STANOVY
Slovenskej nohejbalovej asociácie
Článok 1
Názov, právna forma, sídlo a členstvo v medzinárodných športových organizáciách
1.1 Názov združenia v slovenskom jazyku je „Slovenská nohejbalová asociácia“ („Slovak Futnet Association“).
1.2 Slovenská nohejbalová asociácia (ďalej len „SNA“) je právnickou osobou, ktorá má právnu formu
občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších
predpisov.
1.3 Sídlom SNA je Junácka 6, 832 80 Bratislava 3.
1.4 SNA je riadnym členom Medzinárodnej nohejbalovej únie („Union Internationale de Futnet“, ďalej iba
„UNIF“) a Európskej nohejbalovej asociácie („European Futnet Association“ ďalej iba „EFTA“).

Článok 2
Poslanie, ciele a hlavné činnosti SNA
2.1 SNA združuje svojich členov za účelom ich podpory a napĺňania stanovených cieľov asociácie. Pri svojej
činnosti vychádza zo zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„Zákon o športe“) a z ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
2.2 Poslaním SNA je najmä:
a) vykonávať výhradnú pôsobnosť pre organizovaný nohejbal na území Slovenskej republiky ako člen
medzinárodných organizácií UNIF a EFTA,
b) organizovanie súťaží dospelých a mládeže v nohejbale na území Slovenskej republiky,
c) zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie (ďalej len “športová
reprezentácia”) a ich účasti na medzinárodných súťažiach,
d) podpora a rozvoj nohejbalu na všetkých úrovniach (vrcholových aj amatérskych) s osobitným dôrazom
na šport detí a mládeže.
2.3 Ciele SNA sa dosahujú cestou plnenia plánu činnosti SNA, ktorý obsahuje hlavné úlohy na vymedzený
časový úsek, rozdelené do základných oblastí a hlavných činností SNA.
2.4 Hlavné činnosti SNA sú aktivity vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na zodpovednosť SNA, ktoré
nie sú podnikaním a nie sú vykonávané ani za účelom dosiahnutia zisku.
2.5 Medzi hlavné činnosti SNA patrí najmä:
a) zastupovanie, ochrana a presadzovanie záujmov nohejbalu a členov SNA vo vzťahu k orgánom verejnej
správy, medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám, ktorých je členom,
b) zastupovanie členov SNA voči organizáciám zabezpečujúcich školenia v oblasti športu,
c) organizovanie a riadenie celoštátnych a iných súťaží v nohejbale priamo, alebo poverením niektorého
člena SNA,
d) zabezpečovanie odbornej prípravy a overovanie odbornej spôsobilosti športových odborníkov
v organizovanom nohejbale v súlade s ustanoveniami §6 Zákona o športe,
e) zabezpečovanie prípravy športovej reprezentácie v nohejbale a jej účasti na významných podujatiach,
f) zabezpečovanie starostlivosti o športových reprezentantov a talentovaných športovcov v zmysle
metodicky riadenej a usmerňovanej prípravy.
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2.6 Vo všetkých svojich činnostiach uskutočňovaných v rámci plnenia cieľov SNA uplatňuje SNA tieto princípy:
- princíp fair play,
- princíp olympizmu (tak ako je vymedzený v Olympijskej charte Medzinárodného olympijského výboru),
- princíp odbornosti,
- princíp slušnosti a lojality
- princíp efektívnosti/hospodárnosti,
- princíp apolitickosti a zákonnosti.
2.7 SNA sa v celom rozsahu a bez výhrad hlási k Medzinárodnému dohovoru proti dopingu v športe a
Svetovému antidopingovému kódexu. SNA si je vedomá povinnosti dodržiavať všetky ustanovenia týchto
predpisov a v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečiť ich dodržiavanie.

Článok 3
Členstvo v SNA, vznik a zánik členstva
3.1 Členstvo v SNA je dobrovoľné. Každý člen SNA môže kedykoľvek v súlade s predpismi SNA zo združenia
vystúpiť.
3.2 Člen SNA svojou registráciou v SNA prejavuje vôľu akceptovať platné pravidlá SNA, ktoré sú vyjadrené
v stanovách a ostatných predpisoch SNA, a súhlas plniť si povinnosti člena SNA.
3.3 SNA má riadnych, individuálnych a čestných členov.
3.4 Právnickou osobou (riadny člen), ktorá môže požiadať o členstvo v SNA je najmä:
- nohejbalový klub, oddiel, telovýchovná jednota,
- iná športová organizácia, ktorá združuje fyzické osoby za účelom rozvoja, propagácie a vykonávania
nohejbalu.
3.5 Fyzickou osobou (individuálny člen), ktorá môže požiadať o členstvo v SNA je najmä:
- hráč,
- športový odborník (tréner, rozhodca, ...),
- funkcionár,
- iná fyzická osoba, ktorá sa venuje rozvoju nohejbalu a má záujem o členstvo v SNA.
3.6 Čestným členom SNA sa môže stať taký člen SNA (súčasný aj bývalý), ktorý sa veľkou mierou zaslúžil o
rozvoj nohejbalu. Návrh na čestné členstvo (s odôvodnením návrhu) sa predkladá výkonnému orgánu SNA
a môže ho predložiť každý člen SNA. Po prerokovaní a kladnom vyjadrení sa takýto návrh predkladá
konferencii SNA. Konferencia môže po prerokovaní a schválení čestné členstvo udeliť.
3.7 Individuálnym členom SNA je aj športovec alebo športový odborník registrovaný v klube so sídlom mimo
územia SR, ktorý bol nominovaný na podujatie športovej reprezentácie. Takýto športovec je dočasným
individuálnym členom SNA najmenej počas obdobia, v ktorom bol členom športovej reprezentácie.
3.8 Informácie súvisiace s členstvom v SNA a informácie o ďalších osobách s príslušnosťou k SNA sú vedené
v zdrojovej evidencií SNA a v informačnom systéme športu (ISŠ).
3.9 Členstvo v SNA vzniká, na základe písomnej žiadosti žiadateľa, po splnení podmienok určených
v stanovách SNA a osobitnom predpise SNA (Registračný poriadok). V prípade registrácie klubu sa medzi
klubom a SNA uzatvára zmluva o súčinnosti, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou registrácie.
3.10 O prijatí žiadateľa za riadneho alebo individuálneho člena SNA rozhoduje výkonný orgán SNA v súlade
s platnými predpismi SNA.
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3.11 O neprijatí za člena alebo o vylúčení člena z SNA rozhoduje konferencia. O vylúčení individuálneho člena
môže rozhodnúť aj disciplinárny orgán na základe závažného previnenia voči predpisom disciplinárneho
poriadku SNA.
3.12 Klub SNA musí počas svojho členstva v SNA spĺňať všetky nasledovné podmienky:
a) je občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov,
b) jeho riadnym členom sú najmenej 3 fyzické osoby.
3.13 Členstvo v SNA zaniká:
a) u právnickej osoby (športovej organizácie) jej zrušením, a to ku dňu jej zrušenia,
b) u právnickej alebo fyzickej osoby vystúpením na základe jej písomnej žiadosti, a to ku dňu doručenia
žiadosti SNA,
c) u právnickej alebo fyzickej osoby jej vylúčením podľa bodu 3.11 týchto stanov,
d) u fyzickej osoby jej úmrtím
e) zánikom SNA.
3.14 Výkonný orgán SNA môže zrušiť registráciu športovca bez súhlasu športovca alebo bez súhlasu zákonného
zástupcu maloletého športovca, po porušení predpisov SNA alebo závažnom previnení športovca voči
predpisom disciplinárneho poriadku SNA.

Článok 4
Práva a povinnosti členov SNA
4.1 Individuálny člen SNA má právo:
a) navrhnúť kandidáta na volenú alebo ustanovenú funkciu v rámci SNA,
b) byť navrhnutý za kandidáta na volenú funkciu v rámci SNA,
c) na informácie o všetkých záležitostiach SNA prostredníctvom príslušných orgánov SNA,
d) podieľať sa na činnosti SNA.
4.2 Riadny člen SNA (športová organizácia) má okrem práv uvedených v bode 4.1 týchto stanov aj právo:
a) voliť delegátov konferencie a prostredníctvom nich hlasovať na konferencii,
b) predkladať návrhy, ktoré majú byť súčasťou programu konferencie,
c) zastupovať spoločné záujmy svojich členov a osôb, ktoré v ňom pôsobia.
4.3 Člen SNA je povinný najmä:
a) dodržiavať stanovy, predpisy a smernice SNA, a zároveň zmluvu o súčinnosti klubu a SNA,
b) rešpektovať rozhodnutia a uznesenia orgánov SNA,
c) platiť ročný členský príspevok na činnosť SNA a ostatné poplatky a príspevky určené predpismi SNA, a
to v čase a vo výške určenej predpismi SNA,
d) dodržiavať zásady a pravidlá športového správania, čestnosti, fair play a boja proti dopingu (t.j. svetové
antidopingové pravidlá), opatrenia proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a proti iným
negatívnym javom v športe,
e) zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo SNA.
4.4 Práva a povinnosti členov SNA sú okrem týchto stanov upravené aj ďalšími predpismi SNA.

Článok 5
Štruktúra orgánov SNA a všeobecné ustanovenia
5.1 Orgánmi SNA sú:
a) konferencia
b) prezident

- najvyšší orgán,
- štatutárny orgán,
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c) výkonný výbor
d) kontrolná komisia
e) odborné komisie

- výkonný orgán,
- kontrolný orgán,
- odborný orgán.

5.2 Orgány zväzu zodpovedajú za svoju činnosť takto:
a) konferencia
- riadnym a individuálnym členom SNA,
b) prezident
- konferencii,
c) výkonný výbor
- konferencii,
d) kontrolná komisia
- konferencii,
e) odborné komisie
- výkonnému výboru.
5.3 Orgány SNA sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať
stanoviská kontrolóra (ak je ustanovený) a odborných orgánov SNA. Ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú
povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.
5.4 Výkon funkcie v štatutárnom, výkonnom alebo kontrolnom orgáne SNA alebo jeho člena, je nezlučiteľný s
výkonom funkcie v štatutárnom, výkonnom alebo kontrolnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb
pre SNA, klub SNA, alebo člena SNA. Pri posudzovaní konfliktu záujmov sa v jednotlivých prípadoch
vychádza a rozhoduje v zmysle Zákona o športe.
5.5 Do volených orgánov SNA môže byť zvolená fyzická osoba (ďalej len „kandidát“), ktorá spĺňa nasledovné
podmienky:
a) dovŕšila vek 18 rokov,
b) je členom SNA alebo súhlasí s členstvom v SNA v prípade zvolenia,
c) je bezúhonná,
d) neporušila pravidlá a opatrenia proti dopingu (t. j. svetové antidopingové pravidlá), opatrenia proti
manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a iné opatrenia proti negatívnym javom v športe,
e) súhlasí so svojou kandidatúrou.
5.6 Ak člen SNA navrhne na volenú funkciu fyzickú osobu, ktorá nie je členom SNA, tak v prípade zvolenia sa
táto stane členom SNA, ak stanovy neurčujú inak.
5.7 Všetkým členom volených orgánov SNA vzniká mandát dňom zvolenia do funkcie.
5.8 Funkčné obdobie členov výkonného výboru sú 4 roky, u členov kontrolnej komisie je to 5 rokov, pokiaľ
nezanikne skôr z dôvodov uvedených v bode 5.10 týchto stanov.
5.9 Členovia orgánov SNA, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony
a činnosť na zabezpečenie riadneho fungovania SNA a športovej činnosti jeho členov až do zvolenia alebo
ustanovenia nových členov týchto orgánov.
5.10 Funkcia člena orgánu SNA, pokiaľ nezanikla uplynutím riadneho funkčného obdobia, zaniká:
a) dňom zvolenia nových členov orgánov zväzu konferenciou,
b) vzdaním sa funkcie (a to dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie prezidentovi SNA),
c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
d) stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
e) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo trestný čin súvisiaci s činnosťou zväzu,
f) odvolaním konferenciou.
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5.11 Zaniknutím mandátu člena výkonného výboru podľa bodu 5.10, písmena b) až e), výkonný výbor
pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do najbližšej Konferencie. Na tejto
Konferencii jej delegáti zvolia nového člena výkonného výboru podľa týchto stanov.
5.12 Formou rozhodovania orgánov SNA je uznesenie. Vo veci, ktorá nie je súčasťou schváleného programu
podľa bodu 6.18, písmena a) týchto stanov, môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská.
5.13 Zápisnica z rokovania orgánu SNA musí spĺňať nasledovné:
a) obsahuje všetky náležitosti podľa osobitného predpisu,
b) obsahuje uznesenie orgánu SNA,
c) zverejňuje sa na webovom sídle SNA do 15 dní odo dňa zasadnutia príslušného orgánu.

Článok 6
Konferencia
6.1 Konferencia je najvyšším orgánom SNA.
6.2 Konferencia môže byť riadna alebo mimoriadna. Riadna konferencia sa koná najmenej jedenkrát za
kalendárny rok, mimoriadna konferencia sa zvoláva za splnenia podmienok upravených týmito stanovami.
6.3 Rokovanie konferencie vedie predsedajúci, ktorým je prezident alebo ním poverená osoba, spravidla člen
výkonného výboru.
6.4 Prípravu a priebeh konferencie upravuje Rokovací poriadok konferencie SNA (ďalej len “rokovací
poriadok”) a Volebný poriadok konferencie SNA (ďalej len “volebný poriadok”).
6.5 Členovia konferencie oprávnení hlasovať, t.j. delegáti s hlasovacím právom, sú zástupcovia riadnych
členov SNA, ktorí majú splnené záväzky voči SNA a sú určení kľúčom delegátov takto:
a) ak mal riadny člen najmenej troch členov s platnou registráciou v kalendárnom roku, predchádzajúcom
roku konania Konferencie, má právo na jedného delegáta s hlasovacím právom,
b) ak mal riadny člen najmenej pätnásť členov s platnou registráciou do konca 6. mesiaca kalendárneho
roka, predchádzajúceho roku konania Konferencie, má právo na dvoch delegátov s hlasovacím
právom,
c) ak mal riadny člen najmenej štyridsať členov s platnou registráciou do konca 6. mesiaca kalendárneho
roka, predchádzajúceho roku konania Konferencie, má právo na troch delegátov s hlasovacím právom,
d) ak záujmová organizácia športovcov, ktorá je riadnym členom SNA, alebo najmenej päťdesiat
športovcov s platnou registráciou v kalendárnom roku, predchádzajúcom roku konania Konferencie,
navrhne jedného zástupcu športovcov, tento sa stáva delegátom konferencie.
6.6 Delegát navrhnutý záujmovou organizáciou športovcov sa preukazuje návrhom a splnomocnením
záujmovej organizácie športovcov. Ak niet záujmovej organizácie športovcov, tak delegát sa preukazuje
písomným návrhom minimálne päťdesiat športovcov, ktorí sú členmi SNA. Písomný návrh musí obsahovať
meno, priezvisko, bydlisko, registračné číslo a vlastnoručný podpis športovca, ktorý kandidáta podporil. V
prípade, že požiadavku na delegáta - zástupcu športovcov, ktorého navrhlo minimálne päťdesiat
športovcov, preukážu viaceré osoby, delegátom s právom hlasovať je tá osoba, ktorú navrhol väčší počet
športovcov, ktorí sú členmi SNA.
6.7 Delegáti konferencie sa zúčastňujú na zasadnutí konferencie osobne, alebo ich môžu zastúpiť ich
náhradníci, zvolení rovnakým spôsobom. Delegát alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť
sa na zasadnutí konferencie predložením zápisnice o jeho zvolení.
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6.8 Delegátom konferencie, ktorý zastupuje riadneho člena SNA, je jeho štatutárny orgán, alebo ním písomne
splnomocnená osoba, ak riadneho člena na konferencii nezastupuje volený delegát podľa bodu 6.7.
6.9 Zasadnutia konferencie sa okrem delegátov klubov zúčastňujú aj fyzické osoby bez práva hlasovať a to:
a) prezident SNA,
b) členovia výkonného výboru,
c) členovia kontrolnej komisie,
d) pracovníci sekretariátu,
e) členovia odborných komisií a iní pozvaní hostia.
6.10 Účasť fyzických osôb bez práva hlasovať podľa bodu 6.9, písmena d) a e) je podmienená súhlasom
prezidenta alebo delegátov konferencie.
6.11 Každý delegát s právom hlasovať má jeden hlas. Delegátom s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SNA
len na základe výkonu funkcie v orgáne SNA.
6.12 Konferencia sa koná na území Slovenskej republiky na mieste, ktoré je verejne dostupné obvyklým
spôsobom a to najneskôr:
a) do 30 dní od uplynutia jedného roka od konania poslednej Konferencie,
b) do 30 dní od doručenia žiadosti nadpolovičnej väčšiny klubov SNA alebo kontrolóra SNA o konanie
Konferencie,
c) vo výnimočnom prípade, kedy je zvolanie konferencie obmedzené alebo znemožnené z relevantných
dôvodov, konferencia sa zvoláva štandardným spôsobom ihneď ako je to možné.
6.13 Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov SNA, a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli
zvolení, konferenciu je oprávnený zvolať ktorýkoľvek riadny člen SNA (právnická osoba), ktorý získa súhlas
minimálne 30% počtu riadnych členov SNA.
6.14 Konferenciu zvoláva výkonný výbor a to:
a) najmenej 30 dní pred termínom jej konania v prípade ustanovení bodu 6.12 písmena a) a c) týchto
stanov
b) najmenej 7 dní pred termínom jej konania v prípade ustanovení bodu 6.12 písmena b), alebo bodu
6.13 týchto stanov.
6.15 Za zvolanie konferencie sa považuje zaslanie (poštou alebo elektronicky) písomnej informácie o dátume,
mieste, čase začiatku konania a programe konferencie jej účastníkom a zverejnenie týchto informácií na
webovom sídle SNA a v Informačnom systéme športu.
6.16 Ak výkonný výbor nesplní ustanovenia bodu 6.14 týchto stanov, konferencia sa zíde po dohode
nadpolovičnej väčšiny klubov SNA.
6.17 Konferencia je uznášaniaschopná, ak je prítomná aspoň polovica delegátov všetkých klubov SNA.
6.18 Ak nie je konferencia uznášaniaschopná podľa bodu 6.17 týchto stanov, do 60 minút po stanovenom
začiatku jej konania alebo po strate jej uznášaniaschopnosti, stáva sa uznášaniaschopnou bez ohľadu na
počet prítomných delegátov, pričom uznesenia je možné prijať len vo veciach, ktoré boli súčasťou
programu zaslaného podľa bodu 6.15 týchto stanov. V ostatných veciach, môže konferencia prijať len
odporúčania a stanoviská.
6.19 Konferencia najmä:
a) schvaľuje program rokovania nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov,
b) rozhoduje o prijatí zmien stanov SNA dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov,
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c) rozhoduje o zrušení združenia SNA dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov,
d) schvaľuje súťaže SNA dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov,
e) rozhoduje o neprijatí a o vylúčení klubu alebo člena SNA nadpolovičnou väčšinou prítomných
delegátov,
f) schvaľuje štruktúru SNA a zriadenie odborných komisií na základe návrhu prezidenta, výkonného
výboru alebo ktoréhokoľvek delegáta konferencie, nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov,
g) volí a odvoláva členov volebnej komisie, ktorá riadi voľby do orgánov SNA podľa písmena h) tohto
bodu nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov,
h) volí a odvoláva prezidenta SNA, členov výkonného výboru a členov kontrolnej komisie nadpolovičnou
väčšinou prítomných delegátov,
i) schvaľuje plán činnosti SNA nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov,
j) schvaľuje rozpočet SNA, správu o hospodárení a výročnú správu SNA nadpolovičnou väčšinou
prítomných delegátov,
k) schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti alebo nadobudnutie, zmenu či zánik majetkových práv v
takejto spoločnosti dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov,
l) rozhoduje o akýchkoľvek iných otázkach nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.
6.20 Hlasovanie na konferencii sa vykonáva verejne alebo tajne. O tajné hlasovanie môže požiadať ktorýkoľvek
delegát konferencie, avšak na jeho schválenie je potrebný súhlas aspoň tretiny delegátov konferencie.
6.21 Prezident SNA je povinný na písomnú žiadosť ktoréhokoľvek člena SNA, ktorá bude doručená minimálne
15 dní pred konaním konferencie požiadať Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o určenie
nezávislého pozorovateľa, ktorý bude oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie
vrátane sčítavania hlasov.

Článok 7
Prezident SNA
7.1 Prezident je štatutárny orgán SNA a je predsedom výkonného výboru.
7.2 Prezident je volený konferenciou a za svoju činnosť zodpovedá konferencii.
7.3 Funkčné obdobie prezidenta SNA je štvorročné a začína plynúť dňom zvolenia.
7.4 Tá istá osoba môže byť zvolená za prezidenta nepretržite maximálne 5 funkčných období.
7.5 Medzi hlavné úlohy prezidenta SNA patrí:
a) realizovať rozhodnutia prijaté konferenciou a výkonným výborom,
b) konať za SNA, zastupovať a zaväzovať SNA,
c) riadiť činnosť výkonného výboru,
d) zabezpečovať fungovanie sekretariátu SNA,
e) zastupovať SNA pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy, či tretími osobami,
f) predkladať konferencii správu o činnosti od poslednej konferencie.
7.6 V mene SNA vykonáva právne úkony prezident SNA samostatne. Prezident SNA môže na vykonanie
konkrétneho právneho úkonu v mene SNA písomne splnomocniť inú osobu.
7.7 Prezident nie je oprávnený bez schválenia výkonným výborom:
a) uzatvárať zmluvy o úvere a/alebo zmluvy o pôžičke a/alebo leasingové zmluvy, a to vrátane
uzatvárania zmlúv o budúcej zmluve, kde budúcou zmluvou by bola niektorá z uvedených zmlúv,
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b) uzatvárať zmluvy a/alebo zriaďovať záložné právo k majetku vo vlastníctve SNA, a/alebo dávať majetok
SNA ako zábezpeku a/alebo zriaďovať zabezpečovací prevod práva k majetku vo vlastníctve SNA, a to
vrátane uzatvárania budúcich zmlúv, kde budúcou zmluvou by bola niektorá z uvedených zmlúv,
c) podpisovať akékoľvek ručiteľské záväzky alebo dohody o odpustení dlhov dlžníkom SNA.
7.8 Na zabezpečenie koordinačných a administratívnych úloh sa vytvára sekretariát SNA (ďalej iba
„sekretariát“). O personálnom obsadení sekretariátu rozhoduje prezident.

Článok 8
Výkonný výbor SNA
8.1 Výkonný výbor je výkonným orgánom SNA a riadi činnosť SNA v čase medzi konferenciami v súlade
s uznesením konferencie.
8.2 Výkonný výbor rozhoduje o všetkých otázkach, pokiaľ nie sú predpismi SNA zverené do právomoci
konferencie alebo iného orgánu SNA.
8.3 Členmi výkonného výboru sú:
a) prezident SNA,
b) 7 až 9 členov zvolených konferenciou SNA.
8.4 Členom výkonného výboru je najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia
športovcov alebo najmenej päťdesiat športovcov. Písomný návrh kandidáta sa konferencii predkladá vo
forme podľa bodu 6.6 týchto stanov, teda rovnako ako pri návrhu delegáta.
8.5 Členom výkonného výboru vzniká mandát dňom zvolenia konferenciou a zaniká uplynutím funkčného
obdobia alebo podľa ustanovení v bode 5.10 týchto stanov.
8.6 Zasadnutia výkonného výboru zvoláva a riadi prezident SNA alebo ním písomne poverená osoba.
8.7 Ak o zasadnutie písomne požiada nadpolovičná väčšina členov výkonného výboru, je prezident povinný
zvolať mimoriadne zasadnutie výkonného výboru SNA do 14 dní od doručenia žiadosti. Zvolaním
a riadením takéhoto zasadnutia môže písomne poveriť aj niektorého z členov výkonného výboru.
8.8 Na zasadnutí výkonného výboru majú právo zúčastniť sa členovia kontrolnej komisie (bez práva hlasovať).
8.9 Na zasadnutiach výkonného výboru sa môžu zúčastniť (bez práva hlasovať) aj iné prizvané osoby, najmä
členovia sekretariátu, kontrolór alebo osoby zodpovedajúce otázky alebo podávajúce doplňujúce
informácie k prerokovávaným bodom programu.
8.10 Výkonný výbor SNA najmä:
a) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie konferencie,
b) zabezpečuje činnosť SNA podľa plánu činnosti a podľa pracovného harmonogramu zasadnutí,
c) vytvára a usmerňuje činnosť odborných komisií spravidla prostredníctvom člena výkonného výboru v
spolupráci s príslušným predsedom komisie, prípadne sekretariátom, ak je zriadený,
d) vytvára a zverejňuje termínový kalendár súťaží,
e) vytvára, schvaľuje a zverejňuje všetky dokumenty SNA s výnimkou Rokovacieho a Volebného poriadku,
ktoré schvaľuje konferencia,
f) je disciplinárnym, licenčným orgánom SNA a orgánom na riešenie prípadných sporov v SNA,
g) rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SNA a jej členov,
h) zaraďuje športovcov v nohejbale do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií
určených predpisom SNA,
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i) vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov obsahujúci údaje v rozsahu podľa
osobitného predpisu,
j) podľa potreby vytvára sekretariát SNA a určuje pracovné podmienky jeho pracovníkov.
8.11 Zasadnutie výkonného výboru je uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná aspoň polovica jeho členov,
okrem prezidenta SNA. Dôvod neúčasti neprítomných členov výkonného výboru musí byť zverejnený
v zápisnici zo zasadnutia.
8.12 V prípade zvolania zasadnutia výkonného výboru podľa bodu 8.6 týchto stanov, je zasadnutie výkonného
výboru uznášaniaschopné, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
8.13 Výkonný výbor prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na jeho zasadnutí.
8.14 Ak sa počet členov výkonného výboru, uplynutím ich funkčného obdobia alebo zánikom ich funkcie podľa
ustanovení bodu 5.10 týchto stanov, zredukuje na 3 členov, prezident je povinný zvolať mimoriadnu
volebnú konferenciu do 30 dní odo dňa vzniku takéhoto stavu.

Článok 9
Kontrolná komisia
9.1 Kontrolná komisia je nezávislý kontrolný orgán SNA a za svoju činnosť zodpovedá konferencii.
9.2 Kontrolná komisia kontroluje dodržiavanie stanov SNA a uznesení konferencie orgánmi SNA, upozorňuje
orgány SNA na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
9.3 Členmi kontrolnej komisie sú:
a) predseda kontrolnej komisie,
b) dvaja ďalší členovia kontrolnej komisie.
9.4 Predseda Kontrolnej komisie vykonáva funkciu kontrolóra podľa osobitného predpisu. Ak predsedovi
kontrolnej komisie zanikne mandát, funkciu kontrolóra vykonáva iný člen kontrolnej komisie na základe jej
uznesenia.
9.5 Členom kontrolnej komisie vzniká mandát dňom zvolenia konferenciou a zaniká uplynutím funkčného
obdobia alebo podľa ustanovení v bode 5.10 týchto stanov.
9.6 Kontrolná komisia prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na jej zasadnutí.
9.7 Výkon funkcie člena kontrolnej komisie je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena iných orgánov SNA, okrem
členstva v odborných komisiách SNA.

Článok 10
Odborné komisie
10.1 Pre zabezpečenie operatívnych a odborných úloh si výkonný výbor vytvára odborné komisie SNA, ktoré
plnia úlohu pomocných a poradných orgánov výkonného výboru. Komisie za svoju činnosť zodpovedajú v
celom rozsahu výkonnému výboru.
10.2 Predsedom alebo členom odbornej komisie môže byť iba plnoletá fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a je
členom SNA.
10.3 Predsedu komisie ustanovuje a odvoláva výkonný výbor. Členov komisie ustanovuje a odvoláva výkonný
výbor, na základe návrhov predsedu komisie.
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10.4 Funkčné obdobie členov komisií je štvorročné a vždy kopíruje funkčné obdobie predsedu komisie.
Funkčné obdobie začína plynúť dňom ustanovenia za člena komisie. Počet funkčných období členstva v
komisiách nie je obmedzený. Pri akejkoľvek zmene členov komisií počas prebiehajúceho funkčného
obdobia sa pokračuje vo funkčnom období predchodcov.
10.5 Kompetencie, právomoci, úlohy a činnosť jednotlivých komisií sú podrobnejšie upravené v štatútoch
komisií. Štatút komisií prijíma, mení a ruší výkonný výbor.

Článok 11
Systém predpisov a iných právnych aktov SNA
11.1 Najvyšším predpisom SNA sú stanovy.
11.2 Orgány SNA v rámci ich pôsobnosti vymedzenej na základe stanov vydávajú predpisy, rozhodnutia,
odporúčania a stanoviská, ktoré musia byť v súlade so stanovami SNA.
11.3 V rámci SNA vydávajú príslušné orgány najmä tieto predpisy SNA záväzné pre všetkých členov SNA,
ktorých činnosti sa týkajú:
a) volebný poriadok konferencie SNA - schvaľuje ho konferencia SNA (upravuje prípravu a priebeh volieb
do volených orgánov SNA),
b) rokovací poriadok konferencie SNA - schvaľuje ho konferencia (upravuje procesné pravidlá rokovania
konferencie),
c) rokovací poriadok výkonného výboru SNA - schvaľuje ho výkonný výbor (upravuje procesné pravidlá
rokovania výkonného výboru),
d) ostatné poriadky - schvaľuje ich výkonný výbor (upravujú najvýznamnejšie oblasti činnosti SNA, napr.
Registračný poriadok, Súťažný poriadok a pod.),
e) štatúty - schvaľuje ich výkonný výbor (upravujú najmä pravidlá činnosti odborných komisií a ďalších
orgánov, v rámci pôsobnosti, ktorá im bola zverená),
f) smernice - schvaľuje ich výkonný výbor (upravujú pravidlá fungovania jednotlivých úsekov a oblastí
v pôsobnosti výkonného výboru a sekretariátu SNA),
g) organizačný pokyn - vydáva prezident alebo viceprezident na úpravu organizácie práce a plnenia úloh
sekretariátom SNA, ktoré sú v pôsobnosti osôb s delegovanou právomocou.
11.4 Rozhodnutia sú záväzné v celom rozsahu. Vydáva ich orgán SNA v rozsahu svojej pôsobnosti spravidla
formou uznesenia. Rozhodnutie, ktoré označuje tých, ktorým je určené, je záväzné len pre označené
osoby.
11.5 Odporúčania a stanoviská nie sú záväzné, avšak orgány SNA sú vždy povinné stanoviská kontrolóra a
odborných orgánov SNA zohľadňovať pri svojich rozhodnutiach. Orgány SNA ich vydávajú v rozsahu svojej
pôsobnosti. Slúžia k zjednoteniu postupov a poskytnutiu odborných informácií k rozhodovaniu orgánov
SNA.
11.6 Výklad týchto stanov alebo iných predpisov SNA a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté,
podáva výkonný výbor SNA.

Článok 12
Majetok a hospodárenie SNA
12.1 Majetok SNA môže tvoriť hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva.
12.2 Zdrojom príjmov SNA sú členské príspevky, dotácie a príspevky z verejných zdrojov, dary, finančné a
nefinančné plnenia za služby poskytnuté tretím osobám ako samostatná zárobková činnosť v rozsahu
poslania SNA.
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12.3 S majetkom SNA hospodári výkonný výbor v súlade s uznesením konferencie.

Článok 13
Medzinárodné súťaže a stretnutia
13.1 Oprávnenie organizovať medzinárodné stretnutia v nohejbale medzi družstvami národných nohejbalových
asociácií, má výlučne UNIF a EFTA. Žiadne medzinárodné stretnutie sa nesmie uskutočniť bez
predchádzajúceho súhlasu alebo upovedomenia UNIF alebo EFTA v súlade s ich predpismi.
13.2 SNA sa zaväzuje dodržiavať medzinárodný kalendár stretnutí, ktorý zostavili UNIF a EFTA.
13.3 SNA nesmie organizovať a zastrešovať súťaže alebo nadväzovať a udržiavať športové kontakty s
národnými nohejbalovými asociáciami, ktoré nie sú členmi UNIF alebo EFTA, bez súhlasu UNIF a EFTA.
13.4 Kluby, ktoré sú riadnymi členmi SNA, bez súhlasu SNA, UNIF alebo EFTA, nesmú byť členmi inej národnej
nohejbalovej asociácie a nesmú sa ani zúčastniť súťaží organizovaných alebo zastrešovaných inou
národnou nohejbalovou asociáciou.
13.5 Do medzinárodných klubových súťaží v nohejbale organizovaných UNIF a EFTA zástupcov zo SR prihlasuje
SNA.

Článok 14
Zrušenie združenia SNA
14.1 Po schválení zrušenia združenia SNA zvolí konferencia likvidátora a určí termín nasledujúcej konferencie za
účelom schválenia správy o likvidácii predloženej likvidátorom.
14.2 Likvidátor vykoná možné vyrovnanie záväzkov a pohľadávok SNA a predloží o tom správu konferencii.
14.3 Postup uvedený v bode 14.1 a 14.2 týchto stanov sa opakuje až do schválenia správy o likvidácii.
14.4 Všetok majetok SNA, zostávajúci vo vlastníctve SNA po schválení správy o likvidácii, bude rovným dielom
prevedený na všetky kluby SNA.

Článok 15
Všeobecné a záverečné ustanovenia
15.1 SNA sa zaväzuje dodržiavať stanovy UNIF, a podľa ich ustanovení uznáva, že:
a) súdne orgány UNIF sú jedinými príslušnými orgánmi v sporoch medzi SNA a UNIF,
b) športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne (Švajčiarsko) bude mať výlučnú jurisdikciu na riešenie
akýchkoľvek sporov vyplývajúcich zo stanov UNIF a ďalších pravidiel, nariadení a rozhodnutí UNIF
medzi SNA a UNIF a medzi SNA a akýmkoľvek iným členom UNIF.
15.2 Talentovaným športovcom je športovec do 23 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu,
športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov.
15.3 Porušenie antidopingových pravidiel, porušenie opatrení proti manipulácií priebehu a výsledkov súťaží a
iných opatrení proti negatívnym javom v športe sa považuje za závažné disciplinárne previnenie.
15.4 Tieto stanovy boli prerokované a schválené na konferencii SNA dňa 12.06.2021. Zmena stanov nadobúda
účinnosť dňom jej vzatia na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Doterajšie stanovy SNA
strácajú účinnosť nadobudnutím účinnosti týchto stanov.
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