Štatút
Ombudsmana
Slovenského olympijského výboru

Článok 1
Základne ustanovenia
1. Ombudsman SOV je orgánom Slovenského olympijského výboru (ďalej SOV), podľa
čl.IV. odstavec 1. písmeno e, Stanov SOV.
2. Ombudsman SOV je pri výkone svojej funkcie nezávislý na orgánoch SOV a riadi sa
Stanovami SOV, Olympijskou chartou a predpismi SOV, záväznými predpismi SR a
športových subjektov združených v SOV.
Článok 2
Pôsobnosť a voľba ombudsmana SOV
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Ombudsman pôsobí v olympijskom hnutí v rámci SOV. Jeho poslaním je sledovať
naplňovanie olympijských myšlienok, dohliadať na dodržiavanie olympijských princípov
a je prostredníkom pri riešení sporov. Vo svojej činnosti ombudsman SOV pôsobí ako
ochranca práv členov SOV, ktoré im zaručujú Olympijská charta, Stanovy SOV vrátane
ďalších predpisov SOV a princípy demokratického právneho štátu v záležitostiach
vyplývajúcich z pôsobenia a konania orgánov členských subjektov SOV. Ombudsman SOV
napríklad upozorňuje na nečinnosť orgánov členských subjektov SOV, môže preskúmavať
rozhodnutia ich orgánov a podobne.
Činnosti uvedené v bode 1 ombudsman rieši na základe vlastnej iniciatívy, alebo na základe
podnetov členov SOV alebo orgánov SOV.
Ombudsman využíva pri svojej činnosti metódy a postupy slúžiace na alternatívne riešenie
sporov medzi členmi SOV a podáva nezávislé stanoviská a odporúčania.
SOV a príslušné orgány všetkých jeho členov poskytujú ombudsmanovi SOV pri výkone
jeho funkcie plnú súčinnosť, spoluprácu a podporu.
Ombudsman je oprávnený v prípade nerešpektovania alebo porušenia právnych a ďalších
predpisov SOV či iných pochybení, obracať sa na orgány SOV a orgány jeho členov
a žiadať nápravu.
Ombudsmana SOV volí na návrh členov SOV valné zhromaždenie SOV. Jeho funkčné
obdobie je štyri roky.
Funkcia ombudsmana SOV je nezlučiteľná s inou volenou či menovanou funkciou v SOV.
Ombudsman má právo zúčastniť sa rokovaní orgánov SOV bez hlasu.
Pôsobnosť ombudsmana zaniká:
a. uplynutím funkčného obdobia,
b. vzdaním sa písomnou rezignáciou,
c. odvolaním plénom VZ SOV,
d. úmrtím.
Článok 3
Podmienky na výkon funkcie

1.

Do funkcie ombudsmana SOV môže byť členmi SOV navrhnutá a zvolená osoba, ktorá
spĺňa nasledujúce podmienky:
a. Ukončené vysokoškolské vzdelanie,
b. Vek aspoň 40 rokov,
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c. Dlhodobo vo svojej činnosti rešpektuje olympijské myšlienky a princípy fair
play a riadi sa nimi.
2. Aspoň jedno volebné obdobie pôsobil v orgánoch SOV, členských športových organizácií
alebo medzinárodných športových organizácií a inštitúcií.
3. Prax minimálne 15 rokov so zameraním na legislatívu, právnu, disciplinárnu, arbitrážnu
športovo-technickú alebo odvolaciu oblasť.
Článok 4
Rokovanie ombudsmana SOV
1. Rokovania ombudsmana sú neverejne a z každého rokovania sa vyhotovuje zápis.
2. Za účelom objektívneho posudzovania predmetnej veci je ombudsman SOV oprávnený si
predvolať na rokovanie zodpovedné osoby a vyžiadať si písomné, prípadne ďalšie podklady.
3. Ombudsman pri výkone svojej funkcie je povinný konať nezávisle, nestranne a zodpovedne.
Zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
v priebehu rokovania. Je povinný dodržiavať Stanovy SOV, Olympijskú chartu a predpisy
SOV a všeobecne záväzné právne normy.
4. Náklady spojené s činnosťou ombudsmana SOV sú hradené zo rozpočtu SOV. Výkon
funkcie je bez nároku na honorár.

Článok 5
Sídlo
1. Sídlom ombudsmana SOV je sídlo SOV, Kukučínova 26, Bratislava.
Článok 6
Záverečné ustanovenia
1. Ombudsman SOV si môže k výkonu svojej funkcie zriadiť poradný zbor.
2. Ombudsman SOV predkladá VZ SOV výročnú správu o svojej činnosti.
3. Tento Štatút ombudsmana SOV bol schválený VV SOV na jeho 256. rokovaní dňa
12.10.2016

PhDr.František Chmelár
Prezident SOV
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