SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA SILOVÉHO TROJBOJA

STANOVY

ČLÁNOK 1 – Názov, sídlo a právna forma organizácie
1.1 Slovenská asociácia silového trojboja je podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľným záujmovým združením fyzických a
právnických osôb pôsobiacich v oblasti silového trojboja a tlaku na lavičke na území
Slovenskej republiky.
1.2 Názov združenia: Slovenská asociácia silového trojboja (v skratke SAST).
1.3 Sídlom SAST je: Mlynská 1,085 01 Bardejov.
1.4 SAST má samostatnú právnu subjektivitu. Je organizovaná a vyvíja činnosť na
demokratických princípoch. Vnútornú štruktúru a vzťahy v rámci SAST upravujú jeho
stanovy a ďalšie záväzné vnútorné predpisy.

ČLÁNOK 2 – Poslanie a úlohy SAST
2.1 Poslaním SAST je starostlivosť o rozvoj silového trojboja a tlaku na lavičke s
vytvorením podmienok pre súťaženie v nich a s osobitným zameraním na mládež.
2.2 SAST presadzuje a obhajuje záujmy svojich členov, vytvára pre nich ekonomické,
materiálno -technické, personálne a odborné predpoklady .
2.5
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ČLÁNOK 3 – Členstvo v SAST
3.1 Členstvo v SAST je dobrovoľné a delí sa na riadne ,individuálne a čestné členstvo.
3.2 Riadnymi členmi môžu byť
a) jednotlivci (fyzické osoby) – členovia oddielov, klubov a fitness centier s platným
členským preukazom a pretekári, tréneri, rozhodcovia a ďalší organizátori športovej
činnosti v SAST s platným licenčným preukazom.
b) športové oddiely, kluby a fitness centrá (právnické osoby) registrované spravidla
ako občianske združenia alebo obchodné spoločnosti, ktoré majú v predmete činnosti
výkon športových aktivít zameraný na šport zastrešovaný SAST.

3.3 Individuálnymi členmi SAST sa môžu stať aj osoby ktoré sú členmi inej organizácii
s právnym subjektom.
3.4 Čestné členstvo v SAST môže byť rozhodnutím konferencie udelené fyzickým osobám,
ktoré sa významne zaslúžili o rozvoj športu zastrešeného SAST.
3.5

O prijatí za riadneho člena rozhoduje Výkonný výbor, ak sú splnené podmienky
registrácie a je zaplatený registračný a členský poplatok za kalendárny rok.

3.6 Riadne členstvo v SAST zaniká: vystúpením, úmrtím, ukončením činnosti alebo právnym
zánikom subjektu, ukončením činnosti pre nezaplatenie ročného registračného a
členského poplatku, licenčnej známky, alebo vylúčením člena kompetenciou
Výkonného výboru v prípade závažného porušenia Stanov alebo Disciplinárneho
poriadku. Pri vystúpení zo SAST sa vykoná vysporiadanie finančných a majetkových
záväzkov voči SAST. Obnovenie členstva po prerušení alebo vystúpení zo SAST je
možné iba na základe novej prihlášky, ktorá podlieha schváleniu Výkonným výborom
SAST. Výkonný výbor určí aj nový registračný poplatok do 31.12.v roku, ktorý
predchádza roku obnovenia členstva. Obnovenie licenčnej karty pretekára po jeho
vystúpení zo subjektu registrovaného v SAST je možné iba jedenkrát. Maximálna
čakacia lehota je 1 rok, pokiaľ to nie je v rozpore s udeleným trestom v zmysle
disciplinárneho poriadku.
3.7 Čestné členstvo zaniká úmrtím člena alebo rozhodnutím konferencie v prípade vlastnej
žiadosti čestného člena alebo jeho konaním proti záujmom SAST a poškodzovaním
mena SAST.
3.8 Riadni členovia majú právo zúčastniť sa konferencie a uplatňovať svoje návrhy, kritiku,
vyžadovať informácie o činnosti SAST a jej hospodárení. Majú právo voliť a byť volený
do orgánov SAST ak sú trestne bezúhonní. Majú právo spolupracovať so samosprávami
obcí, kde pôsobia, orgánmi a organizáciami na úrovni obcí a vyšších územnosprávnych
celkov. Majú právo zúčastňovať sa školení, seminárov a súťaží poriadaných SAST a
podieľať sa na výhodách poskytovaných členom SAST.
3.9 Riadni členovia majú povinnosť presadzovať záujmy SAST v miestach svojho pôsobenia,
starať sa o všestranný rozvoj silového trojboja, vychovávať pretekárov a podieľať sa na
organizovaní športových podujatí v tomto športe. Sú povinní dodržiavať Stanovy SAST,
jej vnútorné predpisy a plniť uznesenia VV SAST. Riadni členovia sa môžu aktívne
zúčastňovať len súťaží a akcií poriadaných SAST na území Slovenskej republiky a v
zahraničí poriadaných iba GPC a WPC
zástupcami.

alebo ich národnými federáciami ako ich

3.10 Čestní členovia majú právo zúčastňovať sa konferencie s hlasom poradným a majú
právo požiadať VV SAST o vysvetlenie svojich pripomienok a žiadostí. Majú povinnosť
podporovať záujmy a rozvoj SAST.
3.11 Za porušenie stanov a predpisov SAST, ako aj za ďalšie priestupky sú vyvodzované
disciplinárne opatrenia podľa Disciplinárneho poriadku SAST.

ČLÁNOK 4 – Organizácia SAST
4.1 Orgánmi SAST sú:
a) konferencia
b) výkonný výbor
c) revízna komisia
4.2 Orgány SAST zodpovedajú za svoju činnosť nasledovne:
a) konferencia – riadnym členom SAST
b) výkonný výbor – konferencii
d) revízna komisia – konferencii

4.3 Funkčné obdobie výkonného výboru , prezidenta SAST a revíznej komisie je 5 rokov.
4.4 Pre činnosť orgánov platia tieto zásady:
a) pri rozhodovaní orgánov sa vyžaduje prítomnosť nadpolovičnej väčšiny členov s
výnimkou konferencie,
b) orgány prijímajú svoje rozhodnutia vo forme uznesení a úloh,
c) uznesenia sú platné, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov,
d) volebný systém je založený na verejnom hlasovaní,
e) uznesenia vyšších orgánov sú záväzné pre nižšie orgány.

ČLÁNOK 5 – Konferencia SAST
5.1 Najvyšším orgánom SAST je konferencia, ktorá sa koná raz za kalendárny rok. Termín,
miesto konania a program stanoví výkonný výbor SAST a aspoň 30 dní vopred o tom
informuje všetkých členov SAST písomnou pozvánkou.
5.2 Konferencie sa zúčastňujú riadni členovia SAST v počte jeden delegát za právnické
osoby a individuálni členovia podľa kľúča určeného VV SAST.
5.3 Konferencie sa zúčastňujú aj členovia výkonného výboru a generálny sekretár s platným
hlasom a čestní členovia s hlasom poradným.

5.4 Výkonný výbor SAST je oprávnený pozvať na konferenciu aj ďalšie osoby, pokiaľ to
považuje za potrebné vzhľadom na obsah prerokovávaných záležitostí. Títo nemajú
hlasovacie právo.
5.5 Konferencia je uznášaniaschopná, ak bola včas a riadne oznámená, bez zreteľu na počet
zúčastnených.
5.6

Konferenciu riadi predsedajúci určený VV SAST.

5.7 Návrhy na zmeny stanov a závažné personálne zmeny VV SAST môžu byť podané iba
riadnymi členmi SAST alebo VV SAST aspoň 30 dní pred konferenciou na sekretariát,
ktorý o nich informuje riadnych členov.
5.8 Mimoriadna konferencia SAST môže byť zvolaná sekretariátom na písomnú petíciu
nadpolovičnej väčšiny riadnych členov alebo výkonného výboru SAST.
5.9 Konferencia sa uznáša o vzniku, zániku, názve, symbolike a stanovách SAST.
Prerokováva správu VV SAST o činnosti a hospodárení za uplynulé obdobie,
prerokováva správu revíznej komisie. Konferencia má právo odvolať členov VV, ale v
prípade nevolebnej konferencie len pri dodržaní bodu 5.7. Konferencia prijíma do SAST
čestných členov, rozhoduje o vstupe, alebo výstupe SAST z federácie športového
odvetvia, alebo iných telovýchovných a športových organizácií, ktorých je členom a
rozhoduje o návrhoch riadnych členov.
5.10 Konferencia s voľbami sa uskutočňuje v 5-ročných cykloch. Volení sú títo členovia VV:
prezident, dvaja viceprezidenti a predseda revíznej komisie. Volebná komisia navrhuje
na každú volenú funkciu spravidla 3 kandidátov. Kandidátov na volebnej konferencii
môžu priamo navrhovať aj riadni členovia prostredníctvom volebnej komisie.
5.11 Vo voľbách je zvolený kandidát, ktorý získal nadpolovičnú väčšinu hlasov. Pokiaľ
žiadny kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov v prvom hlasovaní, organizuje sa
hlasovanie druhé, v ktorom kandidujú 2 kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Ku
zvoleniu stačí väčšina hlasov, v prípade rovnosti hlasov musí konferencia potvrdiť
víťazného kandidáta.

ČLÁNOK 6 – Výkonný výbor SAST
6.1 Výkonný výbor (skrátene VV) je štatutárnym orgánom SAST.
6.2 Výkonný výbor je 3-členný a skladá sa z prezidenta SAST, viceprezidenta pre
reprezentáciu

a styk

s organizáciami

, viceprezidenta

pre

vnútorné

a organizovanie súťaži. Prezidenta a viceprezidentov volí konferencia.

záležitosti

6.3

Zasadnutie VV SAST zvoláva prezident alebo nim poverený člen VV podľa potrieb a
závažnosti najmenej 3-x ročne. Na zasadnutí VV majú všetci členovia VV aj generálny
sekretár hlasovacie právo. Zasadnutie VV vedie prezident alebo ním poverený člen VV
alebo generálny sekretár.

6.4 Výkonný výbor je povinný kontrolovať činnosť prezidenta a svojich členov a v prípade
neplnenia ich povinností, alebo z iných závažných dôvodov, im vysloviť nedôveru a
navrhnúť konferencii ich odvolanie z funkcie.
6.5 Výkonný výbor je povinný predkladať konferencii správu o činnosti a o hospodárení za
uplynulé obdobie.
6.6 Výkonný výbor je povinný pripravovať program a zvolávať konferenciu SAST.
6.7 Výkonný výbor je jedine oprávnený podávať záväzný výklad stanov SAST a prijímať
dočasné zmeny stanov, ak tieto zmeny neznesú odklad alebo konať aj v iných otázkach,
patriacich do kompetencie konferencie, ak tieto neznesú odklad. V týchto prípadoch je
VV povinný informovať o týchto zmenách riadnych členov a predniesť ich na
schválenie na najbližšej konferencii.
6.8 Výkonný výbor je oprávnený rozhodovať a riadiť činnosť SAST vo všetkých
záležitostiach, kde to nie je určené týmito stanovami, alebo ďalšími predpismi SAST.
6.9 Výkonný výbor plní funkciu disciplinárneho orgánu a odvolacieho orgánu v zmysle
Disciplinárneho poriadku SAST.
6.10 Výkonný výbor schvaľuje kalendáre majstrovských, pohárových, ligových a
medzinárodných súťaží SAST v kalendárnom roku.
6.11 Výkonný výbor schvaľuje trénerov, rozhodcov a členov komisii.
6.12 Výkonný výbor na základe návrhu reprezentačného trénera schvaľuje reprezentáciu SR
na vrcholné medzinárodné súťaže.
6.13 Výkonný výbor riadi činnosť súvisiacu s propagáciou a medializáciou činnosti SAST vo
všetkých smeroch, včítane televíznych prenosov, využívaním reklamy a zmlúv so
sponzormi a marketingovými partnermi.
6.14 Výkonný výbor uzatvára dohody s inými orgánmi a organizáciami a zabezpečuje styky s
domácimi a zahraničnými športovými zväzmi a organizáciami.
6.15 Výkonný výbor prerokováva účtovné uzávierky a rozpočet SAST.

ČLÁNOK 7 – Prezident a viceprezidenti SAST
7.1 Prezident SAST a volení viceprezidenti sú štatutárnymi zástupcami SAST.
7.2 Prezident riadi činnosť výkonného výboru SAST.

7.3 Ku svojmu zastupovaniu môže prezident SAST poveriť členov VV SAST, generálneho
sekretára alebo aj iného riadneho člena.

ČLÁNOK 8 – Sekretariát SAST
8.1 Výkonný výbor zriaďuje podľa potreby a možností SAST sekretariát SAST.
8.2 Na čele sekretariátu stojí generálny sekretár, ktorého menuje výkonný výbor.
8.3 Generálny sekretár je povinný zúčastňovať sa zasadnutí VV SAST a konferencie s
hlasovacím právom a urobiť a rozposlať záznam z nich.

ČLÁNOK 9 – Revízna komisia
9.1 Predsedu revíznej komisie (skrátene RK) volí konferencia.
Predseda RK navrhne do tejto komisie ďalších 2 členov, ktorých musí schváliť VV
SAST.
9.2 Predseda RK je povinný zvolať jej zasadnutie aspoň 1-x ročne za účelom kontroly
hospodárenia a kontroly dokumentov.
9.3

RK sa vyjadruje ku čerpaniu rozpočtu a hospodáreniu s financiami a majetkom.
Upozorňuje VV SAST na zistené nedostatky a požaduje ich odstránenie.

9.4

RK zodpovedá za svoju činnosť konferencii, kde je povinná predkladať svoju správu.

ČLÁNOK 10 – Hospodárenie SAST
10.1 Možné zdroje financií a majetku SAST sú najmä:
a)štátne príspevky
b)členské príspevky riadnych členov
c)poplatky za registrácie a prestupy
d)finančné odvody zo športových akcií
e)poplatky a pokuty ukladané na súťažiach
f)príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti:
- reklamná a vydavateľská činnosť
g)sponzorské príspevky a dary
h)náhrady za televízne prenosy zo športových akcií organizovaných SAST
10.2 SAST hospodári na základe rozpočtu na kalendárny rok. Bezprostredným spravovaním
majetku a financií je poverený ekonomický pracovník.
10.3 Finančné hospodárenie bližšie upravujú ekonomické smernice.

ČLÁNOK 11 – Záverečné ustanovenia
11.1

SAST môže zaniknúť na základe uznesenia prijatého najmenej 2/3 hlasov na
konferencii, alebo rozhodnutím MV SR o jeho rozpustení.

11.2 Konferencia určí spôsob zániku organizácie, naloženie s majetkom, právne a záväzkové
povinnosti.
11.3

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom ich registrácie na MV SR .

