Slovenská asociácia motoristického športu

Rokovací a organizačný poriadok
Tento Rokovací a organizačný poriadok SAMŠ je vydaný v zmysle Stanov SAMŠ a jeho úlohou je
podrobne upraviť činnosť SAMŠ.

ČASŤ I.
Členstvo v SAMŠ
§1
Všeobecné ustanovenia
1. Členom SAMŠ sa môže stať fyzická osoba (individuálny člen) alebo právnická osoba (kolektívny
člen).
2. Člen SAMŠ svoje práva a povinnosti vykonáva v disciplíne/odbornosti v rámci športovej komisie,
ktorú si vyberie a uvedie v prihláške a ktorá je vyznačená v členskom preukaze. Zmena zvolenej
disciplíny/odbornosti je možná na základe žiadosti člena SAMŠ a je platná od 1.1. nasledujúceho
kalendárneho roka.
3. Za kolektívneho člena koná štatutárny orgán alebo osoba s úradne overeným plnomocenstvom. Za
individuálneho člena, ktorý nedosiahol vek 18 rokov, koná zákonný zástupca. Tento zákonný
zástupca nemusí byť členom SAMŠ.
4. Pri rozhodovaní má hlas kolektívneho a individuálneho člena rovnakú silu.
§2
Vznik členstva
1. Členstvo v SAMŠ fyzickej osobe vzniká:
a) Podaním prihlášky na predpísanom tlačive na sekretariát SAMŠ. Prihláška musí byť úplná.
U osoby mladšej ako 18 rokov musí byť súčasťou prihlášky súhlas zákonného zástupcu.
b) Zaplatením predpísaného členského príspevku na príslušný rok,
c) Vydaním členského preukazu.
2. Členstvo v SAMŠ právnickej osobe vzniká:
a) Podaním úplnej prihlášky na predpísanom tlačive na sekretariát SAMŠ. Prihláška musí byť
podpísaná štatutárnym zástupcom žiadateľa.
b) Zaplatením predpísaného členského príspevku na príslušný rok
c) Schválením prihlášky Prezídiom VV SAMŠ
d) Vydaním členského preukazu
3. SAMŠ môže odmietnuť prihlášku člena rozhodnutím Prezídia VV SAMŠ. V takom prípade
žiadateľovi vráti zaplatený členský príspevok.
4. Individuálne alebo kolektívne členstvo v SAMŠ vzniká dňom vydania členského preukazu.
§3
Ukončenie členstva
1. Členstvo v SAMŠ zaniká: ukončením členstva, úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby,
nezaplatením členského príspevku, vylúčením, zánikom SAMŠ bez právneho zástupcu.
2. Ukončením členstvo v SAMŠ členovi zanikne dňom doručenia písomného oznámenia o ukončení
členstva na sekretariát SAMŠ.
3. Ak člen SAMŠ nezaplatí členský príspevok v stanovenej výške a v stanovenej lehote, jeho
členstvo zaniká dňom uplynutia tejto lehoty.

4. Člen SAMŠ môže byť zo SAMŠ vylúčený iba za porušenie povinností člena SAMŠ písomným
rozhodnutím Prezídia VV SAMŠ. Pre doručenie platia ustanovenia § 39 ods. 3. Proti romuto
rozhodnutiu sa môže člen odvolať na VV SAMŠ, konečné rozhodnutie má Valné zhromaždenie
SAMŠ. Odvolanie má odkladný účinok.
§4
Členský príspevok
Výšku členského príspevku schvaľuje Valné zhromaždenie SAMŠ. Členský príspevok je splatný do
31.5. príslušného kalendárneho roka.
§5
Práva a povinnosti člena SAMŠ
1. Každý člen SAMŠ má právo:
a) podieľať sa na činnosti SAMŠ,
b) ak dosiahol vek 18 rokov a je alebo v minulom roku bol držiteľom ročnej licencie SAMŠ voliť
orgány a funkcionárov SAMŠ a hlasovať,
c) byť volený alebo menovaný do orgánov SAMŠ,
d) podávať návrhy všetkým orgánom SAMŠ a obracať sa na nich so svojimi pripomienkami,
2. Všetci členovia SAMŠ majú tieto povinnosti:
a) dodržiavať Stanovy SAMŠ, Rokovací a organizačný poriadok SAMŠ a uznesenia orgánov
SAMŠ,
b) platiť členské príspevky v stanovenej výške a určených termínoch
c) chrániť záujmy a dobré meno SAMŠ,
d) chrániť majetok SAMŠ, užívať tento majetok tak, aby na ňom nevznikla škoda,
e) chrániť a udržiavať dobré vzťahy v rámci SAMŠ,
f) konať a správať sa v súlade s cieľmi a poslaním SAMŠ.
§6
Čestné členstvo SAMŠ
1. Ako uznanie za prínos pre SAMŠ môže byť fyzickej alebo právnickej osobe udelené čestné
členstvo SAMŠ.
2. Čestné členstvo SAMŠ udeľuje prezident SAMŠ alebo Výkonný výbor SAMŠ.
3. Na čestného člena SAMŠ sa nevzťahujú ustanovenia § 1 až § 5.
ČASŤ II
Orgány SAMŠ
Oddiel 1
Valné zhromaždenie SAMŠ (VZ SAMŠ)
§7
Právomoc VZ SAMŠ
4. VZ SAMŠ je najvyšším orgánom SAMŠ.
5. Právomoc VZ SAMŠ:
a) Určovať základné smery činnosti SAMŠ a v súvislosti s tým ukladať úlohy orgánom i členom
SAMŠ,
b) Schvaľovať a meniť Stanovy SAMŠ,
c) Schvaľovať a meniť Rokovací a organizačný poriadok SAMŠ,
d) Voliť a odvolávať členov Výkonného výboru SAMŠ,
e) Voliť a odvolávať prezidenta a viceprezidentov,
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f) Voliť čestného prezidenta bez časového obmedzenia,
g) Voliť a odvolávať členov Revíznej komisie SAMŠ,
h) Prerokovať a schvaľovať výročnú správu o činnosti VV SAMŠ,
i) Prerokovať a schvaľovať správu o hospodárení SAMŠ, ktorú predkladá VV SAMŠ,
j) Prerokovať a schvaľovať správu Revíznej komisie SAMŠ,
k) Rozhodovať o zrušení SAMŠ a nadväzne o vysporiadaní jej majetku,
l) Schvaľovať finančný rozpočet SAMŠ na bežný rok,
m) Rozhodovať o odvolaní voči rozhodnutiu VV SAMŠ o vylúčení člena SAMŠ.
6. Rozhodnutia prijaté VZ sú konečné a záväzné pre všetky orgány a členov SAMŠ.
§8
Konanie, program, zvolávanie VZ SAMŠ
1. Riadne VZ SAMŠ pripravuje a zvoláva Výkonný výbor SAMŠ minimálne 1x za rok najneskôr do
30.4. nasledujúceho roka. Program rokovania VZ SAMŠ navrhuje VV SAMŠ.
2. Návrh programu rokovania musí byť doručený s pozvánkou všetkým účastníkom VZ s hlasovacím
právom najneskôr 7 dní pred zasadnutím VZ.
3. Zmeny programu oproti programu uvedenému v pozvánke na VZ musia schváliť najmenej 2/3
všetkých účastníkov VZ s hlasovacím právom.
4. K hlasovaniu nemôžu byť VZ predložené žiadne úpravy Stanov SAMŠ alebo Rokovacieho
a organizačného poriadku SAMŠ, ak neboli uvedené v návrhu programu rokovania VZ SAMŠ
a účastníci VZ neobdržali návrhy zmien s pozvánkou.
5. Pre prerokovanie veľmi závažných otázok môže byť zvolané mimoriadne VZ SAMŠ. Mimoriadne
VZ môže zvolať VV SAMŠ na základe vlastného rozhodnutia alebo na požiadanie 30 %
predsedov športových komisií.
6. Ak je zvolané mimoriadne VZ na základe požiadavky 30% predsedov športových komisií, VV
SAMŠ zaradí do programu body, ktorých prerokovanie je požadované.
7. Účastníci mimoriadneho VZ sú totožní s účastníkmi ostatného riadneho VZ.
§9
Zloženie VZ SAMŠ a hlasovacie práva
1. Účastníci valného zhromaždenia s hlasovacím právom sú:
a) delegáti, ktorí zastupujú členov SAMŠ
b) členovia Výkonného výboru SAMŠ,
c) predsedovia Bezpečnostného výboru, Technického výboru a Výboru pre mobilitu
2. Účastníci valného zhromaždenia s poradným hlasom sú:
a) predsedovia komisií a výborov SAMŠ (ak nie sú účastníkmi s hlasovacím právom),
b) generálny sekretár SAMŠ
c) čestný prezident SAMŠ
3. Na VZ SAMŠ sa môžu zúčastniť aj hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo a o ich pozvaní
rozhoduje VV SAMŠ.
4. Každý účastník VZ s hlasovacím právom má jeden hlas.
5. Za každú športovú komisiu sa riadneho valného zhromaždenia zúčastňujú 4 delegáti.
6. Podľa stavu k 31.12. roka, ktorý predchádza roku konania riadneho valného zhromaždenia, sa
tento základný počet zvyšuje u každej komisie o jedného delegáta za každých 50 členov SAMŠ,
ktorí uplatňujú svoje práva v rámci príslušnej komisie a ktorí zároveň k 31.12. boli držiteľmi
ročnej licencie SAMŠ.
7. Ak zhromaždenie niektorej disciplíny/odbornosti pred konaním riadneho VZ nezvolí delegátov,
VZ sa koná bez delegátov tejto komisie.
8. Delegáti VZ sú volení na zhromaždení tej disciplíny/odbornosti, ktorú si zvolili podľa § 1 ods. 2.
9. Za delegáta môže byť zvolený:
a) člen SAMŠ, ktorý je alebo v minulom roku bol držiteľom ročnej licencie SAMŠ,
v prípade zvolenia delegáta mladšieho ako 18 rokov ho na VZ SAMŠ zastupuje a v jeho
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mene hlasuje zákonný zástupca,
b) osoba konajúca za kolektívneho člena SAMŠ, pričom táto osoba nemusí byť členom
SAMŠ.
§ 10
Schopnosť uznášať sa
1. VZ SAMŠ je uznášania schopné pri účasti nadpolovičnej väčšiny účastníkov s hlasovacím
právom.
2. Ak do 60 minút od stanoveného termínu začatia VZ sa neprezentuje viac ako 50% účastníkov
s hlasovacím právom, začína sa konať náhradné VZ.
3. Náhradné VZ je uznášania schopné aj pri účasti nižšej ako 50 % účastníkov s hlasovacím právom,
ale môže rozhodovať iba o bodoch, ktoré boli uvedené v pozvánke, program nie je možné upraviť.
§ 11
Orgány Valného zhromaždenia a hlasovanie
1. Orgánmi VZ sú predseda VZ a podľa potreby mandátová, návrhová a volebná komisia, návrh na
tieto orgány VZ predkladá VV SAMŠ a sú volení Valným zhromaždením.
2. Zapisovateľom VZ je generálny sekretár SAMŠ, zápis overuje predseda VZ.
3. Rozhodnutie VZ (okrem voľby a odvolaní orgánov a funkcionárov SAMŠ) je prijaté, ak za neho
hlasovalo viac ako 50 % prítomných účastníkov s hlasovacím právom
4. Pre úpravu Stanov SAMŠ a pre rozhodnutie o zrušení SAMŠ je potrebné schválenie viac ako 2/3
prítomných účastníkov s hlasovacím právom.
§ 12
Všeobecné zásady o voľbách a odvolaní orgánov a funkcionárov SAMŠ
1. Hlasovanie o voľbe alebo odvolaní je tajné. VZ môže hlasovaním rozhodnúť, že toto hlasovanie
bude verejné.
2. V prvom kole hlasovania je zvolený kandidát, ktorý získa viac ako 50 % platných hlasov.
3. Ak nie je v prvom kole kandidát zvolený, do 2. kola postupujú dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole
získali najviac platných hlasov.
4. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý obdrží najväčší počet platných hlasov.
5. Prvý návrh na viceprezidentov a členov VV SAMŠ, spravidla predsedov športových komisií
predkladá VZ prezident SAMŠ.
6. Funkčné obdobie volených funkcionárov sú 4 roky, pričom funkcionári, ktorým uplynulo funkčné
obdobie, môžu byť opätovne zvolení.
7. Volení funkcionári SAMŠ nesmú byť členmi riadiacich orgánov iných motoristických organizácií
v SR, okrem organizácií, ktorých činnosť je v súlade so Stanovami SAMŠ a podieľajú sa na plnení
cieľov SAMŠ.
8. V prípade neplnenia povinností funkcionára SAMŠ môže orgán, ktorý funkcionára zvolil,
dotknutého funkcionára odvolať a zvoliť iného.
9. Návrh na odvolanie funkcionára môže podať buď orgán, ktorého je členom, alebo nadriadený
orgán alebo VZ SAMŠ.
10. O odvolaní hlasuje orgán, ktorý dotknutého funkcionára zvolil.
11. Hlasovanie o odvolaní je platné, ak je orgán, ktorý hlasuje, uznášania schopný a za odvolanie
hlasuje min. 50 % prítomných členov orgánu s rozhodujúcim hlasom.
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Oddiel 2
Výkonný výbor SAMŠ (VV SAMŠ)
§ 13
Právomoc VV SAMŠ
1. VV SAMŠ riadi činnosť SAMŠ v súlade so Stanovami a RaOP SAMŠ v období medzi VZ.
Uznesenia VV SAMŠ sú záväzné pre všetkých členov a všetky orgány SAMŠ s výnimkou VZ a
Revíznej komisie SAMŠ.
2. VV SAMŠ má všetky práva a povinnosti okrem tých, ktoré sú vyhradené výlučne VZ SAMŠ,
prezidentovi SAMŠ a Revíznej komisii SAMŠ.
3. VV SAMŠ má najmä tieto práva a povinnosti:
a) Zvoláva a pripravuje riadne a mimoriadne VZ SAMŠ.
b) Rozhoduje o vzniku a zániku športových komisií a výborov SAMŠ, schvaľuje a stanovuje
podmienky ich činnosti.
c) Menuje a odvoláva všetkých členov a predsedov komisii, výborov a iných menovaných
orgánov SAMŠ.
d) Menuje a odvoláva predsedu Disciplinárneho výboru SAMŠ a NOS.
e) Prerokúva a zaujíma stanoviská ku všetkým návrhom a doporučeniam komisií, výborov a
iných nižších orgánov SAMŠ.
f) Prerokúva a zaujíma stanovisko k petíciám podanými zhromaždeniami komisií,
g) Schvaľuje návrhy na ocenenia.
h) Rozhoduje o finančných záležitostiach SAMŠ, navrhuje Valnému zhromaždeniu rozpočet
SAMŠ,
i) Rozhoduje o odvolaní voči rozhodnutiu P-VV SAMŠ o vylúčení člena SAMŠ
j) Schvaľuje obsah zmlúv uzatváraných v mene SAMŠ nad rámec schváleného rozpočtu,
dohliada na ich plnenie, rozhoduje o ich zrušení.
k) Schvaľuje a zverejňuje národné športové predpisy SAMŠ a ich zmeny, v mimoriadnych
prípadoch môže povoliť úľavu z týchto predpisov
l) Zverejňuje medzinárodné športové predpisy FIA, FIA/CIK a iných relevantných športových
autorít
m) Schvaľuje zástupcov do medzinárodných organizácií.
n) V športových poriadkoch stanovuje podmienky získania licencií SAMŠ, schvaľuje výšku
poplatkov za licencie SAMŠ
o) Schvaľuje organizátorov športových podujatí v SR a stanovuje im podmienky, za ktorých sa
podujatie uskutoční.
p) Schvaľuje rozdeľovník rozhodcov a členov BV na podujatia.
q) Schvaľuje výsledky športovej sezóny a zabezpečuje ich dôstojné vyhlásenie.
r) Rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa reprezentácie SR.
s) Zabezpečuje realizáciu rozhodnutí prijatých VZ SAMŠ.
t) Schvaľuje zásady pre činnosť športového archívu SAMŠ.
u) Rieši prípadné rozpory medzi komisiami a výbormi.
v) Riadi mediálnu činnosť SAMŠ.
§ 14
Zloženie VV SAMŠ
1. VV SAMŠ sa skladá z najmenej deviatich členov, volených priamo VZ SAMŠ a to:
a) prezidenta SAMŠ
b) 1. viceprezidenta a viceprezidenta SAMŠ
c) najmenej šiestich ďalších členov
2. V prípade, že niektorý člen VV SAMŠ nemôže vykonávať svoju funkciu, môže VV SAMŠ na
návrh prezidenta kooptovať nového člena. Na najbližšom VZ SAMŠ sa táto kooptácia musí
potvrdiť riadnou voľbou.
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§ 15
Rokovanie VV SAMŠ
1. VV SAMŠ sa schádza sa najmenej 3x ročne na základe písomnej pozvánky. VV SAMŠ zvoláva
prezident SAMŠ prostredníctvom sekretariátu SAMŠ na základe schváleného plánu tak, aby
členovia VV SAMŠ obdržali pozvánku s programom a s prerokovávanými materiálmi 7 dní pred
dátumom zasadnutia. Zmena programu VV SAMŠ sa môže vykonať iba so súhlasom viac ako
50% všetkých členov VV SAMŠ
2. O zvolanie VV SAMŠ môže požiadať ktorýkoľvek člen VV SAMŠ, prezident SAMŠ musí tejto
žiadosti vyhovieť.
3. Rokovania VV SAMŠ sú neverejné. Ak sa predmet rokovania dotýka priamo niektorého člena
SAMŠ, môže prezident povoliť jeho účasť na rokovaní v potrebnom rozsahu a umožniť mu
vysloviť svoj názor
4. Rokovanie VV SAMŠ riadi prezident SAMŠ alebo ním poverený člen VV SAMŠ.
5. V prípade predpokladanej neúčasti na rokovaní VV SAMŠ sú jeho členovia povinní ospravedlniť
sa v dostatočnom časovom predstihu. Člena VV SAMŠ na zasadnutí nemôže zastupovať iná
osoba.
6. Na zasadnutie VV SAMŠ môžu byť prizvaní predsedovia komisií a výborov SAMŠ, ktorí nie sú
členmi VV SAMŠ, títo majú na rokovaní poradný hlas.
7. Hlasovacie právo majú členovia VV SAMŠ. Rozhodnutia VV SAMŠ sú schválené, ak je prítomná
nadpolovičná väčšina členov VV SAMŠ a za prijatie hlasovala väčšina prítomných členov VV
SAMŠ. Pri rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas prezident SAMŠ.
8. Všetci členovia VV SAMŠ a prizvaní účastníci majú právo predkladať na rokovaní svoje návrhy,
podnety a pripomienky k prejednávanej problematike
9. Na záver prejednávaného bodu rokovania predsedajúci formuluje uznesenie tak, ako bude uvedené
v zápise
10. Zápis z rokovania VV SAMŠ vykonáva generálny sekretár SAMŠ.
11. Zápis z rokovania VV SAMŠ musí vyť členmi VV SAMŠ verifikovaný per rollam.
Oddiel 3
Prezídium Výkonného výboru SAMŠ, prezident, čestný prezident a viceprezidenti SAMŠ
§ 16
Prezídium VV SAMŠ
1. Prezídium riadi činnosť SAMŠ v súlade so Stanovami a RaOP v období medzi zasadnutiami VV
SAMŠ.
2. Prezídium má kompetencie VV SAMŠ, okrem rozhodnutia o vylúčení člena SAMŠ, kedy koná
ako prvostupňový orgán.
3. Prezídium sa skladá z prezidenta SAMŠ a dvoch viceprezidentov SAMŠ, ktorí majú hlasovacie
právo. Rokovania Prezídia sa zúčastňuje generálny sekretár SAMŠ s poradným hlasom, podľa
povahy prejednávanej veci môžu byť prizvaní ďalší členovia VV SAMŠ s poradným hlasom.
4. Zasadnutia Prezídia zvoláva prezident SAMŠ, a ak vec neznesie odklad aj niektorý z
viceprezidentov.
5. Rozhodnutie prezídia je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina členov prezídia.
6. V prípade rovnosti hlasov má prezident SAMŠ dva hlasy.
7. Prezídium za svoju činnosť zodpovedá VV SAMŠ. O rozhodnutiach prezídia musí byť
informované najbližšie zasadnutie VV SAMŠ a tieto rozhodnutia prezídia musia byť pojaté do
zápisnice VV SAMŠ.
§ 17
Prezident SAMŠ
1. Prezident SAMŠ je volený priamo VZ SAMŠ a je štatutárnym zástupcom SAMŠ, zodpovedá za
riadenie SAMŠ.
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2. Kandidát na prezidenta musí aktívne pracovať v motoristickom športovom hnutí minimálne 7
rokov.
3. Prezident nemôže byť členom športových komisií a výborov.
4. K právam a povinnostiam prezidenta patrí najmä:
a) Obhajovať záujmy SAMŠ v národných a medzinárodných organizáciách.
b) Zastupovať SAMŠ navonok, prijímať záväzky za SAMŠ v rámci schváleného rozpočtu.
c) Zvolávať a predsedať rokovaniam VV SAMŠ, Prezídia VV SAMŠ.
d) Dohliadať nad výkonom rozhodnutí týchto orgánov SAMŠ.
e) V naliehavých prípadoch, ktoré neznesú odklad, rozhodovať v mene SAMŠ. Musí o tom
informovať VV SAMŠ. Ak rozhodol v záležitosti týkajúcej sa kompetencií VV SAMŠ,
podlieha toto rozhodnutie následnému schváleniu VV SAMŠ.
f) Dbať, aby postavenie SAMŠ bolo v súlade s poslaním tejto organizácie a aby boli
rešpektované a dodržiavané platné zákony, Stanovy, Rokovací a organizačný poriadok SAMŠ.
g) Podpisovať všetky dokumenty, ktoré obsahujú záväzok pre SAMŠ.
h) Môže sa zúčastniť rokovaní všetkých orgánov SAMŠ s hlasom poradným.
i) Rozhodovať o personálnych a mzdových otázkach pracovníkov SAMŠ.
j) Menovať a odvolávať členov Národného odvolacieho súdu a Disciplinárneho výboru SAMŠ.
k) Menovať komisiu na vyšetrenie závažnej mimoriadnej udalosti.
l) Rozhodovať o menovaní alebo odvolaní generálneho sekretára.
m) Na návrh komisií a výborov menovať lektorov, členov skúšobných komisií
n) Na návrh VV SAMŠ v mimoriadnych prípadoch môže odpustiť alebo zmierniť tresty udelené
DV SAMŠ a NOS
§ 18
Viceprezidenti SAMŠ
1. Prvý viceprezident a viceprezident SAMŠ (ďalej viceprezidenti) sú priamo volení VZ SAMŠ.
2. Kandidáti na viceprezidenta musia aktívne pracovať v motoristickom športovom hnutí minimálne
5 rokov.
3. VV SAMŠ poverí viceprezidentov na začiatku funkčného obdobia zodpovednosťou za jednotlivé
oblasti činnosti s vymedzením ich právomocí.
4. Viceprezidenti sa môžu zúčastňovať na rokovaniach všetkých nižších orgánov SAMŠ s hlasom
poradným.
5. Viceprezidenti môžu byť predsedami alebo členmi komisií a výborov SAMŠ
§ 19
Čestný prezident
Čestný prezident SAMŠ je volený VZ SAMŠ na návrh VV SAMŠ. Čestným prezidentom môže byť
iba odstupujúci prezident, ktorý má mimoriadne zásluhy na rozvoji činnosti SAMŠ. Čestný prezident
má právo zúčastniť sa na rokovaniach všetkých orgánov SAMŠ s hlasom poradným
§ 20
Konanie v mene SAMŠ
1. V mene SAMŠ navonok koná prezident samostatne. V prípade dlhodobej práceneschopnosti
prezidenta koná navonok 1. viceprezident s generálnym sekretárom spoločne.
2. Prezident (resp. 1. viceprezident s generálnym sekretárom) môžu pre vybavenie konkrétnej veci
splnomocniť konaním v mene SAMŠ navonok inú osobu, splnomocnenie musí byť písomné
s uvedením časového a vecného rozsahu splnomocnenia.
3. Prezident SAMŠ ako aj zastupujúci 1. viceprezident s generálnym sekretárom SAMŠ sú pri
konaní navonok viazaní Stanovami SAMŠ a týmto RaOP.
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§ 21
Zastupovanie
1. Počas dlhodobej práceneschopnosti prezidenta pri riešení vecí, ktoré neznesú odklad a vzťahujú sa
na vnútorné záležitosti SAMŠ, prezidenta zastupuje 1. viceprezident samostatne.
2. Po dobu takéhoto zastupovania zastupujúci preberá práva a povinnosti prezidenta s výnimkou
konania v mene SAMŠ navonok.
Oddiel 4
Revízna komisia SAMŠ
§ 22
Všeobecné ustanovenie
Revízna komisia SAMŠ je volená VZ SAMŠ, má minimálne 3 členov. Predsedu Revíznej komisie
SAMŠ si zvolení členovia Revíznej komisie SAMŠ volia zo svojich radov. Revízna komisia SAMŠ
nemá výkonnú právomoc. Členovia Revíznej komisie SAMŠ nemôžu byť zároveň členmi iných
orgánov SAMŠ.
§ 23
Práva a povinnosti Revíznej komisie SAMŠ
Revízna komisia SAMŠ má tieto práva a povinnosti:
1. Posudzuje návrh rozpočtu SAMŠ a overuje, či bol vypracovaný v súlade s rozpočtovými normami.
2. Overuje účty a hospodárske výsledky SAMŠ každého roka.
3. Kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami, majetkom SAMŠ, dodržiavanie rozpočtu
SAMŠ a plnenie uznesení prijatých VZ, ďalšími orgánmi SAMŠ a dodržovanie vnútorných
noriem SAMŠ.
4. Za svoju činnosť zodpovedá VZ SAMŠ, ktorému predkladá súhrnnú správu o výsledkoch revízií,
kontrol a opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov.
5. Predseda Revíznej komisie SAMŠ má právo zúčastniť sa na zasadnutí všetkých orgánov SAMŠ s
hlasom poradným. Jeho pripomienky musia byť uvedené v zápisnici zo zasadnutia príslušného
orgánu, ak neboli akceptované.
6. O zisteniach z revízií a kontrol informuje priebežne prezidenta SAMŠ, ktorý musí prijať opatrenia
na odstránenie nedostatkov.

Oddiel 5
Športové komisie SAMŠ
§ 24
Všeobecné ustanovenia o športových komisiách SAMŠ
1. Športové komisie SAMŠ sú vytvorené na základe rozhodnutia VV SAMŠ. Sú poradným orgánom
VV SAMŠ v danej disciplíne (oblasti) a riadiacim orgánom príslušnej diciplíny (oblasti). Za svoju
činnosť zodpovedajú VV SAMŠ.
2. Komisie majú spravidla 5 až 9 členov. Predsedu a členov komisie vymenúva a odvoláva VV
SAMŠ.
3. Športové komisie nemajú právnu subjektivitu a navonok môžu konať iba v súčinnosti a
prostredníctvom orgánov SAMŠ.
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§ 25
Zhromaždenie športovej diciplíny/odbornosti
1. Riadne zhromaždenie disciplíny/odbornosti je poradným orgánom príslušnej komisie a zároveň
školiacim seminárom pre žiadateľov o licencie.
2. Zhromaždenie disciplíny/odbornosti zvoláva predseda príslušnej komisie raz ročne pred konaním
VZ SAMŠ, vedie ho predseda alebo iný člen komisie, ktorého predseda poverí.
3. Zhromaždenia disciplíny/odbornosti sa môžu zúčastniť členovia SAMŠ, ktorí si zvolili
vykonávanie svojich členských práv a povinností v príslušnej športovej komisii a žiadatelia o
ročnú licenciu v rámci príslušnej športovej komisie. Iné osoby sa môžu zúčastniť zhromaždenia so
súhlasom komisie.
4. Účastníkmi Zhromaždenia disciplíny/odbornosti s hlasovacím právom sú individuálni a kolektívni
členovia SAMŠ, ktorí si zvolili vykonávanie svojich členských práv a povinností v rámci tejto
športovej komisie a v predchádzajúcom roku boli alebo v bežnom roku sú držiteľmi ročnej
licencie SAMŠ. Za individuálnych členov SAMŠ, ktorí nedosiahli vek 18 rokov hlasuje ich
zákonný zástupca.
5. Ustanovenia o uznášaniaschopnosti VZ SAMŠ platia aj pre Zhromaždenia disciplíny/odbornosti.
6. Mimoriadne zhromaždenie disciplíny/odbornosti môže byť zvolané na základe rozhodnutia
príslušnej komisie alebo na základe žiadosti 30 % členov SAMŠ, ktorí si zvolili vykonávanie
svojich členských práv a povinnosti v rámci príslušnej športovej komisie.
§ 26
Právomoc a organizácia Zhromaždenia disciplíny/odbornosti
1. Zhromaždenie disciplíny/odbornosti má tieto práva:
a) voliť delegátov na VZ SAMŠ,
b) navrhovať prostredníctvom komisie zmenu zloženia komisie,
c) vyjadrovať sa k činnosti v danej disciplíne/odbornosti a k jej ďalšiemu smerovaniu,
d) predkladať svoje návrhy a odporúčania, s ktorými sa musí komisia na svojich zasadaniach
zaoberať,
e) vyjadriť sa k správe predsedu komisie o činnosti komisie za príslušné obdobie,
2. Návrh delegátov na VZ SAMŠ za príslušnú športovú komisiu navrhuje Zhromaždeniu
disciplíny/odbornosti príslušná komisia.
3. Delegátom za príslušnú športovú komisiu môže byť:
a) fyzická osoba, ktorá je členom SAMŠ, zvolila si vykonávanie svojich členských práv a
povinností v príslušnej športovej komisii a zároveň je alebo v minulom roku bola
držiteľom ročnej licencie SAMŠ,
b) fyzická osoba, ktorá koná za kolektívneho člena SAMŠ, ktorý si zvolil vykonávanie
svojich členskýh práv a povinnosti v príslušnej športovej komisii a je alebo v minulom
roku bol držiteľom ročnej licencie SAMŠ, takto zvolená fyzická osoba (zástupca) nemusí
byť členom SAMŠ.
5. Voľba delegátov na VZ SAMŠ je verejná, pokiaľ Zhromaždenie disciplíny/odbornosti nerozhodne
o tajnej voľbe. Ustanovenia § 12 tohto RaOP sa použijú primerane. Výsledky voľby delegátov
SAMŠ musia byť zahrnuté do zápisnice zo Zhromaždenia disciplíny/odbornosti, predseda komisie
túto bezodkladne odovzdáva sekretariátu SAMŠ.
§ 27
Organizácia činnosti športovej komisie
1. Činnosť športovej komisie riadi jej predseda, ktorý zvoláva zasadnutia komisie najmenej trikrát do
roka, pričom termíny zasadnutí oznamuje s predstihom sekretariátu SAMŠ
2. Zasadnutia komisie sú neverejné. Predseda komisie môže povoliť účasť alebo pozvať na
zasadnutie aj iné osoby, ak je to vzhľadom na prerokovávané problémy potrebné. Prizvaní nemajú
hlasovacie právo.
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3. Komisia je uznášania schopná ak je prítomných viac ako 50 % členov komisie. Rozhodnutie
komisie je prijaté, ak za neho hlasovalo viac ako 50% prítomných členov komisie.
4. Zo zasadnutia sa vyhotovuje zápisnica, z ktorej jeden exemplár sa posiela na sekretariát SAMŠ.
5. Komisia môže vydať svoj organizačný a rokovací poriadok, ktorý podlieha schváleniu VV SAMŠ.
6. Predseda športovej komisie:
a) Zodpovedá za činnosť športovej komisie,
b) zastupuje komisiu v styku s orgánmi SAMŠ,
c) dohliada na výkon rozhodnutí komisie a vyšších orgánov SAMŠ,
d) podpisuje všetky dokumenty a doklady, ktoré sa týkajú alebo obsahujú záväzok komisie.
§ 28
Zoznam športových komisií
1. Ku dňu schválenia tohto Rokovacieho a organizačného poriadku sú vytvorené tieto športové
komisie:
a) Športová komisia disciplíny pre rally, cross country rally
b) Športová komisia disciplíny pre preteky automobilov do vrchu
c) Športová komisia disciplíny pre preteky autokrosu a rallykrosu
d) Športová komisia disciplíny pre preteky motokár
e) Športová komisia disciplíny pre preteky minikár
f) Športová komisia disciplíny pre preteky automobilov na okruhu
g) Športová komisia disciplíny pre automobilový slalom, drift a šprint
h) Športová komisia rozhodcov
2. Zmeny zoznamu športových komisií uvedených v ods. 1 sa vykonávajú priamo rozhodnutím VV
SAMŠ. Aktuálny zoznam športových komisií a ich členov je každoročne zverejňovaný v Ročenke
SAMŠ.
§ 29
Práva a povinnosti športových komisií disciplín
Športová komisia disciplíny má hlavne tieto práva a povinnosti:
a) Plánuje, riadi, organizuje a kontroluje činnosť danej športovej disciplíny,
b) Spracováva rozpočty a vyúčtovanie finančných prostriedkov príslušnej športovej disciplíny,
c) Môže vytvárať svoje poradné orgány v rámci disciplíny (napr. radu riaditeľov, združenie
jazdcov a tímov apod.),
d) Navrhuje VV SAMŠ kandidátov na členov v orgánoch SAMŠ,
e) Pripravuje a navrhuje VV SAMŠ národné športové predpisy a systém majstrovstiev disciplíny,
pohárov a iných klasifikácií v rámci SAMŠ,
f) Pripravuje a realizuje školenia jazdcov, súťažiacich a organizátorov v rámci disciplíny, vedie
o školeniach evidenciu a vedie nominačné zoznamy jazdcov disciplíny,
g) Posudzuje splnenie podmienok pre vydanie licencií jazdcov, činovníkov (okrem rozhodcov)
vzťahujúcich sa na disciplínu,
h) hodnotí podujatia v disciplíne a odporúča VV SAMŠ organizátorov medzinárodných a
národných podujatí,
i) Zostavuje a predkladá VV SAMŠ návrh kalendára podujatí Majstrovstiev SR,
medzinárodných podujatí a seriálov konaných na území SR v príslušnej športovej disciplíne,
j) Schvaľuje zvláštne ustanovenia podujatí disciplíny a predkladá ich k vydaniu schvaľovacej
doložky,
k) Zhromažďuje a zostavuje konečné výsledky sezóny za danú disciplínu, predkladá ich na
schválenie VV SAMŠ a následne ich odovzdáva sekretariátu SAMŠ na archiváciu,
l) Predkladá VV SAMŠ návrh na vymenovanie garanta predpisov danej disciplíny z radov
členov komisie,
m) Navrhuje pozorovateľov SAMŠ na príslušné športové podujatia,
n) Navrhuje športových komisárov, hlavných technických komisárov a členov BV SAMŠ na
podujatia,
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o) Navrhuje VV SAMŠ zástupcov za športovú disciplínu do medzinárodných organizácií a
medzinárodných pozorovateľov,
p) Podieľa sa v spolupráci s Športovou komisiou rozhodcov na školení rozhodcov.
§ 30
Práva a povinnosti Športovej komisie rozhodcov
Športová komisia rozhodcov riadi a dohliada na činnosť všetkých rozhodcov SAMŠ, pričom najmä:
a) Zabezpečuje výchovu a odborný rast rozhodcov formou organizovania školení a vykonávania
kvalifikačných skúšok,
b) Posudzuje splnenie podmienok pre vydanie licencií rozhodcov a rozhodcovských skupín,
c) Vedie zoznamy rozhodcov s určením ich kvalifikácie a odbornosti a predkladá ho
prostredníctvom sekretariátu SAMŠ na zverejnenie,
d) Spracováva a predkladá VV SAMŠ na schválenie návrh rozdeľovníka rozhodcov
(ŠK,TK,ČM) na podujatia,
e) V prípade ospravedlnenia sa delegovaných rozhodcov operatívne rieši náhrady,
f) Navrhuje prezidentovi SAMŠ členov skúšobných komisií na vyššie kvalifikačné triedy
rozhodcov,
g) Predkladá VV na schválenie zoznam rozhodcov pre podujatia v zahraničí,
h) Vyjadruje sa k národným športovým predpisom,
i) Z členov komisie navrhuje VV SAMŠ garanta v základnej oblasti predpisov,
j) Pripravuje a predkladá VV SAMŠ návrh základnej oblasti národných športových predpisov.
Oddiel 6
Výbory SAMŠ
§ 31
Všeobecné ustanovenia o výboroch SAMŠ
1. Ku dňu schválenia tohto Rokovacieho a organizačného poriadku sú vytvorené tieto výbory:
a) Bezpečnostný výbor
b) Technický výbor
c) Výbor pre mobilitu
2. Zmeny zoznamu výborov SAMŠ uvedených v ods. 1 sa vykonávajú priamo rozhodnutím VV
SAMŠ. Aktuálny zoznam výborov SAMŠ s ich členmi je každoročne zverejňovaný v Ročenke
SAMŠ.
3. Výbory SAMŠ sú odbornými poradnými orgánmi VV SAMŠ a športových komisií. Výbor riadi
predseda.
4. Predsedu a členov výborov menuje VV SAMŠ a rozhoduje aj o počte členov. Výbory
a predsedovia výborov zodpovedajú za svoju činnosť VV SAMŠ.
5. Výbory SAMŠ sa schádzajú sa podľa potreby, o pripravovaných zasadnutiach vopred informujú
sekretariát SAMŠ.
6. Predseda výboru zodpovedá za vyhotovenie zápisu zo zasadnutia výboru a jeho doručenie na
sekretariát SAMŠ.
§ 32
Bezpečnostný výbor SAMŠ (BV)
1. BV je odborným poradným orgánom VV SAMŠ a komisií SAMŠ a výkonným orgánom v oblasti
bezpečnosti na podujatiach.
2. BV má najmä tieto práva a povinnosti:
a) Zabezpečuje kontrolu dodržiavania medzinárodných a národných bezpečnostných predpisov
b) Pripravuje a predkladá VV SAMŠ návrhy na zmenu a doplnenie národných bezpečnostných
predpisov,
c) Vydáva záväzné metodické pokyny pre vypracovanie bezpečnostných plánov podujatí,
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d)
e)
f)
g)
h)
i)

Schvaľuje pretekárske trate,
Podáva návrhy na vydanie či odobratie licencií pretekárskych tratí.
vykonáva prehliadky a schvaľuje trate rýchlostných skúšok,
Schvaľuje bezpečnostné plány jednotlivých podujatí,
Zabezpečuje odbornú prípravu členov BV,
V spolupráci so športovými komisiami a organizátormi vykonáva školenia činovníkov
a jazdcov v oblasti bezpečnosti
j) spolupracuje s organizátormi podujatí v záujme bezpečnosti podujatia,
k) Predkladá VV SAMŠ návrh delegátov BV na športové podujatia a schvaľovanie tratí,
l) Navrhuje VV SAMŠ garanta pre oblasť bezpečnostno – technických predpisov
§ 33
Technický výbor SAMŠ (TV)
1. TV je odborným poradným orgánom VV SAMŠ a komisií SAMŠ a výkonným orgánom v oblasti
technických predpisov.
2. TV má najmä tieto práva a povinnosti:
a) Vypracovať, so športovými komisiami disciplín prekonzultovať a predložiť na schválenie VV
SAMŠ všetky národné technické predpisy,
b) Testovať športové vozidlá v súlade s národnými a medzinárodnými technickými predpismi,
c) Vykonávať poradenskú činnosť pre súťažiacich a športové komisie v oblasti technických
predpisov,
d) Sledovať všetky zmeny v technických predpisoch vydaných medzinárodnými organizáciami,
ktorých je SAMŠ členom, tieto prostredníctvom sekretariátu SAMŠ zverejňovať,
e) V spolupráci so Športovou komisiou rozhodcov vytvárať podmienky pre prácu technických
komisárov na podujatiach,
f) Navrhovať VV SAMŠ garanta pre oblasť technických predpisov.
§ 34
Výbor pre mobilitu (VM)
1. VM je odborným poradným orgánom VV SAMŠ a výkonným orgánom v oblasti mobility.
2. VM má najmä tieto práva a povinnosti:
a) Koordinovať so zmluvným partnerom v oblasti mobility aktivity v oblasti mobility,
b) Kontrolovať dodržiavanie zmluvy s partnerom v oblasti mobility,
c) Sledovať činnosť partnera v oblasti mobility a predkladať VV SAMŠ návrhy na riešenie
nezrovnalostí a vylepšenie stavu.

Oddiel 7
Generálny sekretár a sekretariát SAMŠ
§ 35
Generálny sekretár SAMŠ
1. Generálny sekretár je menovaný prezidentom SAMŠ. Vedie a zodpovedá za činnosť sekretariátu
SAMŠ.
2. Zúčastňuje sa VZ SAMŠ, VV SAMŠ a Prezídia VV SAMŠ a je zodpovedný za vyhotovenie
zápisov týchto orgánov. Môže sa zúčastňovať na rokovaniach všetkých orgánov SAMŠ s hlasom
poradným.
§ 36
Sekretariát SAMŠ
1. Sekretariát SAMŠ sa zriaďuje zásadne v sídle SAMŠ.

12

2. Sekretariát SAMŠ je tvorený generálnym sekretárom SAMŠ a ďalšími zamestnancami, ktorí
vykonávajú činnosti na základe náplne práce schválenej prezidentom SAMŠ.
3. Sekretariát SAMŠ má najmä tieto práva a povinnosti:
a) Vedie zoznam členov SAMŠ s uvedením disciplíny/odbornosti, v ktorej člen vykonáva svoje
práva a povinnosti, vykonáva zmeny v zozname členov, sleduje platenie členských
príspevkov,
b) Vydáva všetky oficiálne správy a oznámenia SAMŠ,
c) Vykonáva agendu, ktorou sa zabezpečuje chod SAMŠ v súlade so Stanovami, Rokovacím a
organizačným poriadkom a športovými predpismi,
d) Zabezpečuje oficiálny styk SAMŠ s medzinárodnými organizáciami, ktorých je SAMŠ
členom a zahraničnými motoristickými a minikárovými organizáciami,
e) Zabezpečuje vydávanie a distribúciu športových predpisov držiteľom licencie SAMŠ,
f) Zabezpečuje archiváciu základných dokumentov o činnosti SAMŠ a z histórie motorizmu.
Časť III
Rozhodcovské orgány SAMŠ
§ 37
Disciplinárny výbor (DV)
1. Disciplinárny výbor rieši disciplinárne priestupky držiteľov licencií SAMŠ voči medzinárodným
a národným športovým poriadkom.
2. DV sa riadi a koná podľa Disciplinárneho poriadku SAMŠ, ktorý schvaľuje VV SAMŠ. Agendu
DV vedie sekretariát SAMŠ.
3. Predsedu DV menuje VV SAMŠ, ďalších členov DV menuje v súlade s Disciplinárnym
poriadkom prezident SAMŠ
§ 38
Národný odvolací súd (NOS)
1. NOS rieši odvolania voči rozhodnutiam DV SAMŠ a voči rozhodnutiam vydaným na podujatiach
podľa čl. 180 a nasl. Medzinárodného športového poriadku FIA.
2. NOS musí začať s prejednávaním všetkých návrhov, ktoré spĺňajú náležitosti na začatie konania,
do 30 dní od doručenia podnetu. Zasadnutie NOS SAMŠ je v zásade neverejné. Agendu NOS
vedie sekretariát SAMŠ.
3. NOS je oprávnený vydať pravidlá konania pre NOS.
4. Predsedu NOS menuje VV SAMŠ, ďalších členov NOS menuje prezident SAMŠ
§ 39
Spoločné ustanovenia o konaní pred DV a NOS SAMŠ
1. Každý držiteľ licencie má právo brániť sa osobne. Ak sa niektorá z predvolaných strán nedostaví a
neoznámi závažný dôvod, môže byť rozhodnutie DV alebo NOS SAMŠ vyhlásené aj v jej
neprítomnosti.
2. Každý člen DV alebo NOS je povinný dodržiavať mlčanlivosť o priebehu a podrobnostiach
pojednávania.
3. Všetky písomnosti DV a NOS musia byť doručené do vlastných rúk všetkým zainteresovaným.
Písomnosti sa doručujú na poslednú známu adresu zainteresovaného. Ak sa písomnosť nepodarí
adresátovi doručiť, za deň doručenia sa považuje deň, kedy uplynula lehota uloženia zásielky na
pošte alebo deň, kedy adresát odmietol zásielku prijať, alebo deň, keď pošta vráti nedoručenú
zásielku z dôvodu, že adresát sa na adrese nezdržuje a to aj v prípade, že sa adresát o týchto
skutočnostiach nedozvedel.
4. DV a NOS majú právo zverejniť alebo nechať zverejniť svoje právoplatné rozhodnutia. Rovnako
uviesť mená všetkých zúčastnených. Osoby, ktoré sú uvedené v zverejnených právoplatných
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rozhodnutiach DV a/alebo NOS, nemajú právo z titulu tohto zverejnenia akokoľvek postupovať
proti SAMŠ ani proti osobám, ktoré rozhodnutia zverejnili.
5. Náklady spojené so zasadnutím a rozhodovaním DV a NOS budú po ukončení konania
sekretariátom SAMŠ uplatňované voči strane ktorej bol uložený trest, pokiaľ príslušný orgán
nestanoví inak.
Časť IV
Územné centrá (ÚC)
§ 40
Vznik a činnosť Územných centier (ÚC)
1. ÚC slúži ako kontaktné, metodické a informačné miesto pre členov SAMŠ a držiteľov licencie
SAMŠ. ÚC vedie vedúci ÚC.
2. Vytvára sa v sídle kolektívneho člena SAMŠ, ktorý o pridelenie štatútu územného centra požiada
a VV SAMŠ túto žiadosť schváli. Žiadosť obsahuje názov žiadateľa, miesto budúceho sídla ÚC
a návrh vedúceho ÚC.
3. Hospodárenie ÚC nie je súčasťou rozpočtu SAMŠ, z rozpočtu SAMŠ môže ÚC získať príspevok
na činnosť.
Časť V
Všeobecné ustanovenia o licenciách
§ 41
Druhy a základné podmienky vydania licencie SAMŠ
1. SAMŠ vydáva tieto licencie:
a) licencie funkcie, tieto sú vydávané tým členom SAMŠ, ktorí vykonávajú funkcie v orgánoch
SAMŠ za základe voľby alebo menovania,
b) licencie športové, tieto sú vydávané podľa MŠP FIA, NŠP SAMŠ a tohto RaOP.
2. SAMŠ vydá licenciu súťažiaceho, jazdca, rozhodcu, činovníka pre dozorné a výkonné funkcie,
organizátora a licenciu trate po splnení podmienok pre vydanie licencie podľa MŠP FIA a NŠP
SAMŠ.
3. Ak je žiadateľom o ročnú licenciu súťažiaceho, jazdca, rozhodcu, činovníka pre dozorné
a výkonné funkcie a organizátora štátny občan Slovenskej republiky alebo fyzická osoba –
podnikateľ s miestom podnikania v SR alebo právnická osoba so sídlom v SR, musí žiadateľ
okrem splnenia podmienok podľa § 41 ods. 2 byť zároveň členom SAMŠ.
4. Ak bolo ukončené členstvo v SAMŠ občanovi Slovenskej republiky alebo fyzickej osobe –
podnikateľovi s miestom podnikania v SR alebo právnickej osobe so sídlom v SR, suspendujú sa
všetky ročné licencie tohto člena.
5. Za držiteľa licencie - právnickú osobu koná jej štatutárny zástupca alebo splnomocnený zástupca
uvedený na licencii.
6. Výšku poplatkov za vydanie ročných licencií schvaľuje na príslušný rok VV SAMŠ a sú príjmom
SAMŠ.
7. Všetky ročné národné a medzinárodné licencie vystavuje sekretariát SAMŠ.
Časť VI
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 42
Prechodné ustanovenia
1. Ustanovenia o vydávaní licencii uvedené v § 41 ods. 3 sú platné hneď po schválení tohoto RaOP.
Držiteľom už vydaných ročných licencii SAMŠ pre rok 2013 ostávajú licencie v platnosti, aj keď
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2.

3.
4.
5.
6.

7.

držiteľ nie je členom SAMŠ. Títo držitelia, v prípade, že sa nestanú členmi SAMŠ, nebudú
započítaní pre výpočet počtu delegátov pre VZ SAMŠ pre rok 2014.
Ak sa v období od schválenia tohto RaOP do volieb delegátov na nasledujúce riadne valné
zhromaždenie podľa tohto RaOP bude konať mimoriadne valné zhromaždenie, delegátmi tohto
mimoriadneho valného zhromaždenia sú delegáti zvolení na ostatné riadne valné zhromaždenie
podľa doteraz platného RaOP, hlasovať môžu bez ohľadu na ich členstvo v SAMŠ.
Výsledky volieb orgánov a funkcionárov SAMŠ, vykonané podľa doterajšieho RaOP, ostávajú
v platnosti. Lehota funkčného obdobia plynie od termínu pôvodného zvolenia.
Menovania orgánov a funkcionárov SAMŠ, vykonané podľa doterajšieho RaOP, ostávajú
v platnosti.
Licencie členov SAMŠ vydané podľa doterajšieho RaOP sa nepovažujú za ročné licencie SAMŠ
podľa tohto RaOP.
Doterajší členovia SAMŠ, ktorí na prihláške neuvedli disciplínu/odbornosť v rámci ktorej chcú
uplatňovať svoje práva a povinnosti, môžu túto športovú komisiu nahlásiť na sekretariáte SAMŠ
do konca roka 2013, takto nahlásené zmeny sa použijú a sú platné hneď bez ohľadu na § 1 ods. 2.
V prípade uskutočnenia mimoriadneho zhromaždenia športovej komisie v roku 2013 sa toto
zhromaždenie uskutoční podľa doterajšieho RaOP.
§ 43
Záverečné ustanovenia

Tento Rokovací a organizačný poriadok SAMŠ nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia
Valným zhromaždením SAMŠ dňa 17.4.2013.
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