
 

 

 

 

 

ORGANIZAČNÝ PORIADOK 

KLUBU FAIR PLAY  

SLOVENSKÉHO OLYMPIJSKÉHO A ŠPORTOVÉHO VÝBORU 

 

Výkonný výbor Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej len „VV SOŠV“) 

zriaďuje Klub fair play Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej len „KFP 

SOŠV“) a vydáva tento organizačný poriadok: 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenie 

 

Organizačný poriadok upravuje pôsobnosť, zloženie, organizáciu práce, postup 

a rozhodovanie KFP SOŠV.  

 

Článok 2 

Základné ustanovenia 

 

1) KFP SOŠV je organizačnou zložkou Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej 

len „SOŠV“) bez právnej subjektivity.  

2) Činnosť KFP SOŠV sa riadi Stanovami SOŠV, Olympijskou chartou a Organizačným po-

riadkom KFP SOŠV.  

3) KFP SOŠV je súčasťou olympijského hnutia v Slovenskej republike, ktorého poslaním je  

šíriť, propagovať a presadzovať myšlienky fair play.  

4) KFP SOŠV je členom Európskeho hnutia fair play (ďalej len „EFPM“) a spolupracuje s Me-

dzinárodným výborom fair play (ďalej len „CIFP“).  

5) KFP SOŠV má celoslovenskú pôsobnosť so sídlom KFP SOŠV: Kukučínova 26, 838 08 

Bratislava.  

 

Článok 3 

Poslanie a úlohy KFP SOŠV 

 

1) KFP SOŠV pomáha SOŠV v plnení jeho poslania, cieľov a úloh.  

2) KFP SOŠV prispieva k rozvoju olympizmu.  

3) KFP SOŠV organizuje športové, kultúrne, vzdelávacie, spoločenské a iné podujatia. 

Zabezpečuje publikačnú a informačnú činnosť. Propaguje a podporuje idey a činy fair 

play, ako aj ich nositeľov v športovom hnutí.  

4) KFP SOŠV aktívne bojuje proti dopingu v športe.  

5) KFP SOŠV oceňuje laureátov cien fair play a navrhuje na schválenie VV SOŠV laureá-

tov Ceny Jána Popluhára. 

6) KFP SOŠV organizuje vyhlasovanie cien fair play za príslušný kalendárny rok.  

7) KFP SOŠV vedie dokumentáciu o svojej činnosti a evidenciu laureátov a ocenení fair 

play.  



  

8) KFP SOŠV podporuje rozvoj športovej etiky a kritizuje nešportové správanie a porušo-

vanie zásad fair play, prejavy intolerancie, rasizmu, xenofóbie a kriminality v športe.  

9) KFP SOŠV predovšetkým v oblasti olympizmu spolupracuje s členmi SOŠV, ďalšími 

organizačnými zložkami a odbornými komisiami SOŠV.  

10) KFP SOŠV uskutočňuje medzinárodnú činnosť v spolupráci s CIFP resp. s EFPM a s 

národnými organizáciami fair play v zahraničí.  

11) KFP SOŠV propaguje činnosť a výsledky KFP SOŠV na Slovensku i v zahraničí.  

 

Článok 4 

Členstvo v KFP SOŠV 

 

1) Členstvo v KFP SOŠV je čestné.  Môže byť individuálne alebo kolektívne.  

2) Čestným členom KFP SOŠV sa môže stať fyzická osoba alebo kolektív, ktorá/ktorý 

bola/bol ocenená/ocenený cenou EFPM, CIFP alebo KFP SOŠV, súhlasí so Stanovami 

SOŠV a s Organizačným poriadkom KFP SOŠV.   

3) Čestné členstvo v KFP SOŠV zaniká:  

a) vzdaním sa členstva, 

b) porušením Stanov SOŠV a Organizačného poriadku KFP SOŠV na návrh kolé-

gia  KFP SOŠV po schválení VV SOŠV,  

c) preukázaným závažným porušením zásad fair play v živote, ktorého dôsledkom 

bolo právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, 

d) zrušením KFP SOŠV rozhodnutím SOŠV alebo zánikom SOŠV bez právneho 

nástupcu. 

 

Článok 5 

Orgány KFP SOŠV 

 

1) Činnosť KFP SOŠV riadi kolégium KFP SOŠV.  

2) Kolégium KFP SOŠV má najmenej 5 členov, ktorých menuje VV SOŠV, väčšina z nich 

musí byť čestnými členmi KFP SOŠV.  

3) Funkčné obdobie členov kolégia KFP SOŠV je zhodné s funkčným obdobím SOŠV, 

končí sa však až menovaním nových členov kolégia. 

4) Kolégium KFP SOŠV riadi činnosť KFP SOŠV.  

5) Kolégium KFP SOŠV sa skladá z predsedu KFP SOŠV, podpredsedu KFP SOŠV a z 

členov kolégia. 

6) Predsedu KFP SOŠV menuje VV SOŠV z radov členov kolégia. 

7) Predseda KFP SOŠV je členom Komisie pre rozvoj olympizmu SOŠV.  

8) Predsedu kolégia KFP SOŠV zastupuje v čase jeho neprítomnosti podpredseda KFP 

SOŠV, alebo ním poverený člen kolégia.  

9) Zasadnutia kolégia KFP SOŠV zvoláva predseda KFP SOŠV spravidla raz za tri mesia-

ce.  

10) Kolégium KFP SOŠV je uznášaniaschopné, ak sa na rokovaní zúčastní nadpolovičná 

väčšina jeho členov. Na platnosť uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina platných 

hlasov prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu KFP 

SOŠV.  

11) Kolégium KFP SOŠV predkladá VV SOŠV návrhy a odporúčania. 

12) Kolégium KFP SOŠV predkladá VV SOŠV raz ročne správu o činnosti. 

13) Kolégium KFP SOŠV navrhuje VV SOŠV kandidátov na udelenie Ceny Jána Popluhára 

a ocenení KFP SOŠV. 



  

14) Kolégium KFP SOŠV predkladá VV SOŠV návrhy kandidátov medzinárodných oce-

není fair play udeľovaných CIFP a EFPM. 

15) Kolégium KFP SOŠV navrhuje ocenenia KFP SOŠV podľa zásad, ktoré sú prílohou 

tohto Organizačného poriadku KFP SOŠV. 

16) Kolégium KFP SOŠV vykonáva celkovú evidenciu čestných členov KFP SOŠV. 

17) Kolégium KFP SOŠV prerokováva Organizačný poriadok KFP SOŠV a predkladá ho 

na schválenie VV SOŠV.  

18) Organizačné záležitosti KFP SOŠV a jeho kolégia zabezpečuje v rámci svojej pôsob-

nosti tajomník KFP SOŠV, ktorý je zamestnancom sekretariátu SOŠV.  

 

 

Článok 6 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Finančné náklady spojené s činnosťou FKP SOŠV zabezpečuje SOŠV z vlastného rozpočtu. 

Na zabezpečenie niektorých úloh KFP SOŠV sa môžu finančne podieľať aj Slovenská 

olympijské marketingová, a.s. (ďalej len “SOM, a.s. “), Nadácia Slovenského olympijského 

výboru, respektíve iné zdroje prostredníctvom SOŠV.  

 

2) Organizačný poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje VV SOŠV. 

 

3) Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia VV SOŠV.  

 

 

 

 

Anton Siekel 

prezident SOŠV 

 

 


