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čnsŤl.
základné ustanovenia

§1

Názov združenia, právna forma, konanie

ffte"§/o

1.

z.
3,

4,
5.

},ol",
-"'r'^

podl'a
Slovenská asociácia motoristického športu (d'alej len ,,SA
1 jF-dlfr$T š].mH\
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
Názov SAMŠv anglickom jazyku je ,,Slovak Association of
.;;
l ď,
SAMŠmá sídlo: 949 OI Nitra, Fatranská 3.
konkrétneho
V mene SAMŠkoná prezident SAMŠ samostatne. Prezident
písomne
splnomocniť inú osobu.
úkonu v mene SAMŠ
Ak nemóže v mene SAMŠkonať prezident SAMŠ,potom za SAMŠkoná 1. viceprezident SAMŠ
a generálny sekretár SAMŠspoločne.
'..

jl;;.

§2

Pósobnosť a právomoc SAMŠ

1.

SAMŠ je samostatná, nezávislá a dobrovoťná organizácia. Združuje všetkých záujemcov o
automobilový šport, motokárový šport a minikárový šport (d'alej "šport") s pósobnosťou v
Slovenskej republike.

2.

SAMŠje najvyššou športovou autoritou oprávnenou riadiť a organizovať automobilový,
motokárový a minikárový šport na územíSlovenskej republiky na základe svojho členstva
a postavenia v uvedených, prípadne d'alšíchmedzinárodných športových organizáciách:

-

FlA -Medzinárodná automobilová federácia

ClK/FlA -Medzinárodná motokárová komisia

.

Vypisuje Majstrovstvá Slovenskej republiky a pohárové suťažea stanovuie 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 súťažía iných podujatí, ktoré sú organizované v jej pósobnosti v súlade s pravidlami
medzi ná rod ných o rga nizácií, ktorých je členom.

§r

Ciele činnostiSAMŠ

V
2.

spolupráci

s

ostatnými motoristickými

a inými

organizáciami zabezpečovaťrozvoj

automobilového, motokárového a minikárového športu a mobilityv Slovenskej republike, riadenie,
organizovanie a realizáciu konkrétnych činnostísmerujúcichk tomuto cieťu.
Na zabezpečenie tohto cieťa SAMŠnajmá:

- 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
žiadatelbm národné a medzinárodné licencie športovcov (jazdcov), súťažiacich,športových
od borníkov a činovníkov;
vydáva národné športové poriadky a preklady medzinárodných športových poriadkov,
vykonáva ich výklad a dohliada na ich dodržiavanie;
schvaťuje organizátorov národných a medzinárodných športových podujatí pre zapísanie do
národných a medzinárodných športových kalendárov, poveruje organizátorov organizovaním
športových podujatí SAMŠ;
zostavuje a zverejňuje každoročnešportový kalendár SAMŠ;
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schvaruje propozície a zvláštne ustanovenia pre všetky
vypracúva a vedie zoznamy športovcov, súťažiacich,

.6l^. 9'"}.

SAMŠ;
(činovníkov)

a organizátorov;

hdv; .,.l
organizuje školenia športovcov, športových odborníkov a
,! J:, l
vykonáva testovanie športových automobilov v svojej póso
i,iÝi;lr'
poskytuje informácie svojim členom a verejnostio svojejčinno
organizuje a spoluorganizuje rózne spoločensképodujatia;
poskytuje právnu pomoc v otázkach súvisiacich so športovou činnosťou;
na úseku športu rieši problematiku poistenia doma aj v zahraničí;
deleguje činovníkovvo všetkých disciplínach v pósobnosti SAMŠ;
na základe protokolov o schválení tratívydáva príslušnélicencie tratí;
vykonáva edičnúa publikačnúčinnosť;
zabezpečuje archiváciu dokumentov SAMŠ,športových výsledkov a zhromažd'uje materiály z
histórie motoristického športu na územíSlovenska;

- dbá na

dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu v rámci svojej

pósobnosti;
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 FlA
a ClK/FlA;

prostredníctvom disciplinárnych orgánov rieši priestupky a porušenia pravidiel, ktoryich sa
dopustili členovia SAMŠ;
prostredníctvom orgánu pre riešenie sporov rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti
a činnosti osób vo svojej pósobnosti;
zastupuje, chráni a presadzuje záujmy automobilového, motokárového a minikárového športu
vo vzťahu k orgánom verejnej správy, medzinárodným športovlým organizáciám a iným
športouým organizáciám, ktoných 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 športovévýsledky v automobilovom,
motokárovom a minikárovom športe, športových odborníkov SAMŠza zásluhy o rozvoj športu
a iné osobnosti, ktoré sa zaslúžilio propagáciu a rozvoj automobilového, motokárového
a minikárového športu;
realizuje a podieía sa na realizovanígrantových projektov FlA;
podporuje výstavbu športovej infraštruktúry;
implementáciou programov FlA sa podiel'a na zvyšovaní bezpečnosti cestnej premávky a
dopravnej výchove všetkých vekových kategórií,
časŤll.
členstvo v SAMš

§4

Vznik členstva a výkon členských práv
1.

2.

Členom SAMŠsa móže stať fyzická osoba (individuálny člen) alebo športový klubl (kolektívny člen)
získanímlicencie športovca (jazdca), súťažiaceho,športového odborníka, činovníkaa organizátora
sAMŠ.
Člen SannŠ svoje práva vykonáva prostredníctvom jednej športovej disciplíny/odbornosti, ktorú si
vyberie a uvedie v žiadosti o licenciu.
§ 15 zákona č,440/2075 o športe
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3.

4.

Zmena zvolenej disciplíny/odbornosti je možná na základe novej žiadosti o

Za

kolektívneho člena koná jeho štatutárny orgán alebo o

splnomocnením.
5.

§

hol
lndividuálny člen koná osobne. Za individuálneho člena, ktorý ned
\
zákonný zástupca. Tento zákonný zástupca nemusí byť členom SAMŠ. 'E.l'i\
pri rozhodovanímá hlas kolektívneho a individuálneho člena rovnakú silu.i,|1:;,
Poplatok za vydanie licencie je členským popIatkom, ktorého výšku stanovuje'
v Národnom športovom poriadku.
ť.,)

1.1L

6.

7.

§5

ukončenie členstva
Členstvo v SAMŠzaniká:
a) Ukončením členstva; za deň ukončenia členstva sa považuje deň, ked'člen SAMŠ doručína
sekretariát SAMŠpísomnéoznámenie o ukončeníčlenstva a zároveň vráti príslušnúlicenciu;
b) úmrtímčlena alebo zánikom právnickej osoby;
c) neobnovením licencie; členstvo je ukončené31,.1,2. nasledujúceho roka po ukončeníplatnosti

d)

e)

licencie;

vylúčenímna základe rozhodnutia Valného zhromaždenia SAMŠ alebo vylúčenímna základe
právoplatného a vykonatel'ného rozhodnutia disciplinárneho orgánu na základe závažného
disciplinárneho previnenia;
zánikom SAMŠbez právneho zástupcu.

§6

Práva a povinnostičlena SAMŠ

1,.

Každý člen SAMŠmá právo:
podiel'ať sa na činnosti SAMŠ;

a)
b)

2.

ak dosiahol vek 18 rokov voliť orgány a funkcionárov SAMŠa hlasovať a byť volený alebo
menovaný do orgánov SAMŠ;
c) podávať návrhy všetkým orgánom SAMŠa obracať sa na nich so svojimi pripomienkami.
VšetcičlenoviaSAMŠmajú tieto povinnosti:
a) dodržiavať Stanovy SAMŠ, Rokovací a organizačný poriadok SAMŠa uznesenia orgánov SAMŠ;
b) chrániť záujmy a dobré meno SAMŠ;
c) chrániť majetok SAMŠ,užívaťtento majetok tak, aby na ňom nevznikla škoda;
d) chrániť a udržiavať dobré vzťahy v rámciSAMŠ;,
e) konať a správať sa v súlade s ciel'mi a poslaním SAMŠ;

,
1.
2.

§z

čestnéčlenstvo SAMŠ

Ako uznanie za prínos pre SAMŠmóže byť fyzickej alebo právnickej osobe udelené čestnéčlenstvo
SAMŠ.
Čestnéčlenstvo SAMŠudeťuje Výkonný výbor SAMŠ vydaním licencie čestnéhočlena SAMŠ.

čnsŤtll
Orgány SAMŠ

§s

1,. Najvyššímorgánom SAMŠ je Valné zhromaždenie (d'alej ,,VZ') SAMŠ.

2.

Vo|enými orgánmi SAMŠsú:
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c)
d)
e)

f)

Výkonný
prezident
1.viceprez
Revízna
Discipliná

cl)

b

Národný
Menovanýmio
a) Komisie SAMŠ; v r
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 SAMŠVýkonný 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 SAMŠa členom volených orgánov SAMŠzaniká:
a) Uplynutím funkčnéhoobdobia;
b) Písomným vzdaním sa funkcie;
c) Odvolaním z funkcie Valným zhromaždením SAMŠ;
d) Úmrtím,
6. Menovaným orgánom SAMŠa členom menovaných orgánov SAMŠ vzniká mandát menovaním.
Mandát menovaným orgánom SAMŠa členom menovaných orgánov SAMŠzaniká:
a) Písomným vzdaním sa funkcie;
e) Odvolaním z funkcie;
f) Úmrtím.
7, Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia SAMŠ,Výkonného rnýboru SAMŠ a Revíznej komisie
SAMŠobsahuje;
a) Schválený program zasadnutia;
b) Prezenčnúlistinu, u zasadnutia Valného zhromaždenia SAMŠtiež zápisnice o zvolení
delegátov s hlasovacím právom a písomnésplnomocnenia, ak boli predložené;
c) Zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spósob prístupu k nim;
d) Dóležité vyjadrenia účastníkovk jednotlivým bodom programu;
e) Rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania
a odlišnéhostanoviska účastníkazasadnutia, ktoný nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo
s jeho odóvodnením, ak o to požiada;
f) Meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovatel'a.
8.
Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia SAMŠ, Výkonného výboru SAMŠa Revíznej
komisie SAMŠsa zašle všetkým delegátom VZ SAMŠ/členomorgánov najneskór do 25 dní od
3.

konania VZ SAMŠ.

Orgány s rozhodovacou pósobnosťou vykonávajú svoju pósobnosť nezávisle od iných orgánov
SAMŠ,pokial'tieto stanovy nestanovujú inak.

§9

Konftikt záujmov, nezlučitelhosť a výkon funkcie

1,, Výkon funkcie

v

Revíznej komisii SAMŠje nezlučitel'ný s výkonom funkcie prezidenta

viceprezidentov SAMŠ, s výkonom funkcie člena Výkonného výboru SAMŠ,Disciplinárneho výboru
SAMŠa Národného odvolacieho súdu SAMŠ.
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2.

Výkon funkcie prezidenta SAMŠ alebo výkon funkcie alebo člena W
s výkonom funkcie v štatutárnom alebo výkonnom orgáne dodávatel'a tova

SAMŠalebo členov SAMŠ.
3.

4.

5.

6.

Funkcionári

a

členovia orgánov SAMŠsú povinní vykonávať svoju

starostlivosťou, rozhodovať nezávisle a pri rozhodovaní zohl'adňovať sta
SAMŠa odborných orgánov SAMŠ; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú
zdóvodniť a zverejniť spolu s príslušnýmstanoviskom.
Volení funkcionári SAMŠnesmú byť členmi riadiacich orgánov iných motoristických
SR, okrem organizácií, ktorých činnosťje v súlade so Stanovami SAMŠa podiel'ajú sa na plnení
cieíov SAMŠ.
Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SAMŠ, tento člen sa nesmie
zúčastniťna jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu
záujmov, rozhoduje predsedajúciorgánu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o existencii
alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušnéhoorgánu tajným
hlasovaním.
Člen orgánu SAMŠ,ktoný rozhodoval vo veci v ktoromkolvek stupni, je vylúčenýz rozhodovania v
tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú
pósobnosť alebo prieskumnú pósobnosť voči konečnémurozhodnutiu orgánu SAMŠ.

Oddiel 1
valné zhromaždenie sAMš

§10

právomoc valného zhromaždenia sAMš
1.

2.

Právomoc VZ SAMŠ:
Určovaťzákladné smery činnosti SAMŠ a v súvis|osti s tým ukladat úlohy orgánom ičlenom

a)

SAMŠ;
b) Schvalbvať a meniť Stanovy SAMŠ;
c) Schval'ovať a meniť Rokovací a organizačný poriadok SAMŠ;
d) Voliť a odvolávať členov Výkonného výboru SAMŠ(d'alej ,,W 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 schvalbvaťvýročnúsprávu o činnostiVV SAMŠ;
j) Prerokovať a schvalbvať správu o hospodárení SAMŠ;
k) Prerokovať a schvalbvať správu Revíznej komisie SAMŠ;
l) Rozhodovať o zrušení SAMŠa nadvázne o vysporiadaníjej majetku;
m) Schval'ovaťfinančný rozpočet SAMŠna bežný rok;
n) Rozhodovať o neprijatí za člena SAMŠalebo o vylúčeníčlena.
Rozhodnutia prijaté VZ sú konečnéa závázné pre všetky orgány a členov SAMŠ.

§11

Konanie, program, zvolávanie VZ SAMŠ
1,.

2.

Riadne VZ SAMŠpripravuje a zvoláva Výkonný výbor SAMŠminimálne lx za rok. Program
rokovania VZ SAMŠnavrhuje Výkonný výbor SAMŠ,
Návrh programu rokovania musí byť doručený s pozvánkou a podkladmi na zasadnutie všetkým
účastníkomVZ s hlasovacím právom naineskór 7 dní pred zasadnutím VZ,
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3.

4.

Program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaťujú na začiatku za
oproti programu uvedenému v pozvánke na VZ musia schváliť najmenej 2/3
s hlasovacím právom.

V otázke, ktorá nie je súčasťouschváleného programu, móže VZ SAMŠ
a stanoviská.

5. K
6,

7.

hlasovaniu nemóžu byť VZ predložené žiadne úpravy Stanov
a organizačnéhoporiadku SAMŠ, ak neboli uvedené v návrhu programu
a účastníciVZ neobdržali návrhy zmien s pozvánkou.
Pre prerokovanie velmi závažných otázok móže byť zvolané Mimoriadne valné zhromaždenie
(d'alej,,MVZ") SAMŠ,
Mimoriadne YZmóže zvolať:
a) W SAMŠna základe vlastného rozhodnutia alebo na požiadanie 40% členov SAMŠ;

b)

c)

Revízna komisia SAMŠ;
Ktonýkoívek člen SAMŠ,ak uplynulo funkčnéobdobie členov orgánov a noví členovia orgánov
na d'alšie obdobie neboli zvolení,

8.

9.

Ak je zvolané mimoriadneYZ, toto sa riadi programom, ktoni navrhol zvolávatel'mimoriadneho

vz.
Delegáti a náhradníci, ktorí boli zvolení na riadne YZ, sú až do zvolenia nových delegátov
(náhradníkov) delegátmi (ná hrad níkmi) pre mimoriadne VZ.

§12

Zloženie VZ SAMŠa hlasovacie práva

1,. Valného zhromaždenia sa zúčastňujúde|egáti s hlasovacím právom, ktorízastupujúčlenov SAMŠ.
Delegát sa zúčastňuje na zasadnutí VZ SAMŠosobne alebo ho móže zastúpiťjeho náhradník
zvolený rovnakým spósobom ako delegát. Delegát alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zúčastniťsa na zasadnutí VZ SAMŠpredložením zápisnice o jeho zvolení.

Delegát, ktorý zastupuje kolektívneho člena, je štatutárny orgán kolektívneho člena alebo ním
písomne splnomocnená osoba, ak kolektívneho člena vo VZ SAMŠuž nezastupuje zvolený delegát.

Každý delegátvzmájeden hlas.
Účastníkom VZ (MVZ) bez hlasovacieho práva (ak nie sú zároveň zvolenýmidelegátmi) sú členovia
Výkonného výboru, predsedovia komisiía výborov SAMŠ, generálny sekretár SAMŠ.
Na VZ SAMŠsa móžu zúčastniťaj hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo a o ich pozvaní rozhoduje

W sAMŠ,

Delegáti VZ SAMŠsú volení na zhromaždenítejšportovej disciplíny/odbornosti, ktorú si zvolili pre
výkon svojich členských práv.
Za delegáta móže byť zvolený každý člen SAMŠ.

Každézhromaždenie 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 podl'a stavu k 3LI2. roka, ktoný predchádza roku konania
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 športovúdisciplínu/odbornosť sa ešte zvyšuje o 1 delegáta, ak členom danej
športovej disciplíny/odbornosti bol k 31.12. roka, ktoný predchádza roku konania Valného
zhromaždenia športový odborník2.
10. Delegátom na VZ SAMŠ je najmenej jeden zástupca športovcov za každúšportovúdisciplínu.
1]-. Ak zhromaždenie niektorej disciplíny/odbornosti pred konaním riadneho VZ nezvolí delegátov, VZ
sa koná bez delegátov tejto športovej disciplíny/odbornosti,

2

§ 6 zákona ě. 44012015 o športe
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§13
Schopnosť uznášať sa

VZ (MVZ) SaVŠ je uznášania schopné pri účasti
právom.

§14
orgány Vz sAMŠ,hla

1.
2,

3.
4.

legátov s hlasovacím

§
6
b

lebná komisia, návrh na
Orgánmi VZ sú predsedajúci VZ a podl'a potreby mandátová;
tieto orgány VZ predkladá W SAMŠa sú volení Valným zhromaždením.
Zapisovatelbm VZ je generálny sekretár SAMŠ, zápis overuje predsedaj úciVZ.
Rozhodnutie VZ je prijaté , ak za neho hlasovalo viac ako 50 % prítomných delegátov s hlasovacím
právom
Schvalbvanie kvalifikovanou váčšinou,t,j. viac ako 2/3 hlasov prítomných delegátov s hlasovacím
právom je potrebné:

a)
b)
c)
d)
e)
0

Pri zmene Stanov SAMŠ;
Pri reorganizácii športových disciplín/odborností SAMŠ;
Schvalbvanie zmluvných vzťahov nad hodnotu 200 000 EUR v jednotlivom prípade;
Vytvorenie obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkomalebo akcionárom je SAMŠ;
Prevod obchodného podielu alebo akciív obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkomje SAMŠ;

Odvolaniekontrolóra.

§15
Všeobecné zásady o volbách a odvotaní orgánov a funkcionárov SAMŠ

1.
2.
3.
4.

Funkčnéobdobie prezidenta, viceprezidentov, členov W SAMŠ,predsedu a členov Disciplinárneho
výboru SAMŠa Národného odvolacieho súdu SAMŠ sú 4 roky, funkčnéobdobie predsedu a členov
Revíznej komisie SAMŠje 5 rokov; pričom funkcionári, ktorým uplynulo funkčnéobdobie, móžu
byť opátovne zvolení.
Funkcionári a členovia orgánov SAMŠ,ktorým uplynulo funkčnéobdobie, sú oprávnení vykonávať
nevyhnutné úkony a činnosťna zabezpečenie fungovania SAMŠa športovej činnosti členov SAMŠ
až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov.
Každý člen SAMŠmóže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu SAMŠ.
Na volenú funkciu v orgánoch SAMŠmóže kandidovať každá fyzická osoba, ak ju navrhne člen
SAMŠ;

Vol'by do orgánov SAMŠsa vykonávajú na zasadnutí VZ SAMŠalebo elektronickou formou
prostredníctvom informačného systému športu v súlade s týmito pravidlami.
5. Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SAMŠzabezpečuje volebná komisia volená VZ SAMŠ.
6. Delegát VZ SAMŠalebo člen SAMŠmóže požiadaťministerstvo školstva o určenie nezávislého
pozorovateťa, ktorý je oprávnený zúčastniťsa na vol'bách a na zasadnutívolebnej komisie vrátane
sčítavaniahlasov.
7. Nezávislý pozorovatel'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 pozorovatela je
prílohou zápisnice z volieb.
8. Hlasovanie o vo[be alebo odvolaní je tajné, YZ móže hlasovaním rozhodnú{ že toto hlasovanie
bude verejné,
9. Prvý návrh na viceprezidentov a členov W 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.
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11. Ak nie je v prvom kole kandidát zvolený, do 2. kola postupujú dvaja kand
najviac platných hlasov.
12. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý obdržínajváčšípočet
13. Návrh na odvolanie funkcionára móže podať bud'orgán, ktorého je

le získali

orgán alebo VZ SAMŠ.
t4. O odvolaní hlasuje orgán, ktorý dotknutého funkcionára zvolil.

o odvolaní je platné, ak je orgán, ktorý hlasuje, uznášania
e predsedu
hlasuje min. 50 % prítomných členov orgánu s rozhodujúcim hlasom. Na
je
Revíznej komisie SnvŠ potrebná 2l3 váčšina hlasov všetkých delegátov VZ a uvedením dóvodu
odvolania.

15. Hlasovanie

Oddiel2
výkonný výbor sAMŠ(w sAMŠ)
§16
Právomoc

W SAMŠ

VV SAMŠríadi činnosťSAMŠv súlade so Stanovami a Rokovacím a organizačným poriadkom
(RaOP) SAMŠv období medzi VZ. Uznesenia VV SAMŠ sú závázné pre všetkých členov a všetky
2.

orgány SAMŠs výnimkou VZ a Revíznej komisie SAMŠ.
VV SAMŠmá všetky práva okrem tých, ktoré sú vyhradené výlučne VZ SAMŠ a Revíznej komisii
SAMŠ. VV SAMŠplnífunkciu licenčnéhoorgánu SAMŠ.

§rz

Zloženie W SAMŠ
1.

2,

VV SAMŠsa skladá z najmenej deviatich členov, volených priamo VZ SAMŠa to:
a) prezidenta SAMŠ;
b) 1. viceprezidenta a viceprezidenta SAMŠ;
c) najmenej šiestich d'alšíchčlenov, z ktorých je minimálne jeden zástupca športovcov.
V prípade, že niektorému členovi zanikne mandát, móže VV SAMŠna návrh prezidenta kooptovať
nového člena. Na najbližšom VZ SAMŠsa táto kooptácia musí potvrdiť riadnou vol'bou.

Oddiel3
Prezident SAMŠ, viceprezidenti SAMŠ a prezídium Výkonného výboru SAMŠ

§18

Prezident SAMŠ

1,, Prezident SAMŠje volený priamo VZ SAMŠa je štatutárnym zástupcom SAMŠ,zodpovedá

za

riadenie SAMŠ.
2.

Kandidát na prezidenta musí aktívne pracovať v motoristickom športovom hnutí minimálne 7
rokov.

3.

Prezident nemóže byť členom športových komisií a výborov.

§19
Viceprezidenti SAMŠ

L.
2.
3.

Prvý viceprezident a viceprezident SAMŠ(d'alej viceprezidenti) sú priamo volení VZ SAMŠ.
Kandidáti na viceprezidenta musia aktívne pracovaťv motoristickom športovom hnutí minimálne
5 rokov.
Viceprezidenti móžu byť predsedami alebo členmi komisií a výborov SAMŠ
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§20

Prezídium

L.

Prezídium riadi činnosťSAMŠ v súlade so Stanovami a RaOP v období
SAMŠ, vtedy má kompetencie

2.

3.

4.
5.
6.

W SAMŠ

W

SAMŠ.

ie
Prezídium sa skladá z prezidenta SAMŠ a dvoch viceprezidentov SA
právo. Rokovania Prezídia sa zúčastňujegenerálny sekretár SAMŠs
l'a
povahy prejednávanej veci móžu byť prizvaníd'alšíčlenovia W SAMŠs
d
Zasadnutia Prezídia zvoláva prezident SAMŠ, a ak vec neznesie
í3j
viceprezidentov.
Rozhodnutie prezídia je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná váčšina členov prezídia.
V prípade rovnosti hlasov má prezident SAMŠdva hlasy.
Prezídium za svoju činnosťzodpovedá W SAMŠ.O rozhodnutiach prezídia musí byť informované
najbližšie zasadnutie W SAMŠ a tieto rozhodnutia prezídia musia byť pojaté do zápisnice W SAMŠ.

Oddiel4
Revízna komisia SAMŠ

§21
všeobecnéustanovenle
Predseda a dvaja členovia Revíznej komisie SAMŠsú volení VZ SAMŠ. Predseda Revíznej komisie SAMŠ
musí spíňaťpodmienky a vykonávať funkciu kontrolóra podía osobitného predpisu.3 Ak predsedovi

Revíznej komisie SAMŠzanikne mandát, funkciu kontrolóra vykonáva iný člen Revíznej komisie na
základe jej uznesenia.

§22

Práva a povinnosti Revíznej komisie SAMŠ
Revízna komisia SAMŠmá tieto práva a povinnosti:
1. Posudzuje návrh rozpočtu SR|VŠ a overuje, či bol vypracovaný v súlade s rozpočtovými normami;
2. Overuje účtya hospodárske výsledky SAMŠkaždéhoroka;
Kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami, verejnými prostriedkami, majetkom SAMŠ,
dodržiavanie rozpočtu SAMŠ;
Kontroluje dodržiavanie právnych predpisov, únútornýchnoriem SAMŠ, plnenie uzneseníprijatých
VZ a d'alšímiorgánmi SAMŠ;

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Za svoju činnosťzodpovedá VZ SAMŠ,ktorému predkladá výročnúsprávu o svojej činnosti
s návrhom opatrení na odstránenie nedostatkov.

Predseda Revíznej komisie SAMŠmá právo zúčastniťsa na zasadnutí všetkých orgánov SAMŠ s
h|asom poradným. Jeho pripomienky musia byť uvedené v zápisnici zo zasadnutia príslušného
orgánu, ak neboli akceptované.
Predseda Revíznej komisie SAMŠvykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb
volených orgánov a č|enov volených orgánov SAMŠa zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie
vrátane spočítavaniahlasov.
O zisteniach z revíziía kontrol informuje priebežne prezidenta SAMŠa Výkonný výbor SAMŠ,
ktorým predkladá vyhodnotenie kontroly a navrhuje opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Zákon č. 44O/2O15 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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Oddiel5
Disciplinárny orgán a orgán na riešenie sporov

§23

Disciplinárny v,ýbor (DV) SAMŠ

3.

"{eu,q

:upky
Disciplinárny výbor SAMŠje disciplinárnym orgánom SAMŠa
držitel'ov licenciíSAMŠvoči medzinárodným a národným športovým
uDV
DV sa riadi a koná podla Disciplinárneho poriadku SAMŠ, ktorý sc
vedie sekreta riát SAMŠ.
niektorého
Predsedu a členov DV SAMŠvolíYZSAMŠ.V prípade konfliktu záujmov p
(členom)
predsedom
člena DV SAMŠ v prejednávanej vecije predseda alebo tento člen nahradený
rozhod nutím prezidenta SAMŠ.

§24

Národný odvolací súd (NOS) SAMŠ

1,

2.
3.
4,
5.

Spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SAMŠ a osób s jej príslušnosťou, rieši orgán na riešenie
sporov, Orgánom na riešenie sporov je NOS SAMŠ. Rieši odvolania voči rozhodnutiam DV SAMŠ
a voči rozhodnutiam vydaným športovými komisármi na športových podujatiach.

Pri rozhodovanío odvolanívočirozhodnutiam športových komisárov koná podl'a Medzinárodného
športového poriadku FlA a Národného športového poriadku SAMŠ.
Pri riešení odvolaní voči rozhodnutiam DV SAMŠkoná podl'a Disciplinárneho poriadku SAMŠ.
NoS musí začaťs prejednávaním všetkých odvolaní, ktoré spíňajúnáležitosti na začatie konania,
do 30 dní od doručenia odvolania. Agendu NOS vedie sekretariát SAMŠ.NOS je oprávnený vydať
pravidlá konania pre NOS.
Predsedu a členov NOS SAMŠvolí \Z SAMŠ.V prípade konfliktu záuimov predsedu alebo
niektorého člena NOS SAMŠv prejednávanej veci je predseda alebo tento člen nahradený
predsedom (členom) rozhodnutím prezidenta SAMŠ.

Oddiel6
Športovékomisie a výbory SAMŠ

§25

Športovékomisie SAMŠ

I.
2.
3.

Športovékomisie SAMŠsú vytvorené na základe rozhodnutia W SAMŠ. Sú poradným orgánom W
SAMŠ v danej disciplíne/odbornosti a riadiacim orgánom príslušnej disciplíny/odbornosti. Za svoju
činnosťzodpovedajú W SAMŠ.
Komisie majú spravidla 5 až 9 členov. Predsedu a členov komisie vymenúva a odvoláva W SAMŠ.

Športovékomisie nemajú právnu subjektivitu
prostredníctvom orgánov SAMŠ.

a

navonok móžu konať iba

v

súčinnostia

§26

Výbory SAMŠ

1,

2,

Výbory SAMŠsú odbornými poradnými orgánmi

W

SAMŠa športových komisií. Výbor riadi

predseda.

Predsedu a členov výborov menuje W SAMŠa rozhoduje aj o počte členov. Výbory a predsedovia
výborov zodpovedajú za svoju činnosťW SAMŠ.
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Oddiel7
GeneráIny sekretár a sekretariát SAMŠ

§27

Generál ny sekretár SAMŠ

1". Generálny sekretár je menovaný prezidentom SAMŠ.Vedie a zodpovedá
sAMŠ.
2. Zúčastňujesa VZ SAMŠ, W SAMŠ a Prezídia W SAMŠ a je zodpovedný
týchto orgánov. Móže sa zúčastňovaťna rokovaniach všetkých orgánov

íť

česŤlv
ostatné ustanovenia

§28

Zásady hospodárenia SAMŠ

L

2,
3.

Účtovnéobdobie je kalendárny rok.
SAMŠhospodári na základe rozpočtu, ktorý slúžiako ekonomický rámec pre činnosťSAMŠ.
Finančnými zdrojmi sú predovšetkým:
člensképríspevky, poplatky za licencie a doplnkové položky;
príjem z investovaného kapitálu;
dotácie;
príjem za reklamu;

-

dary;
iné d'alšie nepomenované príjmy.

§29
Splnomocňovacie ustanovenie

Valné zhromaždenie SAMŠschváli Rokovací a organizačný poriadok (RaOP) SAMŠ,ktorý podrobne
upraví činnosťSAMŠ. Rokovací a organizačný poriadok SAMŠ ako aj d'alšie organizačné normy a
predpisy SAMŠnemóžu byť v rozpore s týmito Stanovami.

§30

prechodné ustanovenia
1,.

2.
3.

Ak sa v obdobíod nadobudnutia účinnostitýchto stanov do volieb delegátov na nasledujúce riadne
valné zhromaždenie bude konať mimoriadne valné zhromaždenie, delegátmitohto mimoriadneho
valného zhromaždenia sú delegáti zvolení na ostatné riadne valné zhromaždenie podl'a doteraz
platných stanov.
Výsledky volieb orgánov a funkcionárov SAMŠ,vykonané podta doterajších stanov, ostávajú
v platnosti. Lehota funkčnéhoobdobia plynie od termínu póvodného zvolenia.
Menovania orgánov a funkcionárov SAMŠ,vykonané podl'a doterajších stanov, ostávajú
v platnosti.

§31
záverečné ustanovenia

1.

2.

Schvalbvať a meniť Stanovy SAMŠmóže iba Valné zhromaždenie SAMŠ.
Rozhodnúť o zrušení sAMš móže iba valné zhromaždenie sAMš kvalifikovanou váčšinou, ktoré určí
likvidátora a následne rozhodne o vysporiadaní majetku.
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3.

V prípade, že niektoré ustanovenie Stanov SAMŠje v rozpore so zákonom č.

a o zmene a doplnení niektonich zákonov (Zákon o športe) alebo s
Slovenskej republiky (d'alej len SR), platí a použije sa vždy znenie Zá

r[É}
lado

s

právneho predpisu SR.
lia
Vzťahy neupravené týmito Stanovami SAMŠ, vnútornými predpismi
to
všeobecne záváznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak sa nie
jeho
Stanov alebo
časťukáže ako neplatné alebo neúčinnéalebo v rozpore s
r platné
Slovenskej republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenia Stanov, ktoré o
a účinnéaj nad'alej v celom rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva alebo povinnosti sa použije
príslušnézákonné ustanovenie.
Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením Valným zhromaždením SAMŠa účinnosťich
registráciou Ministerstvom vnútra SR, Doterajšie stanovy strácajú účinnosťnadobudnutím
účinnostitýchto stanov.
|:

4.

5,

ťp1.

Tieto Stanovy boli schválené Valným zhromaždením SAMŠdňa 25.apríla 2OI7

Za správnosť:
lng. Vojtech Ruisl
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- generálny sekretár SAMŠ
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JUDr. JanaVallová,
riaditelka odboru
správy
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