
 

 
   
 

počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov národného športového zväzu a 

počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny – výňatok stanov: 

 
ČI. 6 

Valné zhromaždenie 

 
 

14) Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je nadpolovičná väčšina všetkých členov 

Valného zhromaždenia s právom hlasovať. Rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou 

hlasov prítomných členov Valného zhromaždenia s právom hlasovať.  

15) Valné zhromaždenie najmä 

a) schvaľuje program rokovania a návrhy na jeho zmenu na začiatku Valného zhromaždenia 

nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov, 

b) rozhoduje o prijatí a zmenách stanov SRÚ dvojtretinovou väčšinou prítomných 

Delegátov, 

c) rozhoduje o zániku SRÚ dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov, 

d) schvaľuje súťaže SRÚ dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov, 

e) rozhoduje o žiadostiach o prijatie nových Klubov SRÚ a členov SRÚ a o ich vylúčení zo 

SRÚ nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov,  

f) uznáva oblasti pôsobnosti SRÚ (ďalej len „Oblasť“), nadpolovičnou väčšinou prítomných 

Delegátov, 

g) volí a odvoláva členov volebnej komisie, ktorá riadi voľby do orgánov SRÚ podľa písm. 

h) tohto bodu nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov, 

h) volí a odvoláva  prezidenta SRÚ, generálneho sekretára SRÚ a športového riaditeľa SRÚ 

nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov, 

i) volí a odvoláva členov Rozhodcovskej rady nadpolovičnou väčšinou prítomných 

Delegátov, 

j) schvaľuje plán činnosti/strategický plán SRÚ a výročnú správy nadpolovičnou väčšinou 

prítomných Delegátov,  

k) schvaľuje rozpočet SRÚ, správu o hospodárení a výročnú správu SRÚ nadpolovičnou 

väčšinou prítomných Delegátov,  

l) schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti1 alebo nadobudnutie, zmenu či zánik 

majetkových práv v takejto spoločnosti dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov 

m) schvaľuje uzatvorenie zmluvných vzťahov s hodnotou plnenia zo zmluvy vyššou ako 

30 000,- EUR, a to dvojtretinovou väčšinou prítomných Delegátov 

n) rozhoduje o akýchkoľvek iných otázkach nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov, 

o) volí kontrolóra nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov, 

p) odvoláva kontrolóra dvojtretinovou väčšinou všetkých Delegátov s uvedením dôvodu 

 

ČI. 7 

Výkonný výbor 

 
 

11) Výkonný výbor prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na jeho 

zasadnutí. 

ČI. 9 

Rozhodcovská rada 

 
 

13) Rozhodcovská rada prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na jeho 

zasadnutí. 

                                                           
1
 Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 


