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STANOVY Slovenského zväzu vodného lyžovania a wakeboardingu   
PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  Článok I Názov, Sídlo, Právna forma  1) Názov združenia je: Slovenský zväz vodného lyžovania a wakeboardingu (ďalej len „SZVW“). Skrátený tvar názvu združenia je: SZVW. Anglická verzia názvu združenia je: Slovak Waterski & Wakeboard Federation. Skrátený tvar anglického názvu združenia je: SWWF. 

 2) Sídlom SZVW je Bratislava, na adrese Junácka č. 6, 832 80 Bratislava. 
 3) SZVW je členom medzinárodnej vodnolyžiarskej a wakeboardovej federácie International Waterski and Wakeboard Federation (ďalej len „IWWF“). SZVW je členom národných športových organizácií a štruktúr. 
 4) SZVW je športovou organizáciou podľa § 8 ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “Zákon”), ktorá má právnu formu občianskeho združenia založeného podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktorá na území Slovenskej republiky plní úlohy národného športového zväzu. 
 5) SZVW je dobrovoľným združením založeným za účelom uspokojovania záujmov a potrieb všetkých svojich členov na území Slovenskej republiky v oblasti športových odvetví: a) Vodné lyžovanie za člnom (Waterski), b) Vodné lyžovanie za vlekom (Cable Ski), c) Wakeboarding za člnom (Wakeboarding), d) Wakeboarding za vlekom (Cable Wakeboarding), e) Wakeskating za člnom (Wakeskating), f) Wakeskating za vlekom (Cable Wakeskating), g) Barefoot (lyžovanie na pätách), h) Rýchlostné lyžovanie (Racing Ski), i) Zdravotne hendikepovaný (Disabled).   Článok II Poslanie a ciele  1) Poslaním a cieľom SZVW je vytvárať priaznivé podmienky pre rozvoj jednotlivých športových odvetví špecifikovaných v čl. I, bode 5 týchto stanov na území Slovenskej republiky, získavať nových členov a u mládeže napomôcť k vypestovaniu návykov k pravidelnej športovej činnosti. Ďalej riadiť a organizovať súťaže pre členov SZVW, vytvárať slovenské reprezentačné výbery vo všetkých vekových kategóriách a koordinovať jednotlivé športové odvetvia. 
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2) SZVW reprezentuje jednotlivé športové odvetvia, zabezpečuje ich rozvoj a: a) stará sa o jeho propagáciu v spoločnosti ako fenoménu s výchovným, sociálnym a humanitárnym významom, b) zastupuje ich záujmy vo vzťahu k Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a k ostatným orgánom verejnej moci a k medzinárodnej vodnolyžiarskej a wakeboardovej organizácii IWWF, c) spracúva koncepciu rozvoja jednotlivých športových odvetví v SR, d) zabezpečuje prípravu reprezentačných výberov a ich účasť na medzinárodných športových súťažiach a podujatiach, e) zabezpečuje starostlivosť o športové talenty, f) oceňuje športovcov,ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj vodného lyžovania, g) organizuje a povoľuje organizovanie celoštátnych športových súťaží s národným a medzinárodným významom, h) zriaďuje komisie a iné vnútorné orgány na zabezpečenie športovo-technickej stránky športových súťaží, prestupov športovcov medzi športovými klubmi, dodržiavania pravidiel a disciplíny na športových podujatiach a ďalších potrieb, i) organizuje a riadi prípravu, činnosť a vzdelávanie trénerov, vedúcich družstiev, rozhodcov a iných predstaviteľov a zamestnancov SZVW, j) uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis, k) vydáva právne normy pre SZVW a súťaže organizované v rámci SZVW a prostredníctvom svojich orgánov zabezpečuje ich uplatňovanie, l) zabezpečuje vo svojej pôsobnosti dodržiavanie pravidiel Svetového antidopingového programu, m) získava prostriedky na zabezpečenie reprezentácie SR a prípravy na ňu, na ekonomickú podporu členov SZVW, vykonáva doplnkovú podnikateľskú činnosť a podieľa sa na činnosti obchodných spoločností umožňujúcich získanie ekonomických zdrojov z marketingových a reklamných aktivít v prospech rozvoja jednotlivých športových odvetví, n) podporuje rozvoj športovej činnosti zdravotne hendikepovaných športovcov, o) propaguje vlastnú činnosť prostredníctvom médií a vykonáva publikačnú a vydavateľskú činnosť, p) zabezpečuje materiálno-technickú podporu členov SZVW podľa aktuálnych finančných možností SZVW a v zmysle vnútorných predpisov SZVW, q) podporuje výstavbu športovej infraštruktúry, r) registruje kluby, športovcov, rozhodcov, členov klubov a funkcionárov v zmysle vnútorných predpisov SZVW. 
 3) SZVW sa združuje a spolupracuje s inými organizáciami za účelom zabezpečovania rozvoja a prosperity zväzu a športovej činnosti jeho členov. 

 4) SZVW zastupuje, presadzuje a chráni záujmy svojich členov.   
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DRUHÁ ČASŤ ČLENSTVO  Článok III Členstvo  1) Členom SZVW môže byť riadny člen alebo mimoriadny člen. a) riadny člen, ktorý je právnickou osobou, b) individuálny člen, ktorý je fyzická osoba, c) mimoriadny člen, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou, d) čestný člen, ktorý je fyzickou osobou. 
 2) Riadnym členom SZVW je športový klub (ďalej aj len „klub SZVW“), ktorý je právnickou osobou a ktorý spĺňa podmienky stanov SZVW. Podaním prihlášky do SZVW sa má za to, že športový klub žiadajúci o členstvo, vstupuje do SZVW dobrovoľne a súhlasí s týmito Stanovami SZVW a so všetkými vnútornými predpismi SZVW. 
 3) Individuálny člen (ďalej aj len „člen SZVW“) je bezúhonná fyzická osoba spĺňajúca podmienky členstva podieľajúca sa na športovej činnosti v orgánoch, štruktúrach alebo súťažiach SZVW, najmä ako športovec, športový odborník (napr. tréner, rozhodca, vedúci družstva, delegát) alebo funkcionár vedený v zdrojovej evidencii SZVW a v informačnom systéme športu. Podmienkou členstva individuálneho člena v SZVW je jeho riadne členstvo v práve jednom klube SZVW. 
 4) Mimoriadnym členom SZVW môže byť akákoľvek iná právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem o členstvo v SZVW a súhlasí s týmito Stanovami SZVW a so všetkými vnútornými predpismi SZVW. 
 5) Za čestného člena SZVW (ďalej len “čestný člen”) môže byť prijatá osoba, ktorá sa zvlášť zaslúžila o rozvoj alebo propagáciu športových odvetví SZVW. Návrh na prijatie za čestného člena SZVW môže predložiť najvyššiemu orgánu SZVW predseda, člen výkonného orgánu prípadne riadny člen SZVW. 
 6) Klub SZVW je právnická osoba založená na vykonávanie športu alebo na účasť v športových súťažiach organizovaných národným športovým zväzom. Klub SZVW môže byť založený ako občianske združenie, nezisková organizácia alebo obchodná spoločnosť založená na iný účel ako na účel podnikania. Klub SZVW môže byť zriadený aj ako rozpočtová alebo príspevková organizácia. 
 7) Za aktívneho člena SZVW (ďalej len „aktívny člen“) sa považuje taký člen SZVW, ktorý: a) spĺňa podmienky aktívneho športovca podľa zákona o športe č.440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo b) ako rozhodca aspoň jedenkrát rozhodoval súťaž organizovanú SZVW. 
 8) Podmienky podľa bodu 2 a 3 tohto článku overuje SZVW nahliadnutím do Registra fyzických osôb v športe a do Registra právnických osôb v športe. 
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9) Vznik členstva: a) o prijatí za člena SZVW rozhoduje Predsedníctvo SZVW (ďalej len „P SZVW“) na základe písomnej prihlášky, b) členstvo vo zväze vzniká schválením podanej prihlášky a zaplatením registračného poplatku, c) o neprijatí za člena SZVW, alebo vylúčení člena SZVW rozhoduje Zhromaždenie delegátov (ďalej aj len „ZD“). 
 10) Členstvo v SZVW zaniká: a) písomným oznámením člena SZVW o vystúpení zo SZVW predloženým P SZVW, b) vylúčením člena z dôvodu porušenia povinností člena SZVW uvedených v čl. IV týchto stanov, ak člen SZVW koná v mene združenia v rozpore s jeho cieľmi, poškodzuje dobré meno SZVW a to dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ZD o vylúčení, ktoré vylúčenému členovi musí P SZVW oznámiť písomne; rozhodnutie ZD o vylúčení sa stáva právoplatným, ak proti nemu vylúčený člen do 14 dní nepodá P SZVW odvolanie, o ktorom rozhoduje Revízna komisia SZVW alebo rozhodnutím Revíznej komisie o zamietnutí takéhoto odvolania, pričom Revízna komisia SZVW je povinná rozhodnúť o odvolaní do 30 dní odo dňa jej podania, c) na základe závažného disciplinárneho previnenia môže o vylúčení člena SZVW rozhodnúť aj disciplinárna komisia, d) úmrtím člena SZVW, e) zánikom klubu SZVW, f) zánikom SZVW. 
 11) Pri zániku členstva je člen, prípadne jeho právny nástupca povinný vysporiadať svoje záväzky voči SZVW.   Článok IV Práva a povinnosti členov  1) Riadny člen SZVW má právo: a) zúčastňovať sa na akciách a podujatiach organizovaných SZVW, b) delegovať svojho zástupcu na zhromaždenie delegátov SZVW, c) obracať sa na príslušné orgány SZVW s písomnými podnetmi a sťažnosťami a byť o ich riešení informovaný, d) byť informovaný o všetkých rozhodnutiach orgánov SZVW a všetkých materiáloch vydaným SZVW, e) podávať a pripomienkovať návrhy na zmeny stanov SZVW a vnútorných predpisov SZVW, f) navrhnúť kandidáta na volenú alebo ustanovenú funkciu v rámci SZVW. 
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2) Individuálny člen SZVW má právo: a) zúčastňovať sa na akciách a podujatiach organizovaných SZVW, b) obracať sa na príslušné orgány SZVW s písomnými podnetmi a sťažnosťami a byť o ich riešení informovaný, c) byť informovaný o všetkých rozhodnutiach orgánov SZVW a všetkých materiáloch vydaným SZVW, d) podávať a pripomienkovať návrhy na zmeny stanov SZVW a vnútorných predpisov SZVW, e) byť navrhnutý za kandidáta na volenú funkciu v rámci SZVW, f) navrhnúť kandidáta na volenú alebo ustanovenú funkciu v rámci SZVW, g) nemá priame hlasovacie právo na najvyššom orgáne SZVW. Má právo podieľať sa na činnosti SZVW, podávať návrhy na zmenu predpisov SZVW sprostredkovane cez riadnych členov SZVW (kluby), v ktorých je registrovaný alebo je ich členom alebo prostredníctvom zástupcu príslušnej záujmovej skupiny športovcov, športových odborníkov  alebo iných osôb pôsobiacich v orgánoch SZVW, h) navrhovať svojmu členskému Klubu delegáta, ktorý bude zastupovať Klub na Zhromaždení delegátov SZVW. 
 3) Mimoriadny člen má právo: a) zúčastňovať sa na akciách a podujatiach organizovaných SZVW, b) obracať sa na príslušné orgány SZVW s písomnými podnetmi a sťažnosťami a byť o ich riešení informovaný, c) zúčastňovať sa zasadnutia najvyššieho orgánu SZVW bez práva hlasovať. d) navrhnúť kandidáta na volenú alebo ustanovenú funkciu v rámci SZVW. 
 4) Čestný člen má právo: a) zúčastňovať sa na akciách a podujatiach organizovaných SZVW, b) obracať sa na príslušné orgány SZVW s písomnými podnetmi a sťažnosťami a byť o ich riešení informovaný, c) zúčastňovať sa zasadnutia najvyššieho orgánu SZVW bez práva hlasovať. d) navrhnúť kandidáta na volenú alebo ustanovenú funkciu v rámci SZVW. 
 5) Každý člen SZVW je povinný: a) dodržiavať stanovy SZVW, vnútorné predpisy SZVW a riadiť sa rozhodnutiami orgánov SZVW, b) platiť registračné poplatky a poplatky určené podľa vnútorných predpisov SZVW, c) plniť uznesenia orgánov SZVW, pokiaľ mu boli oznámené, d) presadzovať záujmy SZVW a členov SZVW vo verejnom a občianskom živote, e) dodržiavať zásady športovej etiky a súťaženia. 
 6) Každá fyzická osoba môže kandidovať na volenú funkciu v orgánoch SZVW ak ju navrhne člen SZVW, ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SZVW, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny. 
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TRETIA ČASŤ ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA A ORGÁNY SZVW  Článok V Organizačné členenie SZVW  1) Orgánmi SZVW sú: a) Zhromaždenie delegátov ako najvyšší orgán SZVW (ďalej len „ZD“), b) Predsedníctvo SZVW ako najvyšší výkonný orgán (ďalej len „P SZVW“), c) Predseda SZVW, d) Revízna komisia (ďalej len „RK“), e) Disciplinárna komisia, f) Komisia na riešenie sporov. 
 2) Orgány SZVW sú povinné vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská kontrolóra; ak rozhodnú v rozpore s jeho stanoviskom, sú povinní zverejniť dôvod rozporného rozhodnutia, ako aj predmetné stanovisko kontrolóra. 
 3) Funkčné obdobie členov Predsedníctva SZVW sú 4 roky. 
 4) Funkčné obdobie členov Revíznej komisie je 5 rokov. 
 5) Pre zabezpečenie úloh a agendy si predsedníctvo vytvorí sekretariát zväzu. Vedením sekretariátu je poverený generálny sekretár. 
 6) Výkon funkcie volených členov orgánov SZVW je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa tovarov alebo služieb pre SZVW. 
 7) Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SZVW 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. 
 8) Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od iných orgánov SZVW. 
 9) Člen orgánu SZVW 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 SZVW, alebo jeho člena. 
 10) Disciplinárnu komisiu zostavuje účelovo v prípade podnetu na disciplinárne riešenie členov SZVW Predsedníctvo SZVW do 7 dní od prijatia podnetu na disciplinárne riešenie, pričom disciplinárna komisia sa riadi osobitným predpisom.  
 11) Komisiu na riešenie sporov zostavuje Predsedníctvo SZVW účelovo v prípade podnetu na riešenie sporu členov SZVW do 7 dní od prijatia podnetu na riešenie sporu. Komisia na riešenie sporov sa riadi osobitným predpisom. 
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12) Formou rozhodovania orgánov SZVW je uznesenie. Program zasadnutia a jeho návrhy sa schvaľujú vždy na začiatku zasadnutia. Vo veci ktorá nie je súčasťou schváleného programu SZVW, môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a stanoviská. 
 13) Na prijatie rozhodnutia orgánov SZVW je možné použiť elektronické hlasovanie (per rollam). Elektronické hlasovanie nie je možné použiť na rozhodnutia o veciach v článku VI bode 17 týchto stanov. 
 14) Zápisnica zo zasadnutia orgánov SZVW obsahuje: a) schválený program zasadnutia, b) prezenčnú listinu, 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 orgánov SZVW sa zverejňuje na oficiálnej webovej stránke SZVW do 25 dní odo dňa zasadnutia príslušného orgánu. Informácia o zverejnení zápisnice je zaslaná všetkým oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu. 
 16) Voľby do orgánov SZVW sa vykonávajú na zasadnutí Zhromaždenia delegátov. 
 17)  Spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti národného športového zväzu a osôb z jeho príslušnosťou, riešia orgány na riešenie sporov.   Článok VI Zhromaždenie delegátov  1) Zhromaždenie delegátov (ďalej len „ZD“) je najvyšším orgánom SZVW. 
 2) Účastníkmi ZD sú: a) delegáti Klubov SZVW (ďalej len „Delegát“), ktorí sú štatutárnymi zástupcami klubov, združení alebo ním poverené osoby, b) volení členovia: 1) jeden zástupca športovcov ak ho navrhne najmenej 30 aktívnych športovcov, 2) jeden zástupca rozhodcov ak ho navrhne najmenej 10 aktívnych rozhodcov, 3) jeden zástupca trénerov ak ho navrhne najmenej 5 aktívnych trénerov, c) členovia Predsedníctva SZVW, d) členovia Revíznej komisie, e) pracovníci sekretariátu, f) hostia, navrhnutí ktorýmkoľvek účastníkom ZD, prítomnosť ktorých musí schváliť ZD, g) predkladatelia žiadosti o členstvo v SZVW. 
 3) Právo hlasovať na Zhromaždení delegátov majú delegáti Klubov SZVW a volení členovia. 
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4) Volený člen ZD sa zúčastňuje na zasadnutí ZD osobne, alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník zvolený rovnakým spôsobom. Volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie zúčastniť sa na Zhromaždení delegátov predložením zápisnice o jeho zvolení, 
 5) Každý riadny člen Klub SZVW nesie osobnú zodpovednosť za voľbu svojho delegáta. Každý delegát vykonáva svoj mandát slobodne, na základe svojho vlastného uváženia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi. 
 6) Každý volený člen má na Zhromaždení delegátov jeden hlas. 
 7) Každý delegát klubu SZVW má jeden základný hlas, platný po uhradení registračných poplatkov. Ďalšie hlasy sa získavajú na základe bodového hodnotenia aktivity klubov, pričom každých 1 až 5 bodov znamená jeden hlas:  a) jeden bod za jedného až troch aktívnych športovcov do 23 rokov nasledovne, 1-3 športovci =1 bod; 4-6 športovci = 2 body a atď.,  b) jeden bod za jedného až päť aktívnych športovcov nad 23 rokov nasledovne, 1-5 športovci =1 bod, 6-10 športovci = 2 body a atď.,  c) jeden bod za aspoň jeden štart jedného až troch registrovaných športovcov na Majstrovstvách Slovenska dospelých a Majstrovstvách Slovenska juniorov, nasledovne, 1-3 športovci =1 bod; 4-6 športovci =2 body a atď.,  d) dva body za aspoň jeden štart každého registrovaného športovca na majstrovstvách Európy juniorov a majstrovstvách sveta juniorov,  e) tri body za aspoň jeden štart každého registrovaného športovca na majstrovstvách Európy dospelých a majstrovstvách sveta dospelých,  f) jeden bod za rozhodovanie jedného až troch registrovaných rozhodcov na súťažiach organizovaných SZVW nasledovne, 1-3 rozhodcovia = 1 bod, 4-6 rozhodcovia = 2 body a atď.,  g) dva body za rozhodovanie každého registrovaného rozhodcu na majstrovstvách Európy ktorejkoľvek kategórie,  h) tri body za rozhodovanie každého registrovaného rozhodcu na majstrovstvách sveta ktorejkoľvek kategórie. 
 8) ZD sa schádza podľa potreby, no najmenej 1 krát ročne a zvoláva ho predseda SZVW. 
 9) V odôvodnených prípadoch môže Predseda SZVW alebo jedna tretina riadnych členov SZVW, Revízna komisia SZVW, alebo kontrolór zvolať mimoriadne ZD SZVW. Ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen národného športového zväzu. 
 10) Termín, miesto konania a predbežný program ZD stanovuje P SZVW alebo ten, kto ZD SZVW zvolal v zmysle odseku 10 tohto článku, najmenej 14 dní vopred. 
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11)  Pre účely týchto stanov sa za zvolanie považuje zaslanie písomnej informácie o dátume, mieste a čase začiatku konania, programe Zhromaždenia delegátov a podkladov k zasadnutiu jeho účastníkom prostredníctvom elektronickej pošty. Súčasne musí byť oznam o ZD na oficiálnej internetovej stránke SZVW. 
 12) Každý návrh, ktorý má byť na základe vôle a záujmu členov SZVW zaradený do programu ZD, musí byť doručený zvolávateľovi v písomnej forme so stručným odôvodnením, najneskôr 7 dní pred termínom ZD. 
 13) Rokovanie ZD SZVW vedie predseda SZVW alebo ním poverená osoba. 
 14) Všetky rozhodnutia sa prijímajú kolektívne. Rozhodnutia sa prijímajú verejným hlasovaním, ak delegáti riadnych členov SZVW prítomní na ZD nerozhodnú inak. Ak sa na ZD uskutočňujú voľby Predsedníctva SZVW, Predsedu SZVW alebo členov Revíznej komisie SZVW, tak sa uskutočňujú tajným hlasovaním, ak sa o miesto uchádzajú minimálne dvaja kandidáti na jedno volené miesto. Ak sa na ZD uskutočňuje odvolávanie P SZVW, Predsedu SZVW alebo členov Revíznej komisie SZVW, tak sa uskutočňuje tajným hlasovaním. 
 15) Zhromaždenie delegátov je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov s právom hlasovať. 
 16) Zhromaždenie delegátov 2/3 väčšinou hlasov prítomných členov s právom hlasovať: 
 a) schvaľuje stanovy SZVW, ich zmeny a doplnky, b) rozhoduje o zániku SZVW a rozdelení jeho majetku podľa čl. XIII týchto stanov, c) rozhoduje o vytvorení obchodnej spoločnosti, alebo nadobudnutí, zmene či zániku majetkových práv takejto spoločnosti, d) schvaľuje Súťažný poriadok SZVW, e) o schvaľovaní uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 30 tis. EUR, f) odvoláva predsedu revíznej komisie. 
 17) Zhromaždenie delegátov nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov  s právom hlasovať najmä: a) volí predsedu SZVW, členov Predsedníctva SZVW, predsedov a členov Revíznej komisie, Disciplinárnej komisie a Komisie na riešenie sporov, b) odvoláva členov Predsedníctva SZVW, členov Disciplinárnej komisie, Revíznej komisie a Komisie na riešenie sporov, c) prerokúva správy o činnosti SZVW za uplynulé obdobie, d) rozhoduje o koncepcii a hlavných smeroch na ďalší rozvoj činnosti SZVW, e) rozhoduje o vstupe SZVW do ďalších organizácií ako aj o vystúpení z nich, f) rozhoduje o členských a registračných poplatkoch, g) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení SZVW, h) rozhoduje o zásadách hospodárenia s majetkom zväzu a zásadách rozdeľovania finančných prostriedkov, i) rozhoduje o neprijatí alebo o vylúčení člena zo SZVW, j) schvaľuje ostatné uznesenia na základe programu ZD. 
 18) Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov SZVW zabezpečuje volebná komisia volená Zhromaždením delegátov. 
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19) Predseda SZVW je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek člena SZVW požiadať Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR o určenie nezávislého pozorovateľa, ktorý bude oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov.   Článok VII Predsedníctvo SZVW  1) Predsedníctvo SZVW (ďalej len „P SZVW“) je najvyšším výkonným orgánom SZVW. 
 2) P SZVW tvorí min. 3 a max. 9 členov vždy v nepárnom počte členov, vrátane predsedu SZVW, zvolených na ZD spôsobom stanoveným v týchto Stanovách. 
 3) Členom P SZVW je aj zástupca športovcov ak ho navrhne najmenej 30 aktívnych športovcov. 

 4) Členovi Predsedníctva vzniká mandát vyhlásením výsledkov volieb do Predsedníctva SZVW. 
 5) Členovi Predsedníctva zaniká mandát: a) uplynutím štyroch rokov od jeho zvolenia, b) doručením písomného vzdania sa členstva v P SZVW do sídla SZVW, c) odvolaním Zhromaždením delegátov, d) úmrtím. 
 6) P SZVW tvorí min. 3 a max. 9 členov vždy v nepárnom počte členov, vrátane predsedu SZVW, zvolených na ZD spôsobom stanoveným v týchto Stanovách. 
 7) P SZVW zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. 
 8) Zasadnutia P SZVW zvoláva a riadi predseda SZVW alebo ním poverená osoba. Pravidelne je prizývaný predseda RK, generálny sekretár SZVW a vedúci jednotlivých sekcií a komisií v prípade ak nie sú členmi P SZVW. Ostatní členovia sú prizývaní podľa požiadaviek a potrieb. 
 9) P SZVW riadi a zabezpečuje činnosť zväzu v období medzi zasadnutiami ZD a vytvára pracovné sekcie a komisie. 

 10) P SZVW zodpovedá za svoju činnosť ZD. 
 11) P SZVW je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. 
 12)  P SZVW prijíma uznesenia a rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. 
  13) P SZVW schvaľuje zaradenie športovcov do zoznamu talentovaných športovcov a výkonnostné kritéria pre zaradenie do tohto zoznamu. 
 14) P SZVW rozhoduje o použití, scudzení alebo zaťažení majetku SZVW. 
 15) Člen Predsedníctva SZVW má právo navrhnúť hlasovanie výkonného orgánu SZVW “per rollam” (korešpondenčne alebo elektronicky) o otázke, ktorej povaha a závažnosť si nevyžaduje osobné prerokovanie a rozhodnutie veci na zasadnutí výkonného orgánu. 
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16) Členovia Predsedníctva SZVW, ktorým uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 3 písm. a) tohto článku, sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie fungovania SZVW až do zvolenia nových členov Predsedníctva SZVW.   Článok VIII Predseda SZVW  1) Predseda SZVW je štatutárnym orgánom SZVW. 
 2) Predseda SZVW, alebo ním poverená osoba je oprávnený vystupovať, rokovať, konať, uzatvárať dohody v mene SZVW a podpisovať dokumenty právnej povahy. 
 3) Zvoláva a riadi zasadania P SZVW. 
 4) Za svoju činnosť sa zodpovedá Zhromaždeniu delegátov a P SZVW. 
 5) Prvoradými úlohami Predsedu SZVW sú najmä: a) realizovať alebo zabezpečiť realizáciu rozhodnutí prijatých ZD alebo P SZVW, b) zabezpečovať efektívne fungovanie orgánov SZVW za účelom dosiahnutia cieľov definovaných v týchto stanovách, c) riadiť a kontrolovať prácu generálneho sekretára, d) koordinovať vzťahy medzi SZVW a IWWF ako aj ostatnými športovými organizáciami, e) zastupovať SZVW pri rokovaniach so štátnymi orgánmi, orgánmi samosprávy a inými organizáciami, f) Predseda SZVW je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek člena SZVW požiadať Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR o určenie nezávislého pozorovateľa, ktorý bude oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov.   Článok IX Revízna komisia  1) Revízna komisia je nezávislý kontrolný orgán SZVW, ktorý za svoju činnosť zodpovedá ZD. 
 2) Členmi Revíznej komisie sú: a) predseda Revíznej komisie, b) aspoň dvaja ďalší členovia Revíznej komisie. 
 3) Predseda Revíznej komisie vykonáva funkciu kontrolóra podľa osobitného predpisu.1 
 4) Členovi Revíznej komisie vzniká mandát vyhlásením výsledkov volieb do RK. 
 5) Členovi Revíznej komisie zaniká mandát: a) uplynutím piatich rokov od jeho zvolenia, b) doručením písomného vzdania sa členstva v Revíznej komisii do sídla SZVW, c) odvolaním Zhromaždením delegátov, d) úmrtím. 

 

                                                 
1 Zákon č. 440/2015 Z.z.o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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6) Revízna komisia SZVW: a) kontroluje hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami SZVW, b) upozorňuje P SZVW, komisie, sekcie a iné výkonné orgány SZVW na nedostatky a rozhoduje o sankciách voči členom týchto orgánov SZVW, c) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov SZVW, d) kontroluje dodržiavanie uznesení Zhromaždenia delegátov SZVW. 
 7) Rieši všetky sťažnosti členov zväzu, ktoré sú podané písomnou formou. Rozhodnutie dáva do 30 dní písomnou formou účastníkom konania a Predsedovi SZVW. 
 8) Členovia Revíznej komisie, ktorým uplynulo funkčné obdobie, sú oprávnení vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie fungovania SZVW až do zvolenia nových členov Revíznej komisie. 
 9) Výkon funkcie člena Revíznej komisie je nezlučiteľný s výkonom funkcie člena iných orgánov SZVW.   Článok X Komisie a Sekcie vodného lyžovania za člnom, za vlekom, wakeboardingu a wakeskatingu.  1) Na operatívne riadenie jednotlivých oblastí činností si P SZVW zriaďuje komisie a sekcie. Vytváranie komisií a sekcií je plne v právomoci P SZVW. 
 2) P SZVW zriaďuje nasledujúce komisie a sekcie: a) Rozhodcovská komisia, b) Športovo-technická komisia c) Sekcia vodného lyžovania za člnom, d) Sekcia vodného lyžovania za vlekom, e) Sekcia wakeboardingu a wakeskatingu, f) podľa potreby ďalšie komisie a sekcie. 
 3) Do ich pôsobnosti patrí: a) zastupovať a chrániť záujmy svojich členov, b) udržiavať kontakt s príslušnými organizáciami a informovať o tom P SZVW a ZD, c) navrhovať kalendár pretekov, zabezpečovať súťaže M SR a Slovenského pohára, d) výber športovcov do štátnej reprezentácie, e) sledovať a podporovať výkonnostný rast talentovanej mládeže, f) v spolupráci s odbornými komisiami zväzu vyvíjať ďalšiu činnosť za účelom zvýšenia aktivity a prosperity sekcie, g) zodpovedajú za dodržiavanie predpisov IWWF a SZVW. 

 4) Činnosť sekcií, ich úlohy a ciele nesmú byť v rozpore so základnými ustanoveniami týchto Stanov SZVW. 
 5) V prípade ak vedúci jednotlivých sekcií nie sú členmi P SZVW, budú prizývaný na každé zasadnutie P SZVW. 
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ŠTVRTÁ ČASŤ HOSPODÁRENIE SZVW  Článok XI Hospodárenie SZVW  1) Hospodárskym obdobím SZVW je jeden kalendárny rok. 
 2) SZVW hospodári na základe rozpočtu schváleného na ZD. 
 3) P SZVW predkladá ZD každoročne správu o hospodárení SZVW. 
 4) Finančné hospodárenie bližšie upravia hospodárske smernice SZVW, ktoré schvaľuje ZD. 
 5) Základné zdroje príjmov sú: a) členské a registračné príspevky, b) príjmy zo štátnych príspevkov, grantov a dotácií zo štátneho rozpočtu, samosprávy a grantov EÚ. c) výnos hospodárenia s vlastným majetkom, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku SZVW a plôch na reklamné účely, d) výnos marketingových aktivít, e) príspevky od Medzinárodnej federácie (IWWF), f) sponzorské príspevky a dary fyzických a právnických osôb z tuzemska a zahraničia, g) príjmy z podielu 2% dane z príjmov, h) iné príjmy. 
 6) V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia, a v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami združenia.   Článok XII Výdavky  1) Výdavky tvoria náklady na činnosť SZVW najmä na: a) športovú reprezentáciu Slovenskej republiky, b) športovo talentovanú mládež, c) športovú diplomaciu, d) majstrovstvá SR a ďalšie športové súťaže, e) organizačnú a schôdzkovú činnosť, f) príspevky na činnosť klubov, komisií a sekcií, g) propagáciu a informácie, h) kvalifikáciu trénerov, rozhodcov a funkcionárov, i) nákup hmotného a nehmotného materiálu a majetku, j) poplatky do medzinárodných a národných organizácií. 
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PIATA ČASŤ ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  Článok XIII Zánik združenia  1) Združenie zaniká rozhodnutím ZD: a) dobrovoľným rozpustením, b) zlúčením s iným združením, c) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. 
 2) Ak združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, ZD ustanoví likvidátora/likvidátorku. Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a so zvyšným majetkom združenia (protokolárne spísaným) naloží podľa rozhodnutia ZD. 
 3) Zánik SZVW oznámi predseda do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR.   Článok XIV Záverečné ustanovenia  1) V prípade ak niektoré ustanovenie týchto stanov sa dostane do rozporu s osobitným predpisom (najmä Zákonom č. 440/2015 Zz.) alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie stanov sa nepoužije a namiesto neho sa použije príslušné ustanovenie zákona alebo vykonávacieho predpisu. 
 2) Vzťahy neupravené týmito stanovami, vnútornými predpismi alebo smernicami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak sa niektoré ustanovenie týchto stanov, alebo jeho časť ukáže ako neplatné alebo neúčinné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenia stanov, ktoré ostávajú platné a účinné aj naďalej v celom rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva alebo povinnosti sa použije príslušné zákonné ustanovenie. 
 3) Tieto stanovy boli prerokované a schválené na Zhromaždení delegátov dňa 23. apríla 2017 a účinnosť nadobúdajú dňom ich registrácie na Ministerstve vnútra SR. 
 4) Dňom nadobudnutia účinnosti týchto stanov sa zrušujú doteraz platné stanovy, schválené na Zhromaždení delegátov dňa 31. mája 2016. 


