STANOVY
Slovenského zväzu vodného póla
Platné od 22.5.2016
Prvá časť
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Článok 1
Názov a sídlo
1. Slovenský zväz vodného póla o.z. (v skratke len SZVP o.z.) je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č.
440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá má právnu formu občianskeho združenia
založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „SZVP“),
ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu pre šport vodné pólo.
2. SZVP je dobrovoľným združením jeho členov pôsobiacich na území Slovenskej republiky.
3. SZVP je založený na dobu neurčitú.
4. Sídlom SZVP je Bratislava – Nové Mesto, Junácka 6, PSČ 832 80
Článok 2
Predmet činnosti a hlavné úlohy
1. Predmetom činnosti SZVP je športová činnosť a to vykonávanie, organizovanie, riadenie, správa, podpora a rozvoj
športu v oblasti vodného póla a plnenie úloh národného športového zväzu pre tento šport.
2. SZVP zabezpečuje všestranný rozvoj vodného póla v Slovenskej republike. Za tým účelom spolupracuje so
všetkými, ktorých program zahrňuje starostlivosť alebo záujem o rozvoj vodného póla v Slovenskej republike.
3. SZVP má výlučnú právomoc v týchto základných činnostiach:
a) zastupuje, chráni a presadzuje záujmy vodného póla 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 interným
predpisom
d) vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov
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
i) určuje druhy športových odborníkov pre vodné pólo vrátane odbornej spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie
odbornej činnosti vo vodnom póle, 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 vodného póla,
k) uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej kvalifikácie nevzťahuje
osobitný predpis
l) podporuje výstavbu športovej infraštruktúry.
m/ organizuje a zabezpečuje masový a výkonnostný rozvoj vodného póla v SR, k čomu využíva aktivitu svojich
členov,
n/ vydáva a schvaľuje predpisy pre činnosť SZVP,
o/ v súlade s rozvojom vodného póla si vytvára potrebné riadiace a odborné štruktúry, ktoré plnia úlohy podľa
schválených zásad,
p/ v spolupráci s odbornými komisiami vydáva odborné poznatky z tréningového procesu vypracované na základe
najnovších analýz vedy, techniky a praxe v oblasti vodného póla,
r/ zabezpečuje medzinárodné stretnutia a iné významné podujatia na území SR,
s/ zabezpečuje podľa potreby účasť reprezentačného družstva Slovenska na medzinárodných podujatiach vo
všetkých vekových kategóriách mužov a žien.
4. Ďalej SZVP:
a/ spracúva svoj rozpočet a priebežne kontroluje jeho čerpanie, vlastnou aktívnou činnosťou sa snaží získať finančné
a materiálne prostriedky na zabezpečenie rozvoja vodného póla,
b/ propaguje a popularizuje vodné pólo v prostriedkoch masovej informácie a vydáva, prípadne aj s inými subjektmi,
vlastný časopis,
c/ usiluje sa o získanie odborných poznatkov vedy a techniky z oblasti vodného póla a využíva ich v praxi

prostredníctvom svojich odborných komisií klubov a oddielov vodného póla,
d/ vytvára si vlastný systém a formy oceňovania práce svojich členov, prípadne aj iných, ktorí sa úspešne podieľajú
na výsledkoch a rozvoji vodného póla,
f/ zabezpečuje licencie členov, vedie evidenciu a štatistiku vodného póla v SR
g/ zastupuje navonok svoje zväzové orgány.
Druhá časť
ČLENSTVO
Článok 3
Členstvo SZVP
1. Členstvo v SZVP je dobrovoľné. Každý člen SZVP môže kedykoľvek v súlade s predpismi SZVP zo združenia
vystúpiť.
2. Členstvo v SZVP môže byť:
- riadne členstvo právnických osôb
- individuálne členstvo fyzických osôb
- čestné členstvo
3. Riadnym členom SZVP sa môžu stať športové kluby vo vodnom póle, ktoré sú právnickými osobami alebo
združenia a iné organizácie hráčov, rozhodcov, trénerov vodného póla.
4. Individuálnym členom SZVP sa môže stať fyzická osoba podieľajúca sa na športovej činnosti v orgánoch,
štruktúrach alebo súťažiach SZVP najmä ako športovec, športový odborník alebo funkcionár vedený v zdrojovej
evidencii SZVP a v informačnom systéme športu.
5. Čestným členom SZVP sa môže stať každá osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj vodného póla.
6. O prijatí za riadneho člena SZVP rozhoduje Výkonný výbor SZVP. O prijatí za individuálneho člena SZVP
rozhoduje Matričná komisia. O prijatí za čestného člena SZVP rozhoduje Valné zhromaždenie SZVP.
7. O neprijatí za člena SZVP alebo o vylúčení člena zo SZVP rozhoduje Valné Zhromaždenie SZVP; o vylúčení člena
môže rozhodnúť aj disciplinárny orgán na základe závažného disciplinárneho previnenia.
8. Čestní členovia sa môžu zúčastňovať na Valnom zhromaždení SZVP s hlasom poradným.
Článok 4
Práva a povinnosti členov
1. Zúčastňovať sa v súlade so stanovami na činnosti zväzu s právom hlasovať, voliť a byť volený do orgánov SZVP,
predkladať návrhy a vyslovovať svoje návrhy, vyžadovať správy o činnosti a upozorňovať na chyby a nedostatky
v práci.
2. Zúčastňovať sa na akciách a podujatiach zväzu.
3. Dodržiavať stanovy, smernice a pokyny a plniť uznesenia SZVP a jeho orgánov.
4. Všestranne rozvíjať vodné pólo s osobitným zameraním na propagáciu medzi mládežou.
5. Riadne platiť členské príspevky, licenčné a iné poplatky.
6. Opatrovať licenčný preukaz a jeho stratu ihneď hlásiť sekretariátu SZVP. V prípade žiadosti o zrušenie členstva
v SZVP licenciu (e) ihneď vrátiť.
Článok 5
Licencia hráčov
1. Hráčom zväzu sa stane športovec po obdržaní licencie hráča SZVP. Môže byť evidovaný len v jednom klube alebo
oddiele vodného póla.
2. Pre evidenciu športovcov platí licenčný a prestupový poriadok, schválený Výkonným výborom SZVP. /VÝKONNÝ
VÝBOR SZVP/

Tretia časť
ORGÁNY SZVP
Článok 6
Orgány SZVP
1. Orgánmi SZVP sú:
a/ Valné zhromaždenie SZVP ako najvyšší orgán SZVP
b/ Výkonný výbor SZVP ako najvyšší výkonný orgán SZVP
c/ Kontrolór SZVP ako kontrolný orgán
d/ Komisie SZVP: Matričná komisia; Športovo technická komisia; Rozhodcovská komisia; Disciplinárna komisia;
Arbitrážna komisia; Trénersko-metodická komisia. Podrobnosti o počte členov komisií, ich právomoci, spôsobe
rozhodovania a funkčnom období určí vnútorný predpis zväzu.
2. Členov výkonného výboru, kontrolóra, predsedu, podpredsedu a členov Disciplinárnej komisie, Matričnej
komisie, Arbitrážnej komisie volí Valné zhromaždenie. O odvolaní kontrolóra, členov výkonného výboru,
disciplinárnej komisie, Matričnej komisie, Arbitrážnej komisie a Kontrolnej komisie rozhoduje Valné zhromaždenie.
3. Ostatné komisie zriaďuje Výkonný výbor SZVP alebo ním poverená tretia osoba a ich členov volí orgán, ktorý ich
zriaďuje.
č. Člen orgánu SZVP vykonáva svoju funkciu nestranne, nezištne a podľa jeho najlepšieho vedomia a svedomia.
5. Orgány SZVP podávajú v určených termínoch, správu o svojej činnosti. Správy o činnosti predkladajú na
schválenie nasledovne:
a/ správy komisií schvaľuje Výkonný výbor SZVP
b/ správy Výkonného výboru SZVP schvaľuje Valné Zhromaždenie.
6. Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov SZVP.
7. Každý člen SZVP môže navrhnúť kandidáta na volenú funkciu v orgánoch SZVP. Každá fyzická osoba môže
kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SZVP, ak ju navrhne člen SZVP; ak ide o voľbu zástupcu záujmovej
skupiny osôb s príslušnosťou k SZVP, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny.
8. Funkčné obdobie členov volených orgánov SZVP je najviac šesť rokov.
9. Členovia orgánov, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať nevyhnutné úkony a činnosť na
zabezpečenie fungovania SZVP a športovej činnosti jeho členov až do zvolenia alebo ustanovenia nových členov
orgánov.
10. Členovia orgánov SZVP sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní
zohľadňovať stanoviská kontrolóra a odborných orgánov SZVP; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje
rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.
11. Nezlučiteľný je výkon 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 SZVP alebo jeho člena s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne
alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre národný športový zväz alebo jeho člena.
12. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SZVP 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.
13. Člen orgánu SZVP 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 SZVP alebo jeho člena.
14. Zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou obsahuje
a) schválený program zasadnutia,
b) prezenčnú listinu, meno, priezvisko a funkciu zúčastnených osôb, zápisnice o zvolení člena orgánu a písomné
splnomocnenia, ak boli predložené,
c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,
e) 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,
f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
15. Zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa
zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 15 dní odo dňa zasadnutia. Zápisnica sa uchováva po dobu najmenej 6
rokov.

Článok 7
Valné zhromaždenie
1. Najvyšším orgánom SZVP je Valné zhromaždenie.
2. Členmi valného zhromaždenia SZVP s právom hlasovať sú zástupcovia riadnych a individuálnych členov SZVP športových klubov, športovcov, športových odborníkov a čestných členov SZVP, pričom členom Valného
zhromaždenia, ktorý zastupuje športovú organizáciu, je štatutárny orgán športovej organizácie alebo ním písomne
splnomocnená osoba, a to podľa nasledovného kľúča:
a) v prípade športových klubov - ak mal športový klub v predchádzajúcom ročníku zastúpenie ľubovoľným
družstvom v danej kategórii, ktoré má potvrdenú súpisku matričnou komisiou:
- muži - 1 člen -delegát
- ženské družstvá (ženy, juniorky, kadetky, žiačky) – 1 člen - delegát
- juniori - starší dorast - 1 člen - delegát
- kadeti - mladší dorast - 1 člen - delegát
- žiaci (starší, mladší, 11 roční) - 1 člen - delegát.
b) v prípade športovcov - jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo
najmenej 50 športovcov
c) v prípade športových odborníkov- jeden zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia
športových odborníkov alebo najmenej 50 športových odborníkov
d) v prípade čestných členov SZVP- jeden zástupca ak ho navrhne väčšina čestných členov SZVP
3. Pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na
riadnom zasadnutí najmenej pätnásť dní pred konaním zasadnutia. Program zasadnutia a návrhy na jeho zmenu sa
schvaľujú na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže Valné zhromaždenie
prijať len odporúčania a stanoviská.
4. Na uznášaniaschopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej väčšiny všetkých členov Valného
zhromaždenia s právom hlasovať (nepočítajúc členov s poradným hlasom). Každý člen – delegát ma na zasadnutí
Valného zhromaždenia jeden hlas. Zástupca čestných členov má len poradný hlas. Rozhodnutia sa prijímajú
nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov (nepočítajúc členov s poradným hlasom); stanovy určujú, na
ktoré rozhodnutia sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny. Ak zasadnutie nie je uznášaniaschopné ani hodinu po
oznámenom začiatku zasadnutia, na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných
členov, ak bol dodržaný postup podľa bodu 3 a predmetom zasadnutia je iba program, ktorý bol navrhnutý ako
príloha pozvánky podľa bodu 3.
5. Súhlas kvalifikovanej väčšiny 2/3 členov Valného zhromaždenia s právom hlasovať (nepočítajúc členov
s poradným hlasom) sa vyžaduje na:
a) zmenu stanov,
b) reorganizáciu súťaží - súťažný poriadok
c) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako hodnota 75 000 €,
d) vytvorenie obchodnej spoločnosti alebo obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SZVP,
e) prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej
spoločníkom alebo akcionárom je SZVP,
f) ďalšie rozhodnutia určené stanovami.
6. Valné Zhromaždenie riadi Výkonný výbor SZVP, pokiaľ nie je možné túto zásadu dodržať, riadi Valné
Zhromaždenie Výkonným výborom SZVP poverený zástupca.
7. Valné zhromaždenie má v pôsobnosti SZVP právomoc rozhodovaciu, kontrolnú a normotvornú.
8. Valné zhromaždenie SZVP:
a./ volí prezidenta a 4 členov výkonného výboru na maximálne štyri roky vždy však len do konca príslušného
kalendárneho roku podľa cyklu letných Olympijských hier,
b./ volí kontrolóra, predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie, Matričnej komisie, Arbitrážnej komisie a
Kontrolnej komisie,
c./ odvoláva kontrolóra, členov výkonného výboru, disciplinárnej komisie, Matričnej komisie, Arbitrážnej komisie a
Kontrolnej komisie,
d./ schvaľuje stanovy SZVP, ich zmeny a doplnky, prerokúva správy o činnosti výkonného výboru za uplynulé
obdobie a v prípade potreby prijíma opatrenia pre ďalší rozvoj vodného póla,
e./ schvaľuje základné nevyhnutné predpisy pre zabezpečenie činnosti SZVP,
f./ schvaľuje program rozvoja vodného póla v SR s prijatím krátko a dlhodobých opatrení,
g./ prijíma čestných členov SZVP,
h./ rozhoduje o vstupe, prípadne zrušení členstva v iných orgánoch a združeniach,
i./ rozhoduje o zásadných veciach týkajúcich sa hospodárenia a majetku SZVP, a na základe predloženej správy
schvaľuje rozpočet,

j./ rozhoduje o návrhoch riadnych a iných členov SZVP,
k./ pôsobí ako najvyššia odvolacia inštancia SZVP.
9. Výkonný výbor SZVP zvoláva zasadnutie Valného Zhromaždenia najmenej 1x ročne.
Článok 8
Voľby
1. Voľby prezidenta a iných členov výkonného výboru sa konajú na Valných zhromaždeniach SZVP podľa zásad
volebného poriadku, schváleného Valným Zhromaždením SZVP.
2. Právo voliť a prijímať rozhodnutia a byť volení majú všetci riadni členovia SZVP.
3. Voľby sa konajú tajne alebo verejne podľa rozhodnutia Valného Zhromaždenia.
4. Prezident, ako aj členovia výkonného výboru môžu byť z dôvodov neplnenia povinností alebo pre stratu dôvery
odvolaní zo svojich funkcií. Odvolanie vykoná orgán, ktorý ich zvolil a to 3/5 väčšinou delegátov z prítomných
členov.
5. Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SZVP zabezpečuje volebná komisia volená valným zhromaždením.
6. Na žiadosť člena Výkonného výboru SZVP alebo člena SZVP ministerstvo školstva určí nezávislého pozorovateľa,
ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. Nezávislý
pozorovateľ uvedie svoje zistenia o príprave, priebehu a výsledku volieb v písomnej správe, v ktorej uvedie zistené
nedostatky. Na zistené nedostatky je povinný upozorniť volebnú komisiu a kontrolóra bezodkladne po ich zistení.
Správa nezávislého pozorovateľa je prílohou zápisnice z volieb. Úhradu účelne a preukázateľne vynaložených
nákladov spojených s účasťou nezávislého pozorovateľa na voľbách znáša príslušný národný športový zväz.

Článok 9
Mimoriadne Valné Zhromaždenie SZVP
1. Mimoriadne Valné Zhromaždenie je oprávnený zvolať:
a./ ¼ riadnych členov SZVP,
b./ Výkonný výbor SZVP,
c./ kontrolór,
d./ ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení,
mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SZVP.
2. Mimoriadne Valné Zhromaždenie zvolá výkonný výbor do 30 dní od zistenia uvedených skutočností po
predchádzajúcom schválení vo Výkonnom výbore SZVP, tak aby sa uskutočnilo najneskôr do 150 dní od zvolania.
Článok 10
Výkonný výbor SZVP
1. Výkonný výbor SZVP je najvyšším výkonným orgánom SZVP, ktorý riadi činnosť SZVP medzi jednotlivými
valnými zhromaždeniami.
2. Výkonný výbor sa skladá z 5-tich alebo 6-tich členov, a to:
a./ Prezidenta voleného Valným Zhromaždením,
b./ 4 Členov volených Valným Zhromaždením,
c./ zástupcu športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov
2. Funkčné obdobie členov výkonného výboru je 4 roky.
3. Výkonný výbor rozhoduje o všetkých koncepčných a zásadných veciach, pokiaľ nie sú obsiahnuté v pôsobnosti
Valného Zhromaždenia SZVP.
4. Rokovania Výkonného výboru SZVP sa konajú podľa potreby, najmenej však jeden raz štvrťročne. Výkonný výbor
musí byť mimoriadne zvolaný, ak o to požiada najmenej 1/3 členov výkonného výboru.
5. Výkonný výbor je schopný rozhodovať a uznášať sa, ak je na rokovaní prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Uznesenia sa prijímajú väčšinou hlasov, pričom každý člen výkonného výboru má jeden hlas. V prípade rovnosti
hlasov rozhoduje hlas prezidenta
6. Výkonný výbor vyhotovuje zo svojich zasadaní zápisy, ktoré je potrebné vyhotoviť najneskôr do 14 dní po
rokovaní. Zasiela ich všetkým členom výkonného výboru, všetkým vodnopólovým klubom, všetkým predsedom
komisií, generálnemu sekretárovi SZVP.
7. Za účelom splnenia svojich úloh využíva výkonný výbor komisie, ktoré za svoju činnosť zodpovedajú Výkonnému
výboru SZVP.
8. Výkonný výbor SZVP riadi činnosť SZVP v období medzi zasadnutiami zhromaždenia SZVP.
9. Výkonný výbor navrhuje rozpočet SZVP.
10. Výkonný výbor schvaľuje nomináciu reprezentačných družstiev na všetky podujatia (ME, MS, OH).
11. Výkonný výbor určuje zloženie sekretariátu SZVP (aj počet pracovných miest a ich obsadenie).

Článok 11
Kontrolór SZVP
1. Kontrolór vykonáva a zabezpečuje nezávislý výkon vnútornej kontroly v SZVP a je jeho najvyšším kontrolným
orgánom
2. Kontrolóra volí a odvoláva Valné zhromaždenie SZVP. Za kontrolóra môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá má
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a spĺňa kvalifikačné predpoklady. Kvalifikačné
predpoklady a spôsobilosť na výkon funkcie kontrolóra ustanovuje Zákon o športe. Funkcia kontrolóra je
nezlučiteľná s výkonom funkcie člena najvyššieho orgánu, štatutárneho orgánu, výkonného orgánu, disciplinárneho
orgánu, orgánu na riešenie sporov a licenčného orgánu Zväzu, v ktorej vykonáva funkciu kontrolóra.
3.Funkčné obdobie kontrolóra je 5 rokov
4. Funkcia kontrolóra zaniká stratou spôsobilosti na výkon funkcie kontrolóra podľa Zákona o športe alebo na
základe rozhodnutia disciplinárneho orgánu športovej organizácie z dôvodu závažného porušenia povinnosti
kontrolóra.
5. Kontrolór môže byť pred uplynutím jeho funkčného obdobia odvolaný z funkcie Valným zhromaždením,
kvalifikovanou väčšinou hlasov všetkých delegátov;) dôvod odvolania musí byť uvedený v rozhodnutí o odvolaní.
5. Kontrolór má pri výkone svojej funkcie právo na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne
vynaložených v súvislosti s výkonom funkcie kontrolóra a súčasne za výkon funkcie kontrolóra mu môže byť
náhrada za stratu času a odmena, ktorej výšku alebo spôsob jej určenia schvaľuje Valné zhromaždenie SZVP.
6. Kontrolór výkonom svojej funkcie zabezpečuje, aby sa predchádzalo závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej
z právneho poriadku, predpisov a rozhodnutí SZVP a aby sa predchádzalo ukladaniu sankcií, opatrení a negatívnym
dôsledkom pre SZVP a jeho členov.
7. Vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány SZVP a orgány jeho členov.
8.Kontrolór vykonáva kontrolnú činnosť priebežne. Kontrolná činnosť je zameraná predovšetkým na:
- hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov,
- dodržiavanie právnych predpisov a dodržiavanie predpisov a rozhodnutí SZVP.
9. Kontrolór ďalej:
- vykonáva priebežnú kontrolu obsahu zápisníc zo zasadnutí Valného zhromaždenia a ich riadneho zverejňovania,
- upozorňuje na nesúlad povinne zverejňovaných údajov a údajov v zdrojovej evidencii,
- upozorňuje orgány Zväzu na zistené nedostatky a odporúča im postup, ktorý je v súlade s právnym poriadkom a
predpismi Zväzu,
- pri zistení závažných nedostatkov navrhuje preventívne a nápravné opatrenia a určuje lehoty na ich odstránenie,
- vypracúva výročnú správu o činnosti kontrolóra, ktorú predkladá Valnému zhromaždeniu SZVP,
- vykonáva konzultačnú činnosť pre kontrolórov členov SZVP,
- posudzuje súlad priebehu zasadnutí, postupov a rozhodnutí orgánov SZVP s právnym poriadkom, predpismi a
rozhodnutiami SZVP, medzinárodnej športovej organizácie a iných športových organizácií, ktorých je SZVP členom,
- zúčastňuje sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia, Výkonného výboru, kontrolných orgánov , a ak to považuje
za potrebné, aj na zasadnutiach iných orgánov SZVP,
- vykonáva dozor nad prípravou a riadnym priebehom volieb členov orgánov SZVP a zúčastňuje sa na zasadnutí
volebnej komisie vrátane spočítavania hlasov.
10. Podrobnosti výkonu a postupov pri vykonávaní funkcie kontrolóra a vykonávaní kontroly upravuje Zákon o športe.
Článok 12
Sekretariát SZVP
1. Výkonný výbor vytvára sekretariát SZVP. Jeho právomoc, pôsobnosť, ako aj práva a povinnosti platených
pracovníkov určuje zvláštny predpis, schválený Výkonným výborom.
2. Za činnosť sekretariátu zodpovedá a jeho činnosť riadi Generálny sekretár SZVP, ktorý sa zúčastňuje sa na
rokovaní Výkonného výboru s hlasom poradným.
3. Sekretariát SZVP výlučne realizuje všetky operácie s finančnými a inými prostriedkami SZVP v súlade s pravidlami
určenými Výkonným výborom SZVP.

Štvrtá časť
VZŤAHY SZVP
Článok 13
1. Vzťahy SZVP k svojim členom sa riadia všeobecne právnymi zásadami činnosti samostatných rovnoprávnych
subjektov pri rešpektovaní sa a nezasahovaní do vlastnej pôsobnosti. Pritom však sú pre členov SZVP záväzné
rozhodnutia orgánov v súlade so stanovami SZVP a vydanými predpismi.
2. SZVP je povinný v súlade so svojimi možnosťami vytvárať svojim členom priaznivé podmienky pre rozvoj
vodného póla.
3. SZVP ako nezávislá organizácia a ako rovnoprávny národný športový zväz môže na základe rozhodnutia svojho
Valného Zhromaždenia v súlade s potrebami vodného póla združovať svoju činnosť s inými športovými zväzmi a
organizáciami, prípadne môže im delegovať, na základe vzájomných dohôd, niektoré svoje právomoci.
Piata časť
PRÁVNA SUBJEKTIVITA A HOSPODÁRENIE SZVP
Článok 14
Právna subjektivita
1. SZVP je právnická osoba, ktorá má právnu formu občianskeho združenia s právnou subjektivitou. V mene SZVP je
oprávnený konať prezident samostatne alebo iní členovia výkonného výboru minimálne dvaja spoločne.
Článok 15
Majetok SZVP
1. Zdrojmi majetku SZVP sú predovšetkým:
a/ členské príspevky riadnych a iných členov SZVP, poplatky za licencie členov a hráčov, prestupy a hosťovanie
hráčov a za odvolacie konanie,
b/ príjmy z peňažných trestov ukladané v súťažiach a podujatiach riadených a zabezpečovaných SZVP,
c/ dotácie a dary,
d/ vklady družstiev v súťažiach a podujatiach riadených a zabezpečovaných SZVP,
e/ peňažné odvody za členov pri prestupe do zahraničia,
f/ príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti,
g/ náhrady za televízne prenosy a reklamy zo stretnutí a podujatí finančne zabezpečovaných SZVP,
h/prihlasovacie poplatky oddielov vodného póla za medzinárodné stretnutia doma i zahraničí
i/ ďalšie zdroje
Článok 16
Podnikateľská činnosť
1. SZVP pre zabezpečenie svojej činnosti môže vykonávať podnikateľskú činnosť :
a/ obchodnú činnosť / predaj suvenírov, športového oblečenia , výstroje,..../,
b/ prevádzkovanie objektov slúžiacich pre rozvoj vodného póla,
c/ reklamnú činnosť / reklama, sponzoring a poskytovanie reklamných priestorov počas domácich a
medzinárodných športových podujatí/, ktorá je poskytovaná zmluvným partnerom,
d/ poradenská činnosť, školenie odborných telovýchovných kádrov, usporadúvanie športových domácich a
medzinárodných podujatí.
Článok 17
Finančné zabezpečenie
1. SZVP hospodári na základe schváleného finančného rozpočtu na kalendárny rok. Spravovaním majetku a
finančných záležitostí je poverený generálny sekretár SZVP.
2. Výkonný výbor predkladá Valnému Zhromaždeniu SZVP správu o hospodárení SZVP.
3. Finančné hospodárenie podrobnejšie upravia smernice ekonomického a finančného hospodárenia, schváleného
Valným Zhromaždením SZVP.

Šiesta časť
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 18
Záväzný výklad
1. Vo všetkých veciach, ktoré nie sú uvedené v stanovách alebo výslovne upravené, rozhoduje Valné Zhromaždenie
SZVP a v jeho zastúpení Výkonný výbor SZVP.
2. Záväzný výklad stanov SZVP podáva iba Výkonný výbor SZVP a oprávnený je ho tlmočiť generálny sekretár SZVP.
Článok 19
Vystúpenie
1. Členovia SZVP môžu slobodne (kedykoľvek) vystúpiť zo Slovenského zväzu vodného póla písomným oznámením
doručeným na sekretariát SZVP. Členstvo v SZVP zaniká v súlade s licenčným a prestupovým poriadkom.
2. O zániku SZVP dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením rozhoduje Valné
zhromaždenie SZVP.
3. O zrušení členstva, pozastavení členstva alebo podmienečnom zrušení členstva rozhoduje Valné Zhromaždenie.
Článok 20
Účinnosť stanov
1. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia Valným Zhromaždením Slovenského zväzu vodného póla.
2. Stanovy schválilo Valné Zhromaždenie Slovenského zväzu vodného póla svojím uznesením na zasadnutí dňa
22.5.2016 v Žiline.
3. Týmto sa rušia Stanovy Slovenského zväzu vodného póla schválené dňa 2.10.2010.
4. Orgány zvolené, vymenované alebo obsadené podľa doterajších stanov sa považujú za orgány podľa týchto
stanov až do skončenia ich funkčného obdobia.
5. Členstvá členov, ktoré vznikli podľa doterajších stanov ostávajú zachované a považujú sa za členov podľa týchto
stanov.

