončení hier olympiády tajným hlasovaním na obdobie do konania najbližšieho
valného zhromaždenia po ukončení hier ďalšej olympiády.
Trvanie mandátu prezidenta SOV je na obdobie do konania najbližšieho valného
zhromaždenia po ukončení hier ďalšej olympiády, resp. do zvolenia nového prezidenta a
zaniká prijatím uznesenia VZ SOV, na ktorom sa uskutočnia ďalšie voľby (čl. XIII bod
10).
Prezident počas výkonu funkcie je člen SOV ako fyzická osoba.
Prezident riadi celú činnosť SOV.
Prezident navrhuje na schválenie troch viceprezidentov SOV VV SOV. Má právo
navrhnúť aj odvolanie jedného alebo viacerých viceprezidentov.
Prezidenta v prípade potreby zastupujú viceprezidenti alebo iný člen VV SOV podľa
poverenia prezidentom SOV.
Prezident zvoláva a riadi rokovania VV SOV a VZ SOV.
Prezident v prípade potreby ustanovuje ad hoc komisie a pracovné skupiny. Stanoví ich
poslanie a určuje ich členov. Rovnako rozhoduje o ich rozpúšťaní, ak sa domnieva, že
splnili svoj mandát. Prezident je oprávnený člen všetkých zložiek, komisií (s výnimkou
komisie športovcov SOV) a pracovných skupín SOV.
Prezident navrhuje výkonnému výboru menovanie, resp. odvolanie generálneho sekretára
SOV, predsedov rád, zložiek, komisií SOV (s výnimkou komisie športovcov SOV)
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a orgánov právnických subjektov vytvorených SOV, ako sú SOM, a.s., Nadácia SOV
a pod.
10 Prezident navrhuje jedného olympionika za člena komisie športovcov SOV.

Článok IX
Generálny sekretár
1. Generálny sekretár SOV je menovaný VV SOV do funkcie na návrh prezidenta SOV.
2. Generálny sekretár vykonáva funkciu na plný pracovný úväzok, spravidla na dobú určitú.
3. Generálny sekretár zodpovedá za ekonomické, administratívno-právne a technickoorganizačné činnosti SOV.
4. Generálny sekretár zodpovedá za plnenie úloh, ktoré mu boli uložené valným
zhromaždením, dozornou radou a výkonným výborom SOV.
5. Generálny sekretár zodpovedá za riadenie sekretariátu SOV.
6. Generálny sekretár sa môže zúčastňovať na zasadnutí všetkých zložiek, komisií, orgánov
a pracovných skupín SOV s hlasom poradným.

Článok X
Dozorná rada
1 Kontrolný orgán SOV je dozorná rada SOV (DR SOV).
2 Dozorná rada sa skladá zo štyroch členov, a to z predsedu a dvoch členov, ktorí sú volení
valným zhromaždením SOV a z jedného člena ex officio, delegovaného komisiou
športovcov SOV.
3 Kontrolórom SOV v zmysle zákona o športe je predseda dozornej rady, Kontrolór musí
spĺňať podmienky na výkon funkcie stanovené zákonom o športe. Podrobnosti výkonu a
postupov pri vykonávaní funkcie kontrolóra SOV a vykonávaní kontroly upravuje zákon
o športe.
4 Práva a povinnosti dozornej rady:
a) kontroluje dodržiavanie Stanov SOV, plnenie uznesení prijatých na valnom
zhromaždení SOV, uznesení výkonného výboru a iných organizačných predpisov v
činnosti členov výkonného výboru, sekretariátu a organizačných zložiek SOV,
b) kontroluje hospodárenie a finančné činnosti SOV, jeho orgánov a zložiek, upozorňuje
na zistené nedostatky a písomne predkladá návrhy na opatrenia prezidentovi,
generálnemu sekretárovi a výkonnému výboru SOV,
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zaoberá sa podnetmi členov SOV k dodržiavaniu Olympijskej charty, Stanov SOV,
Etického kódexu a ďalších predpisov a smerníc SOV a všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky,
d) predkladá správu o činnosti dozornej rady valnému zhromaždeniu,
e) v zmysle § 20 zákona o športe dozerá na úpravu konfliktu záujmov tak, aby bola
zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu funkcie.
f) bezodkladne informuje prezidenta a VV SOV o výsledkoch ňou vykonanej kontroly
a o svojom stanovisku k podnetom členov SOV.
Ak sú za predsedu a členov dozornej rady zvolené osoby, ktoré zastupujú člena SOV právnickú osobu, po ich zvolení do funkcie im na celé funkčné obdobie zaniká mandát
delegáta právnickej osoby a právnická osoba na ich miesto deleguje na VZ SOV ďalšieho
zástupcu.
Členstvo v dozornej rade zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia, resp. do zvolenia nových členov a zaniká prijatím
uznesenia VZ SOV, na ktorom sa uskutočnia ďalšie voľby (čl. XIII bod 10).
b) vzdaním sa funkcie dňom písomného doručenia sa vzdania funkcie do sídla SOV,
c) uvoľnením podľa čl. V bod. 6 písm. e) Stanov SOV,
d) odvolaním člena orgánom, ktorý ho delegoval, dňom písomného doručenia odvolania
z funkcie na sekretariát SOV,
e) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
f) pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
g) funkcia predsedu dozornej rady – kontrolóra SOV zaniká aj stratou spôsobilosti na
výkon funkcie kontrolóra podľa zákona o športe, alebo na základe rozhodnutia
disciplinárnej komisie SOV z dôvodu závažného porušenia povinnosti predsedu
dozornej rady - kontrolóra SOV za predpokladu dodržania čl. V. bod 9 Stanov SOV.
Predseda dozornej rady alebo ním poverený člen DR SOV sa môže zúčastňovať na
rokovaniach výkonného výboru s hlasom poradným.
Dozorná rada SOV sa stretáva minimálne 2-krát do roka. Rozhodnutia sú prijímané
väčšinou hlasov členov dozornej rady, pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
DR SOV nekontroluje činnosť a hospodárenie samostatných právnických osôb, zriadených
SOV. Tým nie je dotknutá kontrola týchto subjektov podľa osobitných predpisov a nimi
zriadených kontrolných orgánov.
c)

5

6

7
8
9

Článok XI
Ombudsman
1
2

Ombudsmana SOV volí na návrh členov SOV valné zhromaždenie SOV.
Postavenie, pôsobnosť a ďalšiu činnosť ombudsmana SOV upravuje Štatút ombudsmana
SOV, ktorý schvaľuje výkonný výbor SOV.
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3

4
5

Do činnosti ombudsmana SOV patrí najmä pôsobenie v oblasti sporov vo vnútri
slovenského olympijského hnutia, ochrany práv členov SOV, ktoré im zaručuje
Olympijská charta, Stanovy SOV, ďalšie predpisy SOV a princípy demokratického
právneho štátu, v záležitostiach vyplývajúcich z pôsobenia a konania orgánov členských
subjektov SOV. Ombudsman SOV napríklad upozorňuje na nečinnosť orgánov členských
subjektov SOV, môže preskúmavať rozhodnutia ich orgánov a podobne.
Činnosti uvedené v bode 3 ombudsman rieši na základe vlastnej iniciatívy, alebo na
základe podnetov členov SOV alebo orgánov SOV.
Ombudsman využíva pri svojej činnosti metódy a postupy slúžiace na alternatívne
riešenie sporov medzi členmi SOV a podáva nezávislé stanoviská a odporúčania.

Článok XII
Komisia športovcov
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Komisia športovcov SOV sa zriaďuje v súlade s princípmi Olympijskej charty
a s príslušnými predpismi MOV.
Základné poslanie komisie je združovať aktívnych športovcov na účely:
a) sprostredkovania záujmov, potrieb, námetov a informácií medzi aktívnymi
športovcami a SOV, pri rešpektovaní názorov športovcov a ich práv,
b) sprostredkovania návrhov opatrení a rozhodnutí orgánov SOV, ktoré majú dopad,
alebo týkajú sa pôsobenia a činnosti aktívnych športovcov vo väzbe na prípravu na
olympijské hry a účasť na nich.
Komisia má 9 riadnych členov:
a) 5 z nich sú športovci, ktorí sa zúčastnili na niektorých z predchádzajúcich dvoch hier
olympiády a boli zvolení športovcami; ich mandát členov komisie trvá 4 roky. Spôsob
ich voľby upravuje Štatút komisie športovcov SOV.
b) 3 z nich sú športovci, ktorí sa zúčastnili na niektorých z predchádzajúcich dvoch
zimných olympijských hier a boli zvolení športovcami; ich mandát členov komisie
trvá j. 4 roky. Spôsob ich voľby upravuje Štatút komisie športovcov SOV.
c) 1 člena na obdobie 4-ročného olympijského cyklu, t. j. do skončenia najbližších hier
olympiády, menuje prezident SOV.
Členmi komisie športovcov SOV ad hoc nad uvedený počet sú slovenskí členovia
komisie športovcov MOV, ANOV a/alebo EOV.
Komisia športovcov má právo na piatich zástupcov vo valnom zhromaždení SOV,
ktorých sama deleguje. Ich členstvo berie VZ SOV na vedomie. To neplatí pre člena
MOV na Slovensku za komisiu športovcov MOV, ktorý je ex officio člen SOV.
Delegovaný zástupca komisie športovcov je ex officio člen výkonného výboru s hlasom
rozhodujúcim. Jeho členstvo vo VV SOV berie VZ SOV na vedomie.
Delegovaný zástupca komisie športovcov je ex officio člen dozornej rady SOV. Jeho
členstvo v dozornej rade SOV berie valné zhromaždenie SOV na vedomie.
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7.

Komisia športovcov sa riadi Stanovami SOV a Štatútom komisie športovcov SOV.

Článok XIII
Voľby
1.

Voľby do orgánov SOV a voľba fyzických osôb za členov SOV sa uskutočňujú tajným
hlasovaním na valnom zhromaždení SOV.

2.

Právo hlasovania majú len členovia SOV, pričom hlasujú podľa Volebného poriadku
SOV, schváleného na príslušné valné zhromaždenie.

3.

Každý člen SOV má právo navrhnúť kandidátov do volených orgánov SOV. Návrhy
kandidátov musia byť podané písomne na sekretariát SOV najneskôr do 14 (slovom
štrnásť) dní pred dátumom konania valného zhromaždenia SOV, na ktorom sa uskutočnia
voľby, a následne prerokované vo výkonnom výbore SOV. Každý člen SOV môže do
volených orgánov SOV navrhnúť na každú funkciu len jedného kandidáta. Každý
kandidát musí s návrhom člena SOV vyjadriť písomný súhlas, doručený na sekretariát
SOV najneskôr 7 (slovom sedem) dní pred pred dátumom konania valného zhromaždenia
SOV, na ktorom sa uskutočnia voľby. Každý kandidát sa vo voľbách môže uchádzať len
o jednu volenú funkciu.

4.

Sekretariát SOV zverejní na webovom sídle SOV a v informačnom systéme športu
kandidátov na členov orgánov SOV vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni pred dňom
konania volieb.

5.

Voľby SOV sa uskutočňujú do týchto orgánov SOV:
- prezident SOV,
- výkonný výbor,
- dozorná rada,
- ombudsman.
Osobitne sa volia členovia SOV – fyzické osoby podľa čl. III písm. 4d/.

6.

7. V prípade zániku členstva fyzickej osoby v SOV alebo zástupcu právnickej osoby
v orgánoch SOV, budú na uvoľnené miesto v orgánoch SOV vypísané doplňujúce voľby
na najbližšom VZ SOV, na ktoré sa vzťahujú vyššie uvedené ustanovenia.
8.

Voľby riadi volebná komisia zvolená na valnom zhromaždení SOV minimálne v počte
troch členov, ktorá si spomedzi seba zvolí predsedu. Valnému zhromaždeniu SOV
komisia oznamuje zoznam všetkých riadne navrhnutých kandidátov do volených orgánov
SOV. Kontrolór (predseda dozornej rady SOV) vykonáva dozor nad prípravou a riadnym
priebehom volieb a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania
hlasov.

9.

Volebná komisia sa riadi volebným poriadkom, ktorý na návrh VV SOV schvaľuje VZ
SOV.
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10. Právoplatnosť voľby potvrdzuje VZ SOV prijatím uznesenia, ktorým osvedčuje platnosť
volieb.

Článok XIV
Majetok a hospodárenie
1 Majetok SOV tvoria finančné fondy, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné
majetkové práva.
2 Zdroje majetku SOV môžu byť:
a) príspevky a dotácie zo štátneho rozpočtu, prípadne z iných zákonom povolených
zdrojov,
b) dary, príspevky alebo dotácie od tuzemských alebo zahraničných fyzických alebo
právnických osôb,
c) príjmy zo zhodnocovania vlastného majetku a výnosy z majetkových podielov,
d) príjmy z vlastníckych práv a iných práv, vrátane práv duševného vlastníctva SOV,
e) príjmy zo stávkovej a lotériovej činnosti a iných podobných hier podľa osobitných
predpisov,
f) príjmy z poukázania daní fyzických a právnických osôb za podmienok stanovených
v osobitných všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky,
g) členské príspevky,
h) príjmy zo vstupného na podujatia organizované SOV,
i) ostatné príjmy.
3 Hospodárenie SOV sa riadi rozpočtom. Schvaľuje ho na každý kalendárny rok valné
zhromaždenie SOV na návrh VV SOV.
4 Finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu disponuje prezident SOV,
generálny sekretár, prípadne iná nimi poverená osoba podľa Organizačného poriadku
SOV alebo podľa smernice o hospodárení s majetkom SOV.
5 SOV môže zriadiť obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou SOV alebo vstúpiť do
obchodnej spoločnosti majetkovou účasťou. Správu o výsledkoch ich hospodárenia
predkladá ročne poverená osoba valnému zhromaždeniu SOV.
6 SOV môže zriadiť nadáciu v súlade s verejnoprospešným účelom. Správu nadácie
vykonáva prezident SOV a správna rada menovaná VV SOV. Správu o výsledkoch
hospodárenia ročne predkladá poverená osoba valnému zhromaždeniu SOV.

Článok XV
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Olympijská symbolika SOV
1. Ako olympijská symbolika SOV sa rozumie:
a) olympijský emblém/emblémy SOV a SOŠM v slovenskej aj anglickej verzii, tak ako
ho/ich schválil MOV.

b) olympijská vlajka SOV (s olympijským emblémom SOV),
2. Olympijskou symbolikou MOV sa rozumie:
a) olympijský symbol, olympijská vlajka, olympijská hymna, olympijské heslo: citius,
altius, fortius,
b) olympijské identifikačné výrazy uvedené v Olympijskej charte, článok 7, bod 2.
3. Olympijská symbolika uvedená v bode 1) je výhradné vlastníctvo SOV. SOV vlastní
všetky práva týkajúce sa ich využitia, sprístupnenia a šírenia v súlade so zákonom o
športe. Olympijská symbolika SOV je predmet schválenia zo strany MOV v súlade s
článkom 31 Olympijskej charty.

Článok XVI
Zánik SOV
1 Združenie zaniká:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, na základe rozhodnutia
VZ SOV,
b) právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o jeho rozpustení.
2 Pred zánikom SOV sa vyžaduje jeho likvidácia, pokiaľ celé jeho imanie nenadobúda
právny nástupca, alebo ak osobitný zákon neustanovuje inak. Na tento účel zvolané valné
zhromaždenie rozhodne o forme a spôsobe likvidácie a schváli likvidátora. Likvidátor je
oprávnený konať v mene SOV iba vo veciach spojených s jeho likvidáciou.
3 Majetkový zostatok, ktorý vyplynul z likvidácie (likvidačný zostatok) sa zlikviduje tak, že
prípadné aktíva použije určený subjekt športu na účely, ktoré sú v týchto stanovách
uvedené ako poslanie a úlohy SOV.
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Článok XVII
Záverečné ustanovenia
1 Tieto stanovy sú v súlade s Olympijskou chartou a vychádzajú z jej pravidiel. Boli
odoslané na MOV, ktorý schvaľuje originálnu verziu textu i všetky zmeny. Ak vzniknú vo
výklade a interpretácii týchto stanov pochybnosti, nejasnosti, či rozpory s ustanoveniami
Olympijskej charty, platí znenie Olympijskej charty.
2 Toto úplné znenie bolo schválené na 51. valnom zhromaždení SOV dňa 26. novembra
2016, a po prípadných pripomienkach MOV bude ratifikované na 52. valnom
zhromaždení SOV.
3 Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť prijatím uznesenia 51. VZ SOV o schválení
znenia stanov.
4 Týmito stanovami sa v plnom rozsahu rušia stanovy registrované MV SR 28. 9. 2016 pod
č. VVS/1-900/90-7417-12.

.....................................................
prezident SOV
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generálny sekretár SOV

