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HLAVA I .  
Názov a sídlo organizácie 

Článok 1   
1 Názov organizácie pôsobiacej v Slovenskej republike je: 
 

SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ 

2 Názov organizácie v styku s medzinárodnými organizáciami je: 
 

SLOVAK SHOOTING FEDERATION 
3 Sídlom Slovenského streleckého zväzu je Bratislava, Wolkrova 4 

HLAVA II .  
Poslanie Slovenského streleckého zväzu 

Článok 2 
1 Slovenský strelecký zväz (ďalej SSZ) je dobrovoľná záujmová organizácia, združujúca 

športových strelcov a ostatných záujemcov o športovo - streleckú činnosť. 

2 SSZ najmä: 
a) riadi a organizuje športovú streľbu a napomáha jej rozvoju v Slovenskej republike, 
b) zastupuje strelecký šport v domácich i medzinárodných organizáciách, 
c) zabezpečuje vyhľadávanie, výber, prípravu a výchovu talentov športovej streľby, 

najmä z radov mládeže a rast ich športovej výkonnosti, 
d) organizuje súťaže, preteky a akcie masového, výkonnostného, vrcholového a 

medzinárodného charakteru v športovej streľbe, 
e) získava a vychováva trénerov, cvičiteľov a rozhodcov športovej streľby. K tomu 

využíva aj výsledky vedecko - výskumnej činnosti majúcej vzťah k športovej streľbe, 
f) podľa svojich možností vytvára materiálno - technické podmienky na rozvoj športovej 

streľby, 
g) v záujme rozvoja športovej streľby spolupracuje s inými športovými a záujmovými 

organizáciami v Slovenskej republike a vo svete, 
h) spolupracuje s obdobnými organizáciami v zahraničí za účelom výmeny skúseností a 

účasti reprezentácie SR na medzinárodných streleckých podujatiach, 
i) podieľa sa na tvorbe vrcholového športu a metodicky ho riadi, 
j) ustanovuje, riadi a ekonomicky zabezpečuje štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky 

v športovej streľbe, 
k) prostredníctvom svojich orgánov zastupuje záujmy športovej streľby na verejnosti, 
l) podieľa sa na organizovaní edičnej činnosti a popularizácii športovej streľby, 
m) podľa svojich možností podporuje iné verejné aktivity súvisiace so športovou streľbou. 

3 Na území Slovenskej republiky je výlučným subjektom zastupujúcim olympijské a 
medzinárodné disciplíny v športovej streľbe riadené International Shooting Sport 
Federation (ďalej ISSF), European Shooting Confederation (ďalej ESC), Muzzle Loaders 
Association International Committee (ďalej MLAIC) a Federation Internationale de Tir aux 
Armes Sportives de Chasse (ďalej FITASC). Vystupuje ako partner voči zahraničným 
organizáciám zameraným na športovú streľbu. 
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HLAVA III  
Členstvo, práva a povinnosti členov SSZ 

Článok 3 
1 Členstvo v SSZ je dobrovoľné. Členom sa môže stať svojprávna osoba staršia ako 15 

(pätnásť) rokov, ktorá súhlasí so Stanovami SSZ. Osoba mladšia ako 15 rokov sa môže stať 
členom SSZ so súhlasom svojho zákonného zástupcu. 

2 Členom SSZ sa stane osoba v zmysle čl. 3 ods. 1 prostredníctvom športovo – streleckého 
klubu (ďalej len ŠSK). 

3 Člen SSZ môže byť členom iba jedného ŠSK. Prestup do iného klubu, alebo hosťovanie za 
iný klub upravuje Prestupový poriadok SSZ. 

4 Členský príspevok platí člen iba v jednom klube. 

Článok 4 
1 Každý člen SSZ, po splnení podmienok, má právo: 

a) zúčastňovať sa podujatí organizovaných SSZ a jeho organizačnými článkami, 
b) byť informovaný o činnosti SSZ, podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k jeho 

činnosti a činnosti jeho členov na ktorýkoľvek orgán SSZ, 
c) odvolať sa, proti rozhodnutiu smerujúcemu proti nemu až k najvyššiemu orgánu SSZ, 
d) podľa svojich možností, schopností a záľub zapájať sa do športovej, spoločenskej, 

výchovnej a inej činnosti SSZ, 
e) používať výcvikové a športové zariadenia, výstroj a výzbroj, ktoré sú majetkom, alebo 

v užívaní SSZ, so súhlasom SSZ a za podmienok stanovených SSZ. 
f) podieľať sa na výhodách, ktoré SSZ poskytuje svojim členom, 
g) nosiť a používať označenie príslušnosti k SSZ, označenie výkonnostných a 

kvalifikačných tried, čestné tituly a vyznamenania získané v súvislosti so športovou 
streľbou aj pred vznikom SSZ, 

h) po dovŕšení 15 rokov voliť a po dovŕšení 18 rokov byť volený do funkcií v kluboch a 
organizačných článkoch SSZ. 

2 Každý člen SSZ je povinný: 
a) dodržiavať stanovy, smernice a ostatné predpisy SSZ a správať sa tak, aby 

nepoškodzoval dobré meno a záujmy SSZ, 
b) platiť členské príspevky, 
c) propagovať športovú streľbu, 
d) podľa svojich schopností a možností chrániť majetok SSZ. 

Článok 5 
Zánik členstva v SSZ 

1 Členstvo v SSZ zaniká: 
a) vystúpením člena zo SSZ, 
b) zrušením členstva v SSZ, 
c) vylúčením zo SSZ, 
d) úmrtím člena SSZ, 
e) zánikom SSZ. 

2 Členstvo v SSZ môže byť zrušené v prípade závažného neplnenia si členských povinností. 
Toto právo má materský ŠSK, ktorý rozhodne o zrušení členstva svojho člena podľa 
ustanovení Disciplinárneho poriadku SSZ. 
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3 Vylúčiť člena zo SSZ je možné iba v prípade mimoriadne závažného porušenia záujmov, 
dobrého mena SSZ, alebo jeho demokratických princípov. Toto právo má výlučne 
Disciplinárna komisia SSZ, podľa ustanovení Disciplinárneho poriadku SSZ. 

Článok 6 
Oceňovanie zásluh 

1 Osoba, ktorá sa významným spôsobom zaslúžila o rozvoj športovej streľby, alebo jej 
popularizáciu, môže byť prehlásená za čestného člena SSZ. 

2 Za vysokú aktivitu, za úspechy dosiahnuté v rozvoji SSZ, vo výchove, výcviku, športovej a 
inej činnosti môže SSZ udeľovať jednotlivcom i kolektívom zväzové vyznamenania, čestné 
tituly a iné ocenenia a navrhovať udelenie obdobných ocenení inými príslušnými orgánmi. 
Podrobnosti určuje Smernica pre oceňovanie zásluh v podmienkach SSZ. 

HLAVA IV 
Organizačná výstavba SSZ 

Článok 7 
1 SSZ je organizácia budovaná na územnom princípe. Tvoria ju tieto články: 

a) Rada SSZ, 
b) Výkonný výbor SSZ, 
c) územné organizácie SSZ, 
d) športovo – strelecké kluby (ŠSK). 

2 Najvyššími orgánmi SSZ sú: 
a) Zjazd SSZ, 
b) Rada SSZ, 

3 Kontrolným orgánom SSZ je: 
a) Kontrolór SSZ. 

Článok 8   
Zjazd SSZ 

1 Zjazd SSZ sa koná raz za 4 (štyri) roky. Delegáti zjazdu sú volení konferenciou tej územnej 
organizácie SSZ, ktorá je v dobe konania zjazdu organizačne najvyššou pre dané územie. 
Kľúč pre počet a rozdelenie delegátov schvaľuje Rada SSZ. Členovia Rady SSZ sú 
delegátmi zjazdu s právom hlasovať. Predsedovia odborných komisií, kontrolór a vedúci 
riadenia reprezentácie, pokiaľ nie sú delegátmi zjazdu, sú na zjazd prizvaní, avšak bez 
práva hlasovať. Rokovanie zjazdu SSZ riadi funkcionár určený Radou SSZ. 

2 Kandidáti do volieb na zjazd SSZ sa predkladajú prostredníctvom KV SSZ alebo ŠSK 
najneskôr 30 dní pred konaním zjazdu SSZ. 

3 V mimoriadnych prípadoch je Rada SSZ povinná do 30 (tridsať) dní od obdržania 
písomného návrhu rozhodnúť o zvolaní mimoriadneho zjazdu SSZ, ak to navrhne najmenej 
1/2 streleckých klubov na základe uznesenia členských schôdzí ŠSK. Kontrolór preskúma 
splnenie povinnej 1/2 podmienky. Zjazd sa musí uskutočniť najneskôr do 3 (troch) 
mesiacov od rozhodnutia Rady SSZ. 
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4 Zjazd SSZ: 
a) prerokúva správu o činnosti SSZ a správu kontrolóra SSZ, 
b) volí prezidenta a 4 (štyroch) členov Výkonného výboru SSZ, ktorí sa stávajú členmi 

Rady SSZ, 
c) potvrdzuje uznesením predsedov výborov územných organizácií SSZ ako členov Rady 

SSZ, 
d) V prípade že predseda výboru ÚO SSZ je zvolený za člena Výkonného výboru SSZ, 

potvrdzuje za člena Rady SSZ náhradníka povereného ÚO SZZ, 
e) volí kontrolóra SSZ, 
f) schvaľuje doplnky a zmeny Stanov SSZ, 
g) rozhoduje o zániku SSZ a naložení s jeho majetkom, schvaľuje likvidačnú komisiu. 

5 Zjazd a mimoriadny zjazd SSZ je uznášania schopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
zvolených delegátov s právom hlasovať. 

6 Ak sa v určený čas nezíde potrebný počet delegátov, po uplynutí 90 minút sa Zjazd SSZ 
uskutoční bez ohľadu na skutočný počet zúčastnených delegátov a je uznášaniaschopný. 
Toto ustanovenie sa nevzťahuje na mimoriadny zjazd SSZ. 

7 Zjazd a mimoriadny SSZ organizačne zabezpečuje Rada SSZ. 

Článok 9 
Rada SSZ 

1 Rada SSZ je najvyšším orgánom SSZ medzi zjazdmi. Zasadá najmenej dvakrát ročne. Na 
zabezpečenie plnenia úloh si vytvára odborné komisie. 

2 Rada SSZ je zložená z týchto členov: 
a) prezidenta SSZ, 
b) 4 členov Výkonného výboru SSZ, 
c) predsedov výborov územných organizácií SSZ. 

3 Na zasadnutia Rady SSZ: 
a) je prizývaný kontrolór SSZ, 
b) predsedovia odborných komisií SSZ majú právo zúčastňovať sa na rokovaní. 

4 Rada SSZ plní najmä tieto úlohy: 
a) reprezentuje SSZ voči republikovým štátnym orgánom a ostatným organizáciám, 
b) schvaľuje vznik a zánik členstva v národných a medzinárodných organizáciách 

a výnimkou organizácií uvedených v článku 17 odst. 5, 
c) riadi a zabezpečuje činnosť SSZ medzi zjazdmi, 
d) schvaľuje vymenovanie a odvolanie potrebného počtu viceprezidentov SSZ, zo 

zvolených členov Výkonného výboru,. Návrh predkladá prezident SSZ. 
e) prijíma a schvaľuje smernice SSZ, 
f) schvaľuje predsedov odborných komisií SSZ a štatúty odborných komisií SSZ, 
g) organizuje, riadi a v rámci daných ekonomických možností zabezpečuje masový a 

výkonnostný šport vrátane štátnej reprezentácie Slovenskej republiky, 
h) stará sa o evidenciu, organizáciu činnosti a výchovy rozhodcov a trénerov športovej 

streľby všetkých kvalifikačných tried, vrátane udeľovania licencií, 
i) v období medzi zjazdmi je oprávnená rozhodnúť o uvoľnení z funkcie prezidenta a 

členov Výkonného výboru SSZ na ich vlastnú žiadosť. Výkonom uvoľnenej funkcie 
do termínu konania najbližšieho zjazdu je oprávnená poveriť iného člena Rady SSZ, 

j) v súlade s právnymi predpismi zriaďuje a riadi vlastnú podnikateľskú činnosť 
v prospech SSZ, 

k) určuje výšku členských príspevkov. 
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5 Za plnenie úloh zodpovedá zjazdu SSZ. 

Článok 10 
Výkonný výbor SSZ 

1 Úlohy Rady SSZ medzi jeho zasadnutiami plní Výkonný výbor SSZ. Zasadá najmenej 
trikrát ročne. Výkonný výbor SSZ tvoria: 
a) prezident SSZ, 
b) ďalší 4 členovia volení Zjazdom SSZ. 

2 Za plnenie úloh Výkonného výboru SSZ zodpovedá prezident SSZ Rade SSZ, ktorému na 
jeho zasadnutiach podáva správu o činnosti. 

3 Prezident SSZ je jeho štatutárnym zástupcom a zastupuje SSZ navonok vo všetkých 
veciach, reprezentuje SSZ voči obdobným medzinárodným organizáciám, štátnym 
orgánom a republikovým organizáciám v Slovenskej republike, ako aj voči svetovej (ISSF) 
a európskej streleckej organizácii (ESC). Za svoju činnosť zodpovedá zjazdu SSZ a Rade 
SSZ. V jeho neprítomnosti ho zastupuje ním písomne poverený viceprezident. Právomoci a 
činnosť Výkonného výboru SSZ, prezidenta SSZ a viceprezidentov určuje Organizačný 
poriadok SSZ. 

Článok 11 
Kontrolór  

1 Právomoc a úlohy kontrolóra bližšie určuje štatút kontrolóra, ktorý schvaľuje Rada  SSZ. 

Článok 12 
Územné organizácie SSZ 

1 Územné organizácie SSZ sú výkonnými organizačnými článkami riadenia SSZ. 

2 Najvyšším orgánom územnej organizácie SSZ (ďalej ÚO SSZ) je jej konferencia. Koná sa 
minimálne 3 (tri) mesiace pred zjazdom SSZ, spravidla teda raz za 4 (štyri) roky. Delegáti 
konferencie sú volení členskými schôdzami športovo-streleckých klubov. 
Konferencia volí: 
a) predsedu výboru ÚO SSZ, 
b) najmenej 5 (päť) členov výboru ÚO SSZ, 
c) kontrolóra ÚO SSZ, 

3 Výbor ÚO SSZ plní najmä tieto úlohy: 
a) zastupuje SSZ vo vzťahu k územným štátnym orgánom a iným organizáciám, 
b) organizuje a koordinuje rozvoj športovej streľby a činnosť športovo-streleckých 

klubov na svojom území, 
c) organizuje podujatia v športovej streľbe na svojom území, 
d) podieľa sa na organizácii činnosti rozhodcov a trénerov v oblasti svojej pôsobnosti, 
e) udržiava styky s obdobnými územnými organizáciami v zahraničí, zúčastňuje sa na ich 

streleckých podujatiach a organizuje vlastné medzinárodné strelecké podujatia 
územného rozsahu, 

f) na zabezpečenie plnenia úloh si môže vytvárať odborné komisie. 

4 Predseda výboru ÚO SSZ je jeho štatutárnym zástupcom, za plnenie úloh zodpovedá 
výboru ÚO SSZ a konferencii ÚO SSZ. Zastupuje ÚO SSZ v Rade SSZ. V jeho 
neprítomnosti ho zastupuje podpredseda, alebo ním poverený člen ÚO SSZ. V prípade 
odvolania alebo inej nefunkčnosti predsedu výboru ÚO SSZ, bude do Rady SSZ doplnený 
náhradník poverený ÚO SSZ. 
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5 Stupne, pôsobnosť a štruktúru územných organizácií, ako aj ich ďalšie úlohy stanovuje 
Organizačný poriadok SSZ, ktorý schvaľuje Rada SSZ. 

6 V mimoriadnych prípadoch je ÚO SSZ povinná do 30 (tridsať) dní od obdržania 
písomného návrhu rozhodnúť o zvolaní mimoriadnej konferencie ÚO SSZ, ak to navrhne 
najmenej 2/3 streleckých klubov na základe uznesenia členských schôdzí ŠSK. Kontrolór 
preskúma splnenie povinnej 2/3 podmienky. Konferencia sa musí uskutočniť najneskôr do 
1 mesiaca od rozhodnutia ÚO SSZ. 

Článok 13 
Športovo - strelecké kluby 

1 Športovo - strelecký klub (ŠSK): 
a) je základným článkom organizačnej výstavby SSZ, 
b) združuje záujemcov o športovú streľbu, 
c) musí mať minimálne 5 (päť) členov, 
d) môže nadobudnúť samostatnú právnu subjektivitu, 
e) v rámci svojej pôsobnosti organizuje rozvoj športovej streľby, 
f) organizuje podujatia v športovej streľbe i ďalšie aktivity súvisiace s činnosťou SSZ, 
g) spolupracuje s obdobnými organizáciami v zahraničí a v rámci toho organizuje aj 

medzinárodné strelecké podujatia. 

2 Ak má ŠSK samostatnú právnu subjektivitu, riadi sa vlastnými stanovami. 

3 Najvyšším orgánom ŠSK je členská schôdza. Schádza sa podľa potreby. Zo svojich členov 
volí predsedu, podpredsedu, členov výboru a členov revíznej komisie. Volí svojich 
delegátov na konferenciu ÚO SSZ. 
Členská schôdza je oprávnená vo zvlášť odôvodnených prípadoch odvolať z funkcie 
členov výboru, alebo svojich delegátov na územnú konferenciu aj v priebehu ich 
funkčného obdobia. 
Členská schôdza schvaľuje výšku klubového príspevku člena SSZ. 

4 ŠSK v súlade s platnými právnymi predpismi môže vykonávať podnikateľskú činnosť. 

5 Štatutárnym zástupcom ŠSK je predseda ŠSK. 

6 Výbor ŠSK riadi činnosť klubu v období medzi členskými schôdzami. Za plnenie úloh 
zodpovedá členskej schôdzi, ktorej podáva správu o ich plnení. 
Zo svojich členov si volí tajomníka, hospodára, prípadne aj ďalších funkcionárov. 

HLAVA V 
Právne postavenie a majetok SSZ 

Článok 14 
1 SSZ je občianskym združením. 

2 SSZ je právnickou osobou v zmysle zákona o združovaní občanov č. 83/1990 Zb. v znení 
neskorších predpisov. 

3 Právnu subjektivitu môžu mať aj iné organizačné články SSZ. 

Článok 15 
1 Majetok SSZ a jeho organizačných článkov tvoria hmotné a finančné prostriedky získané: 

a) delimitáciou alebo iným prevodom majetku bývalého Zväzarmu, alebo jeho právneho 
nástupcu, 

b) z členských príspevkov, 
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c) z dotácií, reklám, darov a iných zdrojov, 
d) z podnikateľskej činnosti. 

2 Spôsob hospodárenia s majetkom a jeho ochrana sa riadi všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, internými predpismi a rozhodnutiami príslušných orgánov SSZ. 

3 Pri zrušení, alebo zániku niektorého organizačného stupňa SSZ, rozhoduje o jeho majetku 
jeho najvyšší orgán. 

4 Za záväzky a pohľadávky ŠSK, členov SSZ a zaniknutých organizačných stupňov SSZ ich 
vyššie orgány nezodpovedajú. 

HLAVA VI  
Členstvo SSZ v medzinárodných a iných organizáciách 

Článok 16 
1 SSZ je členom Medzinárodnej federácie športovej streľby (ISSF), Európskej streleckej 

konfederácie (ESC), Medzinárodného výboru združení strelcov z predoviek (MLAIC), 
Medzinárodná federácia neolympijských brokových disciplín (FITASC), prípadne iných 
medzinárodných organizácií zaoberajúcich sa športovou streľbou. 

2 Do orgánov a odborných komisií týchto organizácií navrhuje SSZ svojich členov, ukladá 
im úlohy a s týmito členmi spolupracuje. 

Článok 17 
1 SSZ je členom Slovenského olympijského výboru (SOV) a jeho prostredníctvom je 

zapojený do olympijského hnutia. 

2 SSZ do SOV vysiela svojho zástupcu, ktorým je spravidla prezident.  

3 SSZ je členom Združenia technických a športových činností Slovenskej republiky (ZTŠČ 
SR). 

4 Prezident SSZ, alebo ním poverený viceprezident zastupuje zväz v orgánoch ZTŠČ SR. 
Obdobne sa postupuje aj na úrovni nižších organizačných článkov SSZ. 

5 O vystúpení SSZ z ISSF, ESC, SOV a ZTŠČ SR rozhoduje zjazd SSZ 2/3 väčšinou hlasov 
prítomných delegátov. 

HLAVA VII  
Spoločné ustanovenia 

Článok 18 
1 Ak v období medzi voľbami členov orgánov jednotlivých organizačných článkov SSZ 

vznikne požiadavka výmeny člena, orgán ho nahradí kooptáciou podľa výsledkov volieb 
daného orgánu. 

2 Jednotlivé organizačné články SSZ s právnou subjektivitou sú oprávnené rozhodnúť o 
počte, funkčnom zaradení a pracovnoprávnych podmienkach platených zamestnancov. 
Náklady s tým spojené hradia zo svojich prostriedkov. 

3 SSZ má ako jediný vo všetkých svojich organizačných článkoch výhradné právo používať 
svoj členský preukaz, vlajku, zástavu, znak, odznaky, pečiatky s označením a znakom, ako 
aj iné evidované alebo chránené predmety a spôsoby identifikácie. Používanie tejto 
identifikácie inými subjektami ako SSZ podlieha schváleniu Radou SSZ. 
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4 Pojmy a postupy, ktoré nie sú podrobne vysvetlené v stanovách SSZ, riešia vnútorné 
smernice SSZ. 

HLAVA VIII  
Záverečné ustanovenia 

Článok 19 
1 SSZ zanikne, ak sa na tom uznesie Zjazd SSZ najmenej 2/3 väčšinou hlasov prítomných 

delegátov s právom hlasovať. V tomto prípade neplatí ustanovenie článku 8 ods. 6 týchto 
stanov. 

2 V prípade zániku SSZ rozhodne o naložení s jeho majetkom Zjazd SSZ. 

3 Zmeny Stanov SSZ boli schválené zjazdom SSZ dňa 29. novembra 2008, a týmto dňom 
nadobúdajú platnosť, účinnosť nadobúdajú dňom registrácie na MV SR. V plnom znení 
nahrádzajú Stanovy SSZ zo dňa 27. novembra 2004, registrované MV SR dňa 9. 12. 2004 
číslo spisu: VVS/1-900/90-23. 
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