
 
  

  

Š t a t ú t  

komisie športovcov SOV   
  

  

Kapitola 1 

Všeobecné ustanovenia 

  
1. Slovenský olympijský výbor, jeho orgán výkonný výbor SOV, zriaďuje v súlade so 

Stanovami SOV, registrovanými 28. 9. 2016 podľa čl. XII. ods. 1. stálu komisiu pod 

názvom “komisia športovcov SOV“.  

2. Komisia športovcov sa zriaďuje aj v súlade s Olympijskou chartou pravidlo 28, ods. 1.3. 

(Olympijská charta s platnosťou od 2. 8. 2016). 

       

  

Kapitola 2 

Poslanie komisie 

  
Základným poslaním komisie športovcov (KŠ SOV) je združovať aktívnych športovcov s 

cieľom :  

a.  sprostredkovania záujmov, potrieb, námetov a informácií medzi aktívnymi 

športovcami a SOV, pri rešpektovaní názorov športovcov a ich práv,  

b.  sprostredkovania návrhov opatrení a rozhodnutí orgánov SOV, ktoré majú dopad, 

alebo týkajú sa pôsobenia a činnosti aktívnych športovcov vo väzbe na prípravu a 

účasť na olympijské hry.  

c. komunikácie s orgánmi a štábom OH, resp. ZOH.  

 

  

Kapitola 3 

Zloženie 

 
1. Komisia má 9 riadnych členov:  

a. 5 z nich sú športovci, ktorí sa zúčastnili na niektorých z predchádzajúcich dvoch hier 

olympiády a boli zvolení športovcami; ich mandát členov komisie trvá 4 roky.  

b. 3 z nich sú športovci, ktorí sa zúčastnili na niektorých z predchádzajúcich dvoch 

zimných olympijských hier a boli zvolení športovcami; ich mandát členov komisie 

trvá 4 roky. Do skončenia ZOH 2018 sú na základe Stanov SOV, platných v čase 



volieb do komisie športovcov počas ZOH 2014, v komisii až 4 zástupcovia zimných 

športov, ktorých mandát vyprší v posledný deň ZOH 2018. 

       c) 1 člena na obdobie 4-ročného olympijského cyklu, t. j. do skončenia najbližších hier 

olympiády, menuje po skončení ZOH 2018 prezident SOV. 

2. Členmi komisie športovcov SOV ad hoc nad uvedený počet sú slovenskí členovia 

komisie športovcov MOV, ANOV a/alebo EOV. 

3. Každý člen komisie dostane menovací dekrét. 

4. Komisiu vedie predseda, ktorý je volený z členov komisie na návrh prezidenta SOV. V 

prípade, že komisia nezvolí prezidentom navrhovaného kandidáta na predsedu, má právo 

navrhnúť ďalších kandidátov ktorýkoľvek zvolený člen KŠ SOV. Zvolený je ten člen KŠ 

SOV, ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov. 

5. Predsedu komisie zastupuje podpredseda komisie v rozsahu oprávnení, ktoré mu určí 

predseda komisie. Podpredsedu komisie volia členovia komisie na návrh predsedu KŠ 

SOV, resp. ktoréhokoľvek zvoleného člena KŠ SOV. Zvolený za podpredsedu je ten člen, 

ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov. 

6. Tajomníka komisie, ktorý vykonáva administratívne úkony podľa pokynov predsedu 

komisie, určuje generálny sekretár SOV. 

7. Vznik členstva v komisii:  

a.  Členstvo vzniká voľbou,  

b.  Členstvo v komisií je na dobu určitú, na 4 roky. Mandát sa končí dňom vyhlásenia     

výsledkov volieb nových členov komisie.  

c. Zloženie komisie schvaľuje VV SOV v súlade s platnými Stanovami SOV. 

d. Kandidátom môže byť športovec, ktorý bol členom výpravy SR na jedných z dvoch 

posledných dvoch hier olympiády (OH), resp. zimných olympijských hier (ZOH). 

e. Mená kandidátov predkladá športový zväz, ktorý je členom SOV a riadi olympijský 

šport. Za jeden zväz môže byť navrhnutý  maximálne jeden kandidát.  

f. Konečný termín predkladania mien kandidátov je dátum skladania sľubu výpravy SR 

na OH, resp. ZOH.  

g. Právo voliť majú iba športovci, ktorí tvoria výpravu SR na OH, resp. ZOH.  

h. Voľby sa uskutočnia osobne a tajným hlasovaním počas konania OH, resp. ZOH. 

i. Miestom volieb je Olympijská dedina. 

j. Volebnú komisiu schvaľuje VV SOV.  

k.  Výsledky volieb vyhlasuje vedúci výpravy SR na OH, resp. ZOH.      

8.   Zánik členstva v komisii 

Členstvo v komisií zaniká: 

a. uplynutím mandátu, 

b. vzdaním sa,  

c.  úmrtím,  

d. vylúčením 

Vylúčením sa rozumie ukončenie členstva v komisii, keď člen svojím chovaním a konaním 

porušuje ustanovenia Olympijskej charty alebo Stanov SOV, alebo sa dlhodobo (viac ako 

jeden kalendárny rok) nezúčastňuje sa na zasadnutiach  KŠ SOV, nekomunikuje v 

elektronickej komunikácii, ani sa nezúčastňuje na akciách organizovaných SOV. Vylúčenie 

navrhuje predseda KŠ SOV a schvaľuje nadpolovičná väčšina členov KŠ SOV. V prípade 

vylúčenia člena komisie nahradí športovec, ktorý vo voľbách počas OH, resp. ZOH získal 

najvyšší počet hlasov po pôvodne zvolených kandidátoch.  

  

 



Kapitola 4 

Práva a povinnosti  členov  

 
1.  Predseda KŠ SOV je povinný zvolať rokovanie komisie aspoň 2-krát v priebehu 

kalendárneho roka. 

2.  Komisia športovcov má právo na piatich zástupcov vo valnom zhromaždení SOV, 

ktorých sama deleguje. Ich členstvo berie VZ SOV na vedomie. To neplatí pre člena 

MOV na Slovensku za komisiu športovcov MOV, ktorý je ex officio člen SOV. 

3.  Delegovaný zástupca komisie športovcov je ex officio člen výkonného výboru s hlasom 

rozhodujúcim. Jeho členstvo vo VV SOV berie VZ SOV na vedomie. 

4.   Delegovaný zástupca komisie športovcov je ex officio člen dozornej rady SOV. Jeho 

členstvo v dozornej rade SOV berie valné zhromaždenie SOV na vedomie.  

5.     Oprávnenia členov komisie:  

- zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie  na náklady SOV, podľa príslušných 

smerníc SOV,  

-  predkladať návrhy k príslušným bodom rokovania komisie ústnou alebo písomnou 

formou,  

-  byť informovaný o všetkých zásadných skutočnostiach týkajúcich sa práce 

komisie, jej záverov a prijatých opatrení. 

6.  Povinnosti členov:  

-  pristupovať zodpovedne k plneniu poslania a úloh komisie. 

7.   Predseda komisie má oprávnenia:  

-  zvolávať rokovanie komisie formou písomného pozvania zaslaného členom 

komisie najneskôr 10 dní pred jej konaním,   

- viesť rokovania komisie, 

- zastupovať komisiu na rokovaniach výkonného výboru SOV, pokiaľ komisia 

nerozhodne inak,  

- podpisovať dokumenty týkajúce sa činnosti komisie, v rozsahu vnútorných   

smerníc SOV. 

8.    Predseda komisie zodpovedá:  

- za činnosť komisie, 

-  za hospodárenie  komisie v rozsahu stanovených okruhov úloh. 

  

Kapitola 5 

Financovanie 

  
1.  Činnosť komisie je financovaná z rozpočtu SOV, v ktorom je na ňu vyčlenená samostatná 

kapitola. 

   

Kapitola 6 

Záverečné ustanovenia 

  
1.   Komisia je zriadená na dobu neurčitú,  

2.    Štatút komisie je možné meniť len rozhodnutím  VV SOV.  

  

  


