ORGANIZAČNÝ PORIADOK
ZDRUŽENIA OLYMPIJSKÝCH KLUBOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Článok 1
Základné ustanovenia
1) Združenie olympijských klubov Slovenskej republiky (ďalej len ZOK SR) je organizačnou
zložkou Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej len SOŠV) bez právnej subjektivity.
2) ZOK SR je združením právnických osôb založeným v zmysle ustanovenia § 20f a nasl. Občianskeho zákonníka. ZOK SR bolo založené zakladateľskou zmluvou uzavretou dňa 9.
marca 2001 na čas neurčitý.
3) Činnosť ZOK SR sa riadi stanovami SOŠV, Olympijskou chartou a Štatútom ZOK SR.
4) ZOK SR má celoslovenskú pôsobnosť. Sídlom je SOŠV: Kukučínova 26, 838 08 Bratislava.

Článok 2
Poslanie a úlohy ZOK SR
1) ZOK SR úzko spolupracuje so SOŠV, ktorý riadi olympijské hnutie v Slovenskej republike,
s cieľom aktívne sa podieľať na jeho činnosti v súlade s jeho poslaním a úlohami.
2) ZOK SR je založené za účelom zabezpečenia spoločného postupu svojich členov pri šírení
olympizmu dosahovaní vyššej účasti občanov a zvyšovaní celkového záujmu spoločnosti
o šírenie a napĺňanie cieľov olympijského hnutia.
3) V rámci svojej činnosti ZOK SR najmä:
a) koordinuje postup združených subjektov t.j. olympijských klubov SR pri šírení
a rozvíjaní olympijského hnutia,
b) získava podporu kontaktom s jednotlivými osobnosťami olympijského, športového,
spoločenského, ekonomického a politického života, aktívne spolupracuje so štátnymi
orgánmi a orgánmi obcí. Organizuje vlastné výchovno-vzdelávacie, kultúrne, spoločenské a iné podujatia pre verejnosť, zameraných na propagáciu, rozvoj a popularizáciu
olympijského hnutia na Slovensku s osobitným zameraním na mládež,
c) vypracováva návrhy, podnety a ďalšie podania pre SOŠV,

d) v rámci starostlivosti o členov združených subjektov - starších olympionikov koordinuje postup združených subjektov pri zabezpečovaní vhodnej pomoci z oblasti zdravotnej starostlivosti a rehabilitácie, v rámci starostlivosti o mladých olympionikov koordinuje postup združených subjektov pri zabezpečovaní vhodných odborných stáží,
odbornej praxe a študijných pobytov v súlade s ich športovou a odbornou prípravou.
Článok 3
Členstvo v ZOK SR
1) Členmi ZOK SR sú olympijské kluby pôsobiace na území SR.
2) Písomnú prihlášku do ZOK SR podáva nový olympijský klub SR prostredníctvom výkonného výboru ZOK SR. Súčasťou prihlášky je vyhlásenie o tom, že záujemca o prijatie za
člena súhlasí s týmto štatútom.
3) Členstvo vzniká, ak boli splnené všetky podmienky, dňom rozhodnutia výkonného výboru
ZOK SR o prijatí prihlášky. Rozhodnutie o prijatí záujemcu za riadneho člena ZOK SR sa
oznamuje členovi písomne.
4) Členstvo zaniká:
a) vzdaním sa členstva. Člen svoje rozhodnutie o vzdaní sa členstva v združení oznamuje
doporučeným listom výkonnému výboru združenia. Výkonný výbor ZOK SR oboznamuje o vzdaní sa členstva valné zhromaždenie ZOK SR. Členstvo zaniká prerokovaním
oznámenia o vzdaní sa členstva výkonným výborom ZOK SR,
b) zrušením členstva. Členstvo môže byť na návrh výkonného výboru ZOK SR zrušené
rozhodnutím valného zhromaždenia ZOK SR, ak člen závažným spôsobom porušil svoje členské povinnosti uložené mu štatútom alebo závažným spôsobom porušil dobré
meno alebo záujmy združenia,
c) zánikom člena – právnickej osoby,
d) zánikom ZOK SR.

Článok 4
Práva a povinnosti členov
1) Každý riadny člen má právo:
a) zúčastniť sa na valnom zhromaždení ZOK SR, hlasovať na ňom, uplatňovať na ňom
návrhy, požadovať vysvetlenia,
b) navrhovať kandidátov do všetkých orgánov a volených funkcií ZOK SR,
c) slobodne vyjadrovať svoje názory na valnom zhromaždení ZOK SR a na rokovaniach
orgánov ZOK SR, ktorých je členom,
d) podávať návrhy na činnosť ZOK SR a pripomienky k práci jednotlivých členov alebo
orgánov ZOK SR,
e) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných pre členov ZOK SR,
f) propagovať poslanie a ciele ZOK SR.

2) Každý člen je povinný:
a) dodržiavať tento organizačný poriadok, ako aj všetky vnútorné pravidlá ZOK SR vydané v súlade s organizačným poriadkom,
b) dodržiavať rozhodnutia orgánov ZOK SR vydané v súlade s organizačným poriadkom,
ak sa ho týkajú,
c) napomáhať pri plnení cieľov a rozvíjaní činnosti ZOK SR.

Článok 5
Orgány ZOK SR
1) Orgánmi ZOK SR sú:
a) valné zhromaždenie ZOK SR,
b) výkonný výbor ZOK SR,
c) predseda ZOK SR.
2) Členstvo vo výkonnom výbore ZOK SR sa zakladá voľbou členov na valnom zhromaždení
ZOK SR a schválením vo výkonnom výbore SOŠV.

Článok 6
Valné zhromaždenie ZOK SR
1) Valné zhromaždenie ZOK SR je najvyšším orgánom ZOK SR, ktoré sa skladá zo všetkých
na ňom prítomných členov ZOK SR, t.j. zástupcov každého olympijského klubu SR - predsedu (podpredsedu, tajomníka olympijského klubu SR). Do jeho výlučnej pôsobnosti patrí:
a) schvaľovanie programu a volebného poriadku,
b) voľba a odvolanie členov výkonného výboru ZOK SR,
c) rozhodovanie na návrh výkonného výboru ZOK SR o zrušení členstva,
d) schvaľovanie plánu činnosti a rozpočtu ZOK SR,
e) schvaľovanie výročných správ ZOK SR a výkonného výboru ZOK SR a pod.,
f) vykonávanie zmien a doplnkov organizačného poriadku ZOK SR,
g) schvaľovanie návrhov, podnetov a požiadaviek SOŠV.
2) Každý člen (olympijský klub SR) a predseda ZOK SR má jeden hlas.
3) Zasadnutie členov sa koná spravidla dvakrát za kalendárny rok. Prvé zasadnutie valného
zhromaždenia ZOK SR v kalendárnom roku je výročné a výkonný výbor ZOK SR ho zvoláva tak, aby sa konalo najneskôr v I. štvrťroku príslušného kalendárneho roka. Mimoriadne valné zhromaždenie ZOK SR zvoláva výkonný výbor ZOK SR podľa potreby, vždy ho
však musí zvolať, ak o to požiadajú dve tretiny členov ZOK SR. V písomnej žiadosti členov o zvolanie mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia ZOK SR sa uvedie program jeho rokovania, ktorý môže výkonný výbor ZOK SR doplniť o ďalšie body.

4) Ak zasadnutie valného zhromaždenia ZOK SR nie je schopné sa uznášať, zvolá výkonný
výbor ZOK SR náhradné zasadnutie valného zhromaždenia ZOK SR. Náhradné zasadnutie
valného zhromaždenia ZOK SR sa zvoláva s nezmeneným programom.
5) Rozhodnutie o zrušení ZOK SR vyžaduje nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov
ZOK SR.
6) O každom zasadnutí valného zhromaždenia ZOK SR sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda, zapisovateľ a overovateľ.

Článok 7
Výkonný výbor ZOK SR
1) Výkonný výbor je výkonným orgánom ZOK SR. Je volený zo splnomocnených zástupcov
členov ZOK SR. Výkonný výbor ZOK SR riadi činnosť ZOK SR a rozhoduje o všetkých
záležitostiach ZOK SR. Výkonný výbor ZOK SR je povinný riadiť sa rozhodnutím valného
zhromaždenia ZOK SR.
2) Výkonný výbor ZOK SR má 5 členov. Funkčné obdobie členov výkonného výboru ZOK
SR sú štyri roky, končí však až voľbou nových členov výkonného výboru ZOK SR.
3) Na čele výkonného výboru je predseda ZOK SR navrhovaný členmi výkonného výboru
ZOK SR. Predsedu výkonného výboru zastupuje v čase jeho neprítomnosti predsedom
ustanovený zástupca z členov výkonného výboru ZOK SR.
4) Po odstúpení niektorého člena výkonného výboru ZOK SR, výkonný výbor ZOK SR má
právo navrhnúť na kooptovanie valnému zhromaždeniu ZOK SR, v priebehu funkčného
obdobia, člena pre doplnenie počtu členov výkonného výboru ZOK SR.

Článok 8
Predseda ZOK SR
1) Predseda ZOK SR je predstaviteľom ZOK SR, zastupuje ho navonok a koná v jeho mene
vo všetkých veciach a je členom Komisie pre rozvoj olympizmu SOŠV.
2) Predsedu ZOK SR odsúhlasuje valné zhromaždenie ZOK SR na návrh výkonného výboru
ZOK SR a schválením výkonného výboru SOŠV. Predseda ZOK SR je povinný sa pri výkone svojej činnosti riadiť uzneseniami zasadnutí valného zhromaždenia a výkonného výboru ZOK SR.
3) Funkčné obdobie predsedu ZOK SR sú štyri roky.

Článok 9
Záverečné ustanovenia
1) Činnosť ZOK SR je finančne zabezpečená z rozpočtu SOŠV. Na zabezpečenie niektorých
úloh ZOK SR sa môžu finančne podieľať aj Slovenská olympijská marketingová, a.s. (ďalej len SOM, a.s.) respektíve iné zdroje prostredníctvom SOŠV.
2) Organizačný poriadok, jeho zmeny a doplnky schvaľuje VZ ZOK SR.
3) Organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia VV SOŠV.

Anton Siekel
prezident SOŠV

