Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby
Slovak Association of Dynamic Shooting
so sídlom Urxova.4, 080 05 Prešov, IČO:30810108

na základe Zákona NRSR č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov prijíma tieto

Stanovy SADS
Čl. 1
Názov, právna forma, sídlo a spôsob konania
Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby
Urxova 4, 080 05 Prešov,
IČO: 30810108
(1) Slovenská Asociácia Dynamickej Streľby (ďalej len „SADS“) 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 založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. SADS združuje športové kluby (ako právnické
osoby) a prostredníctvom nich fyzické osoby, činné v športovom odvetví definovanom pojmom Dynamická streľba v zmysle pravidiel IPSC .
(2) Názov SADS v anglickom jazyku je „Slovak Association of Dynamic Shooting“.
(3) Sídlom SADS je Urxova 4, 080 05 Prešov.
(4) V mene SADS vykonáva právne úkony Prezident SADS samostatne. Prezident SADS môže na
vykonanie konkrétneho právneho úkonu v mene SADS písomne splnomocniť inú osobu spôsobilú
na konkrétny úkon.
(5) SADS je založená na dobu neurčitú.
(6) SADS je členom medzinárodnej športovej organizácie International Practical Shooting
Confederation (ďalej len ,, IPSC“).
(7) SADS prezentuje svoju činnosť aj použitím svojho loga, a to najmä na svojich dokumentoch
a súťažiach organizovaných SADS alebo klubmi SADS. O inom použití loga rozhoduje výlučne
Prezídium SADS . Bez súhlasu Prezídia SADS je použitie loga zakázané.
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Čl. 2
Poslanie
(1) SADS bola založená a vznikla ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických a
právnických osôb pôsobiacich v organizovanom športe „dynamická streľba v zmysle pravidiel
IPSC“ na území Slovenskej republiky.
(2) Poslaním SADS je predovšetkým:
(a)

uspokojovať záujmy občanov v oblasti telesnej kultúry a propagovať zmysel dynamickej
streľby ako športovej disciplíny,

(b)

vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo rozvoj športu dynamická
streľba, v zmysle pravidiel IPSC na území Slovenskej republiky,

(c)

zastupovanie združených športovcov a klubov voči medzinárodnej federácii IPSC,

(d)

zabezpečovanie účasti združených športovcov na medzinárodných súťažiach dynamická
streľba v zmysle pravidiel IPSC,

(e)

zastupovanie záujmu združených športovcov a klubov SADS pri styku s orgánmi štátnej
správy, samosprávy a inými fyzickými a právnickými osobami,

(f)

vedie svojich členov k bezpečnému a zodpovednému zaobchádzaniu s palnými
a airsoftovými zbraňami v duchu napĺňania základných princípov IPSC - "DVC" .Diligentia Vis - Celeritas" (Presnosť - Sila - Rýchlosť).
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Schéma 1: Organizačná štruktúra SADS

Čl. 3
Členstvo v SADS a členovia SADS
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Základnou organizačnou jednotkou SADS je Klub SADS.
Členstvo v SADS je dobrovoľné. Každý člen SADS môže kedykoľvek z SADS vystúpiť.
Členom SADS sa môže stať uchádzač, ktorý splní podmienky stanovené v Stanovách SADS.
Na vznik členstva v SADS nie je právny nárok.
Členstvo v SADS je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa jej členov s poslaním SADS.
SADS má členov, ktorí sú právnickými a fyzickými osobami.
Práva a povinnosti členov SADS sú okrem Stanov upravené aj ďalšími predpismi SADS.

Čl. 3.1
Členstvo právnickej osoby
1.

Členstvo právnickej osoby v SADS (ďalej len „právnická osoba“) vzniká jej prijatím Prezídiom
SADS, a to na základe prihlášky (žiadosti) právnickej osoby o členstvo v SADS zaslanej
Prezidentovi SADS.

2. Po dobu 1 rok od akceptovania žiadosti o členstvo Prezídiom SADS má právnická osoba
postavenie čakateľa na riadne členstvo v SADS (ďalej len „čakateľ“). Na čakateľa sa vzťahujú
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práva a povinnosti určené v týchto stanovách pre Klub SADS, s výnimkou práva hlasovať na VZ
SADS a práva navrhnúť kandidáta na volenú alebo ustanovenú funkciu v SADS. V prípade, ak
Prezídium SADS do vyššie uvedenej lehoty nerozhodne o vylúčení čakateľa zo SADS, nadobúda
čakateľ postavenie Klubu SADS so všetkými právami a povinnosťami.
(1)

K prihláške (žiadosti) musí právnická osoba priložiť nasledujúce dokumenty:
(a)
(b)
(c)
(d)

(e)
(f)

kópia platných stanov s viditeľnou pečiatkou Ministerstva vnútra SR o ich registrácii,
ktoré musia byť v súlade so stanovami SADS,
výpis z príslušného registra použiteľný na právne účely (napr. obchodný register,
register organizácií Štatistického úradu SR), a to nie starší ako 3 mesiace,
doklad o pridelení identifikačného čísla organizácie (IČO), ak IČO nie je uvedené v
priloženom výpise podľa písmena b),
vyhlásenie štatutárneho orgánu s uvedením jeho mena, priezviska, dátumu narodenia
a bydliska, že má právomoc vstupovať do právne záväzných vzťahov s tretími osobami, ak
táto skutočnosť nevyplýva z priloženého výpisu podľa písmena b),
údaje ustanovené v rozsahu § 81 zákona č. 440/2015 Z.z.,
menný zoznam členov právnickej osoby s uvedením všetkých údajov v rozsahu
ustanovenom v § 80 zákona č. 440/2015 Z.z.

(2)

Klub SADS musí počas svojho členstva v SADS spĺňať všetky nasledovné podmienky:
(a) je občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v
znení neskorších predpisov,
(b) jeho poslanie súvisí so športom dynamická streľba v zmysle pravidiel IPSC,
(c) jeho riadnymi členmi sú najmenej 3 fyzické osoby. Túto podmienku overuje SADS
nahliadnutím do Registra fyzických osôb v športe a do Registra právnických osôb
v športe.

(3)

Členstvo Klubu SADS zaniká jeho:
(a) písomným oznámením o vystúpení z SADS, doručeným Prezidentovi SADS,
(b) zánikom právnickej osoby,
(c) vylúčením na VZ SADS,
(d) zánikom SADS.

(4)

Klub SADS má právo:
(a) účasti na VZ SADS prostredníctvom štatutárneho orgánu Klubu SADS, alebo ním písomne
splnomocnenou osobou, ktorá musí byť riadnym členom daného Klubu SADS a predkladať
svoje návrhy,
(b) na prístup k všetkým informáciám týkajúcich sa SADS,
(c) podieľať sa na činnosti SADS,
(d) navrhnúť kandidáta na volenú alebo ustanovenú funkciu v SADS po dovŕšení 18 rokov.

(5)

Klub SADS má povinnosť:
(a) dodržiavať stanovy SADS, vnútorné smernice SADS a rozhodnutia orgánov SADS,
(b) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno a povesť SADS,
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(c) prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu do 5 pracovných dní oznámiť Prezidentovi
SADS všetky právne relevantné zmeny, najmä ak ide o:
(d) zmenu v identifikačných údajoch Klubu SADS,
(e) zmenu v osobe štatutárneho orgánu Klubu SADS,
(f) podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie,
(g) osobu oprávnenú zastupovať Klub SADS na konaní Valného zhromaždenia SADS,
(h) iné závažné právne skutočnosti majúce vplyv na jeho členstvo v SADS,
(i) dodržiavať princípy lojality, čestnosti a športového správania, fair play, boja proti dopingu
a boja proti manipulácii súťaží,
(j) oznámiť Prezidentovi SADS každú zmenu údajov poskytnutých v zmysle § 80 a § 81 zákona
č. 440/2015 Z.z., a to v lehote do 5 pracovných dní odo dňa kedy došlo ku skutočnosti
zakladajúcej zmenu týchto údajov alebo sa o nej Klub SADS dozvedel.
(6)

Porušenie povinnosti Klubu SADS vyplývajúcej z rozhodnutia orgánov SADS alebo týchto
Stanov SADS je disciplinárnym previnením, ktoré je možné postihnúť v disciplinárnom konaní.

Čl. 3.2
Členstvo fyzickej osoby
(1)

(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

Členstvo fyzickej osoby v SADS (ďalej len „Člen SADS“), vzniká na základe oznámenia Klubu
SADS, v ktorom je fyzická osoba riadnym členom a uhradením registračného poplatku do
SADS. Žiadosť sa predkladá elektronickou formou Prezidentovi SADS.
Podmienkou členstva fyzickej osoby v SADS je jeho riadne členstvo výhradne a iba v jednom
Klube SADS.
Podmienku podľa bodu 2 overuje SADS nahliadnutím do Registra fyzických osôb v športe a
do Registra právnických osôb v športe .
Členom SADS sa môže stať iba svojprávna fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá súhlasí so
stanovami SADS. Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže stať členom SADS iba so súhlasom
svojho zákonného zástupcu.
Členstvo člena SADS zaniká:
(a) písomným oznámením Klubu SADS o vystúpení z SADS, doručeným Prezidentovi
SADS
(b) úmrtím,
(c) rozhodnutím VZ SADS o jeho vylúčení.
(d) zánikom SADS,
(e) nezaplatením členského príspevku za viac ako 3 mesiace po termíne splatnosti.
Člen SADS má právo:
(a) navrhnúť prostredníctvom štatutárneho orgánu Klubu SADS kandidáta na volenú
alebo ustanovenú funkciu v orgánoch SADS po dovŕšení 18 rokov,
(b) byť zastúpený na VZ SADS štatutárnym orgánom Klubu SADS alebo týmto
štatutárnym orgánom písomne splnomocnenou osobou, ktorá je členom Klubu
SADS,
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(c)

navrhovať svojmu členskému Klubu SADS zástupcu, ktorý bude zastupovať Klub SADS
na VZ SADS, po dovŕšení 18 rokov,
(d) na všetky informácie týkajúce sa činnosti SADS,
(e) podieľať sa na činnosti SADS,
(f) byť navrhnutý, volený alebo ustanovený do orgánov SADS po dovŕšení 18 rokov.
(7)

Člen SADS má povinnosť:
(a) dodržiavať stanovy SADS, interné smernice SADS a rozhodnutia orgánov SADS,
(b) platiť členské príspevky do SADS v sume a termíne schválených najvyššími orgánmi
SADS,
(c) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo dobré meno a povesť SADS,
(d) dodržiavať princípy lojality, čestnosti a športového správania, fair play, boja proti
dopingu a boja, proti manipulácii súťaží,
(e) oznámiť všetky údaje uvedené v § 80 Zákona č. 440/2015 Z.z. Oznámiť každú zmenu
údajov, a to v lehote do 5 dní odo dňa kedy došlo ku skutočnosti zakladajúcej zmenu
týchto údajov alebo sa o nej člen SADS dozvedel,
(f) v záujme bezpečnosti športu bezodkladne oznámiť Prezidentovi SADS a Policajnému
zboru SR podozrenie na stratu podmienky bezúhonnosti, spoľahlivosti, zdravotnej
spôsobilosti alebo psychickej spôsobilosti iného člena SADS (v zmysle § 28 ods. 1
písm. l) zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive).

(8)

Porušenie povinnosti člena SADS vyplývajúcej z rozhodnutia orgánov SADS alebo týchto
Stanov SADS je disciplinárnym previnením, ktoré je možné postihnúť v disciplinárnom konaní.

Čl. 4
Orgány SADS
(1)

Orgánmi SADS sú:
(a)

Valné zhromaždenie,

(b) Prezídium,
(c)

Kontrolná komisia,

(d) ďalšie orgány ustanovené rozhodnutím VZ SADS.

(2)

V podmienkach SADS platí princíp nezlučiteľnosti výkonu funkcie v kontrolnom orgáne s
výkonom funkcie vo výkonnom a disciplinárnom orgáne SADS, ako aj v orgáne na riešenie
sporov.
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(3)

Orgány SADS sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri
rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra; ak rozhodnú v rozpore s jeho stanoviskom,
sú povinní zverejniť dôvod rozporného rozhodnutia, ako aj predmetné stanovisko kontrolóra.

(4)

Výkon funkcie volených členov orgánov SADS je nezlučiteľný s výkonom funkcie štatutárneho
orgánu alebo člena štatutárneho orgánu dodávateľa tovarov alebo služieb pre SADS. Volený
člen orgánu SADS nesmie byť členom vo výkonných, kontrolných orgánoch alebo iných
volených orgánoch inej streleckej asociácie a ani členom streleckej organizácie, ktorej
činnosť je finančne podporovaná inou streleckou asociáciou než SADS.

(5)

V záujme zabezpečenia kontinuity a plynulosti procesov prebiehajúcich v rámci činnosti SADS,
volení a ustanovení členovia výkonných orgánov SADS aj po uplynutí ich funkčného obdobia
naďalej vykonávajú v orgánoch, ktorých boli členmi, nevyhnutné úkony a činnosť na
zabezpečenie fungovania SADS, a to až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov týchto
orgánov na VZ SADS.

(6)

Formou rozhodovania orgánov SADS je uznesenie.

(7)

Zápisnica z rokovania orgánu SADS obsahuje hlavne:
(a)

schválený program zasadnutia,

(b)
(c)

prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení zástupcu a náhradníka, písomné splnomocnenia, ak
boli predložené,
zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,

(d)

dôležité vyjadrenia členov orgánov k jednotlivým bodom programu,

(e)

uznesenia 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,
meno, priezvisko a podpis predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľa.

(f)
(8)

Zápisnica sa zverejňuje na webovom sídle/stránke SADS do 15 dní odo dňa zasadnutia
príslušného orgánu. Lehota sa počíta odo dňa nasledujúceho po ukončení zasadnutia
príslušného orgánu. Lehota je zachovaná, ak sa v jej posledný deň zrealizovali v informačnom
systéme úkony potrebné na zverejnenie zápisnice na webovom sídle/stránke SADS.

Čl. 5
Valné zhromaždenie
(1)

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SADS a koná sa najmenej jedenkrát za kalendárny
rok.
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(2)

Členmi Valného zhromaždenia sú osoby určené v zmysle § 19 zákona č. 440/2015 Z.z. (ďalej
len „oprávnení zástupcovia“).

(3)

Právo hlasovať sa priznáva oprávnenému zástupcovi Klubu SADS po dovŕšení 18 rokov.

(4)

Oprávnený zástupca disponuje počtom hlasov rovnajúcim sa počtu zastupovaných členov
domáceho Klubu SADS, ktorí sú registrovaní v SADS. V prípade, ak dôjde k zániku Klubu
SADS a k prechodu jeho členov registrovaných v SADS do iných Klubov SADS, disponuje
oprávnený zástupca Klubu SADS počtom hlasov navýšených o počet takto prijatých už
registrovaných členov SADS. Rozhodujúca je registrácia v SADS v kalendárnom roku, ktorý
predchádza roku konania VZ.

(5)

VZ SADS sa koná na území Slovenskej republiky na mieste, ktoré je verejne dostupné
obvyklým spôsobom najneskôr:
a) do 15 dní od uplynutia jedného roka od konania posledného VZ SADS,
b) do 10 dní od doručenia žiadosti nadpolovičnej väčšiny Klubov SADS, ktoré mali najmenej
troch aktívnych členov v deň doručenia žiadosti alebo Kontrolóra SADS o konanie VZ SADS.

(6)

Ak uplynulo funkčné obdobie členov Prezídia a Kontrolnej komisie a noví členovia týchto
orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, VZ SADS je oprávnený zvolať Prezident SADS.

(7)

VZ SADS sa môže konať aj na základe rozhodnutia Prezídia, pričom nesmú byť porušené
ustanovenia bodu 5 tohto článku.

(8)

Pre účely týchto stanov sa za zvolanie VZ SADS považuje zverejnenie informácie o dátume,
mieste, čase začiatku konania a programe VZ SADS na webovom sídle/stránke SADS.
Uvedené informácie je možné zaslať aj elektronickou formou na adresu určenú Klubom SADS,
pričom za rozhodujúce sa považujú informácie zverejnené na webovom sídle/stránke SADS.
Zverejnenie predmetných informácií na webovom sídle/stránke SADS má prednosť pre ich
zaslaním elektronickou formou na adresu Klubu SADS.

(9)

VZ SADS zvoláva Prezident SADS v termíne:
a) najmenej 30 dní pred termínom jej konania v prípade ustanovení bodu 5 písm. a),
b) najmenej 7 dní pred termínom jej konania v prípade ustanovení bodu 5 písm. b) alebo
bodu 6.

(10) Ak Prezídium nesplní ustanovenia bodu 9, VZ SADS sa zíde po dohode nadpolovičnej väčšiny
Klubov SADS.
(11) Rokovanie VZ SADS vedie predsedajúci, ktorým je Prezident SADS alebo ním poverená osoba.
(12) VZ SADS je uznášaniaschopné, ak je prítomná aspoň polovica oprávnených zástupcov
všetkých Klubov SADS s právom hlasovať.
(13) Ak nie je VZ SADS uznášaniaschopné podľa bodu 12 tohto článku do 60 minút po stanovenom
začiatku jej konania na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
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prítomných oprávnených zástupcov Klubov SADS s právom hlasovať, pričom uznesenia je
možné prijať len vo veciach, ktoré boli súčasťou programu zaslaného podľa bodu 8 tohto
článku. V ostatných veciach, môže VZ SADS prijať len odporúčania a stanoviská.
(14) Valné zhromaždenie SADS najmä:
(a)

schvaľuje program rokovania nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných oprávnených
zástupcov Klubov SADS s právom hlasovať,

(b)

rozhoduje o prijatí a zmenách Stanov SADS dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných
oprávnených zástupcov Klubov SADS s právom hlasovať,

(c)

rozhoduje o zániku SADS dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných oprávnených
zástupcov Klubov SADS s právom hlasovať,

(d)

rozhoduje o vylúčení Klubu SADS zo SADS nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
oprávnených zástupcov Klubov SADS s právom hlasovať, pokiaľ sa nejedná o prípad
uvedený v čl. 6 bod 11 písm. i).

(e)

volí a odvoláva členov volebnej komisie, ktorá riadi voľby do orgánov SADS podľa
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných oprávnených zástupcov Klubov SADS s právom
hlasovať,

(f)

volí a odvoláva členov Prezídia SADS, predsedu Kontrolnej komisie a jej členov
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných oprávnených zástupcov klubov SADS s
právom hlasovať,

(g)

schvaľuje plán činnosti SADS nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných oprávnených
zástupcov Klubov SADS s právom hlasovať,

(h)

schvaľuje finančný plán (rozpočet) SADS, správu o hospodárení a výročnú správu SADS
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných oprávnených zástupcov Klubov SADS s
právom hlasovať,

(i)

rozhoduje o akýchkoľvek iných otázkach nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
oprávnených zástupcov Klubov SADS s právom hlasovať,

(j)

môže delegovať právomoc vyplývajúcu z uznesenia VZ výkonnému orgánu SADS a
súčasne vo svojom rozhodnutí uvedie rozsah a podmienky delegovanej právomoci. Na
delegovanie právomoci VZ výkonnému orgánu SADS sa vyžaduje dvojtretinová väčšina
hlasov prítomných oprávnených zástupcov Klubov SADS s právom hlasovať,

(k)

volí a odvoláva členov disciplinárnych orgánov, orgánov na riešenie sporov a ďalších
orgánov nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných oprávnených zástupcov Klubov
SADS s právom hlasovať,

(l)

berie na vedomie výročnú správu kontrolnej komisie.

(15) Hlasovanie na VZ SADS prebieha verejne. Prezident SADS je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek
člena SADS požiadať Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR o určenie nezávislého
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pozorovateľa, ktorý bude oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie
vrátane sčítavania hlasov.
(16) Program zasadnutia VZ SADS a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia VZ
SADS; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže VZ SADS prijať len
odporúčania a stanoviská, (podľa § 21 ods. 1 písm. c) zákona o športe).
(17) V záujme efektivity činnosti môže VZ SADS prijímať rozhodnutia na základe hlasovania aj
prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Čl. 6
I. Prezídium
(1)

Prezídium je najvyšším výkonným orgánom SADS . Prezídium riadi činnosť SADS v čase
medzi VZ SADS a v súlade s uzneseniami VZ SADS .

(2)

Funkčné obdobie členov Prezídia sú 3 roky.

(3)

Prezídium osobne zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 6 mesiacov

(4)

Členmi Prezídia sú:
(a)

Prezident SADS,

(b) Prezident SNROI,
(c)

1. Viceprezident SADS

(d) Viceprezident pre Action Air

(5)

(e)

Viceprezident pre reprezentáciu

(f)

Pracovná skupina

Členovi Prezídia zaniká mandát
(a)

uplynutím funkčného obdobia,

(b) vzdaním sa funkcie,
(c)

odvolaním VZ SADS,

(d) úmrtím.
(e) vystúpením, resp. zánikom členstva v SADS
(6)

Členovia Prezídia, ktorým uplynulo funkčné obdobie sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné
úkony na zabezpečenie fungovania SADS až do ustanovenia nových členov Prezídia.

(7)

Ak zanikne výkon funkcie člena Prezídia pred uplynutím jeho funkčného obdobia, môže
Prezídium na návrh Prezidenta alebo iného člena Prezídia poveriť inú osobu dočasným
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výkonom funkcie namiesto dotknutého člena, a to až do zvolenia nového člena Prezídia na
VZ SADS .
(8)

Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie
Prezidentovi SADS.

(9)

Zasadnutia Prezídia zvoláva a riadi Prezident SADS alebo ním poverená osoba.

(10) Na zasadnutí Prezídia majú právo zúčastniť sa členovia Kontrolnej komisie.
(11) Prezídium SADS:
(a)

zabezpečuje činnosť SADS podľa plánu činnosti a podľa pracovného harmonogramu
zasadnutí,

(b)

vytvára a zverejňuje súťažný poriadok, ktorý upravuje podmienky účasti na súťažiach
organizovaných SADS a ich hodnotenie,

(c)

vytvára a zverejňuje termínový kalendár súťaží,

(d)

vytvára a zverejňuje predpisy pre športové odvetvia a oblasti pôsobnosti SADS,

(e)

podľa potreby vytvára sekretariát SADS a určuje pracovné podmienky jeho pracovníkov,

(f)

predkladá VZ návrh plánu činnosti na obdobie medzi dvomi VZ a výročnú správu SADS,

(g)

predkladá VZ návrh finančného plánu (rozpočtu) na obdobie medzi dvomi VZ,

(h)

rozhoduje o nakladaní s majetkom SADS v rozsahu určenom VZ SADS.

(i)

rozhoduje o žiadostiach o prijatie právnických osôb (Klubov) za členov SADS a ich vylúčení
zo SADS. Právo vylúčiť právnickú osobu zo SADS platí len do uplynutia 1 roka od jej
prijatia do SADS.

(12) Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov
Prezídia. Prezídium prijíma rozhodnutia formou uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných členov Prezídia. Člen Prezídia hlasuje osobne a na výkon svojho hlasovacieho
práva nemôže splnomocniť inú osobu. Hlasovanie je verejné.
(13) V záujme efektivity činnosti môže Prezídium SADS prijímať rozhodnutia na základe hlasovania
aj prostredníctvom elektronickej komunikácie.

II. Prezident SADS
(1)

(2)

Prezident je najvyššou volenou výkonnou funkciou a štatutárnym orgánom SADS
oprávneným konať v mene SADS. Pri hlasovaní ma jeden platný hlas a v prípade rovnosti
hlasov má dva hlasy.
Prezident:
(a)

zvoláva a riadi zasadania Prezídia,
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(3)

(b)

nakladá s majetkom SADS iba v rozsahu určenom VZ SADS alebo v jeho medziach po
schválení Prezídiom,

(c)

je oprávnený splnomocniť k jednaniu a podpisovaniu ďalších členov Prezídia,

(d)

vypracúva program VZ a predkladá ho Prezídiu SADS na schválenie,

(e)

zvoláva VZ.

Prezident má „právo veta“ voči rozhodnutiam Prezídia. Právo veta môže prelomiť
rozhodnutie VZ SADS prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných oprávnených
zástupcov s právom hlasovať.

III. 1.Viceprezident SADS
(1) Zastupuje Prezidenta v rozsahu ním delegovaných právomocí.
(2) Zastupuje Prezidenta v celom rozsahu v prípade nemožnosti výkonu funkcie Prezidenta
(napr. úmrtie, nezvestnosť, strata zdravotnej spôsobilosti a iné...). Ak to nie je možné,
právomoci Prezidenta vykonáva v nevyhnutnom rozsahu do zvolenia nového Prezidenta člen
Prezídia, poverený na základe rozhodnutia Prezídia.
(3) Pri hlasovaní má jeden platný hlas.

IV. Prezident SNROI
(1)

Je členom Prezídia zodpovedným za činnosť a riadenie Slovenského národného inštitútu
rozhodcov (SNROl).

(2)

Je zodpovedný za evidenciu a školenie tímu rozhodcov SNROI.

(3)

Spolupracuje s medzinárodnou organizáciou rozhodcov (IROA).

(4)

Zabezpečuje aktualizáciu súťažných pravidiel a dokumentácie SNROl a IROA.

(5)

Dozerá na dodržiavanie platných pravidiel IPSC.

(6)

Hospodárne nakladá so zverenými finančnými prostriedkami.

(7)

Pri hlasovaní má jeden platný hlas.

V. Viceprezident pre sekciu Action Air
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(1)

Je členom Prezídia zodpovedným za činnosť a riadenie sekcie Action Air.

(2)

Je zodpovedný za evidenciu členov aktívnych v sekcií Action Air.

(3)

Zabezpečuje aktualizáciu súťažných pravidiel IPSC Action Air.

(4)

Hospodárne nakladá so zverenými finančnými prostriedkami.

(5)

Pri hlasovaní má jeden platný hlas.

VI. Viceprezident pre reprezentáciu
(1)

Je členom Prezídia zodpovedným za reprezentáciu Slovenska na pretekoch lvl. 4 a lvl. 5 podľa
pravidiel IPSC.

(2)

Je zodpovedný za vypracovanie kvalifikačných kritérií pre preteky lvl. 4 a lvl. 5, ktoré
predkladá na schválenie Prezídiu.

(3)

Je zodpovedný za vypracovanie nominácie strelcov na preteky lvl. 4 a lvl. 5. Nominácia má
odporúčací charakter a jej definitívnu podobu schvaľuje prezídium.

(4)

Je zodpovedný za zverejňovanie priebežnej nominácie reprezentantov.

(5)

Zabezpečuje logistickú podporu reprezentantov pri účasti na pretekoch lvl. 4 a lvl. 5.

(6)

Pri hlasovaní má jeden platný hlas.

VII . Pracovná skupina Prezídia
(1)

Pracovná skupina Prezídia má troch členov, ktorých volí VZ SADS.

(2)

Člen Pracovnej skupiny má jeden platný hlas.

(3)

Pracovná skupina plní povinnosti vyplývajúce z rozhodnutia Prezídia SADS.

Čl. 7
Kontrolná komisia
(1)

Kontrolná komisia vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly SADS a je
najvyšším kontrolným orgánom SADS.

(2)

Funkčné obdobie členov Kontrolnej komisie sú 4 roky. Členov Kontrolnej komisie volí VZ
SADS.

(3)

Kontrolná komisia má 3 členov.

(4)

Členmi Kontrolnej komisie sú:
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I. Predseda Kontrolnej komisie,
II. dvaja členovia Kontrolnej komisie.
(5)

Členovi Kontrolnej komisie vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do Kontrolnej komisie
na VZ SADS.

(6)

Členovi Kontrolnej komisie zaniká mandát:
(a)

uplynutím funkčného obdobia,

(b)

písomným vzdaním sa funkcie,

(c)

odvolaním VZ SADS,

(d)

úmrtím.

(e)

vystúpením, resp. zánikom členstva v SADS

(7)

Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie
Prezidentovi SADS.

(8)

Zánikom mandátu člena Kontrolnej komisie pokračuje Kontrolná komisia vo svojej činnosti
bez doplnenia počtu svojich členov až do zvolenia chýbajúceho člena na VZ SADS. Ak klesne
počet členov kontrolnej komisie o dvoch jej členov, Prezident SADS zvolá VZ SADS za účelom
voľby nových členov kontrolnej komisie.

(9)

Výkon funkcie člena Kontrolnej komisie je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena v iných
orgánoch SADS.

(10) Kontrolná komisia:
(a)

kontroluje hospodárne, efektívne, účinné a účelné využívanie finančných prostriedkov,

(b)

vykonáva kontrolu súladu stanov v súlade so zákonom a ďalších vnútorných predpisov
SADS,

(c)

vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí VZ SADS a ich riadneho
zverejňovania,

(d)

upozorňuje orgány SADS na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s
právnym poriadkom a predpismi SADS,

(e)

pri zistení závažných nedostatkov navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje
lehoty na ich odstránenie,

(f)

vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá VZ SADS,

(g)

zúčastňuje sa na zasadnutiach VZ SADS, Prezídia SADS, a ak to považuje za potrebné, aj
na zasadnutiach iných orgánov SADS,

(h)

vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov SADS a
zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov,
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(i)

je povinná kontrolovať dodržiavanie stanov SADS , v prípade nejasnosti podáva výklad
stanov a vnútorných predpisov SADS,

(j)

je povinná kontrolovať plnenie uznesení VZ SADS.

(11) Kontrolná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Kontrolná komisia prijíma rozhodnutia formou uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných členov na jej zasadnutí. Každý člen Kontrolnej komisie má jeden hlas. Člen
Kontrolnej komisie hlasuje osobne a na výkon svojho hlasovacieho práva nemôže
splnomocniť inú osobu. Hlasovanie je verejné.

Čl. 8
Disciplinárne konanie
(1)

Disciplinárne konanie vedie Disciplinárna komisia voči členovi SADS ako športovcovi, Klubu
SADS za porušenie pravidiel súťaže, predpisov SADS alebo rozhodnutí SADS (ďalej len
“disciplinárne previnenie”), ktorého sa dopustili v čase, keď mali príslušnosť k SADS.

(2)

Disciplinárne konanie rešpektuje princípy spravodlivého procesu. Pravidlá disciplinárneho
konania, sankcie a opatrenia, ktoré je možné v súvislosti s disciplinárnym previnením uložiť,
upravuje Jednotný Disciplinárny poriadok SADS.

(3)

Disciplinárna komisia má 3 členov, ktorí sú volení VZ SADS na obdobie 4 rokov.

(4)

Členmi Disciplinárnej komisie sú: predseda a dvaja členovia.

(5)

Členovi Disciplinárnej komisie zaniká mandát:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) písomným vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním VZ SADS,
d) úmrtím.
e) vystúpením, resp. zánikom členstva v SADS

(6)

Vzdanie sa funkcie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie
Prezidentovi SADS.

(7)

Zaniknutím mandátu člena Disciplinárnej komisie pokračuje Disciplinárna komisia vo svojej
činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do zvolenia chýbajúceho člena na VZ SADS.

(8)

Výkon funkcie člena Disciplinárnej komisie je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena v iných
orgánoch SADS.
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(9)

Disciplinárna komisia je uznášaniaschopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
Disciplinárna komisia prijíma rozhodnutia formou uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných členov na jej zasadnutí. Každý člen Disciplinárnej komisie má jeden hlas. Člen
Disciplinárnej komisie hlasuje osobne a na výkon svojho hlasovacieho práva nemôže
splnomocniť inú osobu. Hlasovanie je verejné.

(10) Disciplinárne konanie upravuje Disciplinárny poriadok SADS.

Čl. 9
Riešenie sporov
Členovia SADS a Kluby SADS sa zaväzujú, že spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v rámci
organizovania a vykonávania súťaží IPSC a AIR IPSC sa riešia prednostne pred orgánmi SADS na
riešenie sporov.

Čl. 10
Majetok a hospodárenie SADS
(1)

Majetok SADS môže tvoriť hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva.

(2)

Zdrojom príjmov SADS sú členské príspevky, dotácie, sponzorské príspevky, príspevky z
verejných zdrojov, dary, príjmy z reklám, príjmy z podnikateľskej činnosti, pokuty za
disciplinárne previnenie, finančné a nefinančné plnenia za služby poskytnuté tretím osobám
ako samostatná zárobková činnosť v rozsahu poslania SADS.

(3)

S majetkom SADS hospodári Prezídium SADS v súlade s uznesením Valného zhromaždenia
SADS.

(4)

Spôsob hospodárenia s majetkom SADS a jeho ochrana sa riadi najmä zákonom č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve, § 9 zákona č. 440/2015 Z.z. a inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi, internými predpismi a rozhodnutiami orgánov SADS.

Čl. 11
Zánik SADS
(1)

O zániku SADS rozhoduje VZ SADS podľa čl.5 bod 14 písm. c) stanov.

(2)

SADS môže zaniknúť:
(a)

dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

(b)

právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR alebo súdu o jeho rozpustení.
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(3)

V prípade zániku SADS bez právneho nástupcu vykoná VZ SADS určený likvidátor likvidáciu
majetku SADS v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a zákona č. 83/1990 Zb. o
združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

(4)

V prípade zrušenia SADS s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok majetok,
aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho nástupcu SADS, ak VZ
SADS nerozhodne inak.

(5)

Pri zániku SADS sa vykoná majetkové vysporiadanie, rozdelenie likvidačného zostatku na
základe rozhodnutia VZ SADS.

Čl. 12
Záverečné ustanovenia
(1)

Výklad týchto stanov a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva
Prezídium.

(2)

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením VZ SADS dňa ......................... a účinnosť
ich registráciou Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

(3)

Doterajšie stanovy SADS strácajú účinnosť nadobudnutím účinnosti týchto stanov.

(4)

Budúce zmeny Stanov schválené VZ SADS nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia, ak VZ
SADS nerozhodne o neskoršom nadobudnutí účinnosti zmeny stanov.

V Prešove dňa...................

..............................................
Prezident SADS
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