Slovenská asociácia stolného hokeja
registrovaná pod číslom VVS/1-900/90-22188

Stanovy

PRVÁ ČASŤ
Všeobecné ustanovenia
(1) Slovenská asociácia stolného hokeja je podľa § 16 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní
občanov právnickou osobou, ktorá sa vytvára dobrovoľne na základe zmluvy o súčinnosti,
uzavretej medzi klubmi stolného hokeja pôsobiacimi na Slovensku.
(2) Platná je aj anglická verzia názvu Slovak Table Hockey Association. Používané skratky sú:
SASH, resp. anglická verzia: STHA.
(3) Sídlo združenia je: Pelíškova 27, 909 01 Skalica.
(4) Slovenská asociácia stolného hokeja (ďalej len „SASH“) je členom Medzinárodnej federácie
stolného hokeja (ITHF).
(5) SASH je celonárodným športovým zväzom stolného hokeja STIGA PLAY OFF (ďalej len
„stolný hokej“).
(6) SASH nemá žiadne politické ciele a nevyvíja žiadnu politickú činnosť.
(7) Účelom činnosti SASH je najmä:
a) zastupovať slovenský stolný hokej u nás i v zahraničí,
b) organizovať a koordinovať stolnohokejové súťaže,
c) vytvárať reprezentačné výbery SR a
d) vyvíjať aktivity smerujúce k rozširovaniu hráčskej základne a k zlepšeniu podmienok
stolnohokejového života na Slovensku.
DRUHÁ ČASŤ
Členstvo
Článok 1
Druhy členstva
(1) SASH združuje slovenských hráčov stolného hokeja.
(2) Členom SASH sa môžu stať aj kluby stolného hokeja pôsobiace na Slovensku. Kluby
nemusia mať právnu subjektivitu.
(3) Kluby môžu mať riadne a pridružené členstvo.
(4) Pridružené členstvo klubu v SASH musí predchádzať riadnemu a trvá najmenej 5 mesiacov.
(5) Pridružený člen má štatút pozorovateľa bez hlasovacieho práva v Rade klubov.
Článok 2
Vznik a zánik členstva klubu
(1) O prijatí klubu za pridruženého člena SASH rozhodne Rada klubov na základe písomnej
prihlášky. V prihláške musí byť vyhlásenie klubu o tom, že do SASH vstupuje dobrovoľne,
zaväzuje sa dodržiavať stanovy a iné predpisy SASH, bude sa podriaďovať rozhodnutiam
orgánov SASH a má záujem sa aktívne podieľať na aktivitách SASH. Súčasťou prihlášky je
zoznam členov klubu s uvedením ich mena a priezviska, bydliska a dátumu narodenia
a ďalšie dokumenty (stanovy, potvrdenie o registrácii).
(2) SASH prijme klub stolného hokeja, ktorý
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(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

a) pôsobí na území Slovenskej republiky a je zložený prevažne z hráčov so štátnym
občianstvom Slovenskej republiky, ktorí nie sú registrovaní ako členovia iného klubu
prijatého za člena SASH a
b) má názov v slovenskom alebo anglickom jazyku, pričom ten nie je urážlivý,
ponižujúci a spoločensky neakceptovateľný a obsahuje názov obce alebo jej časti
v Slovenskej republike v zákonom predpísanej podobe.
Po uplynutí 5 mesačnej lehoty môže klub požiadať SASH o riadne členstvo v SASH.
Rada klubov príjme pridružený klub za riadneho člena SASH, ak má za to, že klub vyvíja
aktivity smerujúce k rozširovaniu hráčskej základne a k zlepšeniu podmienok stolnohokejového života na Slovensku, a to najmä organizovaním turnajov a zúčastňovaním sa jeho členov
na turnajoch SASH. Za týmto účelom si SASH môže od klubu vyžiadať príslušné doklady
a vyjadrenia.
Členstvo v SASH zaniká:
a) vystúpením zo SASH na základe písomného oznámenia doručeného prezidentovi SASH,
b) zánikom klubu,
c) vylúčením zo SASH.
O vylúčení podľa odseku 5 písm. c) možno rozhodnúť v prípade:
a) obzvlášť hrubého porušenia stanov alebo iného predpisu SASH alebo rozhodnutia orgánu
SASH,
b) opakovaného porušenia stanov alebo iného predpisu SASH alebo rozhodnutia orgánu
SASH alebo
c) ak klub prestal spĺňať kritériá pre riadne členstvo podľa odseku 4.
Ustanovenia tohto článku sa na hráča použijú primerane.
Článok 3
Povinnosti členov

(1) Členovia sú povinní najmä:
a) vyvíjať aktivity smerujúce k rozširovaniu hráčskej základne a k zlepšeniu podmienok
stolnohokejového života na Slovensku,
b) dodržiavať tieto stanovy a iné predpisy SASH a podriaďovať sa rozhodnutiam orgánov
SASH.
(2) Kluby platia členský príspevok na začiatku každej sezóny, resp. do 15 dní od prijatia za člena
SASH. O výške príspevku rozhodne Rada klubov.
(3) Klub, ktorý nezaplatí členský príspevok stráca hlasovacie právo a môže byť zo SASH
vylúčený.
(4) Kluby informujú SASH, ktoré osoby konajú za klub a o každej zmene klubu, najmä v zložení
klubu.
TRETIA ČASŤ
Orgány SASH
Článok 1
Sústava orgánov
(1) Orgánmi SASH sú:
a) Rada klubov SASH (ďalej len „RK“),
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b) Konferencia SASH (ďalej len „Konferencia“),
c) Prezident SASH (ďalej len „Prezident“),
d) Viceprezident SASH (ďalej len „Viceprezident“) a
e) komisie SASH (ďalej len „komisie“).
(2) Členstvo v orgáne SASH zanikne:
a) zánikom členstva v SASH,
b) uplynutím funkčného obdobia, členstvo však trvá, dokiaľ nebol zvolený iný člen,
c) odvolaním,
d) vzdaním sa alebo
e) zrušením orgánu alebo znížením počtu členov orgánu.
Článok 2
Rada klubov SASH
Oddiel 1
Všeobecné ustanovenia
(1) RK je najvyšším orgánom SASH.
(2) Rokovanie RK sa koná podľa potreby, zvoláva ho prezident, pričom o termíne, mieste a
programe rokovania bezodkladne informuje všetkých členov. V odôvodnených prípadoch
môže rokovanie RK zvolať aj viceprezident.
(3) RK tvoria všetky kluby prijaté za členov SASH.
(4) Členovia RK sú oprávnení dávať návrhy na doplnenie programu rokovania RK.
Oddiel 2
Právomoc RK
RK rozhoduje o všetkých záležitostiach SASH, vrátane zmeny stanov a zrušenia SASH.
Oddiel 3
Rokovanie RK
(1) RK je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov s právom
hlasovania.
(2) RK riadi Prezident, Viceprezident alebo nimi poverená osoba.
(3) O spôsobe hlasovania rozhoduje predsedajúci, ak nie je ustanovené inak.
(4) Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov s právom
hlasovania, ak nie je ustanovené inak. Každý člen s právom hlasovania má jeden hlas.
(5) Rokovanie RK zvoláva Prezident podľa potreby, na začiatku každej sezóny ho zvolá vždy.
Prezident alebo Viceprezident môžu pozvať na RK aj ďalšie osoby, pokiaľ to považujú za
potrebné vzhľadom na obsah prerokúvaných záležitostí.
Oddiel 4
Voľba Prezidenta a Viceprezidenta
(1) Na zvolenie Prezidenta a Viceprezidenta je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých
členov s právom hlasovania.
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(2) Najprv sa volí Prezident, po jeho zvolení Viceprezident.
(3) Kandidátov, ktorí spĺňajú podmienky ustanovené pre funkciu, navrhujú členovia na rokovaní
RK. Navrhovaný kandidát musí svoj súhlas s kandidatúrou vyjadriť osobne alebo v prípade
neprítomnosti potvrdiť písomne.
(4) Pokiaľ žiadny z kandidátov nezíska požadovaný počet hlasov, robí sa druhé kolo, v ktorom
kandidujú dvaja kandidáti s najväčším počtom hlasov, v prípade rovnosti hlasov všetci títo
kandidáti. Ak nemá byť v druhom kole vynechaný žiadny kandidát, druhé kolo sa
neuskutoční a voľba sa opakuje.
(5) Voľba sa zásadne robí počas Majstrovstiev SR na konci sezóny.
(6) Odvolať Prezidenta a Viceprezidenta možno len z dôvodu opakovaného si neplnenia svojich
povinností ako člena príslušného orgánu SASH alebo z iných závažných dôvodov. Návrh na
odvolanie musí podať najmenej 1/5 členov RK. Na odvolanie Prezidenta a Viceprezidenta je
potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov s právom hlasovania.
Článok 3
Konferencia SASH
Oddiel 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Konferencia je najvyšším orgánom SASH v čase, ak RK je nefunkčná (najmenej po dobu
troch mesiacoch nebola uznášaniaschopná alebo nevedela prijať rozhodnutie).
(2) Členmi Konferencie sú všetci plnoletí a svojprávni členovia SASH. Každý člen má jeden
hlas.
(3) Rokovanie Konferencie zvoláva prezident v čase, ak je RK nefunkčná, pričom o termíne,
mieste a programe rokovania bezodkladne informuje všetkých členov. Viceprezident zvolá
rokovanie Konferencie len v prípade, ak sú dôvody nefunkčnosti RK na strane prezidenta.
(4) Ustanovenia o rokovaní RK sa pre rokovanie Konferencie použijú obdobne.
Článok 4
Prezident a Viceprezident
(1) Prezident stojí na čele SASH.
(2) Prezident a Viceprezident sú samostatné štatutárne orgány SASH. Konanie jedného z nich
zaväzuje celú SASH.
(3) Prezident a Viceprezident svoje funkcie vykonávajú dobrovoľne ako čestné funkcie.
(4) Prezidentom a Viceprezidentom sa môže stať len člen klubu prijatého za riadneho člena
SASH, ktorý dosiahol vek 24 rokov.
(5) Funkčné obdobie Prezidenta a Viceprezidenta sú 2 roky.
(6) Prezident a Viceprezident sú povinní vystupovať reprezentatívne a vo zvýšenej miere sa
starať o šírenie dobrého mena SASH a slovenského stolného hokeja doma a v zahraničí.
Článok 5
Komisie
Oddiel 1
Všeobecné ustanovenia
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(1) Na operatívne riadenie jednotlivých oblastí činnosti SASH sa môžu zriadiť osobitné komisie
nariadením SASH. Súčasťou nariadenia musí byť určenie najmä:
a) pôsobnosti komisie,
b) počtu členov komisie a
c) funkčného obdobia členov komisie, ktoré nesmie byť dlhšie ako 3 roky.
(2) Členom komisie môže byť ktorýkoľvek člen klubu prijatého za riadneho člena SASH, ktorý
dosiahol vek 18 rokov.
Oddiel 2
Rokovanie komisií
(1) Rokovanie komisie zvoláva predseda komisie alebo ním poverený člen komisie podľa
potreby. Na návrh RK ho zvolá vždy.
(2) Komisia je uznášaniaschopná ak sú prítomní všetci jej členovia.
(3) Rokovanie komisie vedie predseda komisie alebo ním poverený člen komisie.
(4) Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina.
(5) Komisie hlasujú vždy verejne.
(6) Na rokovaní komisie sa môže zúčastniť Prezident a Viceprezident.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Hospodárenie SASH
Článok 1
Zdroje finančných príjmov
Zdroje finančných príjmov sú najmä:
a) členské príspevky,
b) dary a dotácie,
c) príjmy zo sponzorských zmlúv a reklamnej činnosti,
d) príspevky zo štátneho rozpočtu a
e) príjmy zo súťaží organizovaných SASH.
Článok 2
Hospodárenie
(1) Finančné prostriedky SASH sa vedú na osobitnom účte.
(2) Bezprostredným spravovaním majetku a finančných záležitostí je poverený ekonomický
pracovník SASH. Ekonomický pracovník SASH uschováva doklady o pohyboch na účte.
PIATA ČASŤ
Predpisy, rozhodnutia a zápisnice SASH
Článok 1
Predpisy
(1) SASH vydáva najmä tieto predpisy
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a) Pravidlá stolného hokeja, ktoré upravujú pravidlá hry (zápasu),
b) Turnajový poriadok, ktorý upravuje podmienky priebehu turnaja a práva a povinnosti
hráčov na turnaji a
c) nariadenia, ktoré vykonávajú tieto stanovy a upravujú iné všeobecné otázky týmito
predpismi neupravené.
(2) Predpisy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke SASH.
Deň platnosti a účinnosti sa vyznačí v ich písomnom vyhotovení.
(3) Nariadenia, ktoré predpisy menia, dopĺňajú alebo zrušujú sa nezverejňujú, podľa nich sa len
upravia predpisy, ktorých sa dotýkajú. Zverejnenie ich obsahu sa považuje za ich zverejnenie.
Článok 2
Rozhodnutia
(1) Rozhodnutia orgánov SASH sa musia oznámiť každému členovi SASH, pokiaľ sa netýkajú
len jedného člena.
(2) Rozhodnutia vyplývajú zo zápisníc z rokovaní jednotlivých orgánov SASH.
Článok 3
Zápisnice
(1) Z rokovania každého orgánu sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje najmä
a) zoznam prejednávaných vecí,
b) výsledok hlasovania o každej veci a
c) výroky rozhodnutí.
(2) Zápisnicu podpíšu prítomní členovia príslušného orgánu na rokovaní. Pokiaľ člen zápisnicu
nepodpíše, má sa za to, že ju odmietol podpísať. Na platnosť rozhodnutia sa vyžaduje, aby
bola zápisnica, z ktorej rozhodnutie vyplýva, tými členmi i podpísaná.
ŠIESTA ČASŤ
Záverečné a zrušovacie ustanovenia
(1) Zrušujú sa stanovy z 15. júla 2003 registrované na MV SR dňa 13.8.2003 pod č. VVS/1900/90-22188.
(2) Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR.
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