ORGANIZAČNÝ PORIADOK
SLOVENSKEJ OLYMPIJSKEJ AKADÉMIE
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Slovenská olympijská akadémia (ďalej len SOA) je organizačnou zložkou
Slovenského olympijského a športového výboru (ďalej len SOŠV) bez právnej
subjektivity.
2. Vznik a činnosť SOA vyplýva zo stanov SOŠV.
3. Logo SOA navrhuje a schvaľuje VV SOŠV a musí byť v súlade s podmienkami, ktoré
určí Medzinárodný olympijský výbor (ďalej len MOV).
4. Vo svojej činnosti sa SOA riadi Olympijskou chartou a programom Medzinárodnej
olympijskej akadémie (ďalej len MOA), stanovami SOŠV, jeho organizačnou
štruktúrou a organizačným poriadkom SOA.
5. SOA má celoslovenskú pôsobnosť. Sídlo je Slovenský olympijský a športový výbor,
Kukučínova 26, 838 08 Bratislava.
Článok 2
Poslanie a úlohy SOA
1. SOA pomáha SOŠV v rozvoji olympizmu na území Slovenskej republiky.
2. SOA zveľaďuje a chráni olympijské dedičstvo Slovenska.
3. SOA vysvetľuje, propaguje a realizuje olympijské princípy, idey a kategórie tak, ako
sú formulované Olympijskou chartou a ďalšími dokumentami olympijského hnutia.
4. SOA zabezpečuje olympijskú výchovu ako špecifický pedagogický proces realizovaný
vlastnými formami, metódami a prostriedkami.
5. SOA pôsobí na verejné autority, aby sa olympijská výchova stala súčasťou všeobecnovzdelávacieho a výchovného procesu detí a mládeže.
6. SOA sa podieľa na odbornom vzdelávaní členov športového a olympijského hnutia
vlastnými formami, metódami a prostriedkami.
7. SOA pomáha pri výchove, vzdelávaní a kariérnej prípravy športovcov-olympionikov
po skončení ich aktívnej športovej činnosti.
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8. SOA z poverenia SOŠV organizuje národné a medzinárodné podujatia, semináre,
konferencie, sympóziá a pod. s olympijskou a športovou tematikou.
9. SOA sa podieľa na príprave a vydávaní informácií, zborníkov, publikácií, monografií,
filmov a pod. s olympijskou a športovou tematikou, históriou olympizmu, učebníc
olympijskej výchovy atď.
10. SOA propaguje spolupôsobenie športu, olympizmu, umenia, kultúry a výchovy.
Organizuje umelecké súťaže, výstavy a ďalšie kultúrne podujatia so športovou
a olympijskou tematikou.
11. SOA pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje s členmi, zložkami a odbornými
komisiami SOŠV.
12. SOA spolupracuje s médiami, subjektmi masovej komunikácie, ďalšími športovými,
občianskymi a verejnými inštitúciami, výchovnými a vzdelávacími, vedeckými
a kultúrnymi zariadeniami a subjektmi pri šírení a propagácii olympizmu.
13. SOA spolupracuje s MOA, nadväzuje na jej činnosť, program a úlohy, zúčastňuje sa
jej aktivít, podujatí a zasadnutí.
14. SOA spolupracuje s národnými olympijskými akadémiami iných krajín.
Článok 3
Členstvo v SOA
1. Členom SOA sa môže stať ktorýkoľvek bezúhonný občan SR, ktorý má záujem
aktívne pôsobiť v štruktúre SOA, prispieť k plneniu jej úloh, poslania a cieľov.
2. Členstvo v SOA je dobrovoľné, bez nároku na odmenu alebo náhradu mzdy.
3. Členstvo v SOA nie je časovo obmedzené a člen môže dobrovoľne a kedykoľvek
členstvo v SOA ukončiť.
4. Členstvo v SOA môže byť individuálne alebo kolektívne.
5. O prijatí za člena SOA rozhoduje predsedníctvo SOA.
6. Člen SOA podpisom prihlášky vyjadruje svoj súhlas s organizačným poriadkom SOA,
jej poslaním a cieľmi a zaväzuje sa aktívne pôsobiť pri ich plnení.
Článok 4
Orgány SOA
1. Orgány SOA tvoria:
- Konferencia SOA
- Predsedníctvo SOA
- Predseda SOA
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2. Najvyšším orgánom SOA je Konferencia SOA. Koná sa spravidla jedenkrát za
olympijský cyklus. Konferenciu zvoláva predsedníctvo SOA.
3. Konferencia SOA schvaľuje program a hodnotenie činnosti za olympijský cyklus.

4. Predsedníctvo SOA tvorí:
- predseda SOA
- podpredsedovia SOA
- predsedovia komisií SOA
- tajomník SOA
- prezident SOŠV ad hoc
5. Predsedníctvo SOA sa schádza spravidla štyri krát ročne a riadi činnosť SOA medzi
konferenciami. Predsedníctvo SOA schvaľuje členov SOA, plán činnosti SOA na
kalendárny rok, zloženie a plány činnosti jednotlivých komisií SOA, hodnotenie
činnosti SOA za kalendárny rok a navrhuje VV SOŠV rozpočet na realizáciu aktivít
SOA.
6. Predsedníctvo SOA navrhuje členov športového a olympijského hnutia, študentov škôl
na pracovné cesty, na aktívnu účasť SOA na podujatiach v zahraničí a pod.
7. Predsedníctvo SOA navrhuje členov športového a olympijského hnutia na každoročné
ocenenia a vyznamenania SOŠV a MOV.
8. Predseda SOA zodpovedá za činnosť SOA. Zvoláva zasadnutia predsedníctva.
9. Predseda SOA je členom Komisie pre rozvoj olympizmu SOŠV.
10. Tajomníkom SOA je zamestnanec sekretariátu SOŠV.
Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Logo SOA:

2. Činnosť SOA je finančne zabezpečovaná z rozpočtu SOŠV. Na zabezpečenie
niektorých úloh SOA sa môžu finančne podieľať aj Slovenská olympijská
marketingová, a.s. (ďalej len SOM, a.s.), Nadácia SOŠV, respektíve iné zdroje
prostredníctvom SOŠV.
3. Organizačný poriadok SOA, jeho zmeny a doplnky prerokováva Konferencia SOA
a schvaľuje VV SOŠV.
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4. Tento Organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia VV SOŠV
a účinnosť dňom 7. marca 2019.
5. Platnosť tohto Organizačného poriadku ruší platnosť Štatútu SOA, ktorý schválil VV
SOV dňa 16. mája 2015.

Anton Siekel
prezident SOŠV
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