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          číslo: 660 / 16 

 

     aktualizácia 5.2. 2022 

 

 

S M E R N I C A  

k formovaniu členskej základne Slovenskej asociácie športu na 

školách (SAŠŠ). 
 

 

Úvodné ustanovenie 

Formovanie členskej základne SAŠŠ sa realizuje podľa STANOV SAŠŠ článkov III.  až  VII. 

 

Článok 1 

ČLENSTVO 

Členmi SAŠŠ sa môžu stať: 

1. Občianske združenia, ktoré boli zriadené v zmysle zákona č. 83/1190 Zb. o združovaní 

občanov v znení neskorších predpisov, majú vlastné stanovy, ich riadnym členom je najmenej 

päť fyzických osôb a ich poslanie súvisí s činnosťou SAŠŠ, čo je zakomponované po splnení 

podmienok členstva v Zmluve o súčinnosti. 

 

2. Organizačné jednotky SAŠŠ, ktoré sú zriadené v zmysle stanov SAŠŠ a ich riadnym členom 

je najmenej päť fyzických osôb. Môžu byť zriaďované pri školách a školských zariadeniach 

ako kluby SAŠŠ (K SAŠŠ), ale môžu mať aj okresnú a krajskú pôsobnosť ako okresné (OK 

SAŠŠ) resp. krajské (KK SAŠŠ) kluby SAŠŠ. Všetky tieto organizačné jednotky sa riadia 

stanovami SAŠŠ, po splnení podmienok členstva dostanú pridelené registračné číslo SAŠŠ.  

 

     2.1.  Kluby SAŠŠ sú jej základnou organizačnou jednotkou a sú zriaďované s cieľom 

rozvíjať športovú činnosť detí a mládeže predovšetkým v školách a školských zariadeniach. 

Osobitné poslanie plnia okresné kluby SAŠŠ a krajské kluby SAŠŠ.  

 

a) Okresný klub SAŠŠ je osobitným klubom SAŠŠ, ktorý napomáha organizovať školské 

športové súťaže a rozvíjať ďalšiu činnosť v oblasti školského športu v danom okrese. Pôsobia 

v ňom kmeňoví členovia, prípadne delegovaní členovia ostatných školských klubov v okrese. 

Okresný klub si zo svojho stredu volí predsedu, prípadne ďalších funkcionárov. 

V prípade, že v okrese nie je okresný klub SAŠŠ, jeho funkciu zastáva zhromaždenie 

delegátov (zastupujúcich jednotlivé školské kluby SAŠŠ v danom okrese). 
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b) Krajský klub SAŠŠ je osobitným klubom SAŠŠ, ktorý napomáha organizovať systém 

školských športových súťaží a rozvíjať ďalšiu činnosť v oblasti školského športu v danom 

kraji. Pôsobia v ňom kmeňoví členovia a členovia delegovaní okresnými školskými klubmi 

v kraji. Krajský klub SAŠŠ si zo svojho stredu volí predsedu, tajomníka a v prípade potreby aj 

ďalších funkcionárov. Krajský klub SAŠŠ volí delegátov podľa stanovami určeného kľúča 

delegátov.  

 

 

 

 

2.1.1 Kluby SAŠŠ vznikajú po splnení nasledovných podmienok: 

 

A) Prejavia záujem o členstvo v SAŠŠ zaslaním elektronickej prihlášky (www.sass.sk) na 

sekretariát SAŠŠ. Súčasťou oficiálneho formulára prihlášky je aj menný zoznam fyzických 

osôb registrovaných v klube. V prihláške uvedú o aký druh členstva majú záujem, buď: 

 

a)  ako organizačná jednotka s delegovanou právnou subjektivitou v rozsahu 

pôsobnosti stanov SAŠŠ, ktorá nemusí mať vlastné IČO ani stanovy, ale plne 

rešpektuje stanovy SAŠŠ. 

b)  ako organizačná jednotka s originálnou právnou subjektivitou, rešpektujúca 

stanovy SAŠŠ, má však vlastné IČO a stanovy. V prípade takýchto školských 

(okresných resp. krajských) klubov SAŠŠ, bude do 30 dní po prijatí žiadosti, 

uzatvorená Zmluva o súčinnosti. 

 

B) Po zaregistrovaní žiadosti bude klubu SAŠŠ priznané podmienečné členstvo v        

SAŠŠ a po schválení na najbližšom sneme SAŠŠ priznané riadne členstvo. 

 

C) Zaplatia členský príspevok na kalendárny rok, ktorého výšku každoročne stanovuje    

Predsedníctvo SAŠŠ. Každá fyzická osoba platí členské iba raz do roka prostredníctvom 

svojho materského klubu (pokyny podľa Smernice o spôsobe uhrádzania  členského 

príspevku SAŠŠ). 

 

3. Fyzická osoba -  členstvo fyzickej osoby v SAŠŠ vzniká schválením jeho materského klubu       

SAŠŠ Snemom.  

 

Fyzická osoba, ktorá prejaví záujem o členstvo v SAŠŠ musí tak urobiť prostredníctvom 

konkrétneho klubu SAŠŠ. 

 

Fyzická osoba v SAŠŠ môže byť aj športový odborník  zaregistrovaný v Registri FO za SAŠŠ 

(§80 zákona o športe).  

 

Osobitným druhom členstva fyzickej osoby v SAŠŠ je individuálne členstvo. Individuálnym 

členom SAŠŠ môže byť: 

a) predseda SAŠŠ alebo iný člen predsedníctva  počas výkonu svojej funkcie, 

http://www.sass.sk/
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b) významné osobnosti slovenského športu, 

c) čestný predseda alebo čestný člen SAŠŠ.  

 

 

Článok II. 

 

a) Členovia SAŠŠ sa zaväzujú dodržiavať stanovy SAŠŠ a zdržiavať sa akýchkoľvek 

prejavov poškodzujúcich dobré meno SAŠŠ. 

b) V prípade porušenia týchto záväzkov zo strany člena SAŠŠ môže mu Snem zrušiť 

členstvo v SAŠŠ. 

 

 

Článok III. 

 

a) Registráciu členov SAŠŠ vedie sekretariát SAŠŠ. Aktualizuje ho každoročne, vždy do 

30.  januára na základe zaslanej registrácie a úhrade členského príspevku. 

 

 

Záverečné ustanovenia 

Táto smernica bola schválená Predsedníctvom SAŠŠ dňa 5.2.2022 a nadobúda účinnosť 

a platnosť dňom jej schválenia. 

 


