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PREAMBULA 
 
Stanovy Slovenského zväzu vzpierania sú vypracované v zmysle všeobecne záväzných 
právnych predpisov Slovenskej republiky, to predovšetkým v súlade so z.č. 83/1990 Zb. 
Zákon o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, a v súlade so z.č. 440/2015 Z.z. 
Zákon o športe (ďalej aj „ZoŠ“). 
 
Stanovy Slovenského zväzu vzpierania sú vyjadrením dlhodobých zámerov Slovenského 
zväzu vzpierania pričom odzrkadľujú ciele, zameranie, poslanie a úlohy Slovenského zväzu 
vzpierania predovšetkým v otázkach vnútornej organizácie, riadiacich procesov, zloženia 
a fungovania Slovenského zväzu vzpierania.  
 
Stanovy Slovenského zväzu vzpierania sú vyjadrením kvalitatívnej stránky športovej činnosti, 
ktorú Slovenský zväz vzpierania vykonával a do dnešných dní vykonáva, to predovšetkým na 
úseku organizácie, riadenia a správy vzpieračstva ako športu v podmienkach Slovenskej 
republiky, ale aj v súvisiacich na to nadväzujúcich medzinárodných vzťahoch.  
 
Stanovy historicky nadväzujú na minulé aktivity, úlohy a dosiahnuté úspechy Slovenského 
zväzu vzpierania. 
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ČLÁNOK 1. 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

1.1. 
Slovenský zväz  vzpierania (ďalej aj „SZV“) je v zmysle zákona č. 83 /1990 Z.z. zákon 
o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZoZO“) dobrovoľným 
občianskym združením, ktoré zabezpečuje a organizuje rozvoj vzpierania v Slovenskej 
republike. Slovenský zväz vzpierania je športovou organizáciou vykonávajúcou športovú 
činnosť v zmysle ZoŠ, ako aj národným športovým zväzom pre účely organizácie, správy 
a riadenia športu na úseku vzpierania. 
1.2. 
SZV je členskou organizáciou Svetovej vzpieračskej federácie (IWF) a Európskej vzpieračskej 
federácie (EWF), Vzpieračskej federácie EU/EUWC/. 
1.3. 
SZV je otvorenou, samostatnou a nezávislou, apolitickou organizáciou. 
1.4. 
SZV je organizácia s právnou subjektivitou, s názvom: Slovenský zväz vzpierania, so sídlom: 
Dom športu, ul. Junácka č. 6, 832 80 Bratislava – Nové Mesto, Slovenská republika, IČO: 
31796079. 
1.5.  
SZV môže zriaďovať organizačné zložky, alebo obchodnú spoločnosť v súlade so ZoŠ a týmito 
stanovami. O zriadení týchto subjektov rozhoduje na to príslušný orgán SZV. 
1.6. 
SZV je samostatným právnym subjektom, ktorý 

a) je členom medzinárodnej športovej organizácie s celosvetovou pôsobnosťou pre 
príslušný šport, 

b) vykonáva výlučnú pôsobnosť pre príslušný šport na území Slovenskej republiky, 
c) má najmenej päť súťažiacich športových klubov registrovaných v registri právnických 

osôb v športe a najmenej 100 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v 
registri fyzických osôb v športe, 

d) organizuje celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž mládeže najmenej dva po 
sebe nasledujúce roky, 

e) zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na 
medzinárodných súťažiach, 

f) zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov. 
 

ČLÁNOK 1.1. 
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1.1.1. 
a) Talentovaným športovcom je športovec do 18 rokov veku, ktorý prejavil vysokú 

úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do 
zoznamu talentovaných športovcov; predpis národného športového zväzu môže určiť 
vyššiu hranicu veku talentovaného športovca, najviac do 23 rokov veku. Národný 
športový zväz vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý 
obsahuje údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q). ZoŠ. 

b) vrcholovým športovcom športovec vykonávajúci vrcholový šport, za ktorý sa 
považuje sústavná príprava športovca s cieľom dosiahnuť vrcholový športový 
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výsledok v súťaži a jeho účasť v medzinárodnej súťaži alebo v najvyššej národnej 
súťaži, 

c) športovou činnosťou vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora alebo 
rozvoj športu 

d) vrcholovým športom sústavná príprava športovca s cieľom dosiahnuť vrcholový 
športový výsledok v súťaži a jeho účasť v medzinárodnej súťaži alebo v najvyššej 
národnej súťaži, 

e) zoznamom najvýkonnejších športovcov zoznam športových reprezentantov v 
kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe výkonnostných 
kritérií 

f) súťažou organizované vykonávanie športu podľa pravidiel určených športovou 
organizáciou, ktorého cieľom je dosiahnutie športového výsledku alebo porovnanie 
športového výkonu, 

g) príslušnosťou k športovej organizácii príslušnosť založená 
a. účasťou v súťaži za športovú organizáciu, 
b. účasťou v súťaži organizovanej alebo riadenej športovou organizáciou alebo 

inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením 
súťaže, 

c. účasťou na organizovaní alebo na riadení súťaže športovou organizáciou alebo 
inou právnickou osobou ňou poverenou organizovaním alebo riadením 
súťaže, 

d. registráciou za športovú organizáciu, 
e. športovou reprezentáciou, 
f. členským vzťahom alebo dobrovoľníckym vzťahom k športovej organizácii, 
g. zmluvným vzťahom so športovou organizáciou, ktorého predmetom je 

športová činnosť, ak ide o športovca alebo športového odborníka, 
h. účasťou na riadení a správe športovej organizácie, 
i. účasťou na príprave na súťaž a na súťaži ako sprievodný personál športovca 

alebo družstva, 
j. príslušnosťou k inej športovej organizácii, ktorá je členom športovej 

organizácie, 
1.1.2. 
Národný športový zväz vedie zoznam športových reprezentantov, ktorý obsahuje údaje v 
rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q) ZoŠ. 
1.1.3. 
SZV môže v záujme ochrany integrity športu v rozsahu svojej pôsobnosti obmedziť právo 
športovca podľa ustanovenia § 5 ods. 1 ZOŠ predpismi športového zväzu, ktorými určí 

a) časové obdobie počas jedného súťažného obdobia, v ktorom je zmena klubovej 
príslušnosti športovca obmedzená alebo zakázaná, 

b) podmienky pre vykonanie zmeny klubovej príslušnosti športovca počas začatého 
súťažného obdobia, 

c) podmienky zrušenia registrácie za športový klub a novej registrácie za iný športový 
klub, 

d) najvyšší prípustný počet zmien klubovej príslušnosti športovca počas jedného 
súťažného obdobia alebo inak vymedzeného časového obdobia. 

Obmedzenie práva športovca v súlade s týmto bodom Stanov môže SZV vykonať 
samostatným predpisom schváleným VV SZV. 
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1.1.4. 
Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou odplatou ani iným 
plnením medzi športovými klubmi; to neplatí, ak trvá právny vzťah športovca k športovému 
klubu založený zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o amatérskom 
vykonávaní športu, zmluvou o príprave talentovaného športovca alebo dohodou o práci 
vykonávanej mimo pracovného pomeru. Nároky športového klubu na výchovné a iné plnenia 
súvisiace s prípravou športovca v športovom klube podľa predpisov športového zväzu tým 
nie sú dotknuté. Zmena klubovej príslušnosti športovca nesmie byť podmienená finančnou 
odplatou ani iným plnením zo strany športovca alebo jeho zákonného zástupcu. Lehota na 
vykonanie zmeny klubovej príslušnosti na základe žiadosti športového klubu a lehota na 
vykonanie zmeny klubovej príslušnosti na základe žiadosti športovca alebo jeho zákonného 
zástupcu musí byť určená predpismi športového zväzu a v rovnakej dĺžke. Lehota na 
vykonanie zmeny klubovej príslušnosti športovca je v súlade s týmito stanovami určená na 30 
dní. 
1.1.5. 
Zdravotnú spôsobilosť vrcholového športovca a talentovaného športovca na vykonávanie 
príslušného športu posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné 
lekárstvo na základe lekárskej prehliadky, ktorú vykonal. Amatérsky športovec, ktorý nie je 
vrcholovým športovcom ani talentovaným športovcom a športovec športu pre všetkých 
vykonáva šport na vlastnú zodpovednosť. Národný športovýzväz, národná športová 
organizácia alebo iný organizátor súťaže môže predpisom alebo v pravidlách súťaže určiť ako 
podmienku účasti na súťaži preukázanie zdravotnej spôsobilosti športovca na vykonávanie 
príslušného športu. Predpis za týmto účelom môže vydať VV SZV. 
1.1.6. 
SZV, ako aj každá športová organizácia s príslušnosťou k SZV sa povinne zapisuje do registra 
právnických osôb v športe. 
1.1.7. 
SZV, ako aj každá športová organizácia s príslušnosťou k SZV vedie zdrojovú evidenciu osôb s 
jej príslušnosťou. O fyzických osobách sa v zdrojovej evidencii vedú údaje v rozsahu podľa 
ustanovenia § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7 ZoŠ.  
1.1.8. 
SZV vedie evidenciu zmlúv a dohôd podľa § 35, 39, 43, 47 a 48 a ich zmien podľa ZoŠ. 
Športová organizácia s príslušnosťou k SZV, ktorá uzavrela so športovcom zmluvu o 
profesionálnom vykonávaní športu, zmluvu o amatérskom vykonávaní športu alebo zmluvu o 
príprave talentovaného športovca, je povinná do 30 dní od uzavretia zmluvy predložiť 
zmluvu na účely jej vedenia v evidencii zmlúv a dohôd vedenej národným športovým zväzom 
alebo športovou organizáciou, ktorej je členom. 
1.1.9. 
Zo zasadnutia najvyššieho orgánu športovej organizácie a konania volieb do orgánov 
športovej organizácie s príslušnosťou k SZV sa vyhotovuje zápisnica, ktorú športová 
organizácia uchováva po čas určený zakladajúcim dokumentom, ktorý nesmie byť kratší ako 
šesť rokov. Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na 
zasadnutí. 
1.1.10. 
Športová organizácia s príslušnosťou k SZV je povinná 

a) zabezpečiť vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového 
programu, opatrení proti manipulácii priebehu a výsledkov súťaží a iných opatrení 
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proti negatívnym javom v športe vyplývajúcich z medzinárodných predpisov a 
rozhodnutí a 

b) upraviť vo svojich predpisoch negatívne javy podľa písmena a) ako závažné 
disciplinárne previnenia. 

1.1.11. 
SZV v súlade s týmito stanovami, a športová organizácia s príslušnosťou k SZV, ktorá má 
právnu formu občianskeho združenia a je prijímateľom verejných prostriedkov, vyberá od 
svojich členov ročný členský príspevok na svoju činnosť. VV SZV určuje výšku ročného 
členského príspevku pre riadnych členov a individuálnych členov, najneskôr do 31.decembra 
aktuálneho roka pre rok nasledujúci. Rovnako VV SZV určí minimálnu výšku ročného 
členského príspevku, ktoré vyberajú športové organizácie s príslušnosťou k SZV od svojich 
členov. 
1.1.12. 
SZV zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu 

a) stanovy a ostatné predpisy a ich zmeny najneskôr do 15 dní odo dňa ich schválenia, 
b) zoznam členov najvyššieho orgánu a ich náhradníkov v rozsahu meno, priezvisko, 

miesto trvalého pobytu alebo obdobného pobytu a pri náhradníkoch aj údaj o tom, 
koho v najvyššom orgáne zastupujú, 

c) informáciu o konaní zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej 15 dní pred dňom 
zasadnutia, 

d) pozvánku a návrh programu zasadnutia najvyššieho orgánu najmenej sedem dní pred 
dňom konania zasadnutia, 

e) zápisnicu a prezenčnú listinu zo zasadnutia najvyššieho orgánu a najvyššieho 
výkonného orgánu najneskôr desať dní odo dňa konania zasadnutia, 

f) správu volebnej komisie najneskôr do 15 dní odo dňa konania volieb, 
g) zloženie, funkčné obdobie, spôsob a podmienky navrhovania kandidátov na volené 

funkcie a voľby volených orgánov, 
h) kandidátov na členov orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni pred dňom 

konania volieb, 
i) pravidlá uznášaniaschopnosti jednotlivých orgánov národného športového zväzu, 
j) počet hlasov potrebných na prijatie rozhodnutia jednotlivých orgánov národného 

športového zväzu a počet hlasov potrebných na dosiahnutie kvalifikovanej väčšiny, 
k) rozhodnutia disciplinárnych orgánov a rozhodnutia orgánov na riešenie sporov ak sú 

zriaďované, 
l) informácie o spôsobe použitia príspevku uznanému športu. 

1.1.13. 
SZV je v súlade so ZoŠ a v súlade s týmito stanovami povinný rozdeliť najmenej 10 % 
prostriedkov z príspevku uznanému športu medzi športové kluby s jeho príslušnosťou 
pomerne podľa počtu súťažiacich športovcov v individuálnych športoch alebo počtu 
súťažiacich družstiev v kolektívnych športoch, ak všeobecne záväzné právne predpisy neurčia 
inak. 
1.1.14. 
SZV alebo športová organizácia s príslušnosťou k SZV je povinná pozastaviť vykonávanie 
športovej činnosti osobe s jej príslušnosťou, na ktorú bola podaná obžaloba za trestný čin 
športovej korupcie až do skončenia trestného konania o tomto trestnom čine. SZV alebo 
športová organizácia s príslušnosťou k SZV je povinná zakázať vykonávanie športovej činnosti 
osobe s jej príslušnosťou, ktorá bola odsúdená za trestný čin športovej korupcie najmenej na 
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dva roky; pri opakovanom odsúdení sa uloží doživotný zákaz vykonávania športovej činnosti. 
1.1.15. 
Rozhodnutia, ktoré je SZV povinná zverejniť podľa ZOŠ, sa zverejnia až po nadobudnutí 
právoplatnosti týchto rozhodnutí. 
1.1.16. 
Ak úkon, ktorý má byť vykonaný prostredníctvom informačného systému športu nemožno 
takto vykonať, SZV alebo  ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, povinná 
osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle. 
1.1.17. 
Športové kluby, v ktorých športovci do 31. decembra 2015 vykonávajú šport spôsobom, 
ktorý spĺňa znaky závislej práce, upravia svoje zmluvné vzťahy so športovcami v súlade s 
týmto zákonom do 31. decembra 2018. Po uplynutí tejto lehoty sa zmluva medzi športovcom 
a športovým klubom vykonávajúcim šport spôsobom, ktorý spĺňa znaky závislej práce bude 
považovať za zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu podľa tohto zákona. 
1.1.18. 
Športové organizácie s príslušnosťou k SZV, ktoré sú povinné zverejniť údaje v súlade so ZoŠ 
na webovom sídle, sú povinné ich zverejniť.  
1.1.19. 
Povinnosť zverejňovať údaje v zmysle ZoŠ na webovom sídle športovej organizácie trvá do 
času, kým tieto údaje nebudú zverejňované v príslušných registroch informačného systému 
športu. 
1.1.20. 
Spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb s jeho 
príslušnosťou, riešia orgány na riešenie sporov v súlade s ustanoveniami § 52 až 54 ZoŠ 
v prípade, ak sú v súlade s týmito stanovami zriaďované. 
1.1.21. 
Orgány SZV s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných 
orgánov národného športového zväzu.Orgány na riešenie sporov vykonávajú pôsobnosť v 
súlade s pravidlami súťaže, predpismi športovej organizácie, ku ktorej má príslušnosť, 
medzinárodnými športovými pravidlami, predpismi a rozhodnutiami pri dodržiavaní zásad 
spravodlivého procesu. Orgány športových organizácií rozhodujúce spory podľa predošlého 
odseku dbajú na to, aby v rozhodovaní o skutkovo a právne zhodných prípadoch alebo 
podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely. 
1.1.22. 
Každý člen SZV môže v súlade s týmito stanovami navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v 
orgánoch národného športového zväzu. 
1.1.23. 
Každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SZV, ak ju navrhne člen 
SZV. Ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SZV, kandidátov 
navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny. 
1.1.24. 
O odvolaní člena výkonného orgánu, disciplinárneho orgánu, orgánu na riešenie sporov, 
licenčného orgánu a kontrolného orgánu SZV rozhoduje Valné zhromaždenie v súlade 
s týmito stanovami. 
1.1.25. 
Funkčné obdobie členov volených orgánov SZV je 4 roky (olympijský cyklus) okrem členov 
revíznej komisie, ktorých funkčné obdobie je 5 rokov. Členovia orgánov, ktorým uplynulo 
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funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie 
fungovania národného športového zväzu a športovej činnosti jeho členov až do zvolenia 
alebo ustanovenia nových členov orgánov. 
1.1.26. 
Počet členov, spôsob vytvorenia a spôsob hlasovania členov Valného zhromaždenia (ďalej 
len „kľúč delegátov“) musí byť upravený v týchto stanovách SZV. Kľúč delegátov musí 
zohľadňovať počet športovcov alebo počet družstiev športovej organizácie a úroveň súťaže, v 
ktorej súťaží a územný princíp, ak je určený v stanovách národného športového zväzu. 
1.1.27. Zásady hospodárenia 
Majetok združenia slúži na zabezpečenie jeho cieľov, a inak stanovených úloh. Združenie 
môže ako účastník vstupovať do podnikateľských organizácií. Združenie môže časť svojho 
majetku prenajímať, a to v záujme zvyšovania výsledkov hospodárenia a v záujme zvýšenia 
výnosov z vlastného majetku. Hospodárenie združenia kontroluje revízna komisia. Príjmami 
združenia sú najmä: 

1) členské, 
2) dotácie, verejné dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, z 

prostriedkov územných samosprávnych celkov, z prostriedkov obcí, z prostriedkov 
Európskej únie a z prostriedkov tretích osôb, 

3) dary, 
4) sponzorské,  
5) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia, 
6) úroky z umiestnenia peňažných prostriedkov združenia v bankovom ústave, ak sú 

takto umiestnené. 
 

ČLÁNOK 2. 
HLAVNÉ CIELE ČINNOSTI 

2.1. 
Účelom činnosti SZV je starostlivosť o rozvoj vzpierania a uspokojovanie záujmov členskej 
základne v tomto športovom odvetví, to predovšetkým činnosťou spočívajúcou v tom, že 

a) zastupuje, chráni a presadzuje záujmy príslušného športu vo vzťahu k orgánom 
verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým 
organizáciám, ktorých je členom, 

b) navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového 
strediska, 

c) zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných 
kritérií určených predpisom národného športového zväzu, 

d) vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje 
údaje v rozsahu podľa § 80 ZOŠ ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q), 

e) metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov, 
f) organizuje a riadi celoštátne súťaže a iné súťaže alebo ich organizovaním a riadením 

poveruje inú športovú organizáciu, 
g) schvaľuje podmienky účasti športovej organizácie v súťaži podľa písmena f) a udeľuje 

športovej organizácii právo na účasť v nej na základe ich splnenia, 
h) vedie zoznam športových reprezentantov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa § 80 

ZOŠ ods. 2 písm. a),b), f), k), n) až q), 
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i) určuje druhy športových odborníkov pre príslušný šport vrátane odbornej 
spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v športe, zabezpečuje ich 
odbornú prípravu a overuje ich odbornú spôsobilosť, 

j) oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom 
športe, a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj príslušného športu, 

k) uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej 
odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis1, 

l) podporuje výstavbu športovej infraštruktúry. 
2.2. 
Medzi základné ciele a úlohy SZV patria: 

a) telesný a duševný rozvoj detí, mládeže a dospelých prostriedkami a formami 
vzpierania 

b) zastupovanie Slovenskej republiky na pôde IWF a EWF,EUWC, 
c) organizovanie a riadenie súťaží na území SR, 
d) zabezpečenie reprezentácie Slovenska na medzinárodných akciách, 
e) viesť zoznam športových reprezentantov Slovenska, 
f) navrhovať športových reprezentantov na zaradenie do rezortných športových 

stredísk, 
g) zabezpečovať starostlivosť o športových reprezentantov a metodicky riadiť a 

usmerňovať ich prípravu, 
h) zabezpečovať prípravu a účasť športovej reprezentácie na významných súťažiach 

vzpierania 
i) zabezpečovať starostlivosť o talentovaných športovcov a metodicky riadiť a 

usmerňovať ich prípravu, 
j) zaraďovať športovcov do verejného zoznamu talentovaných športovcov podľa 

výkonnostných kritérií určených predpisom VV SZV,  
k) organizačno – technická a materiálna pomoc pri zabezpečení činnosti jednotlivých 

oddielov, telovýchovných jednôt a klubov vzpierania a iných organizácií, ktoré sa 
zaoberajú vzpieračským športom, 

l) organizačná a finančná pomoc pri rozvíjaní vzájomných stykov v rámci slovenského a 
celosvetového športu, 

m) pomoc pri budovaní a rozširovaní materiálno – technickej základne, 
n) podporovať výstavbu športovej infraštruktúry, 
o) metodické riadenie tréningového a výchovno – vzdelávacieho procesu, 
p) organizovanie školení rozhodcov a trénerov, 
q) vydávanie metodických pomôcok pre trénerov, 
r) určovať druhy športových odborníkov pôsobiacich v organizovaných vo vzpieraní 

vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v 
športe, zabezpečovať ich odbornú prípravu a overovať ich odbornú spôsobilosť, 

s) uznávať odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej 
odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis, 

t) organizovať a riadiť prípravu, činnosť a vzdelávanie športových odborníkov vrátane 
edičnej a publikačnej činnosti, najmä trénerov, lekárov, masérov, fyzioterapeutov, 
rozhodcov, delegátov, usporiadateľov, športových manažérov, športových právnikov 

 
1§ 49 ods. 1 písm. d) tretí bod zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní 

odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/422/#paragraf-49.odsek-1.pismeno-d
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a iných funkcionárov, vrátane prípadného vzdelávania podľa predpisov 
medzinárodných športových organizácii alebo iných medzinárodných organizácií, 

u) realizovať a podporovať projekty a iné aktivity, ktorých cieľom je boj proti násiliu a 
neviazanosti divákov na športových podujatiach a boj proti rasizmu, xenofóbii a 
súvisiacej intolerancii vo vzpieraní, 

v) vytvára, priebežne aktualizuje systém predpisov SZV a zabezpečuje jeho jednotné 
uplatňovanie v rámci organizovaných vzpieračských súťaží. 

2.3. 
Zväz svojou činnosťou bude napomáhať k naplneniu hore uvedených cieľov 

a) získavaním finančných a materiálnych prostriedkov, 
b) členskými príspevkami a darmi, 
c) reklamnou činnosťou, 
d) z príjmov zo sponzorského v súlade so ZoŠ,  
e) podnikateľskou činnosťou v rozsahu športovej činnosti podľa ZoŠ. 

2.4. 
Na zabezpečenie ekonomickej a materiálnej základne môže SZV vyvíjať hospodársku činnosť 
vo svojom mene, alebo prostredníctvom právnických osôb, ktorých bude zakladateľom alebo 
spoločníkom, alebo sa v dohodnutom rozsahu podieľať na ich činnosti, to v súlade s právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. 
 

ČLÁNOK 3. 
ČLENSTVO 

 
SZV je združením, ktoré v zmysle týchto stanov predpokladá členstvo na úrovni riadneho 
členstva, individuálneho členstva a čestného členstva. Preukazom a dokladom o členstve 
v SZV je platný členský preukaz SZV s vyznačením klubovej príslušnosti.  
3.1. 
Členmi SZV môžu byť : 

a) riadni  členovia – športové oddiely a kluby vzpierania v Slovenskej republike, 
b) čestní  členovia – fyzické osoby, ktoré sa osobitne zaslúžili o rozvoj vzpierania, 
c) individuálni členovia – fyzické a právnické osoby, sympatizanti SZV. 

3.2. 
Kandidát za riadneho člena SZV získava riadne členstvo v súlade s čl. 4 Stanov na základe 
splnenia kritérií SZV a na základe rozhodnutia príslušného orgánu SZV. 
3.3. Čestné  členstvo 
Čestné členstvo je členstvo fyzickej osoby v SZV na základe odporúčania VV SZV. Čestné 
členstvo schvaľuje Valné zhromaždenie SZV fyzickým osobám za mimoriadne zásluhy pri 
rozvoji vzpierania. Dĺžka takto udeleného čestného členstva je neobmedzená. Čestný člen nie 
je povinný platiť členské v SZV. Čestný člen sa môže osobne zúčastňovať Valných 
zhromaždení SZV ako aj ostatných zasadnutí ostatných členov SZV. 
3.4. Individuálne členstvo 
Kandidát za individuálneho člena SZV získava individuálne členstvo na základe registrácie 
vykonanej na to príslušným orgánom SZV. Predpokladom pre získanie individuálneho 
členstva je podanie prihlášky kandidátom za individuálneho člena SZV. 
3.4.1.  
Individuálny člen sa môže osobne zúčastňovať Valných zhromaždení SZV. Hlas rozhodujúci, 
ktorý sa zarátava do procesu rozhodovania Valného zhromaždenia SZV majú individuálny 
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členovia len v prípade písomného splnomocnenia (delegovania) niektorým riadnym členom, 
to v mene riadneho člena. V prípade účasti individuálneho člena na Valnom zhromaždení SZV 
v súlade s treťou vetou tohto bodu sa individuálny člen preukazuje písomným 
plnomocenstvom daným mu riadnym členom SZV. 
3.5. 
O neprijatí za člena národného športového zväzu alebo o vylúčení člena z národného 
športového zväzu rozhoduje najvyšší orgán; o vylúčení člena môže rozhodnúť aj disciplinárny 
orgán na základe závažného disciplinárneho previnenia. 
3.6. 
Evidenciu členov SZV vedie sekretariát SZV (ďalej len Se-SZV). 

 
ČLÁNOK 4. 

REGISTRÁCIA RIADNYCH  ČLENOV 
 

4.1.  
Riadnym členom SZV sa môže stať každý oddiel,/klub/, ktorého predmetom športová činnosť 
v zmysle ZoŠv oblasti vzpierania. 
4.2. 
Predpokladom pre získanie riadneho členstva je podanie prihlášky kandidátom za riadneho 
člena SZV. O prijatí rozhodne VV SZV. 
4.3. 
Prihláška musí obsahovať : 

a) žiadosť o členstvo podpísaná funkcionárom oprávneným konať v mene oddielu 
/klubu/ v zmysle platných stanov tohto oddielu, 

b) aktuálne stanovy oddielu/klubu ktoré sú v súlade so stanovami SZV, 
c) zoznam členov výboru oddielu, 
d) kópiu dokladov o zaplatení členského poplatku, 
e) vyhlásenie, že oddiel berie na vedomie, rešpektuje a v svojich stanovách zohľadňuje 

Stanovy SZV, 
f) doklad o odbornej spôsobilosti športového odborníka – trénera vo vzpieraní, ktorý 

pôsobí v rámci organizačnej štruktúry resp. je jeho členom. 
4.4.  
Rozsah práv a povinností riadneho člena je upravená v článku 5 stanov. 

 

ČLÁNOK 5. 
RIADNI ČLENOVIA 

 
5.1. 
SZV vychádza z generálneho princípu, že všetci členovia majú rovnaké práva a povinnosti. 
Každý člen má právo byť informovaný o činnosti orgánov SZV a o stave hospodárenia SZV 
v zmysle ZoŠ. 
5.2. 
Medzi základné povinnosti riadnych členov patrí najmä: 

a) podieľať sa na všestrannom rozvoji vzpierania a napomáhať jeho rozvoju 
a popularizácii, 

b) aktívne sa podieľať na činnosti organizácie a riadne vykonávať zverené funkcie, 
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c) všestranne napomáhať rozvoju a zvyšovaniu športovej úrovne vzpierania, 
d) platiť včas členské príspevky a poplatky, 
e) plniť uznesenia orgánov SZV, 
f) informovať Se-SZV o rozvoji a pôsobnosti oddielu, 
g) zúčastňovať sa činnosti a podujatí zväzu prostredníctvom športovca, trénera, 

rozhodcu, funkcionára, sympatizanta pokiaľ bol na tieto nominovaný, delegovaný, 
pozvaný, 

h) zúčastňovať sa valných zhromaždení SZV (ďalej len VZ SZV) prostredníctvom 
delegátov s právom voliť a byť volený ak dovŕšili 18. rok svojho veku. Obdobným 
spôsobom majú delegáti členov právo voliť a byť volený do všetkých organizačných 
štruktúr, funkcií, orgánov SZV. 

i) dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy SZV, disciplínu, etické pravidlá a zásady fair 
play, ako aj všetky všeobecne záväzné právne predpisy, 

j) písomne oznámiť do zdrojovej evidencie SZV všetky právne relevantné zmeny 
nasledujúci deň po dni, kedy nastala zmena alebo sa o nej člen Zväzu dozvedel, najmä 
ak ide o: 

a. zmenu v stanovách člena SZV, 
b. zmenu v identifikačných údajoch člena SZV, 
c. zmenu v zozname funkcionárov, 
d. zmenu v zastupovaní člena SZV, najmä ak ide o zmenu osoby konateľa, 

delegáta najvyššieho orgánu SZV, štatutárneho zástupcu alebo zástupcu 
člena, 

e. podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo vstup do likvidácie,  
f. iné závažné právne skutočnosti, majúce vplyv na jeho členstvo v SZV. 

k) dodržiavať zásady lojality, čestnosti a športového správania, fair-play, boja proti 
dopingu, 

l) chrániť a podporovať svojim konaním a správaním dobré meno SZV ako aj 
slovenského športu vo všeobecnosti. 

5.3.  
Medzi základné práva riadnych členov patrí najmä: 

a) dávať podnety, návrhy, pripomienky všetkým orgánom SZV, na ktoré v 30- dňovej 
lehote odpovedajú, 

b) zúčastňovať sa na zasadnutí VZ SZV, ak sú na neho delegovaní, alebo pozvaní 
v schválenom počte  v súlade s článkom 9.10 stanov SZV, 

c) v súlade s bodom 1.1.22 navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch 
národného športového zväzu. 

5.4. 
Porušenie povinností uvedených v bode 5.2 zo strany člena SZV môže viesť k uloženiu 
disciplinárnych sankcií alebo opatrení podľa týchto stanov a disciplinárneho poriadku SZV. 
 

ČLÁNOK 6. 
ZÁNIK ČLENSTVA 

6.1. 
Členstvo v SZV zaniká : 

a) podaním písomného vystúpenia z radov SZV, 
b) rozhodnutím valného zhromaždenia o vylúčení riadneho člena, 
c) rozhodnutím valného zhromaždenia o zrušení čestného členstva, 
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d) rozhodnutím Valného zhromaždenia o vylúčení individuálneho člena, 
e) nezaplatením členského príspevku, 
f) zánikom oddielu bez právneho nástupníctva, 
g) úmrtím. 

 
ČLÁNOK 7. 

ORGÁNY SZV 
7.1. 
Orgánmi SZV sú: 

a) predseda SZV, 
b) valné  zhromaždenie (ďalej aj „VZ SVZ“), 
c) výkonný  výbor (ďalej aj „VV SVZ“), 
d) generálny sekretár (ďalej aj „GS SVZ“),  
e) kontrolný orgán, 
f) ďalšie odborné komisie. 

 
7.2. 
Voľby do orgánov národného športového zväzu sa vykonávajú na zasadnutí najvyššieho 
orgánu (Valné zhromaždenie SZV) alebo elektronickou formou prostredníctvom 
informačného systému športu v súlade s predpismi národného športového zväzu. 
Elektronické hlasovanie v súlade s predchádzajúcou vetou upraví osobitný vnútorný predpis, 
ktorý môže prijať VV SZV. 
7.3. 
Štatutárny orgán a členovia orgánov národného športového zväzu sú povinní vykonávať 
svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská 
kontrolóra a odborných orgánov národného športového zväzu; ak sa od ich stanoviska 
odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom. 
7.4. 
Národný športový zväz upravuje konflikt záujmov tak, aby bola zabezpečená nezlučiteľnosť 
výkonu funkcie v 

a) kontrolnom orgáne s výkonom funkcie vo výkonnom orgáne, disciplinárnom orgáne, 
orgáne na riešenie sporov alebo v licenčnom orgáne, 

b) štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne národného športového zväzu alebo 
jeho člena s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne 
dodávateľa tovarov alebo služieb pre národný športový zväz alebo jeho člena. 

7.5. 
Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu národného 
športového zväzu alebo jeho člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a 
rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje 
predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo o 
hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním. 
7.6. 
Člen orgánu národného športového zväzu alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v 
ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v 
inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú 
pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu národného športového zväzu alebo jeho 
člena. 
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7.7. 
V prípade, ak SZV v súlade s čl. 1 bodom 1.5 vytvorí obchodnú spoločnosť  podľa ustanovenia 
§ 18 ZOŠ a Čl. 8 bod. 8.2. psím) c Stanov, môže použiť zisk obchodnej spoločnosti alebo 
podiel na zisku obchodnej spoločnosti len na plnenie úloh podľa § 16 ZOŠ ods. 1 písm. d) až f) 
a ods. 2 písm. l), t.j. na tieto účely (§ 16 ods. 1): 

a) organizuje celoštátnu súťaž dospelých a celoštátnu súťaž mládeže najmenej dva po 
sebe nasledujúce roky, 

b) zabezpečuje výber a prípravu športovcov do športovej reprezentácie a ich účasť na 
medzinárodných súťažiach, 

c) zabezpečuje starostlivosť o talentovaných športovcov, 
d) podporuje výstavbu športovej infraštruktúry. 

 

ČLÁNOK 8. 
VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

 
8.1 
Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SZV zabezpečuje volebná komisia volená 
najvyšším orgánom. Zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu sa 
uskutočňujú podľa týchto pravidiel: 

a) riadne zasadnutie sa uskutočňuje najmenej raz za rok, 
b) pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám 

oprávneným zúčastniť sa na riadnom zasadnutí najmenej 14 dní pred konaním 
zasadnutia, 

c) program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku zasadnutia; v 
otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len 
odporúčania a stanoviská, 

d) na uznášaniaschopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny 
všetkých členov najvyššieho orgánu s právom hlasovať a rozhodnutia sa prijímajú 
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať; stanovy určia, 
na ktoré rozhodnutia sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, 

e) mimoriadne zasadnutie najvyššieho orgánu je oprávnený zvolať stanovami určený 
počet členov, najvyšší výkonný orgán, kontrolór alebo iný orgán oprávnený na 
základe stanov; ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia orgánov 
na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať 
ktorýkoľvek člen národného športového zväzu, 

f) na uznášaniaschopnosť VZ SZV je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny 
všetkých delegátov s hlasom rozhodujúcim s právom hlasovať.   

g) rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov s právom 
hlasovať, alebo kvalifikovanou väčšinou podľa Čl. 8 bod. 8.1 písm. h), 

h) za kvalifikovanú väčšinu sa považuje 2/3 väčšina všetkých riadnych členov SZV, 
i) VV SZV zodpovedá za včasnú a kvalitnú prípravu rokovacích materiálov a za kvalitnú 

organizačnú prípravu konania valného zhromaždenia. Rokovanie valného 
zhromaždenia je spravidla jednodňové a verejné, 

j) rokovanie VZ SZV alebo MVZ SZV riadi pracovné predsedníctvo v zložení, ktoré 
menuje VV SZV. 

k) VV SZV menuje minimálne trojčlennú mandátovú komisiu za účelom overenia 
mandátov delegátov VZ SZV alebo MVZ SZV. 
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8.2. 
Rozhodnutia najvyššieho orgánu, pri ktorých sa podľa stanov vyžaduje súhlas 2/3 väčšiny 
všetkých delegátov, sú 
a) zmena stanov, 

b) reorganizácia súťaží, 

c) vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa § 18 ZOŠ alebo obchodnej spoločnosti, ktorej 

spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz, 

d) prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18 ZOŠ alebo v 

obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový zväz 

e) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 

hodnota určená stanovami. Hodnotou plnenia v zmysle prvej vety je suma prevyšujúca sumu 

50 000,- EUR (slovom päťdesiattisíc euro), 

f) odvolanie kontrolóra, člena RK, DK alebo člena/členov VV.  

 

8.3. 
Na VZ SZV  sa prerokovávajú a schvaľujú tieto správy:  

a) správa o činnosti SZV. 
a. Správu o činnosti SZV predkladá predseda SZV. 

b) správa o hospodárení SZV. 
a. Správu o hospodárení SZV predkladá GS SZV po povinnej konzultácii 

s predsedom SZV. 
c) správa reprezentačného trénera seniorov. 

a. Správu reprezentačného trénera seniorov predkladá tréner reprezentácie 

seniorov SZV. 

d) správa reprezentačného trénera do 17 rokov. 

a. Správu reprezentačného trénera do 17 rokov predkladá tréner reprezentácie 

do 17 rokov SZV. 

e) správu revíznej komisie o čerpaní a narábaní s finančnými prostriedkami za 

hodnotené  obdobie. 

a. Správu revíznej komisie o čerpaní a narábaní s finančnými prostriedkami za 

hodnotené obdobie predkladá kontrolór SZV. 

8.4. 

VZ SZV v rámci svojej pôsobnosti rozhoduje o zásadných činnostiach SZV, najmä: 

a) kvalifikovanou väčšinou hlasov v súlade s čl. 8. 1. písm. h)Stanov 
a. schvaľuje, mení a ruší Stanovy SZV 
b. zriaďuje orgány, 
c. odvoláva predsedu SZV, kontrolóra alebo člena/členov VV. 

b) väčšinou hlasov 
a. volí predsedu, členov VV SZV a členov komisií alebo iných orgánov, ak sú 

zriaďované 
b. prerokúva a schvaľuje: 

i. správu VV SZV o činnosti, 
ii. správu o hospodárení SZV, 
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iii. správu revíznej komisie o čerpaní a narábaní s finančnými   
prostriedkami za uplynulé obdobie, 

iv. určuje výšku ročného členského poplatku riadneho člena SZV. 
 
8.5. 
VZ SZV volí členov najvyšších výkonných orgánov, predsedov a podpredsedov disciplinárnych 
orgánov, orgánov na riešenie sporov, licenčných orgánov a kontrolných orgánov, ak nie sú 
volení členmi národného športového zväzu priamo. Na voľbu do orgánov SZV je potrebná 
nadpolovičná väčšina hlasov prítomných na VZ SZV.  
8.6. 
Mimoriadne zasadnutie VZ SZV (ďalej aj „MVZ SZV“) sa môže uskutočniť len v prípade, ak o 
to požiada   

a) 1/3  riadnych členov SZV, 
b) najvyšší výkonný orgán (VV SZV), 
c) hlavný kontrolór SZV. 

Mimoriadne  zasadnutie VZ SZV sa v tomto prípade zvolá tak, aby sa MVZ SZV konalo 
najneskôr do šesťdesiat dní od doručenia právneho úkonu z ktorého je zrejmá vôľa orgánov v 
súlade s týmto článkom mimoriadne zasadnutie VZ SZV zvolať na sekretariát SZV. 
8.7. 
Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie 
neboli zvolení, MVZ SZV je oprávnený zvolať ktorýkoľvek riadny člen SZV. 
8.8. 
Delegátmi valného zhromaždenia sú zástupcovia športových klubov, športovcov, športových 
odborníkov a ďalších členov národného športového zväzu alebo zástupcovia zvolení 
športovými klubmi, športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími členmi národného 
športového zväzu. Kľúč delegátov zohľadňuje počet družstiev športovej organizácie a úroveň 
súťaže, v ktorej súťažia, a to nasledovne: 
 
Každý člen zväzu má za každé družstvo, súťažiace v: 

▪ mužská liga – 2 mandáty za každé družstvo, súťažiace  v extralige, 
▪ mužská liga –  1 mandát za každé družstvo, súťažiace  v I. lige, II. lige alebo v III. lige 

(resp. v nižších ligách), 
▪ dorastenecká liga – 1 mandát za každé družstvo, súťažiace  v I. lige alebo v II. lige 

alebo v III. lige (ak je II. alebo III. liga vytvorená), 
▪ žiacka liga – 1 mandát za každé družstvo, súťažiace  v žiackej lige, 
▪ liga mladších žiakov – 1 mandát za každé družstvo, súťažiace  v žiackej lige, 
▪ ženská liga – 1 mandát za družstvo súťažiace v ženskej lige účinní od 31.12.2018. 

 
Podmienkou získania mandátov je dokončiť súťaž podľa pravidiel rozpisu súťaží SZV vo 
volebnom roku, resp. v roku, ktorý predchádza voľbám. 
 
8.9. 
Delegát riadneho člena sa musí na VZ SZV preukázať písomným poverením alebo 
plnomocenstvom od zodpovedného zástupcu oddielu/klubu (riadneho člena), ktorý ho 
delegoval. 
8.10. 
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O personálnych otázkach sa spravidla hlasuje tajne, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak. 
Pri rovnosti hlasov sa vykoná ďalšie kolo volieb. To neplatí pri voľbe predsedu SZV a VV SZV. 
8.11. 
Zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia SZV, Výkonného výboru SZV, Revíznej 
komisie  SZV a Disciplinárnej komisie SZV obsahuje: 
schválený program zasadnutia, 

a) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení člena orgánu podľa § 19 ZOŠ ods. 1 písm. c) a 
písomné splnomocnenia, ak boli predložené, 

b) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim, 
c) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu, 
d) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a 

odlišného stanoviska člena, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho 
odôvodnením, ak o to požiada, 

e) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa. 
f) zápisnica zo zasadnutia Valného zhromaždenia SZV, Výkonného výboru SZV, Revíznej 

komisie SZV a Disciplinárnej komisie SZV sa zašle všetkým osobám oprávneným 
zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia. 

8.12. 
Členmi najvyššieho orgánu s právom hlasovať sú zástupcovia športových klubov, športovcov, 
športových odborníkov a ďalších členov národného športového zväzu alebo zástupcovia 
zvolení športovými klubmi, športovcami, športovými odborníkmi a ďalšími členmi národného 
športového zväzu. Zástupca športových odborníkov, ako aj ďalšie osoby s právom hlasovať 
majú jeden hlas, ak tieto Stanovy v iných ustanoveniach neurčujú inak. 
8.13. 
Členom najvyššieho orgánu s právom hlasovať nemôže byť funkcionár národného 
športového zväzu len na základe výkonu funkcie v orgáne národného športového zväzu. 
Členom najvyššieho orgánu, ktorý zastupuje športovú organizáciu, je štatutárny orgán 
športovej organizácie alebo ním písomne splnomocnená osoba, ak športovú organizáciu v 
najvyššom orgáne nezastupuje volený člen. Členom najvyššieho orgánu a najvyššieho 
výkonného orgánu sú zástupcovia najmenej 50 športovcov alebo asociácie športovcov, ktorí 
si zvolia svojho delegáta s jedným hlasom.  
8.14. 
Volený člen najvyššieho orgánu sa zúčastňuje na zasadnutí najvyššieho orgánu osobne alebo 
ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen najvyššieho orgánu; 
volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí 
najvyššieho orgánu predložením zápisnice o jeho zvolení. 
 

ČLÁNOK 9. 
VOĽBY 

 
9.1. 
Voľby a princípy, na ktorých sú budované sú prejavom demokratického princípu 
uplatňovaného v SZV pri správe a riadení vzťahov, nad ktorými vykonáva SZV svoju právomoc 
a pôsobnosť. 
9.2. 
Valné zhromaždenie volí pre zabezpečenie chodu VZ: 

a) volebnú  komisiu, 
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b) návrhovú  komisiu, 
c) mandátovú komisiu. 

 
9.3. 
VZ SZV volí v poradí: 

a) predsedu SZV, 
b) VV SZV, 
c) revíznu komisiu, 
d) disciplinárnu komisiu. 

9.4. 
Voľba predsedu SZV, členov VV SZV a komisií sa spravidla koná na VZ SZV, ktoré nasleduje po 
letných OH. 
9.5. 
Predseda, členovia VV SZV a členovia komisií sú volení na štvorročné funkčné obdobie, do 
zvolenia nového predsedu, členov VV SZV a komisií. 
9.6. 
Predseda musí byť zvolený nadpolovičnou väčšinou všetkých delegátov. V prípade, že žiaden 
kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu, do druhého kola postupujú dvaja kandidáti 
s najvyšším počtom hlasov a zvolený je kandidát s vyšším počtom hlasov.   
9.7. 
Návrhy kandidátov na predsedu SZV, členov VV SZV a členov komisií podávajú riadni členovia 
SZV na príslušnom tlačive pätnásť (15) dní pred konaním VZ SZV, pričom navrhovaní 
kandidáti musia s kandidatúrou súhlasiť. Tlačivo je uverejnené a dostupné na webovej 
stránke SZV. 
9.8. 
Kandidáti za členov komisií môžu byť zvolení iba do jednej odbornej komisie. 
9.9. 
Voľby sa konajú tajným hlasovaním. 
9.10. 
Spôsob volieb upravuje volebný poriadok schvaľovaný VZ SZV. 
9.11. 
Na žiadosť člena najvyššieho orgánu alebo člena národného športového zväzu ministerstvo 
školstva určí nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na 
zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov v zmysle § 23 ods. 2 ZoŠ. 

 

ČLÁNOK 10. 
VÝKONNÝ VÝBOR  SZV (VV SZV) 

 
10.1. 
Medzi VZ SZV vykonáva činnosť SZV VV SZV. VV SZV organizuje a rozhoduje o všetkých 
otázkach týkajúcich sa vzpieračského športu, ktoré v zmysle týchto stanov a ostatných 
vnútorných predpisov nevykonáva iný orgán SZV. Funkcie volených členov VV SZV sú čestné. 
Majú právo na náhrady cestovného, alebo iné náhrady spojené s funkciou podľa všeobecne 
platných predpisov. Členovia VV SZV nemôžu byť členmi revíznej komisie, disciplinárnej 
komisie. 
10.2. 
Členovia VV SZV preukazujú svoju bezúhonnosť v zmysle § 7 ZoŠ. 
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10.3. 
Medzi základné povinnosti a úlohy VV SZV patrí: 

a) zabezpečuje plnenie uznesení VZ SZV, 
b) rozhoduje o záležitostiach, ktoré nie sú výslovne vyhradené iným orgánom, 
c) zriaďuje, riadi a kontroluje činnosť pracovných a odborných komisií, 
d) schvaľuje dohody o spolupráci s inými subjektmi a štátnymi orgánmi, 

10.4. 
Zasadnutia VV SZV sa spravidla konajú raz mesačne. 
10.5. 
Zo zasadnutí sa vyhotovuje zápisnica.  
10.6. 
VV SZV najmä: 

a) Informuje  členov SZV o svojej činnosti a uznesenia zo zasadnutí VV SZV sa zverejňujú 
na webovej stránke SZV, tri dni po overení uznesení zo zasadania, 

b) vydáva kalendár podujatí a rozpisy súťaží, uverejňuje výsledky súťaží, 
c) vydáva stanovy, poriadky, opatrenia a technické pravidlá SZV a distribuuje ich 

jednotlivým členom. 
10.7. 
VV SZV zasadá v zložení predseda SZV, piati (5) členovia, ktorí sú volení VZ SZV, a zvolení 
zástupca valným zhromaždením najmenej 50 športovcov alebo asociácie športovcov 
s jedným hlasom. 
10.8. 
Členstvo vo VV SZV vzniká voľbou. 
10.9. 
Členstvo vo VV SZV zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia člena SZV, 
b) odstúpením z funkcie člena VV SZV, 
c) odvolaním člena VV SZV kvalifikovanou väčšinou VZ SZV, 
d) úmrtím člena VV SZV, 
e) vyhlásením za mŕtveho, 
f) stratou bezúhonnosti.  

10.10. 
V medzivolebnom období je možné za chýbajúceho člena VV SZV do VV SZV kooptovať 
nového člena, podľa poradia z ostatného volebného VZ SZV. 
10.11. 
Každý člen VV je nositeľom a gestorom konkrétnych organizačných a administratívnych úloh 
podľa pokynov predsedu SZV, za ktorých splnenie osobne zodpovedá. 
10.12. 
VV SZV si spomedzi svojich členov zvolí dvoch (2) podpredsedov a určí z nich 1. 
(prvého)podpredsedu, hneď na svojom prvom zasadaní. 
10.13. 
V prípade neprítomnosti predsedu SZV ho zastupuje prvý podpredseda SZV v súlade s čl. 12 
bod 12.5 stanov. 
10.14. 
VV SZV je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni koná a rozhoduje DK SZV. 
10.15. 
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VV SZV je povinný zánikom mandátu predsedu SZV z dôvodu vzdania sa mandátu, smrti, 
alebo vyhlásenia za mŕtveho zvolať volebné VZ SZV. 
 

ČLÁNOK 11. 
KOMISIE A KONTROLÓR SZV 

 
11.1. 
Každá komisia pozostáva minimálne z troch členov. Zo zasadnutí komisií sa vyhotovujú 
zápisnice. 
11.2. 
Valné zhromaždenie v súlade s článkom 9 stanov volí tieto komisie: 

a) disciplinárnu  komisiu (ďalej aj „DK SZV“), 
b) revíznu komisiu (ďalej aj „RK SZV“). 

11.3. 
DK SZV rieši sporné prípady v zmysle svojej právomoci a pôsobnosti a v zmysle 
disciplinárneho poriadku. 
11.4. 
RK SZV sa za svoju činnosť zodpovedá VZ SZV. RK SZV v rozsahu svojej právomoci vykonáva: 

a) kontrolu všetky finančné transakcie, účty, zmluvy, dohody SZV, 
b) kontrolu uznesení VZ SZV a VV SZV. 

11.5. 
RK SZV sa riadi štatútom, ktorý schvaľuje VZ SZV. Funkčné obdobie členov RK SZV je 5 rokov. 
11.6. 
RK SZV určí zo svojich členov Kontrolóra SZV, ktorý musí spĺňať minimálne požiadavky ZoŠ. 
11.7. 
Členovia DK SZV a RK SZV preukazujú svoju bezúhonnosť v zmysle § 7 ZoŠ. 

 
ČLÁNOK 12. 
PREDSEDA 

12.1. 
Predseda SZV je štatutárny orgán SZV. Predseda SZV je zodpovedným zástupcom SZV v 
otázkach právnych, administratívno-správnych a v pracovno-právnych vzťahoch. Podpisuje 
písomnosti zväzu, pokiaľ túto právomoc nedelegoval na inú osobu. Predseda SZV je 
oprávnený konať v mene SZV, pokiaľ túto právomoc nedelegoval písomným 
plnomocenstvom s určením rozsahu plnomocenstva na inú osobu, pričom ustanovenie čl. 10 
bod 10.12 tým nie je dotknuté. 
12.2. 
Predseda SZV najmä: 

a) zodpovedá za celkovú ekonomickú agendu SZV, 
b) reprezentuje a zastupuje SZV na všetkých úrovniach na území SR, 
c) zastupuje SZV na pôde SOV, na pôde iných športových organizácií, zastupuje SZV na 

pôde IWF a EWF, EUWC, 
d) zvoláva a vedie zasadnutia VV SZV. 

12.3. 
Funkcia predsedu je nezlučiteľná s funkciou člena revíznej komisie a člena disciplinárnej 
komisie. 
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12.4. 
Na zasadnutiach VV SZV je hlas predsedu SZV rozhodujúci v prípade rovnosti hlasov. 
12.5. 
V neprítomnosti predsedu SZV ho zastupuje prvý podpredseda. 
12.6. 
Mandát predsedu SZV zaniká: 

a) uplynutím funkčného obdobia, 
b) odstúpením, 
c) odvolaním z funkcie VZ SZV, 
d) úmrtím, 
e) vyhlásením za mŕtveho. 

12.7. 
Predseda SZV môže časť svojich právomocí previesť na generálneho sekretára. Poverenie 
takýchto právomocí môže byť len v písomnej podobe písomným plnomocenstvom 
s vymedzením, ktorých právomocí sa v prospech GS SZV zrieka. 
 

ČLÁNOK 13. 

GENERÁLNY SEKRETÁR A SEKRETARIÁT ZVÄZU 

 
13.1. 
Funkcia generálneho sekretára je nezlučiteľná s funkciou člena Výkonného výboru, 
Disciplinárnej komisie a Revíznej komisie Slovenského zväzu vzpierania. 
13.2. 
GS SZV je najvyšším administratívnym pracovníkom SZV.GS SZV je zamestnancom zväzu, 
pričom svoju funkciu vykonáva na základe zmluvného vzťahu. 
13.3. 
GS SZV najmä:  

a) vykonáva administratívnu činnosť,  
b) organizuje vzpieračský šport,  
c) plní iné úlohy v súlade s uzneseniami VZ SZV, uzneseniami VV SZV a príkazmi 

predsedu SZV, 
d) zodpovedá za prípravu výročnej správy a správy o hospodárení SZV pre VZ SZV, 
e) plní ďalšie úlohy súvisiace so správou a riadením SZV, 
f) koordinuje športovú činnosť SZV. 

13.4. – Sekretariát SZV 
Generálny sekretár vedie Se-SZV, ktorý je administratívnym a komunikačným centrom SZV. 
13.5. 
Do pôsobnosti Se-SZV spadá komplexná registrácia a evidencia členov, vydávanie 
informačných bulletinov, organizačná príprava rôznych zasadnutí, schôdzí a komisií. 
13.6. 
Se-SZV zabezpečuje komplexnú evidenciu účtov. 
13.7. 
Generálny sekretár pripravuje, posiela a osobne zodpovedá za zákonnosť a správnosť 
dokumentov, ktoré sú v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 
republiky povinne zasielané do Informačného Systému Športu /ISŠ/. 
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ČLÁNOK 14. 
OPATRENIA PROTI NEGATÍVNYM JAVOM V ŠPORTE 

 
14.1. 
Národný športový zväz je povinný zapracovať do predpisov národného športového zväzu 
pravidlá Svetového antidopingového programu, opatrenia proti manipulácií priebehu a 
výsledkov súťaží a iné pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z 
medzinárodných predpisov a rozhodnutí. 
14.2. 
SZV na základe bodu 14 Stanov prijíma, implementuje a realizuje pravidlá Svetového 
antidopingového programu, opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné 
pravidlá a opatrenia proti negatívnym javom v športe vyplývajúce z medzinárodných 
predpisov a rozhodnutí  
14.3. 
Porušeniami antidopingových pravidiel sú: 

a) prítomnosť zakázanej látky alebo jej metabolitov alebo jej markerov v biologickej 
vzorke športovca, 

b) použitie alebo pokus o použitie zakázanej látky alebo zakázanej metódy športovcom, 
c) vyhýbanie sa, odmietnutie alebo nepodrobenie sa odberu biologickej vzorky, 
d) neposkytnutie informácie o mieste pobytu športovca, 
e) falšovanie alebo pokus o falšovanie počas dopingovej kontroly, 
f) marenie dopingovej kontroly, 
g) držba zakázanej látky alebo prostriedkov umožňujúcich použitie zakázanej metódy, 
h) obchodovanie alebo pokus o obchodovanie so zakázanou látkou alebo zakázanou 
metódou, 
i) podanie alebo pokus o podanie zakázanej látky alebo zakázanej metódy športovcovi 
počas súťaže alebo mimo súťaže, 
j) povzbudzovanie, pomáhanie, navádzanie, utajovanie alebo iná forma spoluúčasti pri 
porušení antidopingového pravidla a 
k) združovanie športovca alebo športového odborníka na účely športovej činnosti s 
fyzickou osobou, ktorej bola uložená sankcia alebo iné opatrenie z dôvodu porušenia 
antidopingového pravidla, počas trvania sankcie alebo opatrenia. 

14.4. 
Ak bola športovcovi udelená terapeutická výnimka, porušením antidopingových pravidiel 
v rozsahu príslušnej terapeutickej výnimky nie je: 

a) prítomnosť látky zo zoznamu zakázaných látok a zakázaných metód, jej metabolitov 
alebo markerov, 
b) použitie alebo pokus o použitie látky alebo metódy zo zoznamu zakázaných látok a 
zakázaných metód, 
c) prechovávanie látky zo zoznamu zakázaných látok alebo predmetov na využívanie 
zakázaných metód alebo 
d) podanie alebo pokus o podanie látky alebo metódy zo zoznamu zakázaných látok a 
zakázaných metód. 

14.5. 
Fyzická osoba ani právnická osoba nesmie mať kontrolu alebo vplyv v dvoch alebo viacerých 
športových oddieloch a kluboch – členov SZV, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí 
jednotlivci pôsobia v tej istej súťaži, najmä nesmie súčasne byť spoločníkom, vykonávať 
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funkciu v orgánoch alebo mať podiel na hlasovacích právach v orgánoch v takých športových 
kluboch a to ani prostredníctvom ovládanej alebo ovládajúcej osoby a ani prostredníctvom 
holdingovej spoločnosti alebo spriaznenej osoby podľa osobitných predpisov. (§ 66a 
Obchodného zákonníka) 
14.6. 
Na konanie vo veci porušenia antidopingových pravidiel je v prvom stupni príslušná komisia, 
ktorej členov vymenúva a odvoláva príslušný národný športový zväz alebo organizátor 
príslušnej športovej súťaže. 
14.7. 
Ak SZV za týmto účelom nevyužíva nadnárodnú alebo medzinárodnú organizáciu na základe 
uzatvorených zmluvných vzťahov, na konanie vo veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3 v 
druhom stupni je príslušná komisia, ktorej členov volí a odvoláva najvyšší orgán príslušného 
národného športového zväzu tak, aby 

a) najmenej jeden člen komisie mal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v 
študijnom odbore právo alebo vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v niektorom 
zo študijných odborov v podskupine študijných odborov právo získané na vysokej 
škole v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému 
vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné; ak získal vysokoškolské 
vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v 
oboch stupňoch získal vzdelanie v rovnakom študijnom odbore, 

b) najmenej jeden člen komisie mal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v 
študijnom odbore všeobecné lekárstvo alebo farmácia alebo vysokoškolské 
vzdelanie tretieho stupňa v niektorom zo študijných odborov v podskupine 
študijných odborov lekárske vedy alebo farmaceutické vedy získané na vysokej škole 
v Slovenskej republike alebo vzdelanie získané v zahraničí, ktoré je takému 
vzdelaniu svojím rozsahom a obsahom rovnocenné. 
 

ČLÁNOK 15. 
ČESTNÁ  CENA SZV 

 
15.1. 
Čestná cena sa udeľuje za mimoriadne zásluhy rozvoja vzpieračského športu na Slovensku. 
15.2. 
Návrhy na udelenie ceny podávajú VV SZV,riadni členovia alebo individuálni členovia. 
 
 

ČLÁNOK 16. 
SYMBOLY 

 
16.1. 
Symbolmi SZV sú logo a zástava. 
16.2. 
Logo SZV pozostáva z nasledovných prvkov: 

a) figúrka vzpierača, tvorená dvomi oblúkmi a krúžkom, ktorý vytvára hlavu, z každej 
strany horného oblúka dve čiary znázorňujúce kotúče činky, 

b) okolo figúrky je v hornom polkruhu nápis Slovenský zväz vzpierania, v dolnom 
polkruhu Slovak Weightlifting Federation, 
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c) farbami loga sú červená (horný oblúk a vonkajšie čiary) a tmavomodrá(dolný oblúk, 
krúžok „hlava“ a vnútorné čiary), 

16.3. 
Zástavou je logo SZV na bielom podklade. 
16.4. – Používanie symbolov 
Logo SZV nesmie byť použité bez súhlasu VV SZV. Zástava SZV môže byť používaná len na 
oficiálnych podujatiach SZV. 
 

ČLÁNOK 17. 
ZÁNIK ZVÄZU 

17.1. 
Združenie zaniká: 
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, 
b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení. 
17.2. 
Dobrovoľné rozpustenie alebo zlúčenie s iným združením: 

a) o zániku SZV jeho dobrovoľným rozpustením rozhoduje VZ SZV.V tomto prípade VZ 
SZV menuje likvidátora. Takto ustanovený likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy 
a záväzky v súlade s dotknutými právnymi predpismi. V prípade, ak po ukončení 
likvidácie zostane likvidačný zostatok, s týmto likvidačným zostatkom naloží podľa 
rozhodnutia VZ SZV. Zánik SZV oznámi likvidátor do 15 dní po ukončení likvidácie 
Ministerstvu vnútra SR, 

b) o zániku SZV jeho zlúčením s iným subjektom rozhoduje VZ SZV. 
 
 
 

ČLÁNOK 18. 
PRECHODNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 

 
18.1.  
Doterajšie Stanovy Slovenského zväzu vzpierania schválené na Valnom zhromaždení dňa 
23.04.2016 v Novom Meste nad Váhom, sa zrušujú dňom účinnosti týchto stanov. 
 
 

 

ČLÁNOK 19. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
19.1. 
Valné zhromaždenie Slovenského zväzu vzpierania dňa 11.11.2017 zmenou novelizovalo doteraz 
platné a účinné stanovy vzaté Ministerstvom vnútra SR na vedomie dňa 17.6.2016 pod č. VVS/1-
900/90-2535-5 schválených na Valnom zhromaždení SZV dňa 23.04.2016. 

19.2. 
Valné zhromaždenie Slovenského zväzu vzpierania dňa 11.11.2017 prijalo Stanovy 
Slovenského zväzu vzpierania v tomto znení. Ich výklad vykonáva VV SZV.  
19.3. 
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Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť ich prijatím, okrem Čl. 8, bod 8.8., druhý odsek, 6 
odrážka, ktorý nadobúda účinnosť od 31.12.2018. 
19.4. 
Záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
19.5. 
Vnútorné vzťahy v SZV upravuje organizačný poriadok, ktorý spracuje a vydá VV SZV (ďalej aj 
„OP SZV“). 
19.6. 
Ak úkon, ktorý má SZV vykonať prostredníctvom informačného systému športu a tento úkon 
nemožno takto vykonať, SZV ho vykoná v listinnej forme. Ak nie je možné zverejnenie, 
povinná osoba informáciu zverejní na svojom webovom sídle. 
19.7. 
Ak je ktorékoľvek ustanovenie týchto Stanov v rozpore so Zákonom o športe, resp. 
akýmkoľvek iným všeobecne záväzným právnym predpisom, pre výklad a aplikáciu sporných 
ustanovení sa prednostne použije zákon o športe, resp. iný všeobecne záväzný právny 
predpis. 
 
V Ružomberku 
11.11.2017 
 


