STANOVY SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE BMX

I. Názov, sídlo a pôsobnosť organizácie
Článok 1.
a) Názov organizácie je Slovenská asociácia BMX – v skratke SA BMX.
b) Sídlom organizácie je Bratislava, Kalinčiakova 27/A.
c) Organizácia pôsobí na území Slovenskej republiky.
II. Charakteristika organizácie
Článok 2.
SA BMX je dobrovoľná, nepolitická, občianska organizácia, ktorá združuje záujemcov,
z radov kolektívov (športové kluby a oddiely) a jednotlivcov, o športové odvetvie bikros
(ďalej pod skratkou BMX).
Článok 3.
SA BMX má plnú právnickú subjektivitu.
Článok 4.
SA BMX sa riadi týmito stanovami a svoju činnosť vykonáva v duchu zákonov platných na
území Slovenskej republiky.
Článok 5.
SA BMX spolupracuje s ďalšími organizáciami v Slovenskej republike (SR) a mimo nej, na
základe vzájomnej výhodnosti, v záujme rozvoja BMX.
Článok 6.
SA BMX vychádza z plnej autonómie klubov a oddielov BMX, rešpektuje ju a nezasahuje do
ich vnútorných záležitostí.
Článok 7.
Vo vymedzených otázkach štátnej športovej reprezentácie, zastupovania v medzinárodných
organizáciách BMX, riadenia celoštátnych súťaží a pod., môže časť svojich právomocí
postúpiť inej organizácii, v ktorej má plnoprávne zastúpenie na základe vzájomnej dohody.
Článok 8.
a) SA BMX je dobrovoľne začlenená v Slovenskom zväze cyklistiky (SZC), s právom
z neho vystúpiť, ak o tom rozhodne konferencia SA BMX.
b) SA BMX nepreberá jednotlivé záväzky SZC ako celku.
c) SA BMX je v najvyššom orgáne SZC zastúpená prostredníctvom svojho zástupcu
zvoleného na konferencii SZC.
III. Poslanie a hlavné úlohy organizácie
Článok 9.
V súlade so svojimi možnosťami a možnosťami spoločnosti:
a) vytvára svojim členom podmienky na rozvoj BMX,
b) riadi celoslovenské súťaže BMX – za týmto účelom vydáva príslušné súťažné športovotechnické dokumenty a dohliada na ich dodržiavanie,
c) organizuje školenia funkcionárov BMX (trénerov, rozhodcov a pod.),
d) vytvára reprezentáciu SR a podporuje jej program,
e) vykonáva edičnú činnosť v oblasti BMX,
f) popularizuje BMX v masovokomunikačných prostriedkoch,
g) zabezpečuje registráciu a evidenciu klubov, pretekárov, funkcionárov a ostatných členov,
h) poskytuje členom odbornú poradenskú pomoc, ako aj informácie o aktuálnych otázkach
a najnovších poznatkoch v záujme rozvoja BMX,
i) chráni a presadzuje práva a oprávnené záujmy členov,
1

j) spolupracuje a uzatvára dohody s inými organizáciami na základe vzájomnej výhodnosti,
k) v spolupráci so SZC rieši problematiku poistenia členov,
Článok 10.
SA BMX vydáva stanovy a ďalšie predpisy pre svoju činnosť. V súlade s tým:
a) vytvára potrebné riadiace a odborné orgány,
b) vypracúva svoj rozpočet a zabezpečuje jeho plnenie,
c) vypracúva plán činnosti SA BMX na príslušný rok,
d) vytvára si vlastný systém a formy oceňovania práce osôb, ktoré sa výrazne zaslúžili
o rozvoj BMX,
e) rieši disciplinárne priestupky svojich členov.
IV. Členstvo, práva a povinnosti členov
Článok 11.
a) Členstvo v SA BMX je dobrovoľné.
b) Všetci členovia SA BMX sú povinní dodržiavať tieto stanovy a ďalšie záväzné
dokumenty SA BMX.
c) Členom SA BMX sa stáva kolektív alebo jednotlivec na základe potvrdenia prihlášky
a zaplatenia ročného členského príspevku.
d) Členstvo možno ukončiť:
- vystúpením (na základe písomného oznámenia),
- zánikom klubu,
- vylúčením pre hrubé porušenie stanov SA BMX,
- úmrtím jednotlivca,
- zánikom SA BMX.
Článok 12.
„Riadnym“ členom SA BMX sa môže stať kolektív klubu, oddielu a pod. (kolektívne
členstvo), ktorý má záujem o rozvoj bikrosu, uznáva a rešpektuje stanovy SA BMX.
Riadny člen:
a) môže sa prostredníctvom svojich pretekárov a funkcionárov zúčastňovať na podujatiach
SA BMX a jej zložiek,
b) má právo na finančné dotácie od SA BMX na činnosť, v rámci možností SA BMX,
c) môže predkladať návrhy, upozorňovať na nedostatky a pod., s cieľom napomáhať rozvoju
BMX,
d) môže voliť orgány SA BMX prostredníctvom svojho povereného zástupcu, ktorý sám
môže byť volený do orgánov SA BMX.
Článok 13.
„Iným“ členom SA BMX sa môže stať každá osoba (individuálne členstvo), ktorá nie je
členom kolektívu podľa článku 12, uznáva a rešpektuje stanovy SA BMX.
Takýto člen:
a) môže byť volený do orgánov SA BMX (ak má najmenej 18 rokov),
b) môže sa zúčastňovať na činnosti orgánov SA BMX s hlasom poradným.
Článok 14.
„Čestným“ členom SA BMX sa môže stať kolektív alebo jednotlivec, ktorý sa zvlášť
významne zaslúžil o rozvoj BMX. Takéto členstvo schvaľuje konferencia SA BMX. Čestní
členovia SA BMX sa môžu zúčastňovať na rokovaniach orgánov SA BMX s hlasom
poradným.
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V. Registrácia pretekárov
Článok 15.
Základnou podmienkou na to, aby sa mohol jazdec BMX s trvalým bydliskom v SR
zúčastňovať na súťažiach poriadaných SA BMX, je schválená žiadosť o vydanie štartového
čísla pretekára BMX (upresnenie je uvedené v dokumentoch SA BMX na každý rok osobitne)
a vlastníctvo licencie vydanej SZC.
VI. Orgány SA BMX
Článok 16.
Orgány SA BMX sú:
a) konferencia SA BMX, ako najvyšší orgán,
b) výkonný výbor SA BMX (VV SA BMX), ako najvyšší orgán v období medzi
konferenciami,
c) kontrolná komisia SA BMX (KK SA BMX),
d) odborné komisie (OK):
- komisia trénerov SA BMX (KT SA BMX),
- komisia rozhodcov a športovo-technická (KR a Š-T SA BMX ).
Článok 17.
Orgány SA BMX:
a) vytvárajú sa na základe demokratických volieb svojich členov,
b) informujú najmenej raz za rok konferenciu SA BMX o svojej činnosti,
c) sú uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov riadnych členov (s
hlasom rozhodujúcim),
d) pri hlasovaní je rozhodujúca nadpolovičná väčšina prítomných delegátov riadnych členov,
e) ak v období medzi konferenciami SA BMX vznikne potreba doplniť niektorý orgán SA
BMX novým členom, je možné jeho voľbu dočasne nahradiť kooptáciou (až do výšky
max. 1/3 pôvodného stavu).
Článok 18.
Konferencia SA BMX:
a) schvaľuje svoj rokovací a volebný poriadok, stanovy, rozpočet, hlavné úlohy na
nasledujúce obdobie, uznesenie, symboliku, zásady hospodárenia, odmeny funkcionárom
SA BMX, výšku členských príspevkov (jednotlivcov) a registračných poplatkov (klubov),
delegáciu časti právomocí iným organizáciám, zástupcov do iných organizácií, vylúčenie
členov, čestné členstvo, vykonávacie pokyny (súťažný poriadok BMX) a termínový
kalendár pretekov BMX na nadchádzajúce obdobie.
b) prerokúva správu o činnosti orgánov SA BMX, ako aj všetky písomné návrhy orgánov
a členov.
c) volí predsedu a členov výkonného výboru SA BMX, predsedu a členov kontrolnej
komisie SA BMX, predsedu a členov komisie trénerov, predsedu a členov komisie
rozhodcov a športovo-technickej.
d) rozhoduje o zániku SA BMX a o vystúpení zo SZC.
e) vyjadruje sa k dokumentom a k návrhu dokumentov SZC.
f) je zvolávaná najmenej raz za dva roky, mimoriadne tiež na žiadosť tretiny riadnych
členov.
Článok19.
Kontrolná komisia SA BMX (KK SA BMX):
a) kontroluje plnenie rozpočtu, hospodárenie s majetkom a dodržiavanie uznesení orgánov
SA BMX, stanov a ostatných smerníc SA BMX, včasné vybavovanie sťažností
a odvolaní, a pod.,
b) predkladá konferencii správu o svojej činnosti a o hospodárení SA BMX,
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c) upozorňuje predsedu VV SA BMX na zistené nedostatky,
d) prešetruje okolnosti prípadného disciplinárneho previnenia členov SA BMX a navrhuje
VV SA BMX disciplinárne opatrenia – pritom spolupracuje s klubom, z ktorého je
postihnutý člen,
e) skladá sa z predsedu a dvoch členov, ktorí majú na rokovaniach orgánov SA BMX
poradný hlas,
f) schádza sa podľa potreby.
Článok 20.
Výkonný výbor SA BMX (VV SA BMX):
a) je najvyšším orgánom SA BMX v období medzi konferenciami SA BMX,
b) zabezpečuje plnenie uznesení konferencie SA BMX,
c) predkladá konferencii správu o svojej činnosti,
d) schvaľuje a riadi preteky majstrovstiev SR a Slovenského pohára BMX,
e) organizuje školenia činovníkov SA BMX a vydáva im o tom osvedčenie,
f) vytvára odborné komisie trénerov, rozhodcov, (mládeže a iné) a sleduje ich činnosť,
g) uzatvára dohody s inými organizáciami v záujme rozvoja BMX,
h) zabezpečuje metodickú pomoc svojim zložkám a členom,
i) schvaľuje a riadi podnikateľské zámery SA BMX,
j) navrhuje výšku členských príspevkov (individuálne členské) a poplatkov za registráciu
klubu, za zápis do kalendára pretekov a pod.,
k) vytvára vlastnú materiálno-technickú a finančnú základňu,
l) schvaľuje plány činnosti a rozpočty svojich zložiek a rozpočty podujatí, ktoré podporuje,
ako aj rozpisy majstrovstiev SR a Slovenského pohára,
m) vedie evidenciu a dokumentáciu SA BMX,
n) vytvára športovú reprezentáciu SR v BMX a podporuje jej program,
o) navrhuje zástupcov SA BMX do iných organizácií,
p) navrhuje odmeny funkcionárom SA BMX, vrátane odmien za získanie dotácií od
sponzorov,
q) rieši disciplinárne priestupky, protesty a sťažnosti členov,
r) dbá o propagáciu BMX,
s) v rámci možností SA BMX vydáva Spravodajstvo BMX s aktuálnymi informáciami pre
členov,
t) potvrdzuje žiadateľom členstvo v SA BMX.
Článok 21.
a) Výkonný výbor SA BMX (VV SA BMX) je päťčlenný. Tvoria ho: predseda, tajomník,
predseda komisie trénerov, predseda komisie rozhodcov a športovo-technickej, člen.
b) Uznesenia VV SA BMX sú pre členov SA BMX záväzné.
c) VV SA BMX sa schádza najmenej tri razy ročne, mimoriadne aj vtedy, ak o to požiada
viac ako polovica členov.
Článok 22.
Predseda SA BMX:
a) je štatutárnym zástupcom SA BMX,
b) je zodpovedný členstvu SA BMX za činnosť VV SA BMX , ktorú sám riadi,
c) pripravuje informácie pre členov do Spravodajstva BMX,
d) má podpisové právo na dokumenty, ktoré obsahujú záväzok alebo povinnosť pre SA
BMX,
e) v naliehavých prípadoch môže rozhodnúť v mene VV SA BMX – pri najbližšej
príležitosti musí však o tom VV SA BMX informovať,
f) je zodpovedný za efektívne využívanie majetku SA BMX,
g) zostavuje a priebežne aktualizuje termínový kalendár pretekov BMX.
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Článok 23.
Tajomník (a zároveň podpredseda) SA BMX:
a) plní úlohy z poverenia VV SA BMX a predsedu SA BMX,
b) schvaľuje rozpisy majstrovstiev Slovenska a Slovenského pohára,
c) vedie evidenciu a dokumentáciu SA BMX,
d) zabezpečuje spolu s predsedom SA BMX propagáciu BMX v masmédiách,
e) spracúva konečné výsledky majstrovstiev Slovenska a Slovenského pohára,
f) potvrdzuje žiadateľom členstvo v SA BMX,
g) zodpovedá za finančné záležitosti SA BMX,
h) zabezpečuje nákup potrieb pre SA BMX,
i) pripravuje návrh rozpočtu SA BMX na príslušné obdobie,
j) zostavuje záverečnú bilanciu financií a majetku do správy o hospodárení SA BMX na
konferenciu SA BMX.
Článok 24.
Komisia trénerov (KT):
a) je skupina osôb, najmä trénerov, ktorí napomáhajú rozvoju BMX aktuálnym
informovaním o metodike športovej prípravy v BMX, evidenciou a delegovaním trénerov
na podujatia, výberom najlepších a perspektívnych jazdcov do reprezentácie,
organizovaním tréningových táborov a pod.,
b) je zastúpená vo VV SA BMX svojím predsedom,
c) schádza sa podľa potreby, najmenej dva razy ročne.
Článok 25.
Komisia rozhodcov a športovo-technická (KR a ŠT):
a) je skupina osôb, ktorí napomáhajú rozvoju BMX organizovaním školení rozhodcov, ich
delegovaním na podujatia, prípravou projektov a poradenskou službou pri výstavbe tratí
BMX, výkladom pravidiel BMX, pripravuje súťažný poriadok BMX a dohliada na jeho
dodržiavanie, rieši sťažnosti týkajúce sa porušenia pravidiel a súťažného poriadku BMX,
b) prostredníctvom svojho zástupcu kontroluje a schvaľuje regulárnosť tratí BMX,
c) je zastúpená vo VV SA BMX svojím predsedom,
d) schádza sa podľa potreby, najmenej dva razy ročne.
VII. Disciplinárne konanie
Článok 26.
a) Za porušenie stanov a ďalších dokumentov SA BMX môže byť proti členovi zavedené
disciplinárne pokračovanie.
b) Okolnosti disciplinárneho previnenia prešetrí kontrolná komisia SA BMX s tým, že
disciplinárne opatrenie navrhne výkonnému výboru SA BMX, ktorý ho prerokuje a udelí
príslušný trest.
c) Môžu byť udelené tieto disciplinárne opatrenia: napomenutie, pokarhanie, zastavenie
činnosti, odvolanie z funkcie, pokuty, vylúčenie zo SA BMX, pričom posledne menovaný
trest musí schváliť konferencia SA BMX.
d) Postihnutý sa môže odvolať na konferenciu SA BMX.
VIII. Majetok SA BMX
Článok 27.
Majetok SA BMX tvoria hmotné a finančné prostriedky získané:
a) z členských príspevkov (individuálne členské) a z poplatkov za registráciu klubu, za zápis
do kalendára pretekov a pod.,
b) z hospodárskej činnosti,
c) z dotácií, darov, reklám a propagačnej činnosti a pod.,
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d) z pokút.
Článok 28.
a) Spôsob hospodárenia s majetkom a jeho ochrana sa riadia všeobecne platnými predpismi
a rozhodnutiami orgánov SA BMX.
b) Za spravovanie a efektívne používanie majetku zodpovedá predseda, za finančné
záležitosti tajomník SA BMX.
IX. Záverečné ustanovenia
Článok 29.
SA BMX má právo používať svoj členský preukaz, vlajku, znak (logo), odznaky, tlačivá
a pečiatky so svojím znakom a názvom alebo s jeho skratkou.
Článok 30.
O všetkých záležitostiach a postupoch riešenia, ktoré nie sú uvedené v týchto stanovách,
rozhoduje konferencia SA BMX a v jej zastúpení VV SA BMX, čo však následne musí
schváliť najbližšia konferencia.
Článok 31.
O zániku SA BMX rozhodne súhlas 2/3 delegátov prítomných na konferencii SA BMX za
minimálnej účasti polovice riadnych členov. V tomto prípade konferencia rozhodne
i o spôsobe vysporiadania majetku.
Článok 32.
Tieto stanovy SA BMX nadobúdajú účinnosť schválením na konferencii SA BMX, konanej
dňa 20.1.2001 v Bratislave a podliehajú registrácii podľa zákona č. 83/90 Zb. o združovaní
občanov.
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