VALNÉ ZHROMAŽDENIE SAMŠ
Nitra 25.apríl 2017

Program rokovania:

1. Otvorenie, voľba orgánov a komisií Valného zhromaždenia
2. Správa o činnosti SAMŠ v roku 2016 a hlavné zámery činnosti v roku 2017
3. Plnenie rozpočtu SAMŠ 2016 a správa o hospodárení SAMŠ za rok 2016
4. Správa Revíznej komisie SAMŠ
5. Rozpočet SAMŠ na rok 2017
6. Zmena Stanov SAMŠ
7. Diskusia
8. Správa mandátovej komisie
9. Schválenie zmeny stanov
10. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia
11. Záver
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ORGÁNY A KOMISIE VZ SAMŠ
1.

Predsedajúci Valného zhromaždenia SAMŠ JUDr. Vladimír Bánoci

2.

Mandátová komisia

3.

1. Predseda

RnDr. Gabriela Szczeczinová

2. Člen

Peter Kevický

3. Člen

Roman Mikušiak

Návrhová komisia
1. Predseda

Ing. Ľubomír Šimko

2. Člen

Pavol Kušnier

3. Člen

Milan Hôlka
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VÝSLEDKY HOSPODÁRENIA SAMŠ v roku 2017

Plnenie rozpočtu SAMŠ za rok 2016
Príjmy
MŠVVaS - dotácie št.šp.reprez.a rozvoj šp.odvetví
MŠVVaS - dotácia športovo talent.mládež

Rozpočet 2016 s
úpravou z
5.10.2016

Skut. 2016 Rozdiel

119 800 119 800,00

0,00

2 900

2 900,00

0,00

MŠVVaS - dotácia významné podujatia

49 200

49 200,00

0,00

FIA - DWH

15 000

15 000,00

0,00

FIA - Karting

30 000

30 000,00

0,00

0

25 000,00

25 000,00

51 200

54 383,50

3 183,50

195 000 196 282,00

1 282,00

FIA - zvodidlá PAV
Licencie
Zápis do kalendára
Testovanie automobilov

20 000

18 385,00

-1 615,00

9 800

11 429,58

1 629,58

inkaso pohľadávok vzniknutých z minulých období

620

880,54

260,54

Prevod fin.rezervy z r. 2015 - na vratku EuroRap-u

10 900

10 900,00

0,00

504 420 534 160,62

29 740,62

ostatné výnosy

Príjmy spolu
Výdaje

Rozpočet 2016 s
úpravou z
5.10.2016

Skut. 2016 Rozdiel

PHM, kanc.potreby, tonery

3 700

3 260,07

-439,93

Ročenka, predpisy

5 000

5 186,63

186,63

15 850

17 392,43

1 542,43

3 600

672,40

-2 927,60

23 000

18 820,59

-4 179,41

Reprezentačné, ostatné služby

4 600

2 600,99

-1 999,01

poštovné

1 500

1 019,70

-480,30

nájomné Nitra a spotreba energií

6 500

6 281,46

-218,54

telefóny, internet

1 800

1 189,19

-610,81

12 600

12 397,57

-202,43

6 000

3 725,00

-2 275,00

39 200

38 224,69

-975,31

500

77,58

-422,42

190 000 190 760,00

760,00

ostatná spotreba, nákup DHIM
opravy a udržiavanie
cestovné

vyhlásenie majstrov 2016
účtovnícke služby
mzdové náklady - zamestnanci, dohody
dane a poplatky
FIA zápis do kalendára
FIA členské

4 800

4 758,00

-42,00

FIA homol.listy,

1 500

1 048,14

-451,86

Príspevok z grantu DWH

4 000

4 000,00

0,00
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Príspevok z grantu Karting

27 000

27 000,00

0,00

zasadnutia SAMŠ

3 000

3 203,76

203,76

náklady komisií a výborov SAMŠ

4 530

2 032,22

-2 497,78

školenia SAMŠ

10 000

7 150,21

-2 849,79

poistenie podujatí

10 300

10 306,72

6,72

800

554,90

-245,10

náklady na testovanie

1 500

608,13

-891,87

Príspevok športovo talent.mládež + spoluf.

4 100

4 140,00

40,00

Príspevok z dotácie významné podujatia

49 200

49 200,00

0,00

príspevky na podujatia z vl.zdrojov

19 000

14 920,00

-4 080,00

poistenie majetku SAMŠ

príspevky na podujatia PAO

Výdaje
príspevky na GPS sledovanie rally

4 500
Rozpočet 2016 s
úpravou z
5.10.2016

4 500,00
0,00
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Skut. 2016 Rozdiel

4 000

4 000,00

0,00

500

375,38

-124,62

vyhlásenie majstrov CEZ 2016 (saldo) *)

15 000

14 306,05

-693,95

FIA regionálna športová konferencia (saldo) *)

20 000

12 141,76

-7 858,24

vrátenie pôžičky Eurorap z vl.zdrojov

10 900

3 000,00

-7 900,00

9 320

9 291,10

-28,90

Spolu výdaje

517 800 478 144,67

-39 655,33

Rozdiel príjmy - výdaje

-13 380

bankové poplatky

úhrada záväzkov z minulých rokov

*) včítane úhrad v 01/2017

56 015,95
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Výročná správa SAMŠ za rok 2016
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Základné informácie
Prehľad vykonávaných činností a realizovaných projektov
Prehľad dosiahnutých športových výsledkov
Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov, vývoj a stav SAMŠ
Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke
Prehľad výnosov podľa zdrojov pôvodu
Zoznam osôb, ktorým boli poskytnuté prostriedky v súčte nad 5 tis. EUR s uvedením účelu
Prehľad nákladov SAMŠ
Stav a pohyb majetku a záväzkov
Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia
Zmeny v Stanovách SAMŠ a iných predpisoch
Zmeny v zložení orgánov SAMŠ
Ďalšie informácie

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Slovenská asociácia motoristického športu, o. z. so sídlom Fatranská 3, 949 01 Nitra (ďalej SAMŠ)
vznikla dňa 16.02.1991 ustanovujúcim zjazdom a bola zaregistrovaná na Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov
dňa 22.03.1991 pod. č. VVS/1-900/90-3662.
SAMŠ je samostatná, nezávislá a dobrovoľná organizácia. Združuje všetkých záujemcov o
automobilový šport, motokárový šport a minikárový šport s pôsobnosťou v Slovenskej republike. Je
najvyššou športovou autoritou oprávnenou riadiť a organizovať automobilový, motokárový a
minikárový šport na území Slovenskej republiky na základe svojho členstva a postavenia v
medzinárodných športových organizáciách FIA, CIK/FIA.
Hlavným cieľom SAMŠ je najmä v spolupráci s ostatnými motoristickými a inými organizáciami
zabezpečovať rozvoj automobilového, motokárového a minikárového športu a mobility v Slovenskej
republike.
Najvyšším orgánom SAMŠ je Valné zhromaždenie.
Volenými orgánmi SAMŠ sú
a) Výkonný výbor SAMŠ
b) prezident SAMŠ
c) 1. viceprezident a viceprezident SAMŠ
d) Revízna komisia SAMŠ
e) Disciplinárny výbor SAMŠ
f) Národný odvolací súd SAMŠ
Menovanými orgánmi SAMŠ sú :
a) Komisie SAMŠ
b) Výbory SAMŠ
c) Generálny sekretár SAMŠ

2. PREHĽAD VYKONÁVANÝCH ČINNOSTÍ A REALIZOVANÝCH PROJEKTOV V ROKU 2016
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Počas roka 2016 SAMŠ realizovala / zabezpečovala nasledovné činnosti:
a) V súlade s národnými a medzinárodnými športovými predpismi vydávala národné a
medzinárodné licencie športovcov, súťažiacich, športových odborníkov a činovníkov,
organizátorov a členov.
b) Vydávala národné športové poriadky a preklady medzinárodných športových poriadkov,
vykonávala ich výklad a dohliadala na ich dodržiavanie.
c) Schvaľovala organizátorov národných a medzinárodných športových podujatí pre zapísanie
do národných a medzinárodných športových kalendárov a poverovala organizátorov
organizovaním športových podujatí SAMŠ.
d) Zostavila a zverejnila športový kalendár SAMŠ
e) schvaľovala propozície a zvláštne ustanovenia pre všetky športové podujatia v pôsobnosti
SAMŠ.
f) Vypracovala a viedla zoznamy športovcov, súťažiacich, športových odborníkov a
organizátorov
g) Organizovala školenia športovcov, športových odborníkov a športových klubov
h) vykonávala testovanie športových automobilov v svojej pôsobnosti
i) poskytovala informácie svojim členom a verejnosti o svojej činnosti
j) vyberala športových reprezentantov a viedla ich zoznamy
k) vyhlásila Majstrov Slovenskej republiky, víťazov Pohárov a trofejí. Ocenila športovcov, ktorí
dosiahli mimoriadne športové výsledky v automobilovom, motokárovom a minikárovom
športe, športových odborníkov za zásluhy a rozvoj motoristického športu.
l) Pripravila a zabezpečila konanie Regionálnej športovej konferencie FIA a vyhlásenie zónových
majstrovstiev Európy.
m) Ukončila projekty financované z grantov FIA „Jazdi hlavou“ a Karting na školách“. Získala
grant z prostriedkov FIA na projekt zvýšenia bezpečnosti na podujatiach pretekov do vrchu,
ktorý bude realizovaný v roku 2017.

3. PREHĽAD DOSIAHNUTÝCH ŠPORTOVÝCH VÝSLEDKOV
Športovci súťažiaci s licenciou SAMŠ získali v roku 2016 viacero významných športových úspechov
v súťažiach vypísaných Medzinárodnou automobilovou federáciou FIA a FIA/CIK. Je potrebné
spomenúť najmä:
Rallycross
Slalom
Autocross
Autocross
Okruhy
Okruhy
Okruhy
Okruhy
Okruhy
Okruhy - Endurance
Okruhy - Endurance
Rally
Rally
Preteky do vrchu
Preteky do vrchu
Preteky do vrchu
Rally

FIA CEZ Super C+2000
FIA CEZ Div.3, Group SPC+ISPC
FIA CEZ TouringAX&Group H
FIA CEZ TouringAX&Group H
FIA-CEZ CIRCUIT, D4-1600
FIA-CEZ D4-1600
FIA-CEZ D4-3500
FIA-CEZ D4-3500
FIA-CEZ D4+3500
FIA-CEZ D4+3500
FIA-CEZ D4+3500
FIA-CEZ 2 WD
FIA-CEZ Prod.car
FIA-CEZ Div. 3
FIA-CEZ Hist., Kat. 5
FIA-CEZ Hist., Kat. 5
FIA-CEZ R5

1.miesto
2.miesto
3.miesto
1.miesto
1.miesto
2.miesto
2.miesto
3.miesto
3.miesto
1.miesto
3.miesto
3.miesto
1.miesto
3.miesto
1.miesto
3.miesto
1.miesto

Miroslav Pospíchal
Miroslav Baláž
Bronislav Adamík
Marcel Dlesk
Ivan Lexa
Pavol Dlugoš
Martin Duras
Ján Marcinko
JUDr. Miroslav Konôpka
JUDr. Miroslav Konôpka
Jiří Malchárek
Martin Kočí
Vladimír Hanuš
Věroslav Cvrček
František Kmeť
Miroslav Čiliak
Vlastimil Majerčák /
Michaela Vejačková
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Preteky do vrchu
Preteky do vrchu
Preteky do vrchu
Preteky do vrchu
Preteky do vrchu

Okruhy
Okruhy
Okruhy
Okruhy
Rally
Karting
Karting
Karting

2016 FIA International Hill Climb
Cup CAT 1
2016 FIA International Hill Climb
Cup CAT 1
2016 FIA International Hill Climb
Cup CAT 3
2016 FIA International Hill Climb
Cup CAT 3
FIA NATIONS CUP

Blancpain GT Series Endurance Cup
Am
Blancpain GT Series Endurance Cup
Am
TCR Int. S.
MS GP 3 series ESP
2016 FIA MS WRC3
Rotax Grand Final RM Junior
Rotax Grand Final RM
Rotax Grand Final RM DD2

3.miesto Peter Jureňa
5.miesto Ján Lipták
4.miesto Věroslav Cvrček
5.miesto Igor Drotár
1.miesto Družstvo SR v zložení:
Peter Jureňa, Igor Drotár,
Jozef Béreš, Tomáš Ondrej
5.miesto ARC Bratislava
8.miesto JUDr. Miroslav Konôpka
5.miesto
13.miesto
4.miesto
27.miesto
27.miesto
26.miesto

Matej Homola
Richard Gonda
Martin Kočí
Pavol Táborský
Nikolas Szabo
Michal Pospíchal

V rámci vypísaného seriálu Majstrovstiev Slovenskej republiky, Pohárov a Trofejí SAMŠ vyhlásila
týchto Majstrov SR a víťazov pohárov a trofejí:
Majstrovstvá SR minikár - Majstri SR 2016
Trieda M1
Michal Oberta
Trieda M2
Matúš Filip
Trieda M3
Marián Gajdoš
Trieda M4
Anna Blanárová
Trieda M5
Lukáš Mareček
Majstrovstvá SR motokár - Majstri SR 2016
Trieda MINI 60
Ralf Feber
Trieda ROTAX MAX JUNIOR
Jakub Novotný
Trieda ROTAX MAX
Jakub Kadlčák
Trieda KZ2
Zoltán Drugda
Trieda ROTAX DD2
Zdeněk Ošťádal
Majstrovstvá SR v halovom kartingu - Majstri SR 2016
Trieda JUNIOR MAX
Frederika Bányaszová
Trieda SENIOR
Matúš Maliak
Trieda JUNIOR MINI
Patrik Kovalčík
Trieda JUNIOR
Filip Pavlík
Majstrovstvá SR v autokrose - Majstri SR 2016
Touring Autocross
Marcel Dlesk
Majstrovstvá SR v rallykrose - Majstri SR 2016
Super Cars
Max Pucher
Super Touring Cars -2000
Roman Častoral
Super Touring Cars +2000
Miroslav Pospíchal

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SAMŠ
Nitra 25.apríl 2017
Majstrovstvá SR v slalome - Majstri SR 2016
Absolútne poradie
Peter Danielis
2.miesto v absolútnom poradí
František Blaščík
3.miesto v absolútnom poradí
Rastislav Gábriš
Trieda S1
Gabriel Tamáš
Trieda S2
Miroslav Baláž
Trieda S3
Peter Danielis
Trieda S4
František Blaščík
Junior
Daniel Tutko
Ženy
Jaroslava Schmiedtová
Majstrovstvá SR v šprinte – Majstri SR 2016
Bez rozdielu tried
Ján Banás
Majstrovstvá SR v pretekoch automobilov do vrchu - Majstri SR 2016
Absolútne poradie
Igor Drotár
2.miesto v absolútnom poradí
Věroslav Cvrček
3.miesto v absolútnom poradí
Jozef Béreš ml.
Kategória I – produkčné vozidlá
Igor Drotár
Skupina N
Peter Jureňa
Trieda N do 2000
František Fusko
Trieda N nad 2000
Peter Jureňa
Skupina A
Tomáš Ondrej
Trieda A+2000
Tomáš Ondrej
Trieda A-2000
Miroslav Šutlák
Skupina E1
Igor Drotár
Trieda E1 nad 2000
Igor Drotár
Trieda E1 do 2000
Peter Ambrúz
Junior
Denis Pavlík
Majstrovstvá SR v pretekoch automobilov do vrchu historických automobilov - Majstri SR 2016
Absolútne poradie
Miroslav Čiliak
ESET Majstrovstvá SR v pretekoch automobilov na okruhu (MMSR) - Majstri SR 2016
Trieda D4 do 1600
Ivan Lexa
Trieda D4 do 2000
Rudolf Pešovič
Trieda D4 do 3500
Daniel Skalický
Trieda D4 nad 3500
JUDr.Miroslav Konôpka
Trieda GT3
JUDr.Miroslav Konôpka
Trieda GTC
Ľubomír Jakubík
Trieda D4 vytrvalostné
JUDr.Miroslav Konôpka
ESET Majstrovstvá SR v pretekoch automobilov na okruhu (MSR) - Majstri SR 2016
Trieda D4 do 2000
Július Konček
Trieda D4 do 3500
Ján Marcinko

Majstrovstvá SR rally – Majstri SR 2016
Absolútne poradie
Pavel Valoušek/ Veronika Havelková
2.miesto v absolútnom poradí
Grzegorz Grzyb/ Robert Hundla
3.miesto v absolútnom poradí
Vlastimil Majerčák/ Michaela Vejačková
Skupina 2WD
Tomáš Fusko/ Jakub Slovák
Trieda 2
Pavel Valoušek/ Veronika Havelková
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Trieda 3
Trieda 5
Trieda 6
Trieda 7
Trieda 8
Trieda 11

Wieslaw Ingram/ Krzystof Janik
Rafal Pochopieň/ Bartłomiej Wątroba
Ján Kundlákl/ Rudolf Kouřil
Tomáš Vrábel/ Marcel Hranka
Slawomir Kurdys/ Michal Kasina
Tomáš Ondrej/ Adam Gömöri

Slovenský kopcový pohár 2016 – Víťazi SKP
Absolútne poradie
Jaroslav Dubóczi
NP1-1400
Matej Demeter
NP2-1600
Patrik Purš
NP3-2000
Jaroslav Dubóczi
Slovenský autokrosový pohár 2016 – Víťazi SAP
D5
Branislav Adamík
D6
Šimon Hrnčiar
D8
Dušan Králik ml.
Slovenský rally pohár 2016 – Víťazi SRP
Trieda RP1
Marek Králik/ Milan Králik
Trieda RP2
Igor Plichta/ Michal Svat
Trieda RP3
Tomáš Polovka/ Daniel Turcsányi
Absolútne poradie
Igor Plichta/ Michal Svat
Slovenský okruhový pohár 2016 – Víťazi SOP
Trieda CUP MX5
Lukáš Koník
Víťaz jazdy pravidelnosti historických automobilov
Jazda pravidelnosti historických automobilov Ľudevít Matuška
4. ROČNÁ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA A ZHODNOTENIE ZÁKLADNÝCH ÚDAJOV, VÝVOJ A STAV SAMŠ

Súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámky k účtovnej závierke vypracované k 31.12.2016 sú v Prílohe č.
1.
4.1 Vývoj a stav SAMŠ
Cieľom činnosti SAMŠ nie je tvorba zisku, ale hospodáriť so získanými prostriedkami od členov,
z verejných zdrojov a grantov tak, aby boli v maximálnej miere plnené ciele činnosti občianskeho
združenia pri dodržaní vyrovnanej bilancie príjmov a výdavkov.
SAMŠ hospodári na základe vyrovnaného rozpočtu, ktorý každoročne schvaľuje najvyšší orgán SAMŠ
tak, aby nedochádzalo k znižovaniu vlastných zdrojov krytia majetku.
Vývoj hodnoty Vlastných zdrojov krytia majetku (v tis. EUR) potvrdzuje správny vývoj
hospodárenia SAMŠ:
Ku dňu
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016

Hodnota
-11,4
37,1
53,8
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4.2 Významné riziká a neistoty
Z činnosti SAMŠ za rok 2015 a 2016 nevznikli riziká, vedenie SAMŠ nepredpokladá vznik rizík ani
z činnosti v roku 2017.
Vedenie SAMŠ za významné riziko s možným vplyvom na finančnú stabilitu SAMŠ považuje
nesplatený zostatok pôžičky vo výške 53,3 tis. EUR od EuroRap (Veľká Británia). Tento zostatok
predstavuje rozdiel medzi sumou postupne prijatých platieb v rokoch 2013 – 2014 na
prefinancovanie nákladov projektu SENSOR a sumou refundovaných nákladov z prostriedkov EÚ na
tento projekt. Vedenie SAMŠ dohodlo s veriteľom splátkový kalendár, v roku 2016 splatila z neho
časť. Ďalšie splátky sú po dohode s vedením EuroRap viazané na ďalší projekt, ktorý má EuroRap
realizovať na Slovensku.
Tento záväzok je premietnutý v účtovnej závierke SAMŠ.

5. VÝROK AUDÍTORA K ROČNEJ ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE
Správa nezávislého audítora tvorí Prílohu č. 2.
6. PREHĽAD VÝNOSOV PODĽA ZDROJOV PÔVODU (V TIS. €)

A
A1
A2
A3
A4
B
B1
C

Popis
Výnosy celkom
vlastné
z toho od členov
z toho za testovanie techniky
z toho od organizátorov
z toho ostatné
z verejných zdrojov
z toho na významné podujatia
z grantov FIA

Rok 2015 Rok 2016
464,2
526,4
293,1
318,8
55,0
56,3
23,9
18,4
196,3
196,7
17,9
47,4
101,1
172,6
13,1
49,2
70,0
35,0

7. ZOZNAM OSÔB, KTORÝM BOLI POSKYTNUTÉ PROSTRIEDKY V SÚČTE NAD 5000 EUR S UVEDENÍM
ÚČELU
SAMŠ v roku 2016 poskytla tieto príspevky fyzickým a právnickým osobám:
Prijímateľ
u FO meno a priezvisko
u PO názov, sídlo, IČO
Slovakia ring agency, s.r.o., 930
02 Orechová Potôň č. 800, IČO
44407793

Auto Klub Košice,
Hroncova 3, 040 01 Košice, IČO
31313019
ZO ZTŠČ Motorsport,
K priehrade 786/3, 957 01
Bánovce nad Bebravou, IČO
34003479
Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25
Dobšiná, IČO 00328197

Suma v EUR

Účel

20.100,00

17.291,00

6.760,00

11.410,00

Organizovanie podujatia FIA CEZ Rallycross
11.-13.3.2016, Veľká Cena SR pretekov
cestných automobilov na okruhu 17.21.8.2016, Majstrovstvá Európy King of
Europe 6.-9.10.2016.
Organizovanie podujatia Moris Cup
Jahodná 20.-21.5.2016 a 42. Rally Košice 8.11.9.2016.
Organizovanie podujatia FIA CEZ PAV
Autopola Jankov vŕšok 28.-31.7.2016

Organizovanie podujatia ME PAV Dobšinský
kopec 13.-17.7.2016
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8. PREHĽAD NÁKLADOV SAMŠ
 Spotreba materiálu – 14.407,17 EUR
 Spotreba energie – 1.383,70 EUR
 Cestovné – 18.820,59 EUR
 Služby – 13.522,01 EUR
 Osobné náklady – 43.955,11 EUR
 Bankové poplatky – 375,38 EUR
 Odpisy majetku – 9.449,09 EUR
 Zápisy do kalendára FIA – 190.760,- EUR
 Členské poplatky FIA – 4.758,- EUR
 Zasadnutia SAMŠ – 2.245,03 EUR
 Vyhlásenie Majstrov SR a víťazov pohárov a trofejí SAMŠ – 12.397,58 EUR
 Vyhlásenie zónových majstrov Európy – 25.786,05 EUR
 Regionálna Športová konferencia FIA – 27.212,36 EUR
 Valné zhromaždenie SAMŠ – 958,73 EUR
 Poistenie podujatí – 10.306,72 EUR
 Príspevky na významné podujatia – 64.120,- EUR
 Projekt „Karting na školách“ – 27.000,- EUR
 Príspevky na talentovanú mládež – 4.140,- EUR
 Školenia SAMŠ – 7.150,21 EUR
 Náklady Komisií a výborov SAMŠ – 7.383,33 EUR
 Ostatné náklady – 23.503,86 EUR
9. STAV A POHYB MAJETKU A ZÁVÄZKOV
MAJETOK v tis. €
Dlhodobý hmotný .a nehmotný majetok
v obst.cene
Finančné účty
Krátkodobé pohľadávky
Náklady budúcich období
SPOLU

Stav k 31.12.2015
141,0
55,1
44,2
3,3
243,6

Zmena
7,9

Stav k 31.12.2016
148,9

37,3
-21,9
0,3
23,6

92,4
22,3
3,6
267,2

Vývoj majetku zodpovedá zámerom SAMŠ a vykazuje priaznivý vývoj.
ZÁVAZKY v tis. €
Rezervy
Dlhodobé záväzky

-

z toho EuroRap

Krátkodobé záväzky

-

z toho z obchodného styku
z toho zamestnanci, poistné, dane zo
záv.činnosti
z toho ostatné
o z toho EuroRap

Výnosy budúcich období
SPOLU

Stav k 31.12.2015
2,2
0,4
0
66,5
3,9
5,5
57,2
56,2
8,2
77,3

Zmena
0
37,4
37,4
-34,0
7,1
-0,8

Stav k 31.12.2016
2,2
37,8
37,4
32,5
11,0
4,7

-40,4
-40,4
-2,6
0,8

16,8
15,8
5,6
78,1

Počas roka 2016 nedošlo k významnej zmene záväzkov. Pokles ostatných krátkodobých záväzkov
a nárast dlhodobého záväzku je spôsobený preúčtovaním záväzku voči EuroRap v zmysle splátkového
kalendára.
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10. NÁVRH NA VYSPORIADANIE VÝSLEDKU HOSPODÁRENIA
Vedenie SAMŠ navrhuje výsledok hospodárenia za rok 2016 vo výške 16 723,49 EUR nerozdeľovať.
11. ZMENY V STANOVÁCH SAMŠ A INÝCH PREDPISOCH
Valné zhromaždenie SAMŠ dňa 17.5.2016 schválilo nové Stanovy SAMŠ, ktoré boli upravené v zmysle
požiadaviek zákona č. 440/2015 Z.z. o športe. Tieto nové stanovy boli registrované MV SR pod č.
VVS/1-900/91-3662-5 dňa 6.6.2016. Vzhľadom na zmenu Stanov SAMŠ bol schválený aj nový
Rokovací a organizačný poriadok SAMŠ.
12. ZMENY V ORGÁNOCH SAMŚ
Boli vykonané iba voľby tých orgánov SAMŠ (Disciplinárny výbor, Národný odvolací súd, predseda
Revíznej komisie SAMŠ), ktoré vyžadoval zákon o športe.
13. ĎALŠIE INFORMÁCIE
- Činnosť SAMŠ neovplyvňuje životné prostredie;
- SAMŠ zamestnáva 2 pracovníkov, nepredpokladá v tejto súvislosti zmeny;
- Po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa, nenastali udalosti
osobitného významu;
- SAMŠ bude v nasledujúcich účtovných obdobiach vykonávať činnosti v súlade so svojimi
cieľmi, tieto budú kontinuálne nadväzovať na doterajšiu činnosť;
- SAMŠ v rámci svojej činnosti nerealizuje výskum a vývoj;
- SAMŠ nenadobudla a nenadobúda vlastné akcie, dočasné listy, obchodné podiely;
- SAMŠ nemá materskú účtovnú jednotku;
- SAMŠ nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Prílohy:
č. 1 Ročná účtovná závierka

Ing. Dušan Koblišek v.r.
prezident
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Správa revíznej komisie zo dňa 6.4.2017
1.) Kontrola uznesenia z Valného zhromaždenia :
Valné zhromaždenie SAMŠ, konané 17.5.2016 v Nitre schválilo v rámci uznesení použitie
zisku SAMŠ vykázaného za rok 2015 na úhradu strát predchádzajúcich období, ktorým v
roku 2016 sa vyrovnala strata z predchádzajúcich období vo výške 11.375,35 EUR, zvyšok je
preúčtovaný na nerozdelený zisk minulých období. Podklady k Valnému zhromaždeniu v
roku 2016 boli schválené VV SAMŠ a na rok 2017 budú obsahom posledného VV SAMŠ
pred konaním VZ SAMŠ.
2.) Kontrola hospodárenia za rok 2016 :
Uznesením VZ v roku 2016 bol zvolený v súlade so zákonom o športe č. 440/2015
predseda revíznej komisie a zároveň kontrolór SAMŠ, ktorý vykonával kontrolnú činnosť v
priebehu roka podľa plánu kontrol. Revízna komisia bola pravidelne informovaná o
vykonaných kontrolách a opatreniach, ktoré vznikli na ich základe. Predmetné zápisy boli
doručované generálnemu sekretárovi a prezidentovi SAMŠ. Opatrenia z kontrol boli riešené
kompetentnými zamestnancami, účtovnou organizáciou prípadne inými osobami, o ktorých
rozhodol Výkonný výbor, ktorý prerokovával a prijal opatrenia na nápravu. RK v rámci
predložených účtovných dokladov za rok 2016 a výsledovky a súvahy, ktoré budú obsahom
správy o hospodárení za rok 2016 predkladanej na VZ SAMŠ prekontrolovala náklady a
výnosy formou námatkovej kontroly účtov : nákladový účet 501330 ostatná spotrebanedostatky neboli zistené, účet 501340 nákup DHIM – nedostatky neboli zistené, 511110 –
opravy a udržiavanie Škoda Roomster – oprava názvu účtu na opravy a udržiavanie Škoda
Praktik, 546000 odpis pohľadávok – RK konštatuje, že výkonný výbor na svojom zasadnutí
dňa 26.1.2017 schválil odpísanie nevymožiteľných pohľadávok vo výške 1.352,- EUR –
nedostatky neboli zistené. V rámci výnosových položiek boli kontrolované účty 662200 a
662300 – projekty – nedostatky neboli zistené.
V rámci správ o kontrolnej činnosti RK prekontrolovala opatrenie K9/2017, kde v rámci
dokladu DF3016051 zistila existenciu kompletného zoznamu ubytovaných osôb – bez
nedostatkov a v rámci kontroly správnosti podpisovania dokladov za spoločnosť Slovakia
Ring Agency s.r.o. bola doložená objednávka č. 125/10/2016 a cenová ponuka na
zabezpečenie osvetlenia areálu, ktorými boli odstránené pôvodné nedostatky.
Revízna komisia sa zaoberala zmluvou č. 0097/2017 o poskytovaní príspevku uznávaným
športom zo štátneho rozpočtu zo dňa 8.2.2017 a dodatku č. 1 k tejto zmluve zo dňa 8.2.2017
a konštatuje, že oproti predchádzajúcim zmluvám zmluva taxatívne uvádza minimálne resp.
maximálne množstvo finančných prostriedkov na šport mládeže, rozvoj talentov, športovú
reprezentáciu a výdavky na správu a prevádzku a v prílohe č. 1 špecifikuje výdavky na
správu a prevádzku a náklady na športovú činnosť.

3.) Kontrola uznesení z VV SAMŠ
Zápisnice zo štyroch zasadnutí VV SAMŠ v roku 2016 ako aj základné dokumenty SAMŠ
(stanovy, organizačný poriadok a iné) sú verejne prístupné na web stránke SAMŠ a sú v
súlade so zákonom o športe. Zápisnice obsahujú základné informácie a v roku 2016 sa
zaoberali najmä zosúladením požiadaviek zákona o športe so základnými dokumentami
SAMŠ, najmä stanov SAMŠ. Stanovy boli zosúladené komunikáciou s hlavnou kontrolórkou
športu a ich posledné znenie bude predmetom schválenia na VZ SAMŠ v roku 2017. Štyri
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zápisy z VV obsahujú 37 uznesení VV SAMŠ, ktoré boli priebežne kontrolované v rámci
kontroly úloh na jednotlivých zasadnutiach. RK konštatuje, že nedostatky neboli zistené.
4.) Rôzne :
RK konštatuje, že vrámci účtovnej evidencie je evidované nadobudnutie majetku (DHIM),
ktorým je riešené vybavenie kancelárií SAMŠ a časomernej techniky.
RK zobrala na vedomie, že VV schválil za audítora pre overenie účtovnej závierky za rok
2016 spoločnosť GemerAudit s.r.o. Ku dňu zasadnutia RK bol audit vykonaný a podľa ústnej
informácie bez závažných nedostatkov s tým, že konečné závery auditu budú predmetom
programu VZ SAMŠ 2017.
RK SAMŠ odporúča VZ SAMŠ schváliť správu Revíznej komisie ako aj hospodársky
výsledok SAMŠ za rok 2016, ktorý vykazuje zisk 16.723,49 EUR.

V Nitre, 6.4.2017
Predseda RK :

JUDr. Ľubomír Majerčík v.r.

členovia RK :

Erika Balková v.r.
Ing. Jiŕí Nevřela v.r.
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Rozpočet SAMŠ 2017
Príjmy
Dotácie MŠVVaS spolu
z toho dotácie št.šp.reprez.a rozvoj šp.odvetví
z toho dotácia športovo talent.mládež
z toho dotácia významné podujatia
z toho kapitálové výdavky

Rozpočet
2016 s
Skut. 2015
úpravou z
5.10.16
105 350
83 300

Skut. 2016

Plán 2017

171 900 171 900,00 196 846,00
119 800 119 800,00

0,00

4 400

2 900

2 900,00

0,00

13 250

49 200

49 200,00

0,00

0,00

0,00

4 400

z toho príspevok uznanému športu

0,00 196 846,00

Granty FIA celkom

35 000

45 000

70 000

25 000

z toho FIA - DWH

15 000

15 000

15 000,00

0,00

z toho FIA - Karting

20 000

30 000

30 000,00

0,00

0

0

25 000,00

25 000,00

54 828

51 200

54 383,50

53 000,00

9 180

5 000

5 522,00

5 000,00

Testovanie automobilov

23 870

20 000

18 385,00

18 000,00

ostatné výnosy

12 804

9 800

11 429,58

10 000,00

4 989

620

880,54

16 500,00

z toho FIA - zvodidlá PAV
Licencie
Zápis do kalendára (saldo)

inkaso pohľadávok vzniknutých z minulých
období
Prevod zostatku FIA zvodidlá PAV 2016
Prevod fin.rezervy z r. 2015 - na vratku
EuroRap-u
Príjmy spolu
Výdaje
PHM, kanc.potreby, tonery

25 000,00
20 000
301 021

10 900

3 700

z toho PHM
z toho kanc.potreby, tonery
Ročenka, predpisy
ostatná spotreba, nákup DHIM

Skut. 2016

Plán 2017

3 260,07

3 300,00

2 263,93

2 300,00

996,14

1 000,00

3 406

5 000

5 186,63

5 200,00

13 694

15 850

17 392,43

12 000,00

2 601,56

3 000,00

14 790,87

9 000,00

z toho ostatná spotreba materiálu
z toho nákup drobného majetku
opravy a udržiavanie

0,00

359 420 413 400,62 349 346,00

Rozpočet
Skutočnosť 2016 s
2015
úpravou z
5.10.16
3 322

10 900,00

3 383

3 600

672,40

1 000,00

22 186

23 000

18 820,59

28 800,00

Ostatné služby

5 150

4 600

2 600,99

4 200,00

poštovné

1 062

1 500

1 019,70

1 000,00

nájomné a spotreba energií

6 231

6 500

6 281,46

12 300,00

cestovné
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telefóny, internet

1 620

1 800

1 189,19

1 300,00

účtovnícke služby a audit

3 900

6 000

3 725,00

4 800,00

38 125

39 200

38 224,69

40 000,00

324

500

77,58

300,00

4 729

4 800

4 758,00

4 800,00

150

1 500

1 048,14

1 000,00

Príspevok z grantu DWH

25 000

4 000

4 000,00

0,00

Príspevok z grantu Karting

18 000

27 000

27 000,00

0,00

vyhlásenie majstrov SR a pohárov SAMŠ

12 390

12 600

12 397,57

12 600,00

zasadnutia SAMŠ (VZ a VV)

2 563

3 000

3 203,76

6 300,00

náklady komisií a výborov SAMŠ

2 232

4 530

2 032,22

3 000,00

školenia SAMŠ

7 855

10 000

7 150,21

8 000,00

10 307

10 300

10 306,72

10 300,00

poistenie majetku SAMŠ

691

800

554,90

500,00

náklady na testovanie

688

1 500

608,13

600,00

4 400

4 100

4 140,00

9 000,00

osobné náklady - zamestnanci, dohody
dane a poplatky
FIA členské
FIA homol.listy,

poistenie podujatí

Príspevok športovo talent.mládež (saldo)

Výdaje

Rozpočet
Skutočnosť 2016 s
2015
úpravou z
5.10.16

Skut.
2016

Plán
2017

z toho Karting (saldo)

2 640,00 6 000,00

z toho Minikáry (saldo)

1 500,00 3 000,00

Príspevok na významné podujatia

13 250

49 200 49 200,00 50 000,00

príspevky na podujatia z vl.zdrojov

18 417

19 000 14 920,00 20 000,00

4 500

4 500 4 500,00 4 500,00

príspevky na podujatia PAO
príspevky na GPS sledovanie rally
bankové poplatky

4 000 4 000,00 5 000,00
375,38

400,00

vyhlásenie majstrov CEZ 2016 (saldo)

15 000 14 306,05

0,00

FIA regionálna športová konferencia (saldo)

20 000 12 141,76

0,00

10 900 3 000,00

0,00

vrátenie pôžičky Eurorap z vl.zdrojov
úhrada záväzkov z minulých rokov

402

500
14 822

Príspevok z grantu "Zvodidlá"
rezerva na splátku EuroRap

500

9 320 9 291,10 15 700,00
0

10 900

0,00 50 000,00
0,00

0,00

Príspevky reprezentantom

0,00 10 000,00

Mediálna prezentácia

0,00 10 000,00

Spolu výdaje
Rozdiel príjmy - výdaje

254 199
46 822

327 800 505
744,67

335
900,00

31 620 47 695,95 13 446,00
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Návrh stanov Slovenskej asociácie motoristického športu

STANOVY SAMŠ

ČASŤ I.
Základné ustanovenia
§1
Názov združenia, právna forma, konanie za SAMŠ
1. Slovenská asociácia motoristického športu (ďalej len „SAMŠ“) je občianskym združením podľa
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
2. Názov SAMŠ v anglickom jazyku je „Slovak Association of Motor Sport“.
3. SAMŠ má sídlo: 949 01 Nitra, Fatranská 3.
4. V mene SAMŠ koná prezident SAMŠ samostatne. Prezident SAMŠ môže na vykonanie
konkrétneho úkonu v mene SAMŠ písomne splnomocniť inú osobu.
5. Ak nemôže v mene SAMŠ konať prezident SAMŠ, potom za SAMŠ koná 1. viceprezident SAMŠ
a generálny sekretár SAMŠ spoločne.
§2
Pôsobnosť a právomoc SAMŠ
1. SAMŠ je samostatná, nezávislá a dobrovoľná organizácia. Združuje všetkých záujemcov o
automobilový šport, motokárový šport a minikárový šport (ďalej "šport") s pôsobnosťou v
Slovenskej republike.
2. SAMŠ je najvyššou športovou autoritou oprávnenou riadiť a organizovať automobilový,
motokárový a minikárový šport na území Slovenskej republiky na základe svojho členstva
a postavenia v uvedených, prípadne ďalších medzinárodných športových organizáciách:
- FIA -Medzinárodná automobilová federácia
- CIK/FIA -Medzinárodná motokárová komisia .
3. Vypisuje Majstrovstvá Slovenskej republiky a pohárové súťaže a stanovuje podmienky pre
vyhlásenie a vyhlasuje oficiálne tituly vo všetkých disciplínach. Určuje športové, technické a
ekonomické podmienky, ktoré považuje za potrebné pre nerušený priebeh športových podujatí.
Stanovuje podmienky pre použitie obrazových, zvukových a obrazovo-zvukových prenosov a
záznamov zo súťaží a iných podujatí, ktoré sú organizované v jej pôsobnosti v súlade s pravidlami
medzinárodných organizácií, ktorých je členom.

§3
Ciele činnosti SAMŠ
1. V spolupráci s ostatnými motoristickými a inými organizáciami zabezpečovať rozvoj
automobilového, motokárového a minikárového športu a mobility v Slovenskej republike,
riadenie, organizovanie a realizáciu konkrétnych činností smerujúcich k tomuto cieľu.
2. Na zabezpečenie tohto cieľa SAMŠ najmä:
- v súlade s národnými a medzinárodnými športovými predpismi vydáva národné a
medzinárodné licencie športovcov (jazdcov), súťažiacich, športových odborníkov a
činovníkov, organizátorov a členov;
- v súlade s národnými a medzinárodnými športovými predpismi vydáva zahraničným
žiadateľom národné a medzinárodné licencie športovcov (jazdcov), súťažiacich, športových
odborníkov a činovníkov;
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-

-

-

-

-

vydáva národné športové poriadky a preklady medzinárodných športových poriadkov,
vykonáva ich výklad a dohliada na ich dodržiavanie;
schvaľuje organizátorov národných a medzinárodných športových podujatí pre zapísanie do
národných a medzinárodných športových kalendárov, poveruje organizátorov organizovaním
športových podujatí SAMŠ;
zostavuje a zverejňuje každoročne športový kalendár SAMŠ;
schvaľuje propozície a zvláštne ustanovenia pre všetky športové podujatia v pôsobnosti
SAMŠ;
vypracúva a vedie zoznamy športovcov, súťažiacich, športových odborníkov (činovníkov)
a organizátorov;
organizuje školenia športovcov, športových odborníkov a športových klubov;
vykonáva testovanie športových automobilov v svojej pôsobnosti;
poskytuje informácie svojim členom a verejnosti o svojej činnosti;
organizuje a spoluorganizuje rôzne spoločenské podujatia;
poskytuje právnu pomoc v otázkach súvisiacich so športovou činnosťou;
na úseku športu rieši problematiku poistenia doma aj v zahraničí;
deleguje činovníkov vo všetkých disciplínach v pôsobnosti SAMŠ;
na základe protokolov o schválení tratí vydáva príslušné licencie tratí;
vykonáva edičnú a publikačnú činnosť ;
zabezpečuje archiváciu dokumentov SAMŠ, športových výsledkov a zhromažďuje materiály z
histórie motoristického športu na území Slovenska;
dbá na dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu v rámci svojej
pôsobnosti;
zabezpečuje plnenie pravidiel proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží;
zabezpečuje plnenie opatrení proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z
medzinárodných predpisov a rozhodnutí medzinárodných športových organizácii FIA
a CIK/FIA;
prostredníctvom disciplinárnych orgánov rieši priestupky a porušenia pravidiel, ktorých sa
dopustili členovia SAMŠ;
prostredníctvom orgánu pre riešenie sporov rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti
a činnosti osôb vo svojej pôsobnosti;
zastupuje, chráni a presadzuje záujmy automobilového, motokárového a minikárového
športu vo vzťahu k orgánom verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám a
iným športovým organizáciám, ktorých je členom;
vyberá športových reprezentantov, vedie ich zoznam;
riadi výber, vedie a zverejňuje zoznam, metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných
športovcov;
oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky v automobilovom,
motokárovom a minikárovom športe, športových odborníkov SAMŠ za zásluhy o rozvoj
športu a iné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj automobilového,
motokárového a minikárového športu;
realizuje a podieľa sa na realizovaní grantových projektov FIA;
podporuje výstavbu športovej infraštruktúry;
implementáciou programov FIA sa podieľa na zvyšovaní bezpečnosti cestnej premávky a
dopravnej výchove všetkých vekových kategórií.

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SAMŠ
Nitra 25.apríl 2017
ČASŤ II.
Členstvo v SAMŠ
§4
Vznik členstva a výkon členských práv
1. Členom SAMŠ sa môže stať fyzická osoba (individuálny člen) alebo športový klub1 (kolektívny
člen) získaním licencie športovca (jazdca), súťažiaceho, športového odborníka, činovníka
a organizátora SAMŠ.
2. Člen SAMŠ svoje práva vykonáva prostredníctvom jednej športovej disciplíny/odbornosti, ktorú si
vyberie a uvedie v žiadosti o licenciu.
3. Zmena zvolenej disciplíny/odbornosti je možná na základe novej žiadosti o licenciu SAMŠ.
4. Za kolektívneho člena koná jeho štatutárny orgán alebo osoba s úradne overeným
splnomocnením.
5. Individuálny člen koná osobne. Za individuálneho člena, ktorý nedosiahol vek 18 rokov, koná
zákonný zástupca. Tento zákonný zástupca nemusí byť členom SAMŠ.
6. Pri rozhodovaní má hlas kolektívneho a individuálneho člena rovnakú silu.
7. Poplatok za vydanie licencie je členským poplatkom, ktorého výšku stanovuje Výkonný výbor
SAMŠ v Národnom športovom poriadku.
§5
Ukončenie členstva
Členstvo v SAMŠ zaniká:
a) Ukončením členstva; za deň ukončenia členstva sa považuje deň, keď člen SAMŠ doručí na
sekretariát SAMŠ písomné oznámenie o ukončení členstva a zároveň vráti príslušnú licenciu;
b) úmrtím člena alebo zánikom právnickej osoby;
c) neobnovením licencie; členstvo je ukončené 31.12. nasledujúceho roka po ukončení platnosti
licencie;
d) vylúčením na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia SAMŠ alebo vylúčením na základe
právoplatného a vykonateľného rozhodnutia disciplinárneho orgánu na základe závažného
disciplinárneho previnenia alebo orgánu na riešenie sporov SAMŠ;
e) zánikom SAMŠ bez právneho zástupcu.
§6
Práva a povinnosti člena SAMŠ
1. Každý člen SAMŠ má právo:
a) podieľať sa na činnosti SAMŠ;
b) ak dosiahol vek 18 rokov voliť orgány a funkcionárov SAMŠ a hlasovať a byť volený alebo
menovaný do orgánov SAMŠ;
c) 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) chrániť záujmy a dobré meno SAMŠ;
c) chrániť majetok SAMŠ, užívať tento majetok tak, aby na ňom nevznikla škoda;
d) chrániť a udržiavať dobré vzťahy v rámci SAMŠ;,
e) konať a správať sa v súlade s cieľmi a poslaním SAMŠ;
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§7
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 Výkonný výbor SAMŠ vydaním licencie čestného člena SAMŠ.
ČASŤ III
Orgány SAMŠ
§8
1. Najvyšším orgánom SAMŠ je Valné zhromaždenie (ďalej „VZ“) SAMŠ.
2. Volenými orgánmi SAMŠ sú:
a) Výkonný výbor SAMŠ;
b) Prezident SAMŠ;
c) 1.viceprezident a viceprezident SAMŠ;
d) Revízna komisia SAMŠ;
e) Disciplinárny výbor SAMŠ;
f) Národný odvolací súd SAMŠ.
3. Menovanými orgánmi SAMŠ sú:
a) Komisie SAMŠ; v rámci športových disciplín sú to športové komisie: rally a cross country rally,
pretekov automobilov do vrchu, pretekov automobilov na okruhu, pretekov autokrosu
a rallykrosu, pretekov v automobilovom slalome, drifte a šprinte, pretekov motokár,
pretekov minikár a v rámci odborností sú to Športová komisia rozhodcov a Bezpečnostná
komisia.
b) Výbory SAMŠ;
c) Generálny sekretár SAMŠ.
4. O zániku menovaných orgánov, resp. vzniku nových rozhoduje v súlade s Rokovacím a
organizačným poriadkom SAMŠ Výkonný výbor SAMŠ, ktorý zároveň stanoví náplň a podmienky
ich činnosti.
5. Voleným orgánom SAMŠ a členom volených orgánov SAMŠ vzniká mandát vyhlásením výsledku
volieb. Mandát voleným orgánom SAMŠ a členom volených orgánov SAMŠ zaniká:
a) Uplynutím funkčného obdobia;
b) Písomným vzdaním sa funkcie;
c) Odvolaním z funkcie Valným zhromaždením SAMŠ;
d) Úmrtím.
6. Menovaným orgánom SAMŠ a členom menovaných orgánov SAMŠ vzniká mandát menovaním.
Mandát menovaným orgánom SAMŠ a členom menovaných orgánov SAMŠ zaniká:
a) Písomným vzdaním sa funkcie;
e) Odvolaním z funkcie;
f) Úmrtím.
7. Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia SAMŠ, Výkonného výboru SAMŠ a Revíznej
komisie SAMŠ obsahuje:
a) Schválený program zasadnutia;
b) Prezenčnú listinu, u zasadnutia Valného zhromaždenia SAMŠ tiež zápisnice o zvolení
delegátov s hlasovacím právom a písomné splnomocnenia, ak boli predložené;
c) Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim;
d) Dôležité vyjadrenia účastníkov k jednotlivým bodom programu;
e) Rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania
a odlišného stanoviska účastníka zasadnutia, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo
s jeho odôvodnením, ak o to požiada;
f) Meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
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8.

9.

Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia SAMŠ, Výkonného výboru SAMŠ a Revíznej
komisie SAMŠ sa zašle všetkým delegátom VZ SAMŠ/členom orgánov najneskôr do 25 dní od
konania VZ SAMŠ.
Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov
SAMŠ, pokiaľ tieto stanovy nestanovujú inak.
§9
Konflikt záujmov, nezlučiteľnosť a výkon funkcie

1. Výkon funkcie v Revíznej komisii SAMŠ je nezlučiteľný s výkonom funkcie prezidenta
viceprezidentov SAMŠ, s výkonom funkcie člena Výkonného výboru SAMŠ, Disciplinárneho
výboru SAMŠ a Národného odvolacieho súdu SAMŠ.
2. Výkon funkcie prezidenta SAMŠ alebo výkon funkcie alebo člena VV SAMŠ je nezlučiteľný
s výkonom funkcie v štatutárnom alebo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre
SAMŠ alebo členov SAMŠ.
3. Funkcionári a členovia orgánov SAMŠ sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou
starostlivosťou, rozhodovať nezávisle a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská Revíznej komisie
SAMŠ a odborných orgánov SAMŠ; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie
zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.
4. 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.
5. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SAMŠ, tento člen sa
nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe
konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho,
o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu
tajným hlasovaním.
6. Člen orgánu SAMŠ, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v
tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú
pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu SAMŠ.
Oddiel 1
Valné zhromaždenie SAMŠ
§ 10
Právomoc Valného zhromaždenia SAMŠ
1. 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 (ďalej „VV SAMŠ“);
e) Voliť a odvolávať prezidenta a viceprezidentov;
f) Voliť a odvolávať predsedu a členov Revíznej komisie SAMŠ;
g) Voliť a odvolávať predsedu a členov Disciplinárneho výboru SAMŠ;
h) Voliť a odvolávať predsedu a členov Národného odvolacieho súdu SAMŠ;
i) Prerokovať a schvaľovať výročnú správu o činnosti VV SAMŠ;
j) Prerokovať a schvaľovať správu o hospodárení SAMŠ;
k) Prerokovať a schvaľovať správu Revíznej komisie SAMŠ;
l) Rozhodovať o zrušení SAMŠ a nadväzne o vysporiadaní jej majetku;
m) Schvaľovať finančný rozpočet SAMŠ na bežný rok;
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n) Rozhodovať o neprijatí za člena SAMŠ alebo o vylúčení člena.
2. Rozhodnutia prijaté VZ sú konečné a záväzné pre všetky orgány a členov SAMŠ.
§ 11
Konanie, program, zvolávanie VZ SAMŠ
1. Riadne VZ SAMŠ pripravuje a zvoláva Výkonný výbor SAMŠ minimálne 1x za rok. VZ sa musí konať
do 14 mesiacov od konania predchádzajúceho riadneho VZ. Program rokovania VZ SAMŠ
navrhuje Výkonný výbor SAMŠ.
2. Návrh programu rokovania musí byť doručený s pozvánkou a podkladmi na zasadnutie všetkým
účastníkom VZ s hlasovacím právom najneskôr 7 dní pred zasadnutím VZ.
3. Program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia. Zmeny
programu oproti programu uvedenému v pozvánke na VZ musia schváliť najmenej 2/3 všetkých
delegátov VZ s hlasovacím právom.
4. V otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže VZ SAMŠ prijať len odporúčania
a stanoviská.
5. 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.
6. Pre prerokovanie veľmi závažných otázok môže byť zvolané Mimoriadne valné zhromaždenie
(ďalej „MVZ“) SAMŠ.
7. Mimoriadne VZ môže zvolať:
a) VV SAMŠ na základe vlastného rozhodnutia alebo na požiadanie 40% členov SAMŠ;
b) Revízna komisia SAMŠ;
c) Ktorýkoľvek člen SAMŠ, ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia orgánov
na ďalšie obdobie neboli zvolení.
8. Ak je zvolané mimoriadne VZ, toto sa riadi programom, ktorý navrhol zvolávateľ mimoriadneho
VZ.
9. Delegáti a náhradníci, ktorí boli zvolení na riadne VZ, sú až do zvolenia nových delegátov
(náhradníkov) delegátmi (náhradníkmi) pre mimoriadne VZ.
§ 12
Zloženie VZ SAMŠ a hlasovacie práva
1. Valného zhromaždenia sa zúčastňujú delegáti s hlasovacím právom, ktorí zastupujú členov SAMŠ.
2. Delegát sa zúčastňuje na zasadnutí VZ SAMŠ osobne alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník
zvolený rovnakým spôsobom ako delegát. Delegát alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie
zúčastniť sa na zasadnutí VZ SAMŠ predložením zápisnice o jeho zvolení.
3. Delegát, ktorý zastupuje kolektívneho člena, je štatutárny orgán kolektívneho člena alebo ním
písomne splnomocnená osoba, ak kolektívneho člena vo VZ SAMŠ už nezastupuje zvolený
delegát.
4. Každý delegát VZ má jeden hlas.
5. Účastníkom VZ (MVZ) bez hlasovacieho práva (ak nie sú zároveň zvolenými delegátmi) sú
členovia Výkonného výboru, predsedovia komisií a výborov SAMŠ, generálny sekretár SAMŠ.
6. Na VZ SAMŠ sa môžu zúčastniť aj hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo a o ich pozvaní rozhoduje
VV SAMŠ.
7. Delegáti VZ SAMŠ sú volení na zhromaždení tej športovej disciplíny/odbornosti, ktorú si zvolili pre
výkon svojich členských práv.
8. Za delegáta môže byť zvolený každý člen SAMŠ.
9. Každé zhromaždenie športovej disciplíny/odbornosti volí 4 5 delegátov. Tento základný počet
delegátov za športovú disciplínu/odbornosť sa zvyšuje o 1 delegáta na každých 50 členov SAMŠ
danej športovej disciplíny/odbornosti podľa stavu k 31.12. roka, ktorý predchádza roku konania
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Valného zhromaždenia SAMŠ. Ďalej sa počet delegátov za športovú disciplínu/odbornosť zvyšuje
o 1 delegáta, ak členom danej športovej disciplíny/odbornosti bol v roku predchádzajúcom roku
konania Valného zhromaždenia aspoň jeden športovec so štatútom reprezentanta. Počet
delegátov za športovú disciplínu/odbornosť sa ešte zvyšuje o 1 delegáta, ak členom danej
športovej disciplíny/odbornosti bol k 31.12. roka, ktorý predchádza roku konania Valného
zhromaždenia športový odborník2.
10. Delegátom na VZ SAMŠ je najmenej jeden zástupca športovcov za každú športovú disciplínu.
11. Ak zhromaždenie niektorej disciplíny/odbornosti pred konaním riadneho VZ nezvolí delegátov, VZ
sa koná bez delegátov tejto športovej disciplíny/odbornosti.
§ 13
Schopnosť uznášať sa
1. VZ (MVZ) SAMŠ je uznášania schopné pri účasti nadpolovičnej väčšiny delegátov s hlasovacím
právom.
2. Ak do 60 minút od stanoveného termínu začatia VZ sa neprezentuje viac ako 50% delegátov
s hlasovacím právom, alebo počas konania VZ klesne počet prítomných delegátov pod 50%,
začína sa konať náhradné VZ.
3. Náhradné VZ je uznášania schopné aj pri účasti nižšej ako 50 % delegátov s hlasovacím právom,
ale môže rozhodovať iba o bodoch, ktoré boli uvedené v pozvánke, program nie je možné
upraviť.
§ 14
Orgány VZ SAMŠ, hlasovanie a zápisnica
1. Orgánmi VZ sú predsedajúci 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 predsedajúci VZ.
3. Rozhodnutie VZ je prijaté, ak za neho hlasovalo viac ako 50 % prítomných delegátov s hlasovacím
právom
4. Schvaľovanie kvalifikovanou väčšinou, t.j. viac ako 2/3 hlasov prítomných delegátov s hlasovacím
právom je potrebné:
a) Pri zmene Stanov SAMŠ;
b) Pri reorganizácii športových disciplín/odborností SAMŠ;
c) Schvaľovanie zmluvných vzťahov nad hodnotu 200 000 EUR v jednotlivom prípade;
d) Vytvorenie obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SAMŠ;
e) Prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom je
SAMŠ;
f) Odvolanie kontrolóra.
5. Zápisnica zo zasadnutia VZ obsahuje:
g) Schválený program zasadnutia;
h) Prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení delegátov s hlasovacím právom a písomné
splnomocnenia, ak boli predložené;
i) Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim;
j) Dôležité vyjadrenia účastníkov VZ k jednotlivým bodom programu;
k) Rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania
a odlišného stanoviska účastníka VZ, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho
odôvodnením, ak o to požiada;
l) Meno, priezvisko a podpis predsedajúceho VZ a zapisovateľa.
6. Zápisnica zo zasadnutia VZ SAMŠ sa zašle všetkým delegátom VZ SAMŠ najneskôr do 15 dní od
konania VZ SAMŠ:

2

§ 6 zákona č. 440/2015 o športe

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SAMŠ
Nitra 25.apríl 2017
§ 15
Všeobecné zásady o voľbách a odvolaní orgánov a funkcionárov SAMŠ
1. Funkčné obdobie prezidenta, viceprezidentov, členov VV SAMŠ, predsedu a členov
Disciplinárneho výboru SAMŠ a Národného odvolacieho súdu SAMŠ sú 4 roky, funkčné obdobie
predsedu a členov Revíznej komisie SAMŠ je 5 rokov; pričom funkcionári, ktorým uplynulo
funkčné obdobie, môžu byť opätovne zvolení.
2. Funkcionári a členovia orgánov SAMŠ, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať
nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SAMŠ a športovej činnosti členov SAMŠ
až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov.
3. Každý člen SAMŠ môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu SAMŠ.
4. Na volenú funkciu v orgánoch SAMŠ môže kandidovať každá fyzická osoba, ak ju navrhne člen
SAMŠ;
Voľby do orgánov SAMŠ sa vykonávajú na zasadnutí VZ SAMŠ alebo elektronickou formou
prostredníctvom informačného systému športu v súlade s týmito pravidlami.
5. Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SAMŠ zabezpečuje volebná komisia volená VZ SAMŠ.
6. Delegát VZ SAMŠ alebo člen SAMŠ môže požiadať ministerstvo školstva o určenie nezávislého
pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane
sčítavania hlasov.
7. Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej
správe, v ktorej uvedie zistené nedostatky. Na zistené nedostatky je povinný upozorniť volebnú
komisiu a Revíznu komisiu SAMŠ bezodkladne po ich zistení. Správa nezávislého pozorovateľa je
prílohou zápisnice z volieb.
8. Hlasovanie o voľbe alebo odvolaní je tajné. VZ môže hlasovaním rozhodnúť, že toto hlasovanie
bude verejné.
9. Prvý návrh na viceprezidentov a členov VV SAMŠ, spravidla predsedov športových komisií
a výborov predkladá Valnému zhromaždeniu prezident SAMŠ.
10. V prvom kole hlasovania je zvolený kandidát, ktorý získa viac ako 50 % platných hlasov.
11. Ak nie je v prvom kole kandidát zvolený, do 2. kola postupujú dvaja kandidáti, ktorí v 1. kole
získali najviac platných hlasov.
12. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý obdrží najväčší počet platných hlasov.
13. Návrh na odvolanie funkcionára môže podať buď orgán, ktorého je členom, alebo nadriadený
orgán alebo VZ SAMŠ.
14. O odvolaní hlasuje orgán, ktorý dotknutého funkcionára zvolil.
15. Hlasovanie o odvolaní je platné, ak je orgán, ktorý hlasuje, uznášania schopný a za odvolanie
hlasuje min. 50 % prítomných členov orgánu s rozhodujúcim hlasom. Na odvolanie predsedu
Revíznej komisie SAMŠ je potrebná 2/3 väčšina hlasov všetkých delegátov VZ a uvedením dôvodu
odvolania.
Oddiel 2
Výkonný výbor SAMŠ (VV SAMŠ)
§ 16
Právomoc VV SAMŠ
1. VV SAMŠ riadi činnosť SAMŠ v súlade so Stanovami a Rokovacím a organizačným poriadkom
(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 okrem tých, ktoré sú vyhradené výlučne VZ SAMŠ a Revíznej komisii
SAMŠ. VV SAMŠ plní funkciu licenčného orgánu SAMŠ.
§ 17
Zloženie VV SAMŠ
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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, z ktorých je minimálne jeden zástupca športovcov.
2. V prípade, že niektorému členovi zanikne mandát, môže VV SAMŠ na návrh prezidenta kooptovať
nového člena. Na najbližšom VZ SAMŠ sa táto kooptácia musí potvrdiť riadnou voľbou.
Oddiel 3
Prezident SAMŠ, viceprezidenti SAMŠ a prezídium Výkonného výboru SAMŠ
§ 18
Prezident SAMŠ
1. Prezident SAMŠ je volený priamo VZ SAMŠ a je štatutárnym zástupcom SAMŠ, zodpovedá za
riadenie SAMŠ.
2. Kandidát na prezidenta musí aktívne pracovať v motoristickom športovom hnutí minimálne 7
rokov.
3. Prezident nemôže byť členom športových komisií a výborov.
§ 19
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. Viceprezidenti môžu byť predsedami alebo členmi komisií a výborov SAMŠ
§ 20
Prezídium VV SAMŠ
1. Prezídium riadi činnosť SAMŠ v súlade so Stanovami a RaOP v období medzi zasadnutiami VV
SAMŠ, vtedy má kompetencie VV SAMŠ.
2. 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.
3. Zasadnutia Prezídia zvoláva prezident SAMŠ, a ak vec neznesie odklad aj niektorý z
viceprezidentov.
4. Rozhodnutie prezídia je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina členov prezídia.
5. V prípade rovnosti hlasov má prezident SAMŠ dva hlasy.
6. 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.
Oddiel 4
Revízna komisia SAMŠ
§ 21
Všeobecné ustanovenie
Predseda a dvaja členovia Revíznej komisie SAMŠ sú volení VZ SAMŠ. Predseda Revíznej komisie
SAMŠ musí spĺňať podmienky a vykonávať funkciu kontrolóra podľa osobitného predpisu.3 Ak
3
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predsedovi Revíznej komisie SAMŠ zanikne mandát, funkciu kontrolóra vykonáva iný člen Revíznej
komisie na základe jej uznesenia.
§ 22
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, verejnými prostriedkami, majetkom SAMŠ,
dodržiavanie rozpočtu SAMŠ;
4. Kontroluje dodržiavanie právnych predpisov, vnútorných noriem SAMŠ, plnenie uznesení
prijatých VZ a ďalšími orgánmi SAMŠ;
5. Za svoju činnosť zodpovedá VZ SAMŠ, ktorému predkladá výročnú správu o svojej činnosti
s návrhom opatrení na odstránenie nedostatkov.
6. 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.
7. Predseda Revíznej komisie SAMŠ vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb
volených orgánov a členov volených orgánov SAMŠ a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie
vrátane spočítavania hlasov.
8. O zisteniach z revízií a kontrol informuje priebežne prezidenta SAMŠ a Výkonný výbor SAMŠ,
ktorým predkladá vyhodnotenie kontroly a navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov. ktorí
musia prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov.
Oddiel 5
Disciplinárny orgán a orgán na riešenie sporov
§ 23
Disciplinárny výbor (DV) SAMŠ
1. Disciplinárny výbor SAMŠ je disciplinárnym orgánom SAMŠ a 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 a členov DV SAMŠ volí VZ SAMŠ. V prípade konfliktu záujmov predsedu alebo
niektorého člena DV SAMŠ v prejednávanej veci je predseda alebo tento člen nahradený
predsedom (členom) rozhodnutím prezidenta SAMŠ.
§ 24
Národný odvolací súd (NOS) SAMŠ
1. Spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SAMŠ a osôb s jej príslušnosťou, rieši orgán na
riešenie sporov. Orgánom na riešenie sporov je NOS SAMŠ je orgánom pre riešenie sporov. Rieši
odvolania voči rozhodnutiam DV SAMŠ a voči rozhodnutiam vydaným športovými komisármi na
športových podujatiach.
2. Pri rozhodovaní o odvolaní voči rozhodnutiam športových komisárov koná podľa
Medzinárodného športového poriadku FIA a Národného športového poriadku SAMŠ.
3. Pri riešení odvolaní voči rozhodnutiam DV SAMŠ koná podľa Disciplinárneho poriadku SAMŠ.
4. NOS musí začať s prejednávaním všetkých odvolaní, ktoré spĺňajú náležitosti na začatie konania,
do 30 dní od doručenia odvolania. Agendu NOS vedie sekretariát SAMŠ. NOS je oprávnený vydať
pravidlá konania pre NOS.
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5. Predsedu a členov NOS SAMŠ volí VZ SAMŠ. V prípade konfliktu záujmov predsedu alebo
niektorého člena NOS SAMŠ v prejednávanej veci je predseda alebo tento člen nahradený
predsedom (členom) rozhodnutím prezidenta SAMŠ.
Oddiel 6
Športové komisie a výbory SAMŠ
§ 25
Športové komisie SAMŠ
1. Športové komisie SAMŠ sú vytvorené na základe rozhodnutia VV SAMŠ. Sú poradným orgánom
VV SAMŠ v danej disciplíne/odbornosti a riadiacim orgánom príslušnej disciplíny/odbornosti. 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.
§ 26
Výbory SAMŠ
1. Výbory SAMŠ sú odbornými poradnými orgánmi VV SAMŠ a športových komisií. Výbor riadi
predseda.
2. Predsedu a členov výborov menuje VV SAMŠ a rozhoduje aj o počte členov. Výbory
a predsedovia výborov zodpovedajú za svoju činnosť VV SAMŠ.
Oddiel 7
Generálny sekretár a sekretariát SAMŠ
§ 27
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.
ČASŤ IV
Ostatné ustanovenia
§ 28
Zásady hospodárenia SAMŠ
1. Účtovné obdobie je kalendárny rok.
2. SAMŠ hospodári na základe rozpočtu, ktorý slúži ako ekonomický rámec pre činnosť SAMŠ.
3. Finančnými zdrojmi sú predovšetkým:
- členské príspevky, poplatky za licencie a doplnkové položky;
- príjem z investovaného kapitálu;
- dotácie;
- príjem za reklamu;
- dary;
- iné ďalšie nepomenované príjmy.
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§ 29
Splnomocňovacie ustanovenie
Valné zhromaždenie SAMŠ schváli Rokovací a organizačný poriadok (RaOP) SAMŠ, ktorý podrobne
upraví činnosť SAMŠ. Rokovací a organizačný poriadok SAMŠ ako aj ďalšie organizačné normy a
predpisy SAMŠ nemôžu byť v rozpore s týmito Stanovami.
§ 30
Prechodné ustanovenia
1. Ak sa v období od nadobudnutia účinnosti týchto stanov do volieb delegátov na nasledujúce
riadne valné zhromaždenie bude konať mimoriadne valné zhromaždenie, delegátmi tohto
mimoriadneho valného zhromaždenia sú delegáti zvolení na ostatné riadne valné zhromaždenie
podľa doteraz platných stanov.
2. Výsledky volieb orgánov a funkcionárov SAMŠ, vykonané podľa doterajších stanov, ostávajú
v platnosti. Lehota funkčného obdobia plynie od termínu pôvodného zvolenia.
3. Menovania orgánov a funkcionárov SAMŠ, vykonané podľa doterajších stanov, ostávajú
v platnosti.
§ 31
Záverečné ustanovenia
1. Schvaľovať a meniť Stanovy SAMŠ môže iba Valné zhromaždenie SAMŠ.
2. Rozhodnúť o zrušení SAMŠ môže iba Valné zhromaždenie SAMŠ kvalifikovanou väčšinou, ktoré
určí likvidátora a následne rozhodne o vysporiadaní majetku.
3. V prípade, že niektoré ustanovenie Stanov SAMŠ je v rozpore so zákonom č. 440/2015 Z.z. o
športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o športe) alebo s iným právnym
predpisom Slovenskej republiky (ďalej len SR), platí a použije sa vždy znenie Zákona o športe
resp. iného právneho predpisu SR.
4. Vzťahy neupravené týmito Stanovami SAMŠ, vnútornými predpismi alebo smernicami sa riadia
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak sa niektoré ustanovenie
týchto Stanov alebo jeho časť ukáže ako neplatné alebo neúčinné alebo v rozpore s právnym
poriadkom Slovenskej republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenia Sstanov, ktoré
ostávajú platné a účinné aj naďalej v celom rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva alebo povinnosti
sa použije príslušné zákonné ustanovenie.
5. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením Valným zhromaždením SAMŠ a účinnosť ich
registráciou Ministerstvom vnútra SR. Doterajšie stanovy strácajú účinnosť nadobudnutím
účinnosti týchto stanov.

Tieto Stanovy boli schválené Valným zhromaždením SAMŠ dňa .......................

