
STANOVY 
 

SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE NATURÁLNEJ KULTURISTIKY 
 

 
PRVÁ  ČASŤ 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
  
Článok 1 
Názov, sídlo, právna forma a symboly 
  
1.1. Slovenská asociácia natuálnej kulturistiky je samostatnou a nezávislou právnickou osobou, ktorá 

má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 
občanov v znení neskorších predpisov. Je dobrovoľným záujmovým združením fyzických                 
a právnických osôb pôsobiacich v oblasti naturálnej kulturistiky a fitness a nadväzných športových 
disciplín na území Slovenskej republiky. 

 
1.2.  Názov združenia v slovenskom jazyku je: Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky  (v skratke       

a ďalej len “SANK”).  Názov združenia v anglickom jazyku: Slovak Asociation of Natural 
Bodybuilding ( v skratke a ďalej len „SANBB“). 

 
1.3.  Sídlom SANK je: Štefánikova 20, 071 01 Michalovce.  
 
1.4.  SANK je založená na dobu neurčitú.  
 
1.5. SANK je organizovaná a svoju činnosť vyvíja na demokratických princípoch, v súlade s Ústavou 

Slovenskej republiky, všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi, v zmysle svojich stanov  
a vlastných vnútorných predpisov. 

 
1.6. SANK je národným športovým zväzom v zmysle § 16 a nasl. Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe        

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   
  
1.7. SANK je členom Medzinárodnej asociácie naturálnej kulturistiky Global (International Natural 

Bodybuilding Association Global, v skratke „INBA Global“) a Európskej asociácie naturálnej 
kulturistiky Global (International Natural Bodybuilding Association Global Europe, v skratke “INBA 
Global Europe“). 

 
1.8.  Symbolmi SANK sú vlajka a figurálne logo so skratkou „SANK“ a s úplným názvom „Slovenská 

asociácia naturálnej kulturistiky“. 
 
 
Článok 2 
Poslanie, ciele a úlohy SANK 
  
2.1.  SANK zabezpečuje rozvoj naturálnej kulturistiky s dôrazom najmä na mládež i na zdravotne 

znevýhodnených občanov. Napomáha tvorbe návykov k ich pravidelnej športovej činnosti, 
organizácii a riadeniu národných súťaží, tvorbe národných reprezentačných výberov v štruktúre 
medzinárodných súťaží INBA Global a INBA Global Europe. 

 
2.2. Vydáva Stanovy, spracúva koncepciu rozvoja naturálnej kulturistiky a fitness a stanovuje vnútornú 

športovo-technickú reguláciu, najmä vo forme pravidiel súťaží, registračný, prestupový                     
a disciplinárny poriadok, podľa ktorých sa riadi činnosť v rámci SANK. 

 
2.3. Reprezentuje naturálnu kulturistiku a fitness a presadzuje záujmy svojich členov v spolupráci 

národnými športovými zväzmi, národnými organizáciami a inštitúciami a ústrednými orgánmi štátnej 
správy, najmä vo vzťahu k Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

 
2.4. SANK ako národný športový zväz a reprezentant naturálnej kulturistiky a fitness je jediným 

zástupcom INBA Global a INBA Global Europe na území SR. 



 
2.5. Aktívne napomáha boju proti dopingu, rozvíja aktivity proti zneužívaniu zakázaných látok z hľadiska 

dopingového účinku, najmä anabolických steroidov, hormonálnych látok a drog. SANK uplatňuje vo 
svojej činnosti Svetový antidopingový kódex WADA a národnú antidopingovú reguláciu 
prezentovanú Antidopingovou agentúrou SR, v znení  príslušných ustanovení Zákona o športe č. 
440/2015, Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. SANK podporuje naturálne         
a prirodzené zvyšovanie fyzickej zdatnosti bez poškodzovania zdravia na kondično-rekreačnej báze 
a vo vrcholovom športe. 

 
2.6.  Organizuje a riadi majstrovské národné a medzinárodné súťaže na území SR v naturálnej 

kulturistike a fitness a môže sa podieľať na ich finančnom zabezpečení. Zriaďuje interné komisie 
a poradné útvary na zabezpečenie športovo-technickej stránky športových súťaží, prestupov 
športovcov a dodržiavanie pravidiel počas športových podujatí. 

 
2.7. Zabezpečuje výber a riadi činnosť reprezentačných družstiev SR v naturálnej kulturistike a fitness, 

spolupracuje pri príprave športovej reprezentácie a účasti na medzinárodných športových súťažiach 
a podujatiach. 

 
2.8. Zabezpečuje a riadi prípravu športových odborníkov, koordináciu ich vzdelávania, vydáva športovo-

technické licencie pre trénerov, rozhodcov a športových odborníkov v naturálnej kulturistike 
a fitness.  

 
2.9.  Vykonáva registráciu športovcov, vedie matriku a dokumentačnú agendu svojich členov, trénerov, 

rozhodcov a športových odborníkov. 
 
2.10.  Zabezpečuje zverejňovanie športových výsledkov SANK, ich propagáciu a popularizáciu                  

v masmédiách a počas verejných spoločenských podujatí. SANK je  výhradným vlastníkom 
všetkých komerčných, reklamných, televíznych, rozhlasových práv, práv na fotografické snímky      
a audiovizuálne snímanie, všetkých marketingových a ďalších tu neuvedených práv, ktoré sa 
vzťahujú na všetky súťaže a akcie, ktoré sú riadené a organizované SANK na území SR. 

 
 
DRUHÁ ČASŤ 
VZŤAHY A ČLENSTVO V SANK 
 
Článok 3 
Vzťahy v SANK 
 
3.1. Vzťahy k členom SANK sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi SR, stanovami SANK, 

rozhodnutiami orgánov SANK a odporúčaniami INBA Global a INBA Global Europe, ktoré je SANK 
povinná uplatňovať vo svojej činnosti a sú pre členov SANK záväzné.  

 
3.2. Vzťahy medzi jednotlivými členmi SANK sú založené na zásade rešpektovania rovnoprávneho 

postavenia a nezasahovania do ich vnútorných záležitosti v akejkoľvek forme a akýmkoľvek 
spôsobom. 

  
 
Článok 4 
Členstvo v SANK 
 
4.1. Členstvo v SANK je dobrovoľné. Členstvo môže byť riadne alebo čestné. 
  
4.2. Riadnymi členmi SANK môžu byť: 
 a)   fyzické osoby –  jednotlivci ako členovia športových klubov, ako aj individuálni členovia,  
    s platnou registračnou kartou a licenčnou známkou. 

b) právnické osoby ako samostatné športové kluby registrované spravidla ako občianske  
združenia alebo samostatné právnické osoby na báze živnosti alebo obchodné spoločnosti. 

  
4.3. O prijatí za riadneho člena rozhoduje Výkonný výbor, pokiaľ sú splnené podmienky registrácie, 

úhrady registračného a licenčného poplatku za kalendárny rok. 



 
4.4. Riadne členstvo fyzickej alebo právnickej osoby v SANK zaniká dobrovoľným vystúpením, úmrtím, 

ukončením činnosti alebo právnym zánikom subjektu, ukončením činnosti pre nezaplatenie ročného 
členského, registračného a licenčného poplatku, alebo vylúčením člena rozhodnutím Výkonného 
výboru pre závažné porušenie Stanov alebo Disciplinárneho poriadku. Členstvo fyzickej osoby        
v SANK tiež zaniká vylúčením člena z registračného športového klubu a fitness centra. Pri 
vystúpení fyzickej osoby zo SANK sa vykoná vysporiadanie finančných a majetkových záväzkov 
voči SANK. Obnovenie členstva po prerušení alebo vystúpení zo SANK je možné iba na základe 
novej prihlášky, ktorá podlieha schváleniu Výkonného výboru SANK. Výkonný výbor určí aj nový 
registračný poplatok do 31. decembra v danom roku, ktorý predchádza roku obnovenia členstva. 
Obnovenie licenčnej karty pretekára po jeho vystúpení zo subjektu registrovaného v SANK je 
možné iba jedenkrát. Maximálna čakacia lehota na obnovenie členstva je 1 rok, pokiaľ to nie je        
v  rozpore s prípadným udeleným trestom v zmysle disciplinárneho poriadku. 

 
4.5. Riadni členovia prostredníctvom delegátov majú právo zúčastniť sa Konferencie SANK, uplatňovať 

svoje návrhy, kritiku, vyžadovať informácie o činnosti SANK a jej hospodárení. Majú právo voliť       
a byť volení do orgánov SANK. Riadni členovia majú právo spolupracovať so samosprávami obcí, 
kde pôsobia, orgánmi a organizáciami na úrovni obcí a vyšších územnosprávnych celkov. Majú 
právo zúčastňovať sa školení, seminárov a súťaží usporiadaných SANK a podieľať sa na výhodách 
poskytovaných členom SANK. Majú právo požiadať o finančnú podporu pri poriadaní súťaží 
riadených SANK a v príprave športovej reprezentácie. 

 
4.6. Riadni členovia majú povinnosť presadzovať záujmy SANK v miestach svojho pôsobenia, starať sa  

o všestranný rozvoj naturálnej kulturistiky a fitness, vychovávať pretekárov a podieľať sa na 
organizovaní športových podujatí v týchto športoch. Sú povinní dodržiavať Stanovy SANK, jej 
vnútorné predpisy a plniť uznesenia Výkonného výboru SANK. Riadni členovia sa môžu aktívne 
zúčastňovať len súťaží a akcií usporiadaných SANK na území Slovenskej republiky a v zahraničí 
usporiadaných výhradne INBA Global a INBA Global Europe. 

 
4.7. Čestným členom SANK sa môže stať akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa  

obzvlášť zaslúžila o rozvoj naturálnej kulturistiky a fitness na Slovensku. Čestné členstvo na návrh 
Prezidenta schvaľuje Konferencia SANK. 

 
4.8. Čestný člen má právo zúčastňovať sa Konferencie s hlasom poradným a má právo požiadať 
 Výkonný výbor SANK o vysvetlenie svojich pripomienok a žiadostí. Majú povinnosť podporovať 
 záujmy a rozvoj SANK. 
 
4.9. Čestné členstvo zaniká úmrtím člena alebo rozhodnutím Konferencie v prípade vlastnej žiadosti 
 čestného člena alebo jeho konaním proti záujmom SANK a poškodzovaním mena SANK. 
 
4.10. Za porušenie stanov a predpisov SANK, ako aj za ďalšie priestupky sú vyvodzované disciplinárne 
 opatrenia podľa Disciplinárneho poriadku SANK.  
 
 
Článok 5 
Práva riadneho člena SANK 
 
5.1. Zúčastňovať sa na činnosti registračného klubu, zúčastňovať sa priamo alebo nepriamo  
 prostredníctvom zástupcov na činnosti SANK, v stanovenom rozsahu na rokovaní orgánov               
 a hodnotení činnosti SANK, požadovať informácie o činnosti a hospodárení registračného klubu, 
 podávať podnety, návrhy, pripomienky, vyjadrovať názory na činnosť klubov a orgánov SANK. 
 
5.2. Voliť, byť volený a hlasovať, pokiaľ v čase hlasovania je člen plnoletý. 
 
5.3. Klub je právnická osoba založená na vykonávanie športu alebo na účasť v športových súťažiach 

organizovaných SANK. Športový klub môže byť založený ako občianske združenie, nezisková 
organizácia alebo ako obchodná spoločnosť.  

 



5.4. Podmienkou účasti člena SANK na súťažiach, ako aj získanie a trvanie licencie pre funkciu 
rozhodcu, trénera a cvičiteľa v naturálnej kulturistike a fitness je platná registrácia v SANK a úhrada 
registračného a licenčného poplatku za aktuálny kalendárny rok. 

  
 
TRETIA ČASŤ 
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A ORGÁNY SANK 
  
Článok 6 
Organizačné členenie SANK 
    
6.1.  Orgánmi SANK sú: 
  a) Konferencia 
  b) Prezident 
  c) Výkonný výbor  
  d) Kontrolór 
 e) Športovo-technická komisia  
 f)  Rozhodcovská komisia 
 g)  Disciplinárna komisia 
 h) Odvolacia komisia 
 
6.2. Odborné útvary SANK:  
 a) administratívne panely  
 b) pracovné a expertné skupiny  
    c) realizačné tímy 
 
 
Článok 7 
Konferencia  
  
7.1.  Konferencia je najvyšším orgánom SANK.  
 
7.2. Oprávneným účastníkom a platným delegátom Konferencie SANK s hlasovacím právom je jeden 

zástupca delegovaný riadnym členom, so stanovenou a dokladovanou klubovou príslušnosťou,  
osobne prítomný na Konferencii. Jeden delegát nesmie nijakou formou zastupovať viac ako jedného 
riadneho člena SANK. Delegát preukazuje svoj mandát písomným oznámením riadneho člena 
SANK. Mandát delegáta je nezastupiteľný. Každý riadny člen SANK nesie osobnú zodpovednosť za 
voľbu svojho delegáta. Každý delegát vykonáva svoj mandát slobodne, na základe svojho vlastného 
uváženia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi. Oprávneným účastníkom a platným delegátom 
Konferencie SANK s hlasovacím právom je aj Prezident, Generálny sekretár a traja členovia 
Výkonného výboru SANK. Účastníkom Konferencie SANK s hlasovacím právom môže byť aj 
delegát zastupujúci individividuálnych členov bez klubovej príslušnosti podľa kľúča stanoveného 
výkonným výborom. 

 
7.3.  Konferencia sa koná spravidla jeden raz za kalendárny rok a zvoláva ju Prezident. Mimoriadnu 

Konferenciu môže v odôvodnených prípadoch zvolať Prezident  alebo dve tretiny riadnych členov 
alebo Prezident na podnet  Výkonného výboru a/alebo Kontrolóra. 

  
7.3.  Termín, miesto konania a návrh programu Konferencie stanovuje Prezident. Informácie o konaní 

Konferencie sú bezodkladne zaslané elektronickou poštou riadnym členom SANK na nimi 
oznámené elektronické adresy najmenej 30 dní vopred a súčasne sú zverejnené na webovom sídle 
SANK – www.sank.sk. Každý návrh na zmenu programu Konferencie musí byť doručený 
Sekretariátu v písomnej forme so stručným odôvodnením, najneskôr 20 dní pred termínom konania 
Konferencie. 

 
7.4.  Konferencia schvaľuje všetky zásadné materiály týkajúce sa činnosti SANK, najmä stanovy a ich 

prípadnú zmenu, výročnú správu o činnosti SANK, výročnú správu Kontrolóra, ako aj iné významné 
dokumenty v návrhovej kompetencii Prezidenta a Výkonného výboru a ustanovuje členov 
pracovných komisií Konferencie.  

http://www.sank.sk/�


7.5. Konferencia volí Prezidenta, Generálneho sekretára a troch členov Výkonného výboru, ktorých 
funkčné obdobie je 5 rokov. Konferencia volí Kontrolóra na funkčné obdobie 6 rokov.  

 
7.6.  Konferencia prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou z celkového počtu všetkých prítomných 

delegátov riadnych členov SANK, ak je bez dôvodných pochybností preukázané, že všetci riadni 
členovia SANK boli riadne a včas pozvaní v zmysle článku 4. 

  
7.7.  Všetky rozhodnutia sa prijímajú kolektívne. Rozhodnutia sa prijímajú verejným hlasovaním, ak 

delegáti riadnych členov SANK prítomní na Konferencii nerozhodnú inak. Ak sa na Konferencii 
uskutočňujú voľby Prezidenta,  členov Výkonného výboru alebo Kontrolóra, tak sa uskutočňujú 
tajným hlasovaním, ak sa o miesto uchádzajú minimálne dvaja kandidáti. Ak sa na Konferencii 
uskutočňuje odvolávanie Prezidenta, členov Výkonného výboru alebo Kontrolóra, tak sa 
uskutočňuje tajným hlasovaním. Pre prijatie rozhodnutia, pokiaľ nie je uvedené inak, je potrebný 
súhlas nadpolovičnej väčšiny z celkového počtu všetkých prítomných delegátov riadnych členov 
SANK. 

  
7.8. Na Konferencii sa môžu ďalej zúčastniť Kontrolór, mimoriadni členovia, členovia odborných útvarov 

zriadených Výkonným výborom a iné pozvané osoby, ktoré sa môžu zapájať do diskusie, avšak 
nemajú hlasovacie právo. Prezidentovi, členom Výkonného výboru a Kontrolórovi bude udelené 
slovo, kedykoľvek o to požiadajú, pričom tohto práva ich môže zbaviť Konferencia iba hlasovaním. 

  
7.9.  Rokovanie Konferencie vedie Prezident alebo ním poverená osoba. 
  
7.10.  Podrobnosti o konaní zasadnutia Konferencie upraví Rokovací poriadok Konferencie. 
  
  
Článok 8 
Právomoc Konferencie 
  
8.1.  Konferencia má v rámci SANK právomoc normotvornú, kreačnú, rozhodovaciu a kontrolnú. 
  
8.2.  Konferencia: 

a) schvaľuje Stanovy SANK, ich zmeny a doplnky, 
b) schvaľuje Rokovací poriadok Konferencie, 
c) volí a odvoláva Prezidenta dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných delegátov, 
d) na návrh Prezidenta alebo delegáta Konferencie volí a odvoláva členov Výkonného výboru a to  

jednoduchou väčšinou hlasov prítomných delegátov, 
e) volí Kontrolóra dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných delegátov a odvoláva Kontrolóra 

dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných delegátov s  uvedením dôvodu odvolania, 
f) prerokúva správy o činnosti Výkonného výboru za uplynulé obdobie,  
g) stanovuje výšku odmeny Kontrolóra za jeho činnosť, 
h) prijíma v prípade potreby opatrenia na ďalší rozvoj činnosti SANK, 
i) rozhoduje o vstupe SANK do iných organizácií, ako aj o vystúpení z týchto organizácií, 
j) rozhoduje o zániku SANK, a to dvojtretinovou väčšinou delegátov všetkých členov SANK, 
k) volí a odvoláva likvidátora, 
l) rozhoduje o ďalších otázkach. 

 
Článok 9 
Výkonný výbor  
  
9.1.  Výkonný výbor je najvyšším riadiacim orgánom SANK. 
  
9.2.  Výkonný výbor má 5 členov a tvoria ho Prezident, Generálny sekretár a traja ďalší členovia 

Výkonného výboru, z nich jeden ako zástupca športovcov.  
  
9.3.  Výkonný výbor zasadá podľa potreby, spravidla však raz za tri mesiace. 
  
9.4.  Zasadnutia Výkonného výboru zvoláva a ich priebeh riadi Prezident. Oznámenie o zvolaní 

Výkonného výboru spolu s predbežným programom sa zasiela elektronickou formou najmenej 10 



dní vopred členom Výkonného výboru a Kontrolórovi. Ak o mimoriadne zasadnutie písomne požiada 
viac ako polovica členov Výkonného výboru, Prezident je povinný zvolať mimoriadne zasadnutie 
Výkonného výboru najneskôr do 14 dní od obdržania žiadosti na zvolanie mimoriadneho 
zasadnutia. 

  
9.5.  Predbežný program zasadnutia Výkonného výboru zostavuje Prezident alebo ním poverená osoba. 

Každý člen Výkonného výboru má právo navrhnúť doplnenie bodov do programu. Body, navrhnuté 
na zaradenie do programu zasadnutia, musia členovia Výkonného výboru predložiť najneskôr 5 dní 
pred konaním zasadnutia. Program spolu s pozvánkou bude primeraným spôsobom zaslaný členom 
Výkonného výboru a Kontrolórovi najneskôr 3 dni pred konaním zasadnutia Výkonného výboru. 

  
9.6.  Na zasadnutí Výkonného výboru sa môžu okrem jeho členov zúčastniť Kontrolór , pozvaní 

predsedovia odborných útvarov SANK, tak aj iné osoby, ktoré boli pozvané na zasadnutie 
Prezidentom alebo aspoň dvomi členmi Výkonného výboru. 

  
9.7.  Výkonný výbor je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 
  
9.8.  Výkonný výbor prijíma uznesenia nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov. Hlasovanie 

prostredníctvom zástupcu alebo na základe splnomocnenia nie je povolené. 
  
9.9.  Najneskôr do 10 pracovných dní po zasadnutí Výkonného výboru je Prezident SANK, alebo ním 

poverená osoba, povinný vyhotoviť zápis o rokovaní, ktorý sa ďalej postúpi na overenie osobe 
poverenej Výkonným výborom. Overený zápis o rokovaní je Výkonný výbor  povinný najneskôr do 
20 dní po zasadnutí Výkonného výboru SANK uverejniť na internetovej stránke www.sank.sk . 

  
9.10. Členovia Výkonného výboru môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí Výkonného výboru 

formou per-rollam. V takom prípade je návrh uznesenia Výkonného výboru predkladaný jednotlivým 
členom Výkonného výboru k vyjadreniu s oznámením primeranej lehoty, v ktorej majú urobiť 
písomné vyjadrenie k návrhu. Za písomné vyjadrenie je v tomto prípade považované aj hlasovanie 
prostredníctvom e-mailu. Ak sa člen Výkonného výboru nevyjadrí v uvedenej lehote, tak platí, že 
nesúhlasí s návrhom uznesenia. Väčšina sa počíta z celkového počtu hlasov prislúchajúcich 
všetkým členom Výkonného výboru. Výsledky hlasovania členom Výkonného výboru oznámi 
Prezident alebo ním poverená osoba. 

 
9.11. Výkonný výbor je povinný predkladať Konferencii správu o činnosti a o hospodárení za uplynulé 

obdobie jedného kalendárneho roka.  
 
9.12. Výkonný výbor je výhradne oprávnený podávať záväzný výklad Stanov, rozhodovať a riadiť činnosť 

SANK vo všetkých oblastiach.  
 
9.13. Výkonný výbor nemôže meniť rozhodnutia Disciplinárnej komisie a Odvolacej komisie, ktorých 

činnosť upravuje Disciplinárny a odvolací poriadok SANK.  
 
9.14. Výkonný výbor schvaľuje kalendáre majstrovských, pohárových a medzinárodných súťaží 

realizovaných SANK na území Slovenskej republiky v danom kalendárnom roku.  
 
9.15. Výkonný výbor na základe návrhu nominačných komisií schvaľuje nomináciu reprezentácie SR na 

vrcholné medzinárodné súťaže vo všetkých športoch, zastrešovaných SANK.  
 
9.16. Výkonný výbor dohliada na činnosť komisií a schvaľuje ich personálne zloženie.  
 
9.17. Výkonný výbor riadi činnosť súvisiacu s propagáciou a medializáciou činnosti SANK vo všetkých 

smeroch, včítane televíznych prenosov, využívaním reklamy a zmlúv so sponzormi                          
a marketingovými partnermi.  

 
9.18. Výkonný výbor uzatvára dohody s inými orgánmi a organizáciami a zabezpečuje styky s domácimi   

a zahraničnými športovými zväzmi a organizáciami.  
 
9.19. Výkonný výbor prerokováva účtovné uzávierky a rozpočet SANK.  
 

http://www.sank.sk/�


Článok 10 
Prezident 
  
10.1. Prezident je štatutárnym orgánom SANK, ktorý koná samostatne a nezávisle. Prezident riadi 

činnosť SANK medzi jednotlivými zasadnutiami Výkonného výboru a koná samostatne v mene 
SANK. Prezident  rozhoduje o všetkých záležitostiach SANK, ak nie sú týmito stanovami alebo 
vnútornými predpismi SANK vyhradené do pôsobnosti iných orgánov SANK. 

    
10.2.  Prezident zastupuje SANK v právnych, administratívnych a organizačných vzťahoch a je oprávnený 

v mene SANK podpisovať listiny, na základe ktorých dochádza k vzniku, zmene alebo zániku zmlúv, 
záväzkov a obdobných právnych vzťahov, ktorých je alebo má byť SANK účastníkom. 

     
10.3. Prvoradými úlohami Prezidenta sú najmä: 

a) realizovať alebo zabezpečiť realizáciu rozhodnutí prijatých Konferenciou  alebo Výkonným 
  výborom, 
b) zabezpečovať efektívne fungovanie orgánov SANK za účelom dosiahnutia cieľov definovaných 

  v týchto stanovách, 
c) dohliadať na prácu Generálneho sekretára, 
d) koordinovať vzťahy medzi SANK a INBA Global, resp. INBA Global Europe, ako aj ostatnými 

  športovými organizáciami, 
e) zastupovať SANK pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a inými  

  organizáciami, 
f)  priebežne informovať Výkonný výbor o plnení úloh podľa tohto odseku. 

   
10.4.  Prezident zvoláva a riadi zasadania Výkonného výboru. Ak o zvolanie Výkonného výboru písomne 

požiadajú najmenej dvaja členovia Výkonného výboru, prezident je povinný zvolať Výkonný výbor 
do 14 dní od doručenia ich písomnej žiadosti. 

  
10.5. Prezident predsedá zasadnutiu Konferencie, ak vedením Konferencie nepoveril inú osobu. 
  

   10.6.  Prezident menuje a ustanovuje Generálneho sekretára po jeho schválení Konferenciou SANK. Po 
predchádzajúcom súhlase Výkonného výboru môže pre účel plnenia úloh zriadiť sekretariát SANK. 
Generálny sekretár je členom Výkonného výboru a za plnenie svojich úloh zodpovedá výlučne 
Prezidentovi. 

   
10.7.  Prezidenta volí a odvoláva Konferencia. 
  
10.8. V čase neprítomnosti Prezidenta koná v mene SANK Generálny sekretár, ktorý môže urobiť iba    

také úkony, ktoré nepripúšťajú odklad.  
 
 
Článok 11 
Sekretariát SANK 
  
11.1.  Výkonným aparátom na zabezpečovanie plnenia úloh je Sekretariát, ktorý zriaďuje Prezident. 
  
11.2. Sekretariát vykonáva administratívnu prácu SANK pod vedením Generálneho sekretára alebo 

Prezidenta. Členovia sekretariátu sú viazaní vnútorným organizačným poriadkom SANK a plnia 
zverené úlohy, podľa najlepšieho vedomia a svedomia.  

  
  
Článok 12 
Generálny sekretár 
  
12.1. Generálny sekretár je menovaný Prezidentom po jeho schválení Konferenciou SANK a svoju 

funkciu môže vykonávať v pracovno-právnom vzťahu k SANK. 
  



12.2.  Generálny sekretár je štatutárnym orgánom SANK, ktorý koná samostatne a nezávisle. Generálny 
sekretár riadi Sekretariát SANK. Je priamym nadriadeným všetkým profesionálnym zamestnancom 
SANK. 

  
12.3.  Generálny sekretár zodpovedá predovšetkým za: 

a)  realizáciu rozhodnutí schválených Konferenciou a Výkonným výborom v súlade s nariadeniami   
     Prezidenta, 
b)   organizáciu riadnej a mimoriadnej Konferencie a zasadnutí Výkonného výboru a iných 
  pracovných a poradných útvarov, 
c)  zhotovenie, príp. zabezpečenie spracovania zápisu zo zasadnutia Konferencie a Výkonného 

   výboru, 
d)  riadnu správu a vedenie účtovníctva SANK, 
e)  korešpondenciu SANK, 
f)  vzťahy s členmi, komisiami, s inými národnými zväzmi a INBA Global, resp. INBA Global 

Europe, 
g)  organizáciu práce a činnosti sekretariátu, 
h) uzatváranie, zmenu a ukončenie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov Sekretariátu, 
i)   predkladanie návrhov Prezidentovi na prijatie zamestnancov Sekretariátu. 
  

12.4. Generálny sekretár je členom Výkonného výboru, je delegátom Konferencie s hlasovacím právom, 
ale nemôže byť Kontrolórom. Z týchto zasadnutí vyhotovuje zápis a zverejňuje ho dostupným 
spôsobom.  

 
 
Článok 13 
Komisie, administratívne panely a pracovné skupiny 
  
13.1. Na operatívne riadenie jednotlivých oblastí činností si Výkonný výbor zriaďuje alebo ruší odborné    

a pracovné útvary podľa článku 6. Predsedov komisií volí a odvoláva Prezident. Funkčné obdobie 
 predsedov komisií je päť rokov. 
  
13.2. Každá komisia pracuje podľa vlastného štatútu komisie, v ktorom je stanovené 

predovšetkýmposlanie a základné úlohy komisie, zloženie, zvolávanie rokovaní, rokovací poriadok,  
 prijímanie záverov a dokumentácia. Podrobnejšie postavenie a úlohy jednotlivých komisií sú  
 upravené vo vnútorných predpisoch SANK.   

  
13.3. Za činnosť členov komisií patrí ich členom odmena, ktorej výšku schvaľuje Výkonný výbor, a to  
 vždy na začiatku nového súťažného obdobia. Výkonný výbor môže rozhodnúť aj o tom, že členom  
 konkrétnej komisie neprináleží odmena. 
  
13.4. Výkonný výbor vytvára pre zabezpečenie niektorých expertných činností administratívne panely 
 (napr. panel pozorovateľov rozhodcov, panel delegátov stretnutia), alebo ad hoc odborné útvary,  
 schvaľuje ich štatút a personálne zloženie. 
   
  
Článok 14 
Kontrolór 
  
14.1.  Kontrolór je najvyšším kontrolným orgánom SANK.  
  
14.2.  Kontrolór  je volený Konferenciou na funkčné obdobie je 6 rokov.  
 
14.3.  Kontrolór vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre SANK, vykonáva kontrolu 

nestranným spôsobom podľa zákona o športe č. 440/2015 Z. z.. O výsledku kontrolnej činnosti 
vypracuje kontrolór správu o kontrolnej činnosti v lehote do desiatich dní odo dňa ukončenia 
kontrolnej činnosti. Výsledky kontrol je kontrolór povinný zverejniť na webovom portáli 
www.sank.sk. 
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14.4. Vypracúva každoročne výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá Konferencii. 
 
14.5. Funkcia kontrolóra zaniká stratou spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra alebo na základe 

rozhodnutia disciplinárneho orgánu športovej organizácie z dôvodu závažného porušenia 
povinnosti kontrolóra. Kontrolór môže byť odvolaný z funkcie najvyšším orgánom športovej 
organizácie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov najvyššieho orgánu s uvedením 
dôvodu odvolania. 

 
  
ŠTVRTÁ  ČASŤ 
HOSPODÁRENIE SANK 
  
Článok 15 
Hospodárenie SANK  
  
15.1.  Hospodárskym a účtovným obdobím SANK je jeden kalendárny rok. 
   
15.2. Príjmy a výdavky SANK musia byť koordinované tak, aby boli v priebehu hospodárskeho obdobia  
 vyrovnané. Zdrojmi majetku SANK sú: 

a)  členské príspevky, registračné a licenčné poplatky, štartovné do súťaží, poplatky z prestupov  
 športovcov a iné poplatky, súvisiace s poslaním a činnosťou SANK, ktoré sú upravené    
 vnútorným poriadkom, 

 b) výnos hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného   
     a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely, 
 c) výnos marketingových aktivít, 
 d) príjmy zo štátnych príspevkov, dotácií a grantov, 
 e) výnos pokút za disciplinárne previnenia a z poplatkov za disciplinárne konanie, 
 f)  dotácie z rozpočtu verejnej správy a granty, 
 g) dary a príspevky, 
 h) príjmy z predaja vstupeniek, 
 i)  iné príjmy. 
   
15.3.  Prezident zodpovedá za zostavenie ročných účtovných výkazov SANK. 
    
15.4.  SANK hospodári na základe schváleného rozpočtu na kalendárny rok, ktorý prijíma Výkonný výbor. 

Za úkony a opatrenia bezprostredne súvisiace so spravovaním majetku a finančných záležitostí 
zodpovedá Prezident, resp. Výkonný výbor. Výkonný výbor je povinný vypracovať návrh rozpočtu 
SANK do 30. novembra príslušného kalendárneho roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, na 
ktorý má rozpočet platiť a je povinný zabezpečiť uverejnenie tohto návrhu na oficiálnej internetovej 
stránke www.sank.sk . 

  
15.5.  Výkonný výbor predkladá Konferencii každoročne správu o hospodárení SANK. 
  
15.6.  Finančné hospodárenie bližšie upravia smernice ekonomického a finančného hospodárenia SANK, 

ktoré prijíma Výkonný výbor. Finančné hospodárenie musí byť v súlade so zmluvou uzatvorenou     
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a vnútornými ekonomickými smernicami.    

   
15.7. SANK spravuje a užíva vlastný a do prenájmu zverený majetok. Nakladá s ním v súlade so 
 všeobecne platnými právnymi predpismi.  
    
15.8.  SANK je oprávnená zabezpečovať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť. Získané finančné 
 prostriedky budú využité výlučne na naplnenie cieľov združenia.  
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PIATA  ČASŤ 
SPOLOČNÉ  A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
  
Článok 16  
Zánik združenia a majetkové vyporiadanie  
 
16.1. SANK môže zaniknúť na základe uznesenia prijatého najmenej dvomi tretinami z celkového počtu 

všetkých prítomných delegátov riadnych členov SANK na Konferencii SANK:  
 
 a) dobrovoľným rozpustením združenia, 
 b) zlúčením združenia s iným združením na základe rozhodnutia Konferencie, 
  c) rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení.  
 
16.2.  Konferencia určí spôsob zániku organizácie, vyporiadanie s majetkom, ako aj právne a záväzkové 

povinnosti. V prípade zániku SANK bez právneho nástupcu sa vykoná jeho likvidácia. Likvidáciu 
vykonáva Prezidentom ustanovený likvidátor. Ak Konferencia neurčí inak, likvidačný zostatok sa 
rozdelí medzi členov združenia rovným dielom.  

  
Článok 17 
Záverečné ustanovenia  
 
17.1.  Tieto Stanovy sú záväzné pre každého člena SANK. 
 
17.2.  Tieto stanovy SANK prijala Konferencia dňa 9.4.2016.  
 
17.3.  Tieto stanovy boli vypracované v 4 rovnopisoch, pričom dva rovnopisy sú určené na priloženie         

k návrhu na registráciu SANK, ostatné rovnopisy sú určené pre internú evidenciu SANK.  
 
17.4.  Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR a rušia sa 

stanovy SANK zo dňa 21.12.2006 v znení zmien VVS/1-900/90-29465-2. 
  
. 
 
 
 
 
 
 
 


