ZLOŽENIE, FUNKČNÉ OBDOBIE, SPOSOB NAVRHOVANIA A VOĽBY
ČLENOV VOLENÝCH ORGÁNOV A ICH NÁHRADNÍKOV.
Konferencia SLA - najvyšší orgán SLA
Konferencia je najvyšším orgánom SLA. Konferenciu tvoria delegáti oprávnení hlasovať na
konferencii SLA podľa bodu 10.2. Stanov SLA. Riadne zasadnutie konferencie zvoláva
predsedníctvo SLA, a to najmenej raz za rok, vždy najneskôr do 30. júna.
Delegátmi konferencie sú:
a)
zvolení zástupcovia športových klubov za príslušné športové odvetvia, ktorí sú volení
na členskej schôdzi športového odvetvia, pričom počet týchto delegátov je určený
počtom súťažiacich športovcov športového odvetvia, a to takto:
a1)
športové odvetvie s počtom súťažiacich športovcov do 100 má 7 delegátov,
a2)
športové odvetvie s počtom súťažiacich športovcov od 101 do 200 má 11
delegátov,
a3)
športové odvetvie s počtom súťažiacich športovcov od 201 do 400 má 15 delegátov,
a4)
športovému odvetviu s počtom súťažiacich športovcov od 401 a viac sa počet
delegátov určený podľa a3) zvýši, a to tak, že za každých 100 súťažiacich športovcov
nad počet 401 mu patrí 1 delegát naviac,
b)
zástupcovia športových klubov, ktorých športovec alebo športovci sa
zúčastnil/zúčastnili v predchádzajúcom súťažnom ročníku Majstrovstiev sveta a/alebo
Svetového pohára a/alebo Olympijských hier v kategórii dospelí a umiestnili sa do 3.
miesta, a to za každý takýto športový klub 1 delegát,
c)
1 zástupca športovcov (navrhnutý aspoň 50 športovcami),
d)
1 zástupca športových odborníkov (navrhnutý aspoň 20 % zo všetkých športových
odborníkov registrovaných SLA).
Pre účely určenia počtu súťažiacich športovcov športového odvetvia sa súťažiacim
športovcom rozumie športovec starší ako 12 rokov, ktorý v poslednej ukončenej súťažnej
sezóne (podľa súťažných poriadkov SLA) súťažil v súťaži organizovanej SLA (napr. Slovenský
pohár) a/alebo v medzinárodnej súťaži organizovanej FIS.
Každý delegát s právom hlasovať má jeden hlas. Delegátom s právom hlasovať nemôže byť
funkcionár SLA len na základe výkonu funkcie v orgáne SLA. Zástupcovia športových odvetví
podľa bodu 10.2. Stanov SLA sú delegáti s právom hlasovať volení na členských schôdzach
jednotlivých športových odvetví SLA. Volený delegát sa zúčastňuje na zasadnutí konferencie
osobne alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom. Volený delegát
s právom hlasovať alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa zasadnutia
konferencie SLA predložením zápisnice o svojom zvolení (t.j. zápisnice zo zasadnutia členskej
schôdze športového odvetvia, v ktorom v súlade s týmito stanovami je oprávnený vykonávať
práva a povinnosti člena SLA) a členským preukazom SLA. Nepredloženie týchto dokladov

alebo zrejmý rozpor s požiadavkou na tieto doklady spôsobí, že delegát nebude oprávnený
hlasovať na konferencii SLA.
Delegáta - zástupcu športovcov navrhuje záujmová organizácia športovcov, ktorá je členom
SLA, a ak takej niet, tak ho môže navrhnúť najmenej 50 športovcov. Delegát navrhnutý
záujmovou organizáciou športovcov sa preukazuje návrhom a splnomocnením záujmovej
organizácie športovcov a členským preukazom SLA. Ak niet záujmovej organizácie
športovcov, tak delegát sa preukazuje členským preukazom SLA a písomným návrhom
minimálne 50 športovcov, ktorí sú členmi SLA, a ktorého obsah určí predsedníctvo SLA tak,
že vydá jednotný návrhový hárok, ktorý musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko, číslo
členského preukazu SLA a vlastnoručný podpis športovca, ktorý kandidáta podporil. V
prípade, že požiadavku na delegáta - zástupcu športovcov, ktorého navrhlo minimálne 50
športovcov, preukážu viaceré osoby, delegátom s právom hlasovať je tá osoba, ktorú navrhol
väčší počet športovcov, ktorí sú členmi SLA.
Zasadnutia konferencie sa okrem delegátov s právom hlasovať zúčastňuje prezident SLA,
viceprezidenti SLA, členovia predsedníctva SLA, členovia kontrolno-revíznej komisie SLA,
generálny sekretár SLA, pracovníci sekretariátu a iní pozvaní hostia bez hlasovacieho práva
(ďalej tiež aj iba ako „delegáti bez práva hlasovať“). Nie je vylúčené, aby uvedené osoby boli
volenými delegátmi podľa bodu 10.2. týchto stanov, v takom prípade im patrí hlasovacie
právo.
Predsedníctvo SLA - najvyšší výkonný orgán SLA,
Predsedníctvo SLA je najvyšším výkonným orgánom SLA, ktorý riadi činnosť SLA a rozhoduje
o všetkých bodoch činnosti SLA, pokiaľ Stanovami SLA alebo inými predpismi nie sú
rozhodnutia vyhradené konferencii alebo iným orgánom SLA. Každý člen predsedníctva SLA
má 1 hlas. Zástupcu športovcov do predsedníctva SLA navrhuje záujmová organizácia
športovcov alebo najmenej 50 športovcov.
Predsedníctvo SLA má jedenásť (11) členov:
a)
prezident SLA – predseda Predsedníctva SLA,
b)
2 viceprezidenti SLA,
c)
1 zástupca bežeckého športového odvetvia SLA,
d)
1 zástupca alpských disciplín ako športového odvetvia SLA,
e)
1 zástupca skokanského športového odvetvia SLA,
f)
1 zástupca severskej kombinácie ako športového odvetvia SLA,
g)
1 zástupca lyžovania na tráve ako športového odvetvia SLA,
h)
1 zástupca akrobatického lyžovania ako športového odvetvia SLA,
i)
1 zástupca snoubordingu ako športového odvetvia SLA,
j)
1 zástupca športovcov.
Prezidenta SLA, ktorý je predsedom predsedníctva SLA, viceprezidentov SLA, ktorí sú
podpredsedovia SLA, ako aj ostatných členov predsedníctva volí a odvoláva konferencia, a to

v súlade so zachovaním kľúča podľa predchádzajúceho bodu. Zástupcom športového odvetvia
SLA v predsedníctve je člen SLA, ktorý má príslušnosť k danému športovému odvetviu SLA,
t.j. vykonáva práva a povinnosti člena SLA v rámci daného športového odvetvia.
Funkčné obdobie člena predsedníctva SLA je 4 roky. Opätovná voľba člena predsedníctva SLA
je možná.
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.
Kontrolno-revízna komisia - nezávislý kontrolný orgán SLA
Kontrolno-revízna komisia SLA (KRK) je nezávislý kontrolný orgán. Za svoju činnosť
zodpovedá konferencii SLA. Kontrolno-revízna komisia má predsedu, podpredsedu a 7
členov. Predsedu a podpredsedu kontrolno-revíznej komisie volí a odvoláva konferencia.
Členov kontrolno-revíznej komisie volí predsedníctvo SLA tak, aby každé športové odvetvie
malo zastúpenie. Kandidátov na funkciu člena kontrolno-revíznej komisie nominuje členská
schôdza každého športového odvetvia v maximálnom počte 3 kandidáti za každé športové
odvetvie.
Funkčné obdobie členov KRK ako aj predsedu a podpredsedu kontrolno-revíznej komisie je
5 rokov a skončí sa uplynutím funkčného obdobia a zvolením nových členov kontrolnorevíznej komisie. Člen kontrolno-revíznej komisie môže zo svojej funkcie odstúpiť písomným
prehlásením doručeným predsedovi kontrolno-revíznej komisie. V takomto prípade skončí
výkon jeho funkcie prerokovaním na najbližšom rokovaní kontrolno-revíznej komisie.
Predsedníctvo SLA má právo zvoliť nového člena v súlade s bodom 16.3. stanov. Uvedené
neplatí pre predsedu a podpredsedu kontrolno-revíznej komisie, ktorým v prípade odstúpenia
skončí výkon funkcie až zvolením nového predsedu a/alebo podpredsedu konferenciou 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.

Disciplinárna komisia SLA – nezávislý sankčný orgán SLA
Disciplinárna komisia SLA je nezávislým orgánom SLA, ktorý ukladá sankcie a opatrenia za
porušenie pravidiel súťaže, predpisov a rozhodnutí SLA. Disciplinárna komisia SLA vykonáva
svoju pôsobnosť v súlade s pravidlami súťaže, predpismi SLA, medzinárodnými športovými
pravidlami FIS a predpismi a rozhodnutiami pri dodržiavaní zásad spravodlivého procesu.

Disciplinárna komisia SLA dbá na to, aby v rozhodovaní o skutkovo a právne zhodných
prípadoch alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.
Disciplinárna komisia SLA má predsedu, podpredsedu a 5 členov. Predsedu a podpredsedu
disciplinárnej komisie SLA volí konferencia SLA. Ostatní členovia disciplinárnej komisie SLA
sú menovaní športovými odvetviami SLA, a to predsedníctvom športového odvetvia tak, aby
každé športové odvetvie malo v disciplinárnej komisii SLA jedného zástupcu. Športové
odvetvia SLA, ku ktorým má príslušnosť zvolený predseda a/alebo zvolený podpredseda
disciplinárnej komisie SLA, už svojich zástupcov nemenujú. V prípade, že predseda a
podpredseda majú príslušnosť k rovnakému športovému odvetviu SLA, disciplinárna komisia
SLA má 6 členov, tak aby všetky ostatné športové odvetvia mali jedného zástupcu. Ak
niektorý zo športových odvetví nemenuje člena disciplinárnej komisie SLA, je predsedníctvo
SLA oprávnené menovať za takéto športové odvetvie člena disciplinárnej komisie SLA.
Funkčné obdobie predsedu, podpredsedu a členov disciplinárnej komisie je štvorročné.
Orgán pre riešenie sporov SLA – nezávislý orgán SLA pre rozhodovanie v spore
Orgán pre riešenie sporov SLA rozhoduje spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SLA
a osôb s jeho príslušnosťou, a to na základe predpisov SLA a/alebo predpisov športovej
organizácie s príslušnosťou k SLA.
Orgán pre riešenie sporov SLA je zložený z predsedu, podpredsedu a 5 členov, ak ďalej nie
je uvedené inak. Predsedu a podpredsedu orgánu pre riešenie sporov SLA volí konferencia
SLA, ostatní členovia orgánu pre riešenie sporov SLA sú menovaní športovými odvetviami,
a to predsedníctvom športového odvetvia tak, aby každé športové odvetvie
malo v
orgáne pre riešenie sporov SLA jedného zástupcu. Športové odvetvia, ku ktorým má
príslušnosť zvolený predseda a/alebo zvolený podpredseda už svojich zástupcov nemenujú.
V prípade, že predseda a podpredseda majú príslušnosť k rovnakému športovému odvetviu
SLA, orgán pre riešenie sporov SLA má 6 členov tak, aby všetky ostatné športové odvetvia
mali jedeného zástupcu. Ak niektorý zo športových odvetví nemenuje člena, je predsedníctvo
SLA oprávnené menovať za takéto športové odvetvie člena orgánu pre riešenie sporov SLA.
Funkčné obdobie členov orgánu pre riešenie sporov SLA je štvorročné.

