PRAVIDLÁ UZNÁŠANIASCHOPNOSTI VOLENÝCH ORGÁNOV A VÄČŠINY
POTREBNEJ NA PRIJATIE ROZHODNUTIA.
Konferencia SLA - najvyšší orgán SLA
Riadne zasadnutie konferencie zvoláva predsedníctvo SLA, a to najmenej raz za rok, vždy
najneskôr do 30. júna.
Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých delegátov s
právom hlasovať. Spôsob hlasovania konferencie môže byť verejný alebo tajný. Môže sa
hlasovať aj prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia. Konkrétny spôsob
hlasovania upraví rokovací poriadok konferencie. Konferencia rozhoduje formou uznesenia.
Konferencia rozhoduje:
a)
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov s právom hlasovať, ak
ďalej nie je určené inak,
b)
o záležitostiach podľa bodu 10.7. písm. d), m), n), o), p), q) Stanov SLA
kvalifikovanou väčšinou, ktorá je určená ako 2/3 väčšina hlasov prítomných
delegátov s právom hlasovať,
c)
o odvolaní predsedu kontrolno-revíznej komisie, ktorý vykonáva funkciu
kontrolóra podľa osobitného predpisu 2/3 väčšinou hlasov všetkých delegátov
s právom hlasovať.
Zasadnutie konferencie sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje konferencia. Rokovací
poriadok navrhuje predsedníctvo SLA a obsahuje pravidlá pre predkladanie návrhov a
pripomienok a pravidlá pre diskusiu. Program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu, ako aj
rokovací poriadok schvaľuje konferencia SLA na začiatku zasadnutia. V otázke, ktorá nie je
súčasťou schváleného programu môže konferencia SLA prijať len odporúčania a stanoviska.
Predsedníctvo SLA - najvyšší výkonný orgán SLA,
Zasadnutia predsedníctva SLA sa konajú podľa potreby, spravidla raz za dva mesiace.
Zasadnutia spravidla vedie prezident SLA a organizačne zabezpečuje generálny sekretár SLA
alebo ním poverený člen predsedníctva SLA.
Predsedníctvo SLA je schopné sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Predsedníctvo rozhoduje uznesením. Na prijatie
rozhodnutia je potrebný súhlas
nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta
SLA a v jeho neprítomnosti hlas viceprezidenta, ktorý predsedníctvu predsedá.
Zasadnutia predsedníctva SLA sa zúčastňuje aj predseda kontrolno-revíznej komisie SLA.
Predsedníctvo SLA môže podľa potreby pozvať na svoje zasadnutie aj iné osoby. Osoby
pôsobiace v orgánoch SLA, členovia SLA a zamestnanci, či pracovníci SLA sú povinní na
základe pozvania sa dostaviť na zasadnutie predsedníctva SLA.

O zasadnutí predsedníctva SLA sa spisuje zápisnica, ktorej obsahové náležitosti a vyhotovenie
určuje osobitný predpis. Zasadnutie predsedníctva SLA sa riadi rokovacím poriadkom
predsedníctva SLA, ktorý schvaľuje predsedníctvo SLA. Predsedu predsedníctva SLA v čase
jeho neprítomnosti zastupuje jeden z viceprezidentov (podpredsedov predsedníctva) SLA a to
za podmienok uvedených v rokovacom poriadku predsedníctva SLA.
Kontrolno-revízna komisia - nezávislý kontrolný orgán SLA
Zasadnutia kontrolno-revíznej komisie sa konajú podľa potreby, spravidla raz za dva mesiace,
minimálne jedenkrát štvrťročne. Vedie ich predseda kontrolno-revíznej komisie prípadne ním
poverený člen kontrolno-revíznej komisie.
Kontrolno-revízna komisia je schopná sa právoplatne uznášať, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina jej členov. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných
členov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu kontrolno-revíznej komisie.
Disciplinárna komisia SLA – nezávislý sankčný orgán SLA
Disciplinárny poriadok SLA upravuje konanie disciplinárnej komisie SLA o disciplinárnych
previneniach členov SLA a iných osôb s príslušnosťou k SLA ako aj konanie vo veci porušenia
antidopingových pravidiel. Na konanie vo veciach porušenia antidopingových pravidiel v prvom
stupni podľa osobitného predpisu je príslušná trojčlenná komisia, ktorú vymenúva a odvoláva
predsedníctvo SLA, ktoré je oprávnené určiť aj predsedu komisie.
Disciplinárna komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov
a rozhodnutie prijíma väčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen, vrátane predsedu a
podpredsedu, má 1 hlas.
Vo veciach porušenia antidopingových pravidiel v prvom stupni rozhoduje 3-členná komisia,
a to tak, že je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov a
rozhodnutie prijíma väčšinou hlasov prítomných členov. Každý člen má 1 hlas.
Orgán pre riešenie sporov SLA – nezávislý orgán SLA pre rozhodovanie v spore
Svoju pôsobnosť vykonáva orgán pre riešenie sporov nezávisle od iných orgánov SLA. Orgán
pre riešenie sporov SLA vykonáva svoju pôsobnosť v súlade s predpismi SLA, predpismi a
rozhodnutiami pri dodržiavaní zásad spravodlivého procesu a dbá na to, aby v rozhodovaní
o skutkovo a právne zhodných prípadoch alebo podobných prípadoch nevznikali
neodôvodnené rozdiely.
Status, právomoci a konanie orgánu pre riešenie sporov SLA upravuje poriadok pre riešenie
sporov SLA. Orgán pre riešenie sporov SLA nemôže začať vo veci konať, ak sa v tej istej
začalo, prebieha alebo sa právoplatne skončilo konanie na inom orgáne príslušnom vo veci
konať. ORS SLA rozhoduje uznesením a je spôsobilý uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná
väčšina jeho členov, pričom na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina
prítomných členov.

