STANOVY SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE OLYMPIONIKOV

1.

Článok 1
( základné ustanovenie)
Slovenská asociácia olympionikov (ďalej len SAO) je združením športovcov –
účastníkov olympijských hier s pôsobnosťou na celom území SR.
SAO je členom Slovenského olympijského výboru.
SAO je členom WOA (Svetovej asociácie olympionikov ).
Sídlom SAO je Bratislava, Kukučinova 26.

2.
3.
4.

Článok 2
( poslanie a činnosť )
1.
Poslaním SAO je presadzovať myšlienky slobody, demokracie a humanity, realizovať
princípy a ideály olympizmu, prispievať k rozvoju športu.
2. SAO prispieva k plneniu cieľov a úloh Medzinárodného olympijského výboru (ďalej len
MOV ), Európskych olympijských výborov (ďalej len EOV) a SOV. Vo svojej činnosti sa
riadi vlastnými stanovami, Olympijskou chartou, Stanovami SOV a ďalšími významnými
dokumentmi MOV, EOV a SOV.
3. SAO zameriava svoju činnosť najmä na :
a) združovanie športovcov – olympionikov a ich aktivizovanie v prospech rozvoja
olympizmu a športu, pomoc športovcom – olympionikom začleňovať sa do občianského
života, starostlivosť o ich spoločenské ocenenie, sociálnu úroveň, zdravotnú
starostlivosť a to aj po skončení aktívnej športovej činnosti,
b) propagovanie súťaženia fair – play a boj proti rasizmu, diskriminácii sociálnej a
náboženskej neznášanlivosti, kriminalite, dopingu a ďalším negatívnym spoločenským
javom,
c) podporovanie olympijskej reprezentácie SR,
d) organizovanie propagačných, osvetových, vzdelávacích, športových, kultúrnych
a spoločenských podujatí pre členov i širšiu verejnosť s osobitným zameraním na
detí a mládež,
e) aktívnu podporu činnosti a spoluprácu s olympijskými klubmi v SR.
Článok 3
( členstvo )
1. Členom SAO môže byť každý športovec, občan SR, resp. iný štátny príslušník, ktorý
reprezentoval SR, ČSR, ČSSR, ČSFR na olympijských hrách.
2. Členstvo v SAO je dobrovoľné a vzniká podaním písomnej prihlášky a súhlasom so
Stanovami SAO.
3. Členstvo v SAO sa zamieta, resp. pozastavuje alebo odníma v prípade porušenia
Olympijskej charty, Stanov SOV, Stanov SAO, alebo zákonov SR.
Článok 4
( práva a povinnosti )
1.
a)
b)
c)

Člen SAO má právo :
na preukaz a odznak SAO,
zúčastniť sa na všetkých oficiálnych i neoficiálnych podujatiach usporiadaných SAO,
byť delegovaný na podujatia usporadúvané SOV,

d) voliť a byť volený do orgánov SAO a byť navrhovaný do orgánov SOV, EOV, MOV.
2. Člen SAO má povinnosť :
a) dodržiavať Stanovy SAO, Stanovy SOV a Olympijskú chartu,
b) zúčastniť sa na rokovaní valného zhromaždenia a v prípade zvolenia aj ďalších
orgánov SAO,
c) aktívne sa zapájať do činnosti SAO a SOV.
Článok 5
( vonkajšie vzťahy )
1. Orgány SAO delegujú svojich zástupcov na rokovanie SOV a WOA, zložiek a komisií
SOV a WOA, a navrhujú kandidátov na členov VV SOV a do orgánov EOV, MOV a WOA.
2. SAO spolupracuje s ostatnými zložkami a komisiami SOV.
3. SAO spolupracuje s obdobnými organizáciami v zahraničí.
Článok 6
( organizačná štruktúra )
1.Orgánmi SAO sú :
a) valné zhromaždenie SAO ako najvyšší orgán, ktorý sa zvoláva spravidla raz za cyklus
olympiády.
b) výbor SAO ako výkonný orgán, ktorý pozostáva spravidla z 9 členov volených
valným zhromaždením na 4 roky a zasadá spravidla 6-krát ročne,
c) predseda a podpredseda SAO, ktorých volí valné zhromaždenie na 4 roky.
2. uznesenia orgánov SAO sú platné, ak dosiahnu nadpolovičnú väčšinu prítomných členov
a prítomných je viac, ako polovica členov orgánu.
3. Do výlučnej právomoci valného zhromaždenia SAO patrí :
a) schvaľovať a upravovať stanovy SAO,
b) voliť predsedu a podpredsedu SAO, ktorí sú štatutárnymi zástupcami SAO,
c) voliť členov výboru SAO,
d) schvaľovať rokovací a volebný poriadok,
e) kontrolovať a hodnotiť činnosť a hospodárenie SAO,
f) delegovať olympionikov za členov SOV, EOV, MOV a WOA a ich zložiek a komisií,
g) rozhodovať o zániku a majetkovom vysporiadaní SAO.
4. Výbor SAO na svojom zasadnutí rozhoduje :
a) o rozpočte SAO na príslušný rok,
b) o programe SAO na príslušný rok,
c) o vzniku a zániku komisií a zložiek SAO.
5. Prevádzku SAO organizačne a administratívne zabezpečuje sekretár SAO, ktorý je v stave
pracovníkov SOV.
Článok 7
( majetok SAO )
Majetok SAO tvorí:
- dotácia z rozpočtu SOV.
- členské príspevky,
- príjem z podujatí SAO,
- príjem z edičnej a obchodnej činnosti,
- dary.
Za hospodárenie zodpovedá výbor SAO na základe schváleného programu a rozpočtu SAO.

Článok 8
( záverečné ustanovenia )
Tieto Stanovy boli prijaté valným zhromaždením SAO dňa 20. júna 2003.
K tomuto termínu nadobúdajú účinnosť.
Súčasne sa týmto rušia Stanovy SAO, ktoré boli registrované dňa 31. júla 2000 pod číslom
spisu : VVS/1-900/90-17184
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