Slovenský kolkársky zväz

STANOVY
Slovenského kolkárskeho zväzu

Schválené: Rada SKoZ, dňa 20. októbra 2017
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STANOVY
Slovenského kolkárskeho zväzu

Článok I.
Názov, charakter a sídlo SKoZ
1. Slovenský kolkársky zväz (ďalej len „SKoZ“) je športovou organizáciou podľa § 8 ods.
1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len “Zákon”), ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorá na
území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu.
2. SKoZ je dobrovoľným združením jeho členov pôsobiacich na území Slovenskej
republiky.
3. SKoZ je založený na dobu neurčitú.
4. Sídlom SKoZ je: Štúrova 1158/22, 921 01 Piešťany.
5. SKoZ je členom Svetovej kolkárskej federácie WNBA, NBC a FIQ.

Článok II.
Poslanie a úlohy SKoZ
1. Poslaním SKoZ je poskytovať všeobecnú starostlivosť o rozvoj kolkárskeho športu,
vytvárať podmienky na jeho napredovanie a ochraňovať záujmy subjektov, ktoré
združuje.
2. Na plnenie tohto poslania SKoZ vykonáva hlavne tieto úlohy:
a) zastupuje, chráni a presadzuje záujmy kolkov vo vzťahu k orgánom verejnej
správy, medzinárodným športovým organizáciám, iným športovým organizáciám,
ktorých je členom a iným právnickým a fyzickým osobám,
b) zabezpečuje výber a prípravu športovcov do reprezentácie a ich účasť na
medzinárodných súťažiach,
c) organizuje a riadi celoštátné, medzinárodné súťaže, zápasy, turnaje, podujatia,
d) metodicky riadi a usmerňuje prípravu a zabezpečuje starostlivosť o športovcov,
e) vydáva Stanovy SKoZ, ďalšie predpisy pre SKoZ a pre súťaže organizované
v rámci SKoZ,
f) pomáha zabezpečovať materiálno - technický rozvoj členov a podporuje výstavbu
športovej infraštruktúry,
g) v súčinnosti s masovo-komunikačnými prostriedkami zabezpečuje primeranú
propagáciu kolkov,
h) podporuje rozvoj kolkov vo všetkých vekových kategóriách,
i) oceňuje športovcov, organizačných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na rozvoji
a propagácii dobrého mena kolkov,
j) vyvíja aktívnu činnosť v ekonomickej sfére v snahe dosahovať hospodársku
rovnováhu medzi možnými zdrojmi a potrebnými výdavkami,
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k) spolupracuje s nadnárodnými organizáciami, poskytuje súčinnosť Ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaS SR) a iným orgánom
verejnej správy pri plnení úloh v oblasti športu,
l) zverejňuje na svojom webovom portáli a v informačných systémoch športu
informácie v súlade so Zákonom o športe.

Článok III.
Záväznosť stanov a uznesení SKoZ
1. Organizačné štruktúry členov SKoZ musia byť v súlade s týmito stanovami.
2. Právoplatné uznesenia a rozhodnutia orgánov SKoZ vydané v rámci ich právomoci
a kompetencie sú pre všetkých členov SKoZ záväzné.
3. Za porušenie Stanov SKoZ, poriadkov a smerníc sa voči členom SKoZ prijímajú
disciplinárne opatrenia (postup prerokovania a formy disciplinárnych opatrení sú
upravené Disciplinárnym poriadkom SKoZ).

Článok IV.
Členstvo v SKoZ
1. Členstvo v SKoZ je dobrovoľné. Členstvo v SKoZ je vyjadrením podpory, lojality a
stotožnenia sa člena SKoZ s poslaním, cieľmi, úlohami a pravidlami fungovania
SKoZ.
2. Členstvom v SKoZ prejavuje člen svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným pravidlám,
ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách a ostatných predpisoch SKoZ, WNBA, NBC
a FIQ, ako aj rozhodnutiam vydaným v súlade s nimi. SKoZ zabezpečuje plnenie
svojho poslania, cieľov a úloh najmä prostredníctvom svojich členov a v spolupráci s
nimi.
3. Informácie súvisiace s členstvom v SKoZ a informácie o ďalších osobách s
príslušnosťou k SKoZ sú vedené v registri členov SKoZ.
4. Práva a povinnosti členov SKoZ sú okrem Stanov SKoZ upravené aj ďalšími
predpismi SKoZ.
5. SKoZ má riadnych, individuálnych a čestných členov. Podmienky členstva
jednotlivých subjektov určuje Registračný poriadok SKoZ.
6. Riadnymi členmi SKoZ sú:
a) 7 regionálnych kolkárskych zväzov s právnou subjektivitou (banskobystrický,
bratislavský, nitriansky, trenčiansky, trnavský, východoslovenský a žilinský
kolkársky zväz),
b) kolkárske kluby/oddiely s právnou subjektivitou,
c) združenia a iné organizácie hráčov, rozhodcov, trénerov.
Zástupcovia riadnych členov majú aktívne i pasívne volebné právo a podieľajú sa na
formovaní orgánov SKoZ.
7. O prijatí riadneho člena SKoZ rozhoduje Rada SKoZ po tom, čo uchádzač o riadne
členstvo splní podmienky uvedené v príslušnom predpise SKoZ.
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8. Individuálne členstvo jednotlivcov v SKoZ:
a) u hráčov je odvodené od ich členstva v klube/oddiely, ktorý je riadnym členom
SKoZ, vzniká a trvá v zmysle Registračného poriadku SKoZ,
b) u trénerov a rozhodcov vzniká vydaním trénerskej alebo rozhodcovskej licencie
a trvá počas doby ich platnosti,
c) u iných, ktorí nie sú uvedení v a) alebo b) v zmysle Registračného poriadku SKoZ.
9. O prijatí individuálneho člena SKoZ rozhoduje Matričná komisia v súlade s predpismi
SKoZ.
10. O neprijatí za člena a o vylúčení riadneho člena SKoZ rozhoduje Rada SKoZ, o
vylúčení člena, ktorý je fyzickou osobou rozhoduje disciplinárny orgán SKoZ.
11. Členstvo v SKoZ zaniká:
a) vystúpením zo SKoZ,
b) vylúčením za neplnenie základných povinností člena,
c) vylúčením za obzvlášť závažné previnenie, nezlučiteľné s členstvom v SKoZ (v
oboch prípadoch b) a c) kompetencia vylúčenia prislúcha Rade SKoZ),
d) zánikom členského subjektu - právnickej osoby alebo úmrtím fyzickej osoby,
e) právnym zánikom SKoZ.
12. Zánik členstva v SKoZ má za následok zánik všetkých práv, ktoré sa spájajú s
členstvom v SKoZ. Zánik členstva v SKoZ nezbavuje člena, ktorého členstvo v SKoZ
zaniká, jeho finančných alebo aj iných záväzkov voči SKoZ, iným členom SKoZ a
ďalším osobám s príslušnosťou k SKoZ.
13. Pri zániku členstva v SKoZ počas súťažného obdobia, upravuje športovo - technické
dôsledky zániku členstva, Súťažný poriadok SKoZ. Uhradené štartovné, zábezpeka,
členské, ani iné poplatky uhradené SKoZ v súlade s predpismi SKoZ sa pri zániku
členstva v SKoZ zanikajúcemu členovi nevracajú.

Článok V.
Základné práva a povinnosti člena SKoZ

1. Základné práva riadnych členov sú najmä:
a) zúčastňovať sa na súťažiach, seminároch, školeniach a ďalších akciách
organizovaných SKoZ,
b) podieľať sa na vytváraní štruktúry orgánov SKoZ,
c) zúčastňovať sa na zasadnutiach orgánov SKoZ, schôdzach s právom vyjadrovať
názory, návrhy, podnety, kritiku, alebo sťažnosti,
d) navrhnúť kandidáta na volenú alebo ustanovenú funkciu v rámci SKoZ,
e) podieľať sa na činnosti SKoZ v rámci plnenia úloh, ktoré mu boli zverené,
f) predkladať návrhy na zmenu Stanov SKoZ a iných predpisov SKoZ v súlade so
Stanovami SKoZ,
g) pripomienkovať návrhy predpisov SKoZ,
h) byť informovaný a požadovať informácie o záležitostiach SKoZ, prostredníctvom
príslušných orgánov SKoZ,
i) používať iné výhody poskytované členom SKoZ,
j) zastupovať záujmy kolkárskeho športového hnutia za kluby, oblasti a regióny SR,
-4-

k) starať sa o všestranný rozvoj kolkárskeho športu, najmä sa usilovať o zvýšenie
jeho popularity medzi mládežou a deťmi,
l) spolupracovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi na úrovni obcí, miest,
okresov, krajov, oblastí a regiónov Slovenskej republiky,
m) zastupovať spoločné záujmy svojich členov a osôb, ktoré v ňom pôsobia,
n) vydávať vlastné predpisy pre svoju činnosť a pre súťaže, ktoré organizuje alebo
riadi v súlade so Stanovami SKoZ,
o) zabezpečovať účasť športovcov (klubov), ktoré sú jeho členmi, na súťažiach
organizovaných SKoZ, ako aj regionálnymi a oblastnými kolkárskymi zväzmi a
klubmi, organizovanými jednotlivými členmi SKoZ.
2. Základné povinnosti riadnych členov sú najmä:
a) dodržiavať predpisy a rozhodnutia SKoZ, medzinárodnej športovej organizácie
ktorej SKoZ je riadnym členom, rozhodcovského súdu a Športového arbitrážneho
súdu v Lausanne (CAS) a zabezpečiť, aby ich dodržiavali aj jeho členovia a
osoby podliehajúce jeho právomoci,
b) prijať záväzok, že akýkoľvek domáci spor, súvisiaci so stanovami, predpismi a
rozhodnutiami SKoZ, medzinárodnej športovej organizácie, bude prednostne
riešiť prostredníctvom príslušných orgánov SKoZ (a rozhodcovského súdu),
pokiaľ to nevylučuje právny poriadok; člen SKoZ je tiež povinný podriadiť sa
právomoci Športového arbitrážneho súdu (CAS),
c) písomne oznámiť do zdrojovej evidencie SKoZ všetky právne relevantné zmeny
nasledujúci deň po dni, kedy nastala zmena alebo sa o nej člen SKoZ dozvedel,
najmä ak ide o:
 zmenu v stanovách člena SKoZ,
 zmenu v identifikačných údajoch člena SKoZ,
 zmenu v zozname funkcionárov,
 zmenu v zastupovaní člena SKoZ, najmä ak ide o zmenu osoby konateľa,
delegáta Rady SKoZ, zástupcu Výkonného výboru SKoZ, štatutárneho
zástupcu alebo zástupcu člena,
 podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie,
 iné závažné právne skutočnosti, majúce vplyv na jeho členstvo v SKoZ,
d) platenie členských príspevkov vo výške stanovenej pre jednotlivé typy členstva a
kategórie členov rozhodnutím Rady SKoZ,
e) platiť poplatky/pokuty vo výške upravenej predpismi SKoZ, alebo rozhodnutím
príslušného orgánu SKoZ,
f) dodržiavať zásady lojality, čestnosti a športového správania, fair play, boja proti
dopingu a boja proti manipulácii súťaží,
g) chrániť a podporovať svojim konaním a správaním dobré meno SKoZ a
slovenského kolkárskeho športu, ako aj slovenského športu vo všeobecnosti.
3. Základné práva a povinnosti individuálnych členov sú najmä:
a) rešpektovať a dodržiavať Stanovy SKoZ,
b) kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SKoZ, ak ho navrhne riadny člen SKoZ,
c) platiť stanovené registračné poplatky,
d) zúčastňovať sa súťaží organizovaných SKoZ.
4. Porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena SKoZ môže viesť k uloženiu
disciplinárnych sankcií alebo opatrení podľa Stanov SKoZ a Disciplinárneho poriadku
SKoZ.
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5. Individuálnym členom SKoZ je bezúhonná fyzická osoba spĺňajúca podmienky
členstva, podieľajúca sa na športovej činnosti v orgánoch, štruktúrach alebo
súťažiach SKoZ, najmä ako športovec, športový odborník (napr. tréner, rozhodca,
vedúci družstva, delegát), alebo funkcionár vedený v zdrojovej evidencii SKoZ a v
informačnom systéme športu.
6. Individuálny člen SKoZ nemá priame hlasovacie právo na najvyššom orgáne SKoZ.
Má právo podieľať sa na činnosti SKoZ, podávať návrhy na zmenu predpisov SKoZ
sprostredkovane cez riadnych členov SKoZ (kluby), v ktorých je registrovaný alebo je
ich členom alebo prostredníctvom zástupcu príslušnej záujmovej skupiny športovcov,
športových odborníkov, alebo iných osôb pôsobiacich v orgánoch SKoZ.
7. Individuálne členstvo v SKoZ vzniká momentom registrácie fyzickej osoby v zdrojovej
evidencii SKoZ. Registrácia je podmienkou, ktorej splnenie musí predchádzať v
aktívnej účasti fyzickej osoby, najmä ako športovec, športový odborník (napr. tréner,
rozhodca, delegát alebo funkcionár) na súťaži, podujatí organizovanom v rámci
činnosti SKoZ alebo jeho členov. Zamestnanec, alebo iná osoba, vykonávajúca
pracovnú činnosť, alebo poskytujúca službu pre SKoZ, alebo jeho člena na základe
zmluvného vzťahu nemusí byť individuálnym členom SKoZ.
8. Individuálnym členom SKoZ sa stáva aj športovec, registrovaný v klube so sídlom
mimo územia SR, ktorý bol nominovaný na podujatie športovej reprezentácie SR.
Takýto športovec je individuálnym členom SKoZ najmenej počas obdobia, v ktorom
bol členom športovej reprezentácie SR.
9. Každý uchádzač o individuálne členstvo v SKoZ z radov športovcov je povinný pri
podaní žiadosti o členstvo uviesť svoju príslušnosť ku riadnemu členovi SKoZ,
prostredníctvom ktorého, sa bude podieľať na činnosti SKoZ a ktorý bude plniť
overovaciu povinnosť, vo vzťahu k ním uvedeným údajom a bude zodpovedať za
aktuálnosť zdrojovej evidencie SKoZ, voči ktorým má overovaciu povinnosť.
Overovacou autoritou môže byť aj SKoZ.
10. Uchádzač o individuálne členstvo v SKoZ, ktorý nie je športovcom, nie je povinný pri
podaní žiadosti o členstvo uviesť svoju príslušnosť ku riadnemu členovi SKoZ, je však
povinný uviesť príslušnú skupinu športových odborníkov, do ktorej patrí, keď sa
uchádza o individuálne členstvo v SKoZ. V takom prípade je overovacou autoritou
SKoZ, ktorý plní overovaciu povinnosť vo vzťahu k údajom uvedeným uchádzačom o
individuálne členstvo.
11. Registračný orgán, Matričná komisia SKoZ, zaregistruje osobu po overení splnenia
podmienok členstva overovacou autoritou, ako individuálneho člena SKoZ.
12. Osobné údaje uchádzačov o individuálne členstvo v SKoZ uvedené v ich
registračnom formulári budú v súlade s predpismi SKoZ zapísané do zdrojovej
evidencie SKoZ a zverejnené na webovom portáli SKoZ, alebo iným obvyklým
spôsobom.
13. Podmienky a postup prijatia za individuálneho člena SKoZ podrobnejšie upravuje
osobitný predpis, Registračný poriadok schválený Radou SKoZ.

Článok VI.
Štruktúra orgánov SKoZ a všeobecné zásady ich činnosti
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1. Štruktúra orgánov SKoZ vychádza z princípu paritného zastupovania členských
subjektov SKoZ volenými delegátmi a zástupcami.
2. Orgánmi SKoZ sú:
 Rada SKoZ,
 Výkonný výbor SKoZ (ďalej len VV),
 Prezident SKoZ,
 Aktív ŠTU,
 Kontrolór SKoZ
 Dozorná rada (ďalej DR),
 Komisie.
3. Členovia orgánov SKoZ, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať
nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie fungovania SKoZ a športovej činnosti
jeho členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov orgánov.
4. Štatutárny orgán a členovia orgánov SKoZ sú povinní vykonávať svoju funkciu
s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská odborných
orgánov, resp. ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie
zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.
5. SKoZ upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť výkonu
funkcie:
a) Kontrolóra SKoZ s výkonom funkcie Rady, VV, disciplinárnom orgáne alebo
orgáne na riešenie sporov a komisií.
b) Štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne SKoZ alebo jeho člena
s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa
tovarov alebo služieb pre SKoZ alebo jeho člena
c) Člena VV s výkonom funkcie Rady.
6. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SKoZ, 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.
7. Člen orgánu SKoZ, alebo jeho člena, 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 alebo prieskumnú pôsobnosť voči
konečnému rozhodnutiu orgánu SKoZ, alebo jeho člena.
8. Zo zasadnutia orgánov SKoZ s rozhodovacou pôsobnosťou (Rada SKoZ, VV SKoZ,
Aktív ŠTÚ) a z konania volieb sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje údaje v zmysle
Zákona o športe, uchováva sa minimálne po dobu 6 rokov odo dňa zasadnutia
a zašle sa všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu
najneskôr 15 dní odo dňa zasadnutia, resp. je zverejnená na webovom portáli SKoZ.
9. Spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SKoZ a osôb s jeho príslušnosťou, riešia
určené orgány v zmysle príslušných športovo – technických predpisov SKoZ.
10. Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od
iných orgánov SKoZ.
11. Voľby do orgánov SKoZ sa vykonávajú na zasadnutí Rady SKoZ, v súlade
s Volebným poriadkom, ktorý schvaľuje Rada SKoZ s ďalšími predpismi SKoZ.
Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SKoZ zabezpečuje volebná komisia
volená Radou SKoZ.
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12. Na žiadosť člena Rady SKoZ alebo člena SKoZ, MŠVVaŠ SR určí nezávislého
pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej
komisie vrátane sčítavania hlasov.
13. Nezávislý pozorovateľ uvedie svoje zistenie o príprave, priebehu a výsledku volieb v
písomnej správe, v ktorej uvedie prípadné zistené nedostatky. Na zistené nedostatky
je povinný upozorniť volebnú komisiu a Kontrolóra SKoZ, bezodkladne po ich zistení.
Správa nezávislého pozorovateľa je prílohou zápisnice z volieb.
14. Úhradu účelne a preukázateľne vynaložených nákladov spojených s účasťou
nezávislého pozorovateľa na voľbách znáša SKoZ.
15. Orgán SKoZ je na návrh predsedajúcej osoby orgánu oprávnený v prípade veci, ktorá
neznesie odklad, prijať rozhodnutie aj vo forme elektronického hlasovania členov
orgánu SKoZ, že súhlasia s navrhovaným opatrením. Smernicu upravujúcu postup
elektronického hlasovania a rozhodnutia orgánov, prostredníctvom ktorej je možné
hlasovať týmto spôsobom, schvaľuje Rada SKoZ.
16. Členovia orgánov SKoZ na všetkých úrovniach riadenia kolkárskeho športu musia
v záležitostiach klubu, ktorého právomoci podliehajú, zachovávať nestrannosť.
17. Ak na osobu s príslušnosťou ku SKoZ bola podaná obžaloba za trestný čin športovej
korupcie, VV bezodkladne rozhodne o pozastavení výkonu funkcie tejto osoby až do
skončenia trestného konania o tomto trestnom čine.

Článok VII.
Rada SKoZ

1. Rada SKoZ je najvyšším orgánom SKoZ.
2. Rada SKoZ môže byť riadna, mimoriadna alebo volebná.
3. Na volebnej Rade SKoZ konanej každé štyri roky sa uskutočňujú voľby:
a) Prezidenta SKoZ a členov VV SKoZ,
b) predsedov a podpredsedov orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti.
4. DR a Kontrolór SKoZ sa volia na obdobie 5 rokov na Rade SKoZ, ktorá predchádza
uplynutiu ich funkčného obdobia. Ak bola nová DR a Kontrolór SKoZ zvolený pred
uplynutím funkčného obdobia, výkon funkcie zvolenej DR a Kontrolóra SKoZ začína
dňom nasledujúcim po uplynutí funkčného obdobia DR a Kontrolóra SKoZ.
5. Rada SKoZ, na ktorej sa konajú doplňujúce voľby, sa nepovažuje za volebnú Radu
SKoZ.
6. Členovia Rady SKoZ :
a) 14 členov Rady SKoZ je volených na základe územného princípu zástupcami 7
regionálnych kolkárskych zväzov. Každý regionálny zväz zvolí na zasadnutí
svojho najvyššieho orgánu do Rady SKoZ dvoch členov na dobu štyroch rokov
a je oprávnený zvoliť aj náhradníkov týchto členov. Regionálny zväz má právo
v priebehu štvorročného obdobia takto zvoleného člena Rady SKoZ odvolať
a zvoliť iného.
b) 2 členovia klubov z najvyšších súťaží SKoZ, ktorých si zvolia kluby na svojom
zasadnutí.
c) 1 člen za individuálnych členov bez oddielovej príslušnosti, ktorého si zvolia
prostredníctvom zasadnutia, ktoré zvolá sekretariát SKoZ.
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7. Na zasadnutí Rady SKoZ sa zúčastňuje s hlasom poradným, bez práva hlasovať
Prezident SKoZ, Kontrolór SKoZ, generálny sekretár a v prípade potreby členovia VV
SKoZ a prizvaní hostia.
8. Zasadnutie Rady SKoZ je neverejné.
9. Rada SKoZ si zo svojich členov zvolí predsedu Rady SKoZ.
10. Rokovanie Rady SKoZ vedie Prezident SKoZ alebo ním poverená osoba, spravidla
člen Rady SKoZ, v prípade potreby člen VV SKoZ.
11. Prípravu a priebeh Rady SKoZ upravuje Rokovací poriadok SKoZ, ktorý schvaľuje
Rada SKoZ.
12. Prípravu a priebeh volebnej Rady SKoZ upravuje Volebný poriadok SKoZ, ktorý
schvaľuje Rada SKoZ.
13. Zasadnutia Rady SKoZ sa uskutočňujú podľa týchto pravidiel:
a) riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz za rok,
b) pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú
osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí najmenej sedem dní
pred konaním zasadnutia,
c) program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku stretnutia;
d) na uznášaniaschopnosť zasadnutia Rady SKoZ je potrebná prítomnosť
nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Rady SKoZ s právom hlasovať
a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných s právom
hlasovať; na rozhodnutia podľa bodu 20, písmeno a), g), h), o), sa vyžaduje
súhlas kvalifikovanej väčšiny, ktorá je dvojtretinová väčšina všetkých členov Rady
SKoZ. Každý člen Rady SKoZ má pri hlasovaní jeden hlas.
e) Ak zasadnutie nie je uznášaniaschopné ani hodinu po oznámenom začiatku
zasadnutia, na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov
prítomných členov, ak bol dodržaný postup písmena b) a podnetom zasadnutia je
iba program podľa písmena b),
14. Mimoriadnu Radu SKoZ je oprávnený zvolať:
a) najmenej 1/3 členov Rady SKoZ,
b) tri regionálne zväzy SKoZ,
c) Prezident SKoZ
d) Kontrolór SKoZ
e) VV SKoZ
15. Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov SKoZ a noví členovia orgánov na ďalšie
obdobie neboli zvolení, mimoriadnu Radu SKoZ je oprávnený zvolať ktorýkoľvek
riadny člen SKoZ.
16. VV SKoZ zvolá mimoriadnu Radu SKoZ, ak o tom rozhodne kvalifikovaná väčšina
členov tohto orgánu
17. V návrhu na zvolanie mimoriadnej Rady SKoZ musí ten, kto ju zvoláva, uviesť body,
ktoré majú byť súčasťou programu rokovania mimoriadnej Rady SKoZ.
18. Mimoriadna Rada SKoZ sa uskutoční do 60 dní odo dňa, kedy bol vykonaný právny
úkon doručenia žiadosti 1/3 riadnych členov SKoZ rozhodujúci pre jej uskutočnenie,
resp. rozhodnutie oprávnených členov zvolať mimoriadnu Radu SKoZ.
19. Pre mimoriadnu Radu SKoZ platia primerane ustanovenia upravujúce riadnu Radu
SKoZ.
20. Rada SKoZ najmä:
a) volí a odvoláva Prezidenta SKoZ na obdobie 4 rokov,
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b) volí a odvoláva predsedov disciplinárnych orgánov a orgánov na riešenie sporov
na obdobie 4 rokov,
c) volí a odvoláva členov VV SKoZ na obdobie 4 rokov,
d) volí a odvoláva Kontrolóra SKoZ na kontrolu činnosti a hospodárenia SKoZ
a schvaľuje jeho štatút, náhradu za stratu času a odmenu na obdobie 5 rokov,
e) volí DR a odvoláva DR na obdobie 5 rokov,
f) volí a odvoláva členov komisie podľa § 92 ods. (2) zákona, ktorá rozhoduje
v druhom stupni vo veciach porušenia antidopingových pravidiel,
g) schvaľuje Stanovy SKoZ a ich prípadné zmeny, alebo doplnky,
h) rozhoduje o zrušení SKoZ a o spôsobe likvidácie jeho majetku,
i) schvaľuje dlhodobé, čiastkové plány činnosti, ročný rozpočet SKoZ,
j) prerokováva správu o činnosti SKoZ, správu o hospodárení SKoZ, výročnú
správu SKoZ,
k) stanovuje systém udeľovania vyznamenaní,
l) rozhoduje o prijímaní riadnych členov a o zániku členstva v SKoZ vylúčením,
m) vykonáva funkciu orgánu mimoriadnej revízie rozhodnutí VV SKoZ v športovo–
technických veciach,
n) vydáva záväzné odporúčania pre VV SKoZ na zmenu predpisov, ktoré je VV
SKoZ povinný zapracovať do zmien predpisov pre bezprostredne nasledujúcu
súťažnú sezónu,
o) na základe návrhu Aktívu ŠTÚ schvaľuje reorganizáciu súťaží v rámci Súťažného
poriadku,
p) na riešenie odborných problémov môže zriadiť stále, resp. dočasné komisie
Rady, ktoré sú poradným orgánom Rady SKoZ,
q) schvaľovať uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je
vyššia ako 10.000,- €,
r) schvaľovať vytvorenie alebo zrušenie obchodných spoločností alebo obchodného
podielu, akcií v obchodnej spoločnosti, v ktorej SKoZ spoločníkom alebo
akcionárom.

Článok VIII.
Výkonný výbor SKoZ

1. VV SKoZ je najvyšším výkonným orgánom SKoZ, koná v mene SKoZ a riadi jeho
činnosť v súlade so Stanovami SKoZ a s dokumentmi schválenými Radou SKoZ.
2. Funkčné obdobie VV SKoZ je štvorročné.
3. VV SKoZ rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú predpismi SKoZ zverené do
právomoci Rady SKoZ alebo iného orgánu SKoZ.
4. VV SKoZ má 5 členov a je zložený z:
a) Prezidenta SKoZ,
b) Viceprezidenta,
c) Riaditeľa Športovo technického úseku ( ďalej len „ŠTÚ“),
d) Riaditeľa Útvaru štátnej reprezentácie ( ďalej len „ ÚŠtR“),
e) Riaditeľa Mediálneho útvaru.
5. Členov VV SKoZ volí Rada SKoZ.
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6. Na odvolanie Prezidenta SKoZ sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina delegátov Rady
SKoZ, na odvolanie člena VV SKoZ sa vyžaduje nadpolovičná väčšina delegátov
Rady SKoZ.
7. VV SKoZ zasadá podľa potreby, najmenej však 5 krát do roka.
8. Zasadnutia VV SKoZ zvoláva a ich priebeh riadi Prezident SKoZ alebo ním poverený
člen VV SKoZ.
9. Ak o zasadnutie písomne požiada nadpolovičná väčšina členov VV SKoZ, alebo ak
sa má rokovať o záležitostiach, ktoré spadajú do kompetencie Rady SKoZ a situácia
si vyžaduje ich okamžité riešenie, je Prezident SKoZ povinný zvolať mimoriadne
zasadnutie VV SKoZ do 7 dní od doručenia žiadosti, alebo od vzniku dôvodu na
zvolanie mimoriadneho zasadnutia VV SKoZ.
10. Zaradenie konkrétneho bodu do programu zasadnutia VV SKoZ môže navrhnúť
každý člen VV SKoZ, kontrolór SKoZ, resp. prizvaný člen SKoZ. Navrhované body do
programu zasadnutia VV SKoZ členovia VV SKoZ predkladajú Prezidentovi SKoZ
alebo generálnemu sekretárovi SKoZ spravidla najmenej 10 dní pred konaním
zasadnutia.
11. Program zasadnutia VV SKoZ zostavuje Prezident SKoZ v spolupráci s generálnym
sekretárom SKoZ.
12. Program zasadnutia VV SKoZ sa zasiela členom VV SKoZ spolu s pozvánkou a
materiálmi na rokovanie spravidla najmenej 7 dní pred konaním zasadnutia.
13. Na rokovaniach VV SKoZ sa môžu zúčastniť bez práva hlasovať aj iné prizvané
osoby, najmä generálny sekretár SKoZ, členovia Sekretariátu SKoZ, kontrolór SKoZ,
predseda DR SKoZ a osoba, ktorá zaznamenáva priebeh zasadnutia.
14. Zasadnutia VV SKoZ sú neverejné, iba ak VV SKoZ rozhodne inak.
15. VV SKoZ môže k jednotlivým prerokovávaným bodom programu prizvať tretie osoby,
aby vyjadrili odborné stanovisko, zodpovedali otázky alebo podali VV SKoZ
doplňujúce informácie k prerokovávanej veci. Prizvané tretie osoby nemajú
hlasovacie právo.
16. VV SKoZ má najmä právomoci:
a) rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú predpismi SKoZ zverené do
právomoci Rady SKoZ alebo iných orgánov SKoZ,
b) schvaľuje návrh strategického plánu SKoZ na príslušné volebné obdobie a
predkladá ho na schválenie Rade SKoZ,
c) schvaľuje projekty a úlohy vyplývajúce z plnenia strategického plánu SKoZ a
prerokováva správy o ich plnení, o ktorých v rámci správy o činnosti informuje
Radu SKoZ,
d) pripravuje a zvoláva zasadnutia riadnej alebo mimoriadnej Rady SKoZ,
e) volí a odvoláva predsedov a členov odborných komisií,
f) volí a odvoláva členov, ktorí rozhodujú v prvom stupni vo veciach porušenia
antidopingových pravidiel, pokiaľ to nie je v pôsobnosti disciplinárnej komisie.
g) usmerňuje činnosť odborných komisií spravidla prostredníctvom člena VV SKoZ v
spolupráci s príslušným predsedom komisie a generálnym sekretárom SKoZ,
h) v prípade potreby môže rozhodnúť o zostavení ad hoc komisie alebo pracovnej
skupiny,
i) rozhoduje o schválení smerníc SKoZ, štatútov a predpisov komisií a pracovných
skupín a o ich zmenách,
j) rozhoduje o námietke reprezentanta proti obsahu Štatútu reprezentanta,
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k) rozhoduje o schválení návrhu Prezidenta SKoZ na ustanovenie a odvolanie
Generálneho sekretára SKoZ,
l) rozhoduje o termínovej listine a iných športovo-technických predpisoch a
dokumentoch SKoZ,
m) rozhoduje o zásadných veciach súvisiacich s organizovaním majstrovských
a pohárových súťaží,
n) schvaľuje zaradenie športovcov do štátnej reprezentácie a jednotlivých
reprezentačných družstiev ako i výkonnostné kritéria pre zaradenie športovcov do
reprezentácie ako i jednotlivých družstiev,
o) schvaľuje nominácie členov štátnej športovej reprezentácie na významné súťaže,
p) schvaľuje návrh na zaradenie športových reprezentantov do rezortného
športového strediska,
q) schvaľuje zaradenie športovcov do zoznamu talentovaných športovcov ako i
výkonnostné kritéria pre zaradenie športovca do tohto zoznamu,
r) schvaľuje predpisy pre metodické riadenie a usmerňovanie prípravy športových
reprezentantov a talentovaných športovcov,
s) schvaľuje druhy športových odborníkov pre kolkársky šport vrátane ich odbornej
spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v kolkárskom športe a
schvaľuje ich odbornú prípravu a overuje ich odbornú spôsobilosť,
t) rozhoduje o uznaní odbornej kvalifikácie športových odborníkov, ak sa na uznanie
príslušnej odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný právny predpis,
u) rozhoduje o ustanovení a odvolaní trénerov reprezentačných družstiev SR a
ostatného technického personálu,
v) vytvára materiálne a organizačné podmienky pre reprezentačné družstvá SR,
w) schvaľuje nominačné listiny rozhodcov a delegátov súťaží riadených SKoZ a
navrhuje rozhodcov a delegátov na listiny medzinárodnej športovej organizácie.
x) na uznášaniaschopnosť zasadnutia VV SKoZ je potrebná prítomnosť
nadpolovičnej väčšiny členov VV SKoZ vrátane prezidenta a viceprezidenta
a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou svojich členov, pri rovnosti
hlasov má rozhodujúci hlas Prezident SKoZ.
17. Povinnosti členov VV SKoZ sú stanovené v organizačnom poriadku.

Článok IX.
Aktív ŠTÚ

1. Aktív ŠTÚ je poradným orgánom Rady SKoZ, resp. VV SKoZ, ktorý navrhuje
štruktúry súťaží riadených SKoZ, navrhuje nové súťaže, rozpis ligových súťaží
a rozpisy jednotlivých turnajov riadených SKoZ.
2. Aktív ŠTÚ zvoláva SKoZ minimálne jeden krát ročne, spravidla po ukončení
súťažného ročníka (v mesiaci jún).
3. Aktív ŠTÚ tvoria zástupcovia každého družstva prihláseného do súťaží riadených
SKoZ s hlasom rozhodujúcim, Prezident SKoZ, predseda ŠTU a generálny sekretár
SKoZ s hlasom poradným.
4. Aktív ŠTÚ je uznášaniaschopný pri nadpolovičnej účasti. Zmeny ustanovení sa
považujú za schválené pri nadpolovičnej väčšine prítomných členov.
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5. Podľa návrhov a odporúčaní Aktívu ŠTÚ predseda ŠTU, resp. VV SKoZ predloží na
schválenie Rade SKoZ požiadavky zmien predpisov, prijaté na zasadnutí pre
bezprostredne najbližší súťažný ročník.

Článok X.
Prezident SKoZ a Sekretariát SKoZ

1. Štatutárnym orgánom SKoZ a VV SKoZ je prezident SKoZ, ktorý koná v mene SKoZ
samostatne.
2. Sekretariát SKoZ je profesionálnym aparátom SKoZ, ktorý zriaďuje VV SKoZ na
zabezpečenie administratívnej, odbornej, športovej, propagačnej a ekonomickej
činnosti SKoZ a na plnenie úloh SKoZ.
3. Na čele Sekretariátu SKoZ je Generálny sekretár (ďalej len GS), ktorý zodpovedá VV
SKoZ za kvalitný výkon práce sekretariátu. Na návrh Prezidenta SKoZ, GS menuje
a odvoláva VV SKoZ. GS vykonáva svoju funkciu v pracovno-právnom vzťahu
k SKoZ.
4. Sekretariát je viazaný smernicami, organizačnými pokynmi SKoZ a rozhodnutiami
útvarov/komisií, Rady SKoZ, resp. VV SKoZ a plní zverené úlohy podľa odborných
schopností, najlepšieho vedomia a svedomia.
5. Zloženie, právomoc, pôsobnosť a organizačnú štruktúru Sekretariátu schvaľuje VV
SKoZ.
6. Sekretariát poskytuje primeranú administratívnu a organizačno-technickú podporu
pre činnosť Rady SKoZ, VV SKoZ, komisií a ostatných orgánov SKoZ, ako aj pre
svojich členov v súlade s predpismi SKoZ, upravujúcimi podmienky poskytnutia
podpory pre ich činnosť.
7. Zamestnanec sekretariátu nesmie byť členom VV SKoZ, Rady SKoZ a Kontrolórom
SKoZ.
8. GS je oprávnený zúčastniť sa bez hlasovacieho práva na rokovaniach všetkých
orgánov SKoZ.

Článok XI.
Kontrolór SKoZ
1. Kontrolór SKoZ vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly SKoZ a
je najvyšším kontrolným orgánom SKoZ.
2. Kontrolóra SKoZ volí a odvoláva Rada SKoZ. Za Kontrolóra SKoZ môže byť zvolená
fyzická osoba, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná
a spĺňa kvalifikačné predpoklady. Kvalifikačné predpoklady a spôsobilosť na výkon
funkcie Kontrolóra ustanovuje Zákon. Funkcia Kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom
funkcie člena Rady SKoZ, člena VV SKoZ, disciplinárneho orgánu, orgánu na
riešenie sporov, v ktorej vykonáva funkciu Kontrolóra SKoZ.
3. Funkčné obdobie Kontrolóra SKoZ je 5 rokov.
4. Funkcia Kontrolóra SKoZ zaniká stratou spôsobilosti na výkon funkcie Kontrolóra
SKoZ podľa Zákona, alebo na základe rozhodnutia disciplinárneho orgánu športovej
organizácie z dôvodu závažného porušenia povinnosti Kontrolóra SKoZ.
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5. Kontrolór SKoZ môže byť pred uplynutím jeho funkčného obdobia odvolaný z funkcie
Radou SKoZ, kvalifikovanou väčšinou hlasov všetkých delegátov; dôvod odvolania
musí byť uvedený v rozhodnutí o odvolaní.
6. Kontrolór SKoZ má pri výkone svojej funkcie právo na náhradu hotových výdavkov
účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie Kontrolóra
SKoZ a súčasne za výkon funkcie Kontrolóra SKoZ mu môže byť schválená náhrada
za stratu času a odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje Rada
SKoZ.
7. Kontrolór SKoZ výkonom svojej funkcie zabezpečuje, aby sa predchádzalo
závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právneho poriadku, predpisov a
rozhodnutí SKoZ a aby sa predchádzalo ukladaniu sankcií, opatrení a negatívnym
dôsledkom pre SKoZ a členov SKoZ.
8. Vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány SKoZ a orgány jeho
členov.
9. Vykonáva kontrolnú činnosť priebežne. Kontrolná činnosť je zameraná predovšetkým
na:
a) hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov,
b) dodržiavanie právnych predpisov a dodržiavanie predpisov a rozhodnutí SKoZ.
10. Kontrolór SKoZ ďalej:
a) vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí Rady SKoZ a ich
riadneho zverejňovania,
b) upozorňuje na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej
evidencii,
c) upozorňuje orgány SKoZ na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v
súlade s právnym poriadkom a predpismi SKoZ,
d) pri zistení závažných nedostatkov navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a
určuje lehoty na ich odstránenie,
e) vypracúva výročnú správu o činnosti Kontrolóra SKoZ, ktorú predkladá Rade
SKoZ,
f) vykonáva konzultačnú činnosť pre členov SKoZ,
g) posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov SKoZ s
právnym poriadkom, predpismi a rozhodnutiami SKoZ, medzinárodnej športovej
organizácie a iných športových organizácií, ktorých je SKoZ členom,
h) zúčastňuje sa na zasadnutiach Rady SKoZ, VV SKoZ, kontrolných orgánov SKoZ,
a ak to považuje za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov SKoZ,
i) vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov SKoZ
a zúčastňuje sa na zasadnutí volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov.
11. Podrobnosti výkonu a postupov pri vykonávaní funkcie kontrolóra a vykonávaní
kontroly upravuje Zákon.

Článok XII.
Majetok a hospodárenie SKoZ

1. Účtovné doklady podpisuje vždy Prezident SKoZ tak, že k vytlačenému alebo
napísanému názvu - Slovenský kolkársky zväz, menu a funkcii podpisujúci pripojí
svoj podpis.
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2. Možné zdroje majetku a finančné zdroje SKoZ sú:
a) Majetok získaný prevodom zo Slovenského združenia telesnej kultúry
b) Poplatky za registráciu hráčov (členské príspevky)
c) Poplatky za prestupy hráčov (členské príspevky)
d) Poplatky za súťaže (štartovné)
e) Správne poplatky a peňažné pokuty ukladané v republikových súťažiach
f) Peňažné poplatky z prestupov hráčov do zahraničia
g) Podiely na výsledkoch hospodárenia Slovenského združenia telesnej kultúry a
Konfederácie športových zväzov
h) Výsledky z vlastnej podnikateľskej činnosti
i) Dary a dotácie
j) Náhrady za televízne záznamy zo stretnutí organizovaných Zväzom
k) Úroky z finančných prostriedkov zväzu
l) Prostriedky z reklám
4. SKoZ hospodári na základe schváleného rozpočtu na kalendárny rok.
Bezprostredným spravovaním majetku a finančných záležitosti je poverený Prezident
SKoZ a GS SKoZ.
5. VV SKoZ predkladá Rade SKoZ každoročne správu o hospodárení SKoZ.
6. Finančné hospodárenie bližšie upravujú smernice ekonomického a finančného
hospodárenia SKoZ.

Článok XIII.
Zánik SKoZ
1. O zrušení SKoZ rozhoduje Rada SKoZ a rozhodnutie musí byť prijaté kvalifikovanou
väčšinou delegátov Rady SKoZ.
2. SKoZ môže zaniknúť:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR alebo súdu o jeho rozpustení.
3. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie.
4. V prípade zániku SKoZ bez právneho nástupcu vykoná Radou SKoZ určený likvidátor
likvidáciu majetku SKoZ, v zmysle ustanovení § 70 a nasl. Obchodného zákonníka s
použitím § 13 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov.
5. V prípade zrušenia SKoZ s ustanovením právneho nástupcu prechádza všetok
majetok, aktíva, pasíva, záväzky a pohľadávky z právnych vzťahov, na právneho
nástupcu SKoZ, ak Rada SKoZ nerozhodne inak.
6. Pri zániku SKoZ podľa odseku 2 písmeno b. vykoná majetkové vysporiadanie
likvidátor určený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
7. O spôsobe rozdelenia likvidačného zostatku rozhodne Rada SKoZ.

Článok XIV.
Právna subjektivita
1. SKoZ je právnickou osobou v právnej forme občianskeho združenia založeného
podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združení občanov.
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2. SKoZ koná prostredníctvom štatutárneho orgánu, ktorý je Prezident SKoZ, pričom
koná samostatne. Prezident môže písomne poveriť člena VV na konanie v mene
SKoZ v rozsahu im daného splnomocnenia.
3. Zmluvy a úradné listiny podpisuje vždy Prezident SKoZ.
4. Podpisovanie v SKoZ sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu
SKoZ, menu, priezvisku a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.

Článok XV.
Prechodné ustanovenia
1. V záujme obnovenia časovej postupnosti kreovania orgánov SKoZ a jeho členov sa
prvá volebná Rada SKoZ podľa Stanov SKoZ bude konať v mesiaci jún roku 2018.
2. Členovia SKoZ, ktorí pred účinnosťou Stanov SKoZ boli členmi SKoZ ako právnické
osoby, sa považujú za riadnych členov podľa Stanov SKoZ, ak Stanovy SKoZ
nestanovujú inak.
3. Všetci riadni členovia SKoZ do 31.12.2016 zosúladia svoje stanovy so Stanovami
SKoZ a následne ich predložia SKoZ na posúdenie ich súladu so Stanovami SKoZ.
4. Riadni členovia SKoZ sú povinní dodatočne, do 30.11.2016, splniť podmienky
členstva v SKoZ, podľa článku 4, resp. 5.
5. Doterajší členovia SKoZ, ktorí nesplnia podmienky členstva, alebo si nepodajú
prihlášku do 30.11.2016, ich členstvo v SKoZ k uvedenému dňu zaniká.
6. Všetci členovia klubov bez právnej subjektivity sú povinní si podať prihlášky za
individuálnych členov SKoZ do 30.11.2016.

Článok XVI.
Záverečné ustanovenie

1. Výklad týchto stanov prislúcha Rade SKoZ.
2. Práva a povinnosti členov SKoZ, orgánov SKoZ a činnosť SKoZ, ktoré nie sú
upravené v stanovách, sa riadia príslušnými predpismi Zákona o športe č. 440/2015
Z.z., Zákona č. 83/1990 Zb. o združení občanov a ďalších právnych predpisov,
platných na území Slovenskej republiky.
3. Tieto Stanovy SKoZ schválila Rada SKoZ, dňa 20.10.2017. Stanovy nadobúdajú
účinnosť dňom ich schválenia.
4. Pri zmene a doplnení týchto Stanov SKoZ, je vydávané ich úplné znenie so
zapracovanými zmenami, ktoré nadobudli účinnosť dňom:
 20.10.2017 Článok I., bod 4. (Zmena sídla SKoZ – pôvodne Gagarinova
2872/3, Trenčín)
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