ŠTATÚT
SLOVENSKEJ OLYMPIJSKEJ AKADÉMIE

Článok 1
Základné ustanovenia
1. Slovenská olympijská akadémia (ďalej len SOA) je organizačnou zložkou
Slovenského olympijského výboru (ďalej len SOV) bez právnej subjektivity.
2. Vznik a činnosť SOA vyplýva zo stanov SOV.
3. Logo SOA navrhuje Predsedníctvo SOA a schvaľuje Výkonný výbor SOV (ďalej len
VV SOV) a musí byť v súlade s podmienkami, ktoré určí Medzinárodný olympijský
výbor (ďalej len MOV).
4. V činnosti sa SOA riadi Olympijskou chartou a programom Medzinárodnej
olympijskej akadémie (ďalej len MOA), stanovami SOV, jeho organizačným
poriadkom a Štatútom SOA.
5. SOA má celoslovenskú pôsobnosť. Sídlo je SOV : Kukučínova 26, 838 08 Bratislava.

Článok 2
Poslanie a úlohy SOA
1. SOA pomáha SOV 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 realizuje v praxi olympijskú výchovu ako špecifický pedagogický proces
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 sa podieľa na výchove, vzdelávaní a kariérnej príprave športovcov olympionikov
počas aj po skončení ich aktívnej športovej činnosti.
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8. SOA organizuje národné a medzinárodné stretnutia, semináre, konferencie, sympóziá
a pod. s olympijskou a športovou tématikou.
9. SOA pripravuje a vydáva prostredníctvom SOV informácie, zborníky, publikácie,
monografie, filmy a pod. s olympijskou a športovou tematikou, históriou olympizmu,
učebnice olympijskej výchovy atď.
10. SOA propaguje a presadzuje spolupôsobenie športu, olympizmu, umenia, kultúry
a výchovy. Organizuje umelecké súťaže, výstavy a ďalšie kultúrne podujatia so
športovou a olympijskou tématikou.
11. SOA pri plnení svojich úloh úzko spolupracuje s členmi SOA, odbornými komisiami
a ďalšími zložkami SOV.
12. SOA spolupracuje s médiami masovej komunikácie, ďalšími športovými, občianskymi
a verejnými inštitúciami, výchovnými a vzdelávacími, vedeckými a kultúrnymi
zariadeniami a subjektami 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, najmä tými,
s ktorými má SOV podpísané dohody o spolupráci.

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. Člen SOA podpisom vyhlásenia vyjadruje svoj súhlas so štatútom SOA, jej poslaním
a cieľmi a zaväzuje sa aktívne pôsobiť pri ich plnení.
6. O prijatí za člena SOA rozhoduje predsedníctvo SOA.
7. Člen SOA obdrží dekrét o svojom členstve na aktuálny olympijský cyklus.
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Článok 4
Orgány SOA
1. Najvyšším orgánom SOA je Konferencia SOA, ktorej sa zúčastňujú členovia SOA
a koná sa spravidla 1-krát za olympijský cyklus.
2. Konferencia SOA schvaľuje program a hodnotenie činnosti za olympijský cyklus.
3. Konferencia SOA navrhuje na schválenie VV SOV zloženie predsedníctva SOA,
program a hodnotenie činnosti SOA.
4. Predsedníctvo SOA pozostáva z :
- predsedu SOA
- podpredsedov SOA
- predsedov komisií SOA
- tajomníka SOA
5. Predsedníctvo SOA sa schádza spravidla 4-krát ročne a riadi činnosť SOA medzi
konferenciami.
6. 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 SOV rozpočet na realizáciu aktivít SOA.
7. Predsedníctvo SOA navrhuje svojich členov na pracovné cesty, na aktívnu účasť SOA
na podujatiach v zahraničí a pod.
8. Predsedníctvo SOA navrhuje členov športového a olympijského hnutia na každoročné
ocenenia a vyznamenania SOV a MOV.
9. Predseda SOA je predstaviteľom a vedúcou riadiacou osobou SOA, ktorá zodpovedá
za činnosť SOA. Predseda SOA zvoláva zasadnutia predsedníctva.
10. Predseda SOA je členom Rady olympizmu.
11. Tajomníkom SOA je zamestnanec sekretariátu SOV, ktorý túto funkciu vykonáva
spravidla na plný pracovný úväzok.
Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Logo SOA:
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Logo vychádza z ústrednej myšlienky kalokagatie, harmónie telesna a duševna. Vo
svojej zjednodušenej grafickej podobe vyzdvihuje poslanie SOA pri šírení tradícií
a vznešených myšlienok odkazu olympizmu.
V ľavej časti znaku fragment iónskeho stĺpu symbolizuje telesno a zároveň spätosť
s históriou a antickým odkazom, ktorý pretrval stáročia. Pravú časť znaku reprezentuje
štylizovaná podoba sovy ako symbolu múdrosti a vzdelávania.
Vizuálna podoba znaku je vyabstrahované do čitateľnej formy, ktorá umožňuje jeho
široké použitie v plošných technikách reprodukcie, ako aj v reliéfnom stvárnení.
2. Činnosť SOA je finančne zabezpečovaná z rozpočtu SOV. Na zabezpečenie
niektorých úloh SOA sa môžu finančne podieľať aj Slovenská olympijská
marketingová, a.s. (ďalej len SOM, a.s.), Nadácie SOV, respektíve iné zdroje získané
prostredníctvom SOV.
3. Štatút SOA, jeho zmeny a doplnky prerokováva Konferencia SOA a schvaľuje VV
SOV.
4. Štatút SOA nadobúda platnosť dňom jeho schválenia VV SOV a účinnosť dňom
11.apríla 2013.
5. Nadobudnutím účinnosti Štatútu SOA končí platnosť predchádzajúceho Štatútu, ktorý
schválil VV SOV 12.2.2009.

PhDr. František Chmelár
prezident SOV
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