
Čl. 4 
Členstvo právnickej osoby 

 
6) Klub Slovenskej kanoistiky má právo: 

a) účasti na Valnom zhromaždení príslušnej sekcie 
b) účasti na Konferencii Slovenskej kanoistiky v zastúpení osobou s mandátom konať 

v mene Sekcie Slovenskej kanoistiky, zvolenej valným zhromaždením Sekcie 
Slovenskej kanoistiky, 

c) na prístup k všetkým informáciám týkajúcich sa Slovenskej kanoistiky a jej jednotlivých 
sekcií, 

d) podieľať sa na činnosti a aktivitách  Slovenskej kanoistiky, 
e) navrhovať kandidátov na členov volených orgánov Slovenskej kanoistiky a orgánov 

vlastnej sekcie Slovenskej kanoistiky. 
 
7) Klub Slovenskej kanoistiky má povinnosť: 

a) dodržiavať stanovy Slovenskej kanoistiky, vnútorné predpisy Slovenskej kanoistiky                         
a sekcií, rozhodnutia orgánov Slovenskej kanoistiky.  

b) platiť členské príspevky do Slovenskej kanoistiky v sume a termíne schválených valným 
zhromaždením sekcie, 

c) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo Slovenskú kanoistiku. 
d) vyvíjať aktivitu pre rozvoj Slovenskej kanoistiky. 

 
Čl. 6 

Orgány Slovenskej kanoistiky 
 

4) Každá fyzická osoba, občan Slovenskej republiky môže kandidovať na volenú 
funkciu v orgánoch Slovenskej kanoistiky, ak ju navrhne člen Slovenskej kanoistiky; ak ide 
o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k Slovenskej kanoistike, 
kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny. 

 
c) zápisnica a prezenčná listinu zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou sa 

zverejní na webovom sídle Slovenskej kanoistiky do 14 dní odo dňa konania 
zasadnutia, v súlade s § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
Čl. 7 

Konferencia 
 

2) Členovia Konferencie sú 
a) delegáti každej sekcie Slovenskej kanoistiky (ďalej len „Delegát“), delegovaní VZ sekcií, 

pričom počet delegátov každej sekcie závisí od počtu jej registrovaných športovcov 
a úrovne súťaže v ktorej súťažia.  Pri počte do 200 aktívnych športovcov zastupujú 
sekciu 5 delegáti, od 201 aktívnych športovcov včítane 6 delegátov. Každá sekcia môže 
delegovať ďalších dvoch delegátov pokiaľ zabezpečuje športovú reprezentáciu pre 
medzinárodné podujatia. Z tohto počtu je delegátom príslušnej sekcie najmenej jeden 
zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 
50 športovcov Slovenskej kanoistiky. Súčasne z tohto počtu je delegátom príslušnej 
sekcie najmenej jeden zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne najmenej 50 
športových odborníkov Slovenskej kanoistiky. 

 
 
 



Čl. 9 
Prezident Slovenskej kanoistiky 

 
7) Z dôvodu mimoriadnej situácie, môže byť funkčné obdobie prezidenta predĺžené a to 

maximálne o 12 mesiacov. O túto dobu bude skrátené následné volebné obdobie. O tomto 
predĺžení rozhodne Konferencia Slovenskej kanoistiky nadpolovičnou väčšinou prítomných 
delegátov. 

 
 Čl. 14 

 Orgány sekcie Slovenskej kanoistiky 
 

2) Funkčné obdobie VVS a PS je 4 roky, funkčné obdobie KOS je 5 rokov. Z dôvodu 
mimoriadnej situácie, môže byť funkčné obdobie voleným orgánom sekcie predĺžené 
a to maximálne o 12 mesiacov. O túto dobu bude skrátené následné volebné obdobie. 
O tomto predĺžení rozhodne Valné zhromaždenie sekcie Slovenskej kanoistiky 
nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov. 
 
3) Valné zhromaždenie Sekcie Slovenskej kanoistiky je jej najvyšším orgánom. VZS 
sa koná jedenkrát ročne, vždy pred termínom konania Konferencie Slovenskej 
kanoistiky. VZS je tvorené zástupcami členských oddielov a klubov Slovenskej 
kanoistiky, zaradených do pôsobnosti danej sekcie na základe príslušnosti odvetvia 
kanoistiky, kopírujúceho odvetvia ICF.  Na valné zhromaždenie sekcie vysiela každý 
kolektívny člen svojho zástupcu.  Nominovaný delegát klubu môže so súhlasom 
štatutára klubu plnou mocou splnomocniť na zastupovanie na zasadnutie valného 
zhromaždenia len člena toho istého klubu, ktorého je delegát členom.  
 

4) Valné zhromaždenie Sekcie Slovenskej kanoistiky zvoláva Predseda sekcie 
pozvánkou zaslanou elektronicky na príslušnú adresu členského klubu, jedenkrát ročne 
a) najmenej 20 dní pred termínom jej konania 
Ak o zvolanie VZS požiada minimálne 1/3 kolektívnych členov sekcie je Predseda sekcie 
povinný do 30 dní zvolať mimoriadne VZS. Písomná žiadosť o zvolanie mimoriadneho 
valného zhromaždenia podpísaná štatutárom klubu, alebo zápisnica orgánu klubu 
s rozhodovacou právomocou obsahujúca súhlas so zvolaním mimoriadneho valného 
zhromaždenia musí byť doručená sekretariátu Slovenskej kanoistiky za každý klub 
samostatne. Klub, ktorý o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia požiada je 
povinný mať zaplatený členský príspevok za svojich členov na príslušný kalendárny rok. 

 
 

Čl. 17 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Tieto stanovy boli schválené Konferenciou Slovenskej kanoistiky dňa XXXX. 

Účinnosť nadobúdajú dňom ich zaregistrovania na Ministerstve vnútra SR 
 


