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Článok 1 

Názov, právna forma, sídlo a spôsob konania 

1) Slovenská squashová asociácia (ďalej len SSQA) je občianskym združením podľa zákona 

č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúcim fyzické 

osoby a právnické osoby vo všetkých športových odvetviach (ďalej len „Športové odvetvia“) 

športu squash. 

2) Názov SSQA v anglickom jazyku je „Slovak Squash Association“. 

3) Sídlom SSQA je Junácka 6, 832 80 Bratislava 3.  

korešpondenčná adresa: Junácka 6, 832 80 Bratislava 3, Slovenská republika,  

mailová adresa: gs@squash.sk, prezident@squash.sk. 

4) V mene SSQA vykonávajú právne úkony samostatne dvaja štatutárni zástupcovia - prezident 

SSQA a generálny sekretár SSQA.  

5) Každá z uvedených osôb môže na vykonanie konkrétneho právneho úkonu v mene SSQA 

písomne splnomocniť inú osobu. 

 

Článok 2 

Poslanie 

6) SSQA je nezávislá dobrovoľná, záujmová, športová organizácia hráčov a priaznivcov 

squashu na Slovensku.  

7) Poslaním SSQA je podpora a rozvoj squashu na území Slovenskej republiky. 

8) SSQA združuje v rámci kolektívneho členstva squashové kluby a záujmové krúžky a v rámci 

individuálneho členstva aktívnych i pasívnych hráčov squashu, priaznivcov a priateľov tohto 

športu doma a v zahraničí.  

9) SSQA je samostatný právny subjekt s možnosťou vytvárania medzinárodných vzťahov; 

zastupuje združených športovcov a kluby voči medzinárodným federáciám  

ESF – the European Squash Federation / Európska squashová federácia a 

WSF - the World Squash Federation / Svetová squashová federácia. 

10) SSQA zabezpečuje účasť združených športovcov na medzinárodných súťažiach v squashi. 

11) SSQA môže dobrovoľne vstúpiť do národného alebo medzinárodného orgánu alebo 

združenia bez straty vlastnej nezávislosti. Vstup a výstup schvaľuje členské zhromaždenie 

nadpolovičnou väčšinou prítomných členov s právom hlasovať  

 

  

mailto:gs@squash.sk
mailto:prezident@squash.sk.
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiflIO-zrXPAhVDchQKHWj8D0kQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.worldsquash.org%2F&usg=AFQjCNFexUcllHBcjjRrG_9DgR34guKMNQ&sig2=jyEOt5phBNNk6v2IJjrRxQ&bvm=bv.134052249,d.bGg
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Článok 3 

Činnosť SSQA 

1) Základnou úlohou SSQA je organizovať a koordinovať činnosť squashového hnutia na 

Slovensku a vytvárať podmienky pre jeho ďalší všestranný rozvoj. Podporuje vzťahy 

regionálnych a iných zoskupení hráčov a priaznivcov squashu na všetkých úrovniach. 

2) SSQA sa podieľa na budovaní organizačnej, ekonomickej, materiálnej a teoretickej základne 

pre športovú činnosť svojich členov. 

3) SSQA organizuje a riadi dlhodobé a krátkodobé súťaže na území SR a podieľa sa na 

organizovaní celoštátnych a medzinárodných súťaží. 

4) SSQA zhromažďuje informácie, ktoré sa týkajú squashu, trénerskej a rozhodcovskej praxe 

a sprostredkováva ich svojim členom.  

5) SSQA chráni morálne i materiálne záujmy svojich členov, vytvára podmienky, ktoré 

pomáhajú zvyšovať športovú i trénersko-metodickú úroveň squashu na Slovensku a rieši 

otázky a problémy s tým spojené. 

6) SSQA uplatňuje svoj vplyv v prípadoch zavádzania zákonných úprav a opatrení, ktoré sa 

týkajú squashového športu a iniciatívne navrhuje vydávanie úprav a opatrení príslušných 

štátnych orgánov, u ktorých to pokladá za potrebné.  

7) SSQA udržuje stály kontakt s oddielmi a členmi SSQA na Slovensku, iniciuje a zúčastňuje 

sa na riešení spoločných problémov. 

8) SSQA nadväzuje medzinárodné kontakty a uzatvára dohody so zahraničnými organizáciami 

(zväzmi, oddielmi, klubmi i jednotlivcami) za účelom zabezpečiť profesionálnu, teoretickú, 

praktickú a metodickú spoluprácu. Organizuje účasť členov na medzinárodných športových 

a teoreticko-odborných akciách, prípadne ich organizuje. 

9) SSQA sleduje a podporuje špičkových a perspektívnych hráčov v jednotlivých kategóriách, 

vytvára slovenskú reprezentáciu, ktorej zabezpečuje optimálne podmienky pre prípravu a 

reprezentovanie Slovenskej republiky v rámci svojich možností. 

10) SSQA môže podnikať a vykonávať hospodársku činnosť na zlepšenie materiálnych 

podmienok zväzu v zmysle platnej legislatívy v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi. 

 

Článok 4 

Členstvo právnickej osoby 

1) V SSQA sa dobrovoľne združujú kluby a oddiely, ktoré sa zaoberajú squashom, súhlasia so 

stanovami SSQA a majú právnu subjektivitu. 

2) Členstvo právnickej osoby v SSQA /ďalej len „klub SSQA“/ vzniká prijatím do SSQA na 

základe písomnej žiadosti klubu a uhradením členského príspevku. 

3) Platnosť kolektívneho členstva sa obnovuje každý rok zaplatením členského príspevku do 

31. júla daného roka. 

4) Klub SSQA musí počas svojho členstva v SSQA spĺňať všetky nasledovné podmienky: 
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a. je občianskym združením založeným podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov, 

b. jeho poslanie súvisí so športom squash, 

c. jeho riadnym členom je najmenej 5 fyzických osôb. 

5) Klub SSQA preukazuje podmienky podľa bodu 4 písm. a) a b) tohto článku predložením 

úradne overenej kópie registrovaných stanov, na ktorých je viditeľná pečiatka a podpis 

príslušného zamestnanca Ministerstva vnútra SR. 

6) Podmienku podľa bodu 4 písm. c) tohto článku overuje SSQA nahliadnutím do Registra 

fyzických osôb v športe1 a do Registra právnických osôb v športe2 

7) Členstvo Klubu SSQA zaniká jeho: 

a. písomným oznámením o ukončení členstva doručeným na SSQA, 

b. nezaplatením členského príspevku, 

c. zánikom jeho právnickej osoby, 

d. vylúčením, ak klub závažným spôsobom poruší stanovy SSQA alebo poškodí dobré 

meno SSQA. O vylúčení rozhoduje členské zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou 

prítomných členov s právom hlasovať. V prípade mimoriadnych udalostí v priebehu 

roka môže členovi do najbližšieho zasadnutia ČZ SSQA podmienečne pozastaviť 

členstvo VV SSQA. 

8) Klub SSQA má právo: 

a. účasti na Členskom zhromaždení v zastúpení osobou oprávnenou konať v mene Klubu 

SSQA, 

b. navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch národného športového zväzu, 

c. na prístup k všetkým informáciám týkajúcich sa SSQA, 

d. podieľať sa na činnosti SSQA. 

8) Klub SSQA má povinnosť: 

a. dodržiavať stanovy SSQA, vnútorné predpisy SSQA, rozhodnutia orgánov SSQA, 

b. platiť členské príspevky do SSQA v sume a termíne schválených Členským 

zhromaždením, 

c. zdržať sa konania, ktoré by poškodzovalo SSQA. 

 

Článok 5 

Členstvo fyzickej osoby 

1) Členom SSQA sa môže stať každý hráč a priaznivec squashu (aktívny či pasívny, domáci či 

zahraničný).  

2) Členstvo v SSQA je vyjadrením podpory, lojality a stotožnenia sa člena SSQA s poslaním, 

cieľmi, úlohami a pravidlami fungovania SSQA; člen SSQA tým vyjadruje svoj súhlas 

                                                             
1 §80 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
2 §81 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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a vôľu podriadiť sa platným pravidlám a predpisom SSQA, ako aj rozhodnutiam vydanými 

v súlade s nimi. 

3) Individuálne členstvo jednotlivca: 

a. je odvodené od ich členstva v Klube SSQA, 

b. podmienku podľa bodu 2 overuje SSQA nahliadnutím do Registra fyzických osôb 

v športe a do Registra právnických osôb v športe, 

c. individuálnym členom sa môže stať aj občan, ktorý nie je členom žiadneho klubu, ale 

zašle prihlášku na adresu sídla SSQA a zaplatí členský príspevok, ktorého výšku každý 

rok stanovuje členské zhromaždenie. 

4) Čestným členom sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa obzvlášť zaslúžila o rozvoj 

a propagáciu slovenského squashu na základe odporúčania VV, návrhu člena SSQA 

a následného schválenia ČZ SSQA. 

5) Platnosť individuálneho aj kolektívneho členstva sa obnovuje každý rok zaplatením 

členského príspevku do 31. júla daného roka. Čestný člen SSQA je oslobodený od platenia 

členských poplatkov. 

6) Členstvo v SSQA zaniká: 

a. vystúpením (písomné odhlásenie alebo nezaplatenie členského príspevku),  

b. zrušením (smrťou individuálneho člena, alebo zánikom kolektívneho člena), 

c. vylúčením, ak člen závažným spôsobom poruší stanovy SSQA alebo poškodí dobré 

meno SSQA. O vylúčení rozhoduje členské zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou 

prítomných členov s právom hlasovať. V prípade mimoriadnych udalostí v priebehu 

roka môže členovi do najbližšieho zasadnutia ČZ SSQA podmienečne pozastaviť 

členstvo VV SSQA. 

7) Člen SSQA má právo: 

a. zúčastniť sa členského zhromaždenia a právoplatne hlasovať /podmienkou je vek nad 

18 rokov/, 

b. navrhovať kandidáta na volenú funkciu v orgánoch národného športového zväzu, 

c. voliť a byť volený do orgánov SSQA /podmienkou je vek nad 18 rokov/, 

d. podávať podnety, návrhy a kritické pripomienky týkajúce sa činnosti SSQA; tieto musí 

podávať písomne na adresu SSQA, 

e. zúčastňovať sa na športových a iných akciách riadených SSQA, za predpokladu, že 

spĺňa podmienky účasti na nich, 

f. využívať všetky zariadenia, ktoré má SSQA k dispozícii a čerpať výhody, ktoré 

poskytujú ďalšie organizácie SSQA. 

8) Člen SSQA má povinnosť: 

a. dodržiavať stanovy SSQA, vnútorné predpisy a rozhodnutia orgánov SSQA, 

b. platiť členské príspevky do členského klubu SSQA v sume a termíne schválených 

najvyšším orgánom Klubu SSQA a do SSQA v sume a termíne schválenom na ČZ 

SSQA, 

c. v rámci svojich možností sa zapájať a podieľať na činnosti SSQA, 

d. obhajovať a presadzovať záujmy SSQA.  
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Článok 6 

Orgány SSQA 

1) Orgánmi SSQA sú: 

a. Členské zhromaždenie, 

b. Výkonný výbor, 

c. Kontrolná komisia. 

2) Orgány SSQA sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri 

rozhodovaní zohľadňovať stanoviská hlavného kontrolóra SSQA; ak rozhodnú v rozpore  

s jeho stanoviskom, sú povinní zverejniť dôvod rozporného rozhodnutia, ako aj predmetné 

stanovisko hlavného kontrolóra. 

3) Každá fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 18 rokov, je plne spôsobilá na právne úkony a je 

bezúhonná, môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SSQA, ak ju navrhne člen 

SSQA. 

Ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SSQA, kandidátov 

navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny. 

4) Funkčné obdobie členov Výkonného výboru sú 3 roky, členov Kontrolnej komisie je 4 roky. 

5) Členovia volených orgánov SSQA, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení 

vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie fungovania SSQA až do zvolenie nových 

členov týchto orgánov. 

6) Výkon funkcie volených členov orgánov SSQA je nezlučiteľný s výkonom funkcie  

v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre 

SSQA, Klub SSQA, alebo Člena SSQA. 

7) Formou rozhodovania orgánov SSQA je uznesenie.  

Vo veci, ktorá nie je súčasťou schváleného programu zasadnutia ĆZ SSQA, môže najvyšší 

orgán prijať len odporúčania a stanoviská. 

8) Zápisnica z rokovania ČZ, VV a KK: 

a. obsahuje všetky náležitosti podľa § 21 ods. 2 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

b. obsahuje uznesenie orgánu SSQA, 

c. sa zverejňuje na webovom sídle SSQA do 15 dní odo dňa zasadnutia príslušného 

orgánu, 

d. zápisnica zo zasadnutia orgánov SSQA sa zašle všetkým osobám oprávneným 

zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia. 

9) Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju činnosť nezávisle od iných orgánov 

SSQA. 

10) Spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SSQA a osôb s jeho príslušnosťou, riešia orgány 

na riešenie sporov. Ak v konkrétnej veci hrozí konflikt záujmov člena orgánu SSQA alebo 

jeho člena, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je 

pochybnosť o existencii alebo hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, 

o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho, o existencii alebo hrozbe konfliktu záujmov 

ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním. 
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11) Člen orgánu SSQA 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 

veci vykonáva kontrolnú alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu 

SSQA alebo jeho člena. 

 

Článok 7 

Členské zhromaždenie / ČZ 

1) Najvyšším orgánom SSQA je členské zhromaždenie /ďalej ČZ/, ktoré zvoláva raz ročne 

prezident, v mesiaci jún. 

2) Každé 3 roky sa koná volebné ČZ. 

3) Volený člen ČZ sa zúčastňuje na zasadnutí ČZ osobne, alebo ho môže zastúpiť jeho 

náhradník zvolený rovnakým spôsobom ako člen ČZ; volený člen alebo jeho náhradník 

preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na zasadnutí ČZ predložením zápisnice o jeho zvolení. 

4) Členom najvyššieho orgánu, ktorý zastupuje športovú organizáciu, je štatutárny orgán 

športovej organizácie alebo ním písomne splnomocnená osoba, ak športovú organizáciu na 

ČZ nezastupuje volený člen podľa predošlého bodu. 

5) Mimoriadne ČZ môže zvolať v prípade potreby: 

a. VV z vlastného rozhodnutia,  

b. ak o to písomne požiada najmenej polovica registrovaných klubov SSQA, 

c. predseda kontrolnej komisie / hlavný kontrolór, 

d. ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia na ďalšie obdobie neboli 

zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SSQA. 

6) Rozhodnutie o konaní ČZ sa musí zverejniť na www.squash.sk najmenej 14 dní pred jeho 

konaním a musí byť uvedený dátum, čas, miesto konania a jeho program.  

7) Pozvánku, návrh programu a podklady na ČZ zasiela osobám oprávneným zúčastniť sa na 

riadnom zasadnutí ČZ SSQA najmenej 14 dní pred konaním ČZ SSQA e-mailom na adresu, 

ktorú člen SSQA uviedol do registračného formulára na danú sezónu. 

8) Kľúč k účasti na ČZ: 

a. minimálne jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia 

športovcov, alebo najmenej 50 športovcov, ktorý disponuje 1 hlasom 

b. minimálne 1 zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia 

športových odborníkov alebo najmenej 50 športových odborníkov, ktorý disponuje 1 

hlasom, 

c. na ČZ s právom hlasovať sa zúčastňujú kluby s počtom registrovaných aktívnych 

členov /športovcov, rozhodcov a trénerov/, ktorí sa v predchádzajúcom období aktívne 

zúčastňovali súťaží SSQA, ligy a Majstrovstiev SR /uvedených v kalendári na 

príslušný rok/: 

I. do 10 osôb   – 1 delegát 

II. od 11 do 20 osôb  – 2 delegáti 

III. nad 21 osôb  – 3 delegáti. 

http://www.squash.sk/
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d. Podmienkou existencie práva klubu nominovať delegátov na ČZ je členstvo klubu 

v SSQA v trvaní min. 10 mesiacov. 

e. Ďalšími delegátmi s právom hlasovať zastupujúcimi kluby, delegovanie ktorých 

zohľadňuje kritérium kvality, je zohľadnenie úrovne účasti hráčov klubu na 

celoslovenskej súťaži podľa umiestnenie v celoslovenskom rebríčku ku dňu 31.5. 

v danom roku nasledovne: 

I. hráči hrajúci turnaje A /16 najlepších hráčov v CSR/  

- za 5 A-hráčov v klube   = + 1 delegát 

- za 10 A-hráčov v klube   = + 2 delegáti 

- 11 a viac A-hráčov   = +3 delegáti; 

II. hráči hrajúcich turnaje „B“ /17. – 49. miesto v CSR/  

- za 10 B-hráčov v klube   = + 1 delegát 

- za 11 až 20 B-hráčov v klube  = + 2 delegáti 

- za 21 a viac „B“ hráčov   = + 3 delegáti; 

III. každý klub, ktorého hráč/hráči sa v uplynulej sezóne zúčastnil/i na ME 

jednotlivcov = + 1 delegát, 

IV. každý klub, ktorého hráč/hráči sa v uplynulej sezóne zúčastnil/i na MS 

jednotlivcov = + 1 delegát, 

V. za účasť tímu na ME klubových tímov v uplynulej sezóne = + 1 delegát, 

VI. za účasť tímu na MS klubových tímov v uplynulej sezóne = + 1 delegát. 

f. Na ČZ sa bez práva na hlasovanie zúčastňujú: 

I. prezident SSQA 

II. členovia VV 

III. generálny sekretár SSQA 

IV. členovia kontrolnej komisie 

V. členovia disciplinárnej komisie 

VI. čestní členovia SSQA 

VII. hostia a pracovníci médií. 

9) ČZ sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý navrhuje VV SSQA. 

10) Na uznášaniaschopnosť ČZ je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých 

delegátov ČZ s právom hlasovať. 

11) Na ČZ je možné písomne delegovať hlasy neprítomných členov / fyzických osôb tak, aby 

každý prítomný člen mal právo hlasovať maximálne 3 hlasmi (1 svoj a 2 delegovaných) bez 

ohľadu na ich klubovú príslušnosť. Formulár plnomocenstva s požadovanými údajmi musí 

byť súčasťou dokumentov zverejnených pri zvolávaní ČZ. Písomné splnomocnenie 

prítomný člen predloží pri prezentácii prítomnosti na ČZ. 

Splnomocnenie musí byť opatrené pečiatkou a podpisom štatutárneho zástupcu klubu. 

12) Hlasovanie sa vykonáva pomocou hlasovacích kartičiek s vyznačením počtu hlasov, ktoré 

má prítomný člen delegované. 
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13) Uznesenie členského zhromaždenia je platné, ak za uznesenie hlasuje nadpolovičná väčšina 

právoplatných prítomných hlasov. 

14) Členské zhromaždenie volí:  

a. 5-členný výkonný výbor / VV; voľba prebieha individuálne na jednotlivé funkcie, 

b. 3-člennú kontrolnú komisiu / KK/ a 1 náhradníka, ktorý sa automaticky stáva členom 

KK, ak niektorý jej člen z rôznych dôvodov prestane vykonávať svoju funkciu; 

predseda KK vykonáva funkciu hlavného kontrolóra, 

c. funkčné obdobie členov VV sú 3 roky, členov Kontrolnej komisie je 4 roky. 

15) Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SSQA zabezpečuje 2-členná volebná komisia, 

ktorú volí ČZ súčasne s vyhlásením volieb do orgánov SSQA. 

16) Kandidáti do VV musia najneskôr 14 dní pred voľbami písomne potvrdiť svoju kandidátku 

na sekretariáte SSQA. 

17) Voľba prezidenta sa vykoná na základe kandidátky na pozíciu prezidenta vyhlásenej VV. 

Vyhlásenie o voľbe prezidenta spolu s podmienkami pre uchádzačov musí byť oznámené 

najneskôr v termíne oznámenia o konaní ČZ.  

18) Voľba je platná, ak bola schválená nadpolovičnou väčšinou prítomných právoplatných 

hlasov. Volebné obdobie je v trvaní 3 rokov. Pokiaľ zvolený člen VV neplní riadne svoje 

povinnosti, resp. významným spôsobom poruší stanovy SSQA, alebo poškodí dobré meno 

SSQA, môže byť z funkcie odvolaný ČZ aj pred uplynutím volebného obdobia. Zvolený 

člen VV môže z osobných dôvodov odstúpiť zo zvolenej funkcie i pred uplynutím volebného 

obdobia. Svoje rozhodnutie musí VV písomne oznámiť min. 30 dní pred plánovaným 

termínom odstúpenia. Pokiaľ mu v tom nebránia závažné osobné dôvody, je povinný 

vykonávať svoje povinnosti do dňa kooptácie nového člena VV. 

19) Prezident SSQA je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek člena SSQA požiadať MŠVVaŠ SR 

o určenie nezávislého pozorovateľa, ktorý bude oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na 

zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. 

20) ČZ schvaľuje 2/3 väčšinou prítomných právoplatných hlasov: 

a. zmenu stanov, 

b. reorganizovanie súťaží, 

c. uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako polovica 

ročného rozpočtu SSQA, 

d. vytvorenie obchodnej spoločnosti podľa §18, zákona č. 440/2015 Z. z 

e. vytvorenie spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je národný športový 

zväz, 

f. prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18, zákona 

č. 440/2015 Z. z 

g. prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom 

alebo akcionárom je národný športový zväz. 

21) Členské zhromaždenie má právo uzniesť sa o zániku SSQA, ak s tým súhlasia aspoň 3/4 

všetkých členov SSQA. 
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22) Schvaľovanie uznesení, voľby a úpravy stanov sa vykonávajú tajným alebo verejným 

hlasovaním; o spôsobe hlasovania rozhodne ČZ pred jeho vykonaním. 

23) Z priebehu rokovania ČZ generálny sekretár vyhotovuje zápisnicu; zápisnicu overenú 

predsedom KK, resp. osobou odsúhlasenou na ČZ, zasiela GS do 25 dní e-mailom všetkým 

osobám oprávneným zúčastniť sa na zasadnutí na adresu, ktorú člen SSQA uviedol do 

registračného formulára na danú sezónu. 

24) ČZ SSQA schvaľuje: 

a. program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu na začiatku zasadnutia 

b. disciplinárny poriadok 

c. organizačný poriadok 

d. ekonomické smernice 

e. správu prezidenta SSQA za ročné obdobie 

f. správy predsedov komisií 

g. účtovnú uzávierku za predchádzajúci rok 

h. čerpanie rozpočtu za predchádzajúci rok 

i. rozpočet na príslušný kalendárny rok 

j. zásady finančnej politiky SSQA 

k. nevyhnutné zmeny v zložení volených delegátov SSQA 

l. kandidátov do ESF a WSF. 

25) ČZ SSQA rozhoduje o: 

a. vstupe, resp. o vystúpení SSQA do / zo športových organizácii na Slovensku, 

b. o prípadnom rozpustení SSQA, 

c. zmene sídla, 

d. o prijatí resp. neprijatí za člena SSQA, alebo o vylúčení člena z SSQA. 

26) ČZ prerokúva: 

a. prednesené návrhy a prijíma k nim opatrenia. 

27) ČZ berie na vedomie: 

a. prednesené výročné správy, 

b. správu kontrolnej komisie.  

28) ČZ rozhoduje o odvolaní: 

a. člena VV, 

b. predsedu KK 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov ČZ s uvedením dôvodu odvolania, 

c. člena disciplinárneho orgánu, 

d. člena kontrolného orgánu, 

e. člena volebnej komisie. 
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Článok 8 

Výkonný výbor / VV 

1) Výkonným orgánom SSQA medzi členskými zhromaždeniami je 5-členný VV v zložení: 

a. prezident SSQA 

b. predseda Športovo-technickej komisie 

c. predseda Komisie mládeže 

d. predseda Rozhodcovskej komisie 

e. predseda trénersko-metodickej komisie. 

f. členom VV je navyše najmenej jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová 

organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov a zvolí ČZ. 

2) VV je najvyšším výkonným orgánom SSQA, riadi celú činnosť SSQA v zmysle uznesení 

ČZ. 

3) Členovi VV zaniká mandát: 

a. uplynutím 3 rokov odo dňa jeho zvolenia, 

b. písomným odstúpením, 

c. odvolaním ČZ SSQA, 

d. úmrtím. 

4) Členovia VV, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné 

úkony na zabezpečenie fungovania SSQA až do zvolenia nových členov VV. 

5) Zasadnutie VV na pokyn prezidenta zvoláva generálny sekretár najmenej 6x ročne.  

GS je povinný zvolať VV aj v prípade, ak o zvolanie požiada nadpolovičná väčšina členov 

VV. 

6) Zasadnutie VV riadi prezident SSQA alebo ním písomne poverená osoba. 

7) VV sa zodpovedá za svoju činnosť ČZ. 

8) VV určuje konkrétnu náplň práce a zodpovednosť svojich členov za jednotlivé úseky 

činnosti squashového hnutia. 

9) VV: 

a. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie ČZ, 

b. zabezpečuje činnosť SSQA podľa plánu činnosti a podľa pracovného harmonogramu 

zasadnutí, 

c. vytvára a zverejňuje súťažný poriadok, ktorý upravuje podmienky účasti na súťažiach 

organizovaných SSQA a ich hodnotenie, 

d. vytvára a zverejňuje termínový kalendár súťaží, 

e. vytvára a zverejňuje predpisy pre squash a oblasti pôsobnosti SSQA, 

f. je disciplinárnym orgánom, orgánom na riešenie sporov a licenčným orgánom SSQA, 

g. podľa potreby vytvára sekretariát SSQA a určuje pracovné podmienky jeho 

pracovníkov. 
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10) VV je uznášania schopný pri účasti minimálne 3 členov. 

11) Na zasadnutí VV majú právo zúčastniť sa aj členovi KK s hlasom poradným. 

12) Uznesenie VV je platné, ak zaň hlasujú minimálne 3 členovia VV. V prípade rovnosti počtu 

hlasov rozhoduje hlas prezidenta SSQA. 

13) Uznesenie VV je záväzné pre každého člena SSQA. 

14) Zápisnicu zo zasadnutia VV spracováva generálny sekretár; najneskôr do 14 dní je povinný 

zápisnicu zverejniť na www.squash.sk a so 25 dní odo dňa zasadnutia VV je povinný 

zápisnicu zaslať všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa na zasadnutí VV. 

15) Člena VV môže pred skončením volebného obdobia odvolať jedine ČZ. 

16) V prípade odstúpenia alebo úmrtia niektorého člena VV môže namiesto neho VV kooptovať 

ďalšieho člena. Kooptáciu nového člena VV musí schváliť najbližšie ČZ. 

 

Článok 9 

Generálny sekretár / GS 

1) Generálneho sekretár do funkcie navrhuje prezident SSQA a schvaľuje ho ČZ. 

2) GS je štatutárnym orgánom SSQA.  

3) GS zodpovedá za riadny chod sekretariátu SSQA – zabezpečuje bežné administratívne 

činnosti SSQA, poskytuje súčinnosť pri zabezpečení realizácie rozhodnutí orgánov SSQA 

a pri výkone právomocí KK. 

 

Článok 10 

Kontrolná komisia  /  KK 

1) Kontrolným orgánom SSQA je 3-členná kontrolná komisia. 

2) Predsedu KK volí ČZ. 

3) Členovi KK vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do KK. 

4) Členovi KK zaniká mandát: 

a. uplynutím 4 rokov od jeho zvolenia, 

b. písomným vzdaním sa členstva v Kontrolnej komisii, 

c. odvolaním ČZ,  

d. úmrtím. 

5) Členovia KK, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné 

úkony na zabezpečenie činnosti SSQA až do zvolenia nových členov KK. 

6) KK kontroluje dodržiavanie stanov SSQA, uznesení ČZ, upozorňuje na nedostatky 

a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. 

7) Predseda KK vykonáva funkciu hlavného kontrolóra SSQA podľa osobitného predpisu 

/Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov/. 

8) Predseda KK má právo zúčastňovať sa na schôdzach VV a jednotlivých komisií (s hlasom 

poradným, bez hlasovacieho práva). 

http://www.squash.sk/
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9) KK prijíma uznesenie nadpolovičnou väčšinou členov prítomných na jej zasadnutí. 

10) Členstvo v KK je nezlučiteľné s výkonom funkcie člena iných orgánov SSQA. 

11) V prípade odstúpenia alebo úmrtia niektorého člena KK sa automaticky stáva členom KK 

na ČZ zvolený náhradník. Za jeho aktívne zaradenie do činnosti komisie zodpovedá 

predseda KK. Ak počet členov KK klesne pod 2, treba zvolať mimoriadne ČZ a usporiadať 

nové voľby. 

 

Článok 11 

Majetok a hospodárenie SSQA 

1) Majetok SSQA tvorí hnuteľný a nehnuteľný majetok a iné majetkové práva. 

2) Zdrojom príjmov SSQA sú: 

a. členské a registračné poplatky, 

b. dotácie a príspevky z verejných zdrojov, dary,  

c. finančné a nefinančné plnenia za služby poskytnuté tretím osobám, 

d. doplnková podnikateľská činnosť na zabezpečenie poslania SSQA. 

3) S majetkom SSQA hospodári VV v súlade s uzneseniami ČZ. 

4) Zásady finančnej politiky SSQA schvaľuje ČZ na dobu 1 roka. 

5) Kontrolu efektívneho využívania prostriedkov vykonáva KK. 

 

Článok 12 

Zánik SSQA 

1) Po rozhodnutí o zániku SSQA zvolí ČZ likvidátora a určí termín nasledujúceho ČZ za 

účelom schválenia správy o likvidácii predloženej likvidátorom. 

2) Likvidátor vykoná možné vyrovnanie záväzkov a pohľadávok SSQA a predloží o tom 

správu ČZ. 

3) Postup uvedený v bode 1 a 2 tohto článku sa opakuje až do schválenia správy o likvidácii.  

4) Všetok majetok SSQA, zostávajúci vo vlastníctve SSQA po schválení správy o likvidácii, 

bude pomerným dielom podľa počtu členov Klubu prevedený na všetky Kluby SSQA. 

 

Článok 13 

Záverečné ustanovenia 

1) Výklad týchto stanov a riešenie prípadov, ktoré nie sú v nich obsiahnuté, vykonáva VV. 

2) Tieto stanovy nadobúdajú platnosť ich schválením ČZ dňa 28. 06. 2017, účinnosť ich vzatím 

na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Doterajšie stanovy SZM strácajú 

účinnosť nadobudnutím účinnosti týchto stanov. 
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3) V prípade, ak sa niektoré ustanovenie týchto Stanov dostane do rozporu s osobitným 

predpisom /najmä zákonom č. 440/2015 Z.z./ alebo jeho vykonávacím predpisom, sa takéto 

ustanovenie stanov nepoužije a na miesto neho sa použije ustanovenie zákona alebo 

vykonávacieho predpisu. 

4) Vzťahy neupravené týmito Stanovami, vnútornými predpismi alebo smernicami sa riadia 

všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. Ak sa niektoré ustanovenie týchto stanov, 

alebo jeho časť ukáže ako neplatné, alebo neúčinné, alebo v rozpore s právnym poriadkom 

SR, nemá uvedené vplyv na ostatné ustanovenia Stanov, ktoré ostávajú platné a účinné aj 

naďalej v celom rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva, alebo povinnosti sa použije príslušné 

zákonne ustanovenie.  


