
 

 

 
   
 

Zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené funkcie a voľby 

volených orgánov – výňatok zo stanov SRÚ: 

 
ČI. 5 

Orgány SRÚ 
 

1) Orgánmi SRÚ sú: 

a) Valné zhromaždenie, 

b) Výkonný výbor, 

c) Kontrolór, 

d) Rozhodcovská rada. 

 

2) Každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SRÚ, ak ju navrhne 

Klub SRÚ alebo člen SRÚ; ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou 

k SRÚ, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny. 

 

3) Funkčné obdobie členov Výkonného výboru sú 4 roky, funkčné obdobie kontrolóra je 5 rokov 

a funkčné obdobie členov Rozhodcovskej rady je 6 rokov. 

 

 

 

ČI. 6 

Valné zhromaždenie 
 

 

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  

 

 

12) 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.  

 

 

13) Valné zhromaždenie najmä 

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, 

o) volí kontrolóra nadpolovičnou väčšinou prítomných Delegátov, 

p) odvoláva kontrolóra dvojtretinovou väčšinou všetkých Delegátov s uvedením dôvodu 

 

14) Voľby do orgánov SRÚ, hlasovanie o personálnych otázkach, alebo hlasovanie na požiadanie 

aspoň jednej štvrtiny prítomných Delegátov sa vykonávajú tajne. V ostatných prípadoch sa 

hlasovanie vykonáva verejne.  

 

15) Prezident SRÚ je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek člena SRÚ požiadať Ministerstvo 

školstva, vedy výskumu a športu SR o určenie nezávislého pozorovateľa, ktorý bude 

oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. 

 

16) Členom valného zhromaždenia s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SRÚ len na základe 

výkonu funkcie v orgáne SRÚ.  

 

 

ČI. 7 

Výkonný výbor 
 

 

3)  Členovi Výkonného výboru vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do Výkonného výboru.  

 



 

 

 
   
 

4) Členovi Výkonného výboru zaniká mandát 

a) uplynutím štyroch rokov odo dňa jeho zvolenia, 

b) písomným vzdaním sa členstva vo Výkonnom výbore, 

c) odvolaním Valným zhromaždením, alebo 

d) úmrtím. 

 

5) Členovia Výkonného výboru, ktorým uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 4 písm. a) tohto 

článku, sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie fungovania SRÚ až 

do zvolenia nových členov Výkonného výboru.  

 

6) Zaniknutím mandátu člena Výkonného výboru podľa bodu 4 písm. b) až d) Výkonný výbor 

pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšieho Valného 

zhromaždenia. Na tomto Valnom zhromaždení Delegáti zvolia nového člena Výkonného 

výboru v súlade s ČI. 6 bodom 13, písm. h).  

 

 

ČI. 8 

Kontrolór 
 

 

 

3) Kontrolórovi vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb kontrolóra. 

 

4) Kontrolórovi zaniká mandát 

a) uplynutím štyroch rokov od jeho zvolenia, 

b) písomným vzdaním, 

c) odvolaním Valným zhromaždením, alebo 

d) úmrtím. 

 

 

ČI. 9 

Rozhodcovská rada 
 

 

6) Rozhodcovská rada má 3 členov. 

 

7) Členovi Rozhodcovskej rady vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do Rozhodcovskej 

rady. 

 

8) Členovi Rozhodcovskej rady zaniká mandát: 

a) uplynutím šiestich rokov odo dňa jeho zvolenia, 

b) písomným vzdaním sa členstva v Rozhodcovskej rade 

c) odvolaním Valným zhromaždením, alebo 

d) úmrtím. 

 

9) Členovia Rozhodcovskej rady, ktorým uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 8 písm. a) tohto 

článku, sú oprávnení vykonávať svoju činnosť v doterajšom rozsahu, a to až do zvolenia 

nových členov Rozhodcovskej rady. 

 

10) Zaniknutím mandátu člena Rozhodcovskej rady podľa bodu 8) písm. b) až d) Rozhodcovská 

rada pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšieho 

Valného zhromaždenia. Na tomto Valnom zhromaždení Delegáti zvolia nového člena 

Rozhodcovskej rady v súlade s ČI. 6 bodom 13, písm. i). 

 


