
 

 

 
   
 

kľúč delegátov najvyššieho orgánu – výňatok stanov: 

 

 

ČI. 6 

Valné zhromaždenie 
 

1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SRÚ. 

2) Členovia Valného zhromaždenia sú 

a) delegáti Klubov SRÚ (ďalej len „Delegát“); Delegátom Klubu SRÚ je jeho štatutárny 

orgán alebo ním písomne poverená osoba 

b) zástupcovia športovcov, športových odborníkov a ďalších členov SRÚ 

c) zástupcovia zvolení športovými klubmi, športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími 

členmi SRÚ, 

d) členovia Výkonného výboru, 

e) kontrolór, 

f) členovia Rozhodcovskej rady, 

g) predkladatelia žiadostí o členstvo právnických osôb v SRÚ, 

h) hostia navrhnutí ktorýmkoľvek účastníkom Valného zhromaždenia, prítomnosť ktorých 

musí schváliť Valné zhromaždenie. 

3) Zástupca športovcov je volený nasledovne: 

a) záujmovou organizáciou športovcov – členov SRÚ, a to nadpolovičnou väčšinou 

hlasov členov záujmovej organizácie športovcov – členov SRÚ 

b) najmenej 50 športovcami – členmi SRÚ, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov 

hlasujúcich športovcov – členov SRÚ  

4) Zástupca športových odborníkov je volený nasledovne: 

a) záujmovou organizáciou športových odborníkov – členov SRÚ, a to 

nadpolovičnou väčšinou hlasov členov záujmovej organizácie športových 

odborníkov – členov SRÚ 

b) najmenej 50 športovými odborníkmi – členmi SRÚ, a to nadpolovičnou väčšinou 

hlasov hlasujúcich športových odborníkov – členov SRÚ  

5) Volený člen valného zhromaždenia sa zúčastňuje na zasadnutí valného zhromaždenia osobne 

alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen valného 

zhromaždenia; volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na 

zasadnutí valného zhromaždenia predložením zápisnice o jeho zvolení. 

6) Právo hlasovať má:  

a) Delegát takého Klubu SRÚ, ktorý mal najmenej štyroch Aktívnych členov v 

kalendárnom roku, predchádzajúcom roku konania Valného zhromaždenia pričom 

počet hlasov, ktoré má Delegát Klubu SRÚ sa určí ako súčet hlasov podľa 

nasledovných kritérií: 

1. jeden hlas za splnenie podmienky mať najmenej štyroch Aktívnych členov v 

kalendárnom roku, predchádzajúcom roku konania Valného zhromaždenia  

2. jeden hlas za každé družstvo Klubu SRÚ, ktoré sa zúčastnilo v kalendárnom 

roku, predchádzajúcom roku konania Valného zhromaždenia súťaže 

organizovanej SRÚ 

3. jeden hlas za družstvo mužov v XV ragby Klubu SRÚ, ktoré sa zúčastnilo 

v kalendárnom roku, predchádzajúcom roku konania Valného zhromaždenia 

najvyššej súťaže mužov v XV ragby organizovanej SRÚ 

b) zástupca športovcov, športových odborníkov a ďalších členov SRÚ alebo zástupca 

zvolený športovými klubmi, športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími 

členmi SRÚ, pričom každý takto zvolený zástupca má jeden hlas  

 
 


