9



9

ÚPLNÉ ZNENIE STANOV 
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 Slovenská asociácia western ridingu a ródea


I.
Základné ustanovenia


Názov  :	Slovenská asociácia western ridingu a ródea (ďalej len ako „SAWRR“)

Sídlo  : 		Nová Dedinka, Tomášovská 72, 900 29

Postavenie  :	SAWRR  je nezávislým, neziskovým, nepolitickým a záujmovým občianskym združením - športovou organizáciou, združujúcou jednotlivých členov na základe spoločného záujmu a vykonáva svoju činnosť v zmysle týchto stanov.
SAWR je dobrovoľným združením, budovaným na základe demokratických princípov.
	SAWRR je samostatnou právnickou osobou, ktorá vznikla registráciou na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.
SAWRR v oblasti svojho pôsobenia a svojou činnosťou nenahrádza úlohy a funkcie štátu.
		SAWRR  je založené na dobu neurčitú.  

Pôsobnosť  :	SAWRR  realizuje svoju činnosť a ciele po celom území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí a to v súlade s platnou legislatívou SR a krajín, v ktorých svoju činnosť v spolupráci s partnerskými organizáciami v danej krajine vykonáva.


II.
Činnosť, poslanie, úlohy a ciele organizácie

Hlavným predmetom činnosti SAWRR je organizovanie a predvádzanie športových a kultúrnych aktivít svojich členov v oblasti špeciálnych jazdeckých disciplín – Western riding a Rodeo a v niektorých ďalších vybraných športoch, ako aj podpora a rozvoj športu hlavne detí, mládeže, ale aj dospelých a občanov zdravotne postihnutých. Ďalej poskytnúť svojim členom, ale aj širokej verejnosti, možnosti k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času. Pri realizácii svojich úloh a cieľov koná združenie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a medzinárodnými dohodami. 
1.	SAWRR združuje jednotlivcov a prostredníctvom delegovaných zástupcov aj právnické osoby, ktorí sa chcú spoločne podieľať na vytváraní a príprave ako metodickej a technickej, tak i materiálnej aktivity a na predvádzaní jednotlivých športových aktivít.
K zaisteniu svojej základnej činnosti a za účelom podpory poslania SAWRR môže prijímať sponzorské  dary, získavať, zabezpečovať a zhromažďovať finančné prostriedky na účte združenia. SAWRR buduje, prevádzkuje a udržuje svoje zariadenia a tým zaisťuje podmienky pre svoju športovú, spoločenskú a inú činnosť.
2.	SAWRR vytvára podmienky pre metodické, cieľavedomé pôsobenie a rozvoj činností uvedených v bode 1.
SAWRR sa stará sa o výkonnostný a rekreačný šport.
3.	SAWRR vytvára predpoklady pre dobrú prípravu svojich členov, chráni a podporuje oprávnené záujmy svojich členov a presadzuje ich, uchováva a zveľaďuje odbornú úroveň a osobnosť členov združenia, pôsobí na ich mravné a etické hodnoty, napomáha využívaniu a rozširovaniu odborných vedomostí, koordinuje záujmy svojich členov, zabezpečuje ich spoluprácu v práci s verejnosťou, poskytuje im poradenské a konzultačné služby, získava a podporuje deti a mládež pre činnosť v združení. 
4.	SAWRR v súlade so svojimi potrebami a záujmami rozvíja rôzne formy kultúrnej a spoločenskej činnosti, hlavne organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, školení, prezentácií a výmenu poznatkov a skúseností.
SAWRR vydáva periodické a neperiodické publikácie a propagačné materiály na podporu hlavného cieľa združenia, informačné a metodické materiály, ale aj inak propaguje vlastnú činnosť, telesnú výchovu, šport a turistiku, spolupracuje pri vydávaní odbornej literatúry a časopisov a spolupracuje s členskou základňou.  
SAWRR zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastných aktivít a finančných zdrojov na krytie nákladov na svoju činnosť.
5.	SAWRR sa hlási k spolupráci s obdobnými organizáciami doma i v zahraničí a chce sa podieľať na ich činnosti.
6.	Hlavným cieľom  činnosti SAWRR je vytvoriť a udržať vysokú úroveň a atraktívnosť tohto športu na území SR.
SAWRR schvaľuje rozpisy pretekov, deleguje rozhodcov na tieto preteky, usporadúva školenia, semináre a kurzy pre svojich členov a tiež pre ďalších záujemcov.


III.
Členstvo, vznik a zánik, práva a povinnosti


1. 	Členstvo sa zakladá na dobrovoľnosti, členmi združenia môžu byť fyzické osoby , ktoré súhlasia so stanovami, poslaním a cieľmi združenia. 
2. 	Členom SAWRR môžu byť fyzické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľmi SAWRR. Osoby mladšie ako 15 rokov musia k prihláške za člena predložiť písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. 	 Prvýkrát vzniká členstvo po splnení  týchto podmienok:
-	zaslaním podpísanej písomnej prihlášky na adresu sídla SAWRR,
-	uhradením predpísaného členského príspevku na účet SAWRR alebo do pokladne SAWRR
 
Po splnení vyššie uvedeného je členovi vystavený jeho členský preukaz a členská známka na príslušný kalendárny rok, ktorú si člen umiestni na svoj 
 členský preukaz.  Členský príspevok sa uhrádza vždy za celý kalendárny rok, bez ohľadu na počet mesiacov členstva v SAWRR v danom roku. .  

4. 	Práva a povinnosti členov:
Členovia SAWRR preukazujú svoje členstvo navonok platným členským preukazom. Za platný členský preukaz sa považuje preukaz vystavený SAWRR, na ktorom je nalepená členská známka na príslušný rok. Na základe predloženého platného členského preukazu majú členovia SAWRR  právo:
-	hlasovať na sneme SAWRR a rozhodovať o činnosti združenia, a to len plnoletí členovia, za členov vo veku nad 15 rokov môžu toto právo realizovať ich zákonní zástupcovia,
-	podieľať sa na činnosti SAWRR a využívať výhody člena SAWRR,
-	voliť do orgánov SAWRR, a to len plnoletí členovia, za členov vo veku nad 15 rokov môžu toto právo realizovať ich zákonní zástupcovia,
-	byť volený do orgánov SAWRR, a to len plnoletí členovia,
-	predkladať na orgány SAWRR podnety a sťažnosti a žiadať orgány SAWRR o vyjadrenie sa k nim,
-	žiadať o zvolanie  snemu SAWRR,
-	byť pravidelne informovaní o aktivitách SAWRR,
-	bezplatného vstupu na preteky usporadúvané pod hlavičkou SAWRR,
-	podávať návrhy na zmeny v obsadení jednotlivých funkcií v  orgánoch SAWRR a návrhy na zmeny v stanovách SAWRR, obracať sa na orgány SAWRR s podnetmi, návrhmi a sťažnosťami a žiadať o ich stanovisko a vyjadrenie 
-	vystúpiť zo SAWRR 
V prípade, že člen SAWRR neuhradí členský príspevok na určitý kalendárny rok, jeho práva člena sú pozastavené až do termínu úhrady členského príspevku.

Povinnosťou člena sú hlavne:
-	riadne a včas platiť členské príspevky, ktoré schválili orgány SAWRR
-	dodržiavať a konať v zmysle stanov SAWRR, uznesení orgánov SAWRR a znenia Pravidiel westernového jazdenia a ródea, vnútorných predpisov SAWRR a rozhodnutí prijatých orgánmi SAWRR, 
-	aktívne sa podieľať na činnosti SAWRR, plniť zverené úlohy a ciele, vyplývajúce z členstva, prípadne funkcie v orgánoch združenia, 
-	chrániť a opatrovať majetok SAWRR,
-	vystupovať v duchu morálnych zásad a fair play,
-	rešpektovať a plniť prijaté rozhodnutia a pokyny orgánov SAWRR, konať v súlade s poslaním a cieľmi SAWRR a počas celého trvania svojho členstva sa správať tak, aby neohrozil žiadnym spôsobom záujmy a dobré meno SAWRR, 
-	dbať na dodržiavanie morálnych a etických princípov v športe a v spoločenskom živote.

5. 	Členstvo v SAWRR zaniká  :
-	vystúpením člena
-	vylúčením pre vedomé závažné previnenie alebo pre vedomé porušenie stanov SAWRR, cieľov a poslania združenia
-	úmrtím člena  
-	zánikom SAWRR. 
6. 	Vystúpenie člena musí byť oznámené písomne na adresu SAWRR, vo forme doporučeného listu.
7. 	O vylúčení rozhoduje Prezídium SAWRR, členstvo zaniká dňom prijatia rozhodnutia o vylúčení.

IV.
Orgány SAWRR


Orgány SAWRR sú:
a)	Snem SAWRR , ktorý je Najvyšším orgánom SAWRR, tvoria ho všetci členovia SAWRR – fyzické osoby a vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia združenia.
b)  Výkonná rada SAWRR
c)   Prezídium SAWRR , ktoré je súčasne výkonným orgánom
d)   Kontrolná a revízna komisia SAWRR

a)	Do výlučnej právomoci Snemu SAWRR patrí  :
-	stanoviť hlavné smery a koncepcie rozvoja činnosti, rozhodovať o zásadných otázkach SAWRR, 
-	schvaľovať alebo meniť stanovy SAWRR,
-	schvaľovať, meniť a vydávať vnútorné smernice a ostatné predpisy,
-	voliť a odvolávať členov Výkonnej rady SAWRR, Kontrolnej a revíznej komisie SAWRR a Disciplinárnej komisie SAWRR; Snem SAWRR, na ktorom sa konajú voľby do orgánov SAWRR, môže zvoliť náhradníkov do Výkonnej rady SAWRR, pričom rozhodne aj o počte náhradníkov  
-	schvaľovať plán činností,ročný rozpočet združenia a spôsob hospodárenia združenia, 
-	schvaľovať a meniť Pravidlá westernového jazdenia a ródea,
-	určovať výšku ročného členského príspevku pre členov SAWRR, termín a spôsob jeho platenia, 
-	schvaľovať a prejednávať výročnú správu, stav rozpočtu, stav hospodárenia s majetkom,
–-	rozhodovať o zrušení (zániku) SAWRR, vrátane zásad o spôsobe vysporiadania majetku a likvidácie majetku,
-	rozhodovať s konečnou platnosťou vo všetkých prípadoch odvolania, ktoré mu prislúcha podľa týchto stanov. 
Snem SAWRR zvoláva na základe poverenia Výkonnej rady Prezident SAWRR podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka. Okrem toho je Výkonná rada SAWRR povinná poveriť Prezidenta SAWRR zvolať snem SAWRR vždy, ak o to písomnou formou, doručenou na adresu SAWRR, požiada nadpolovičná väčšina členov SAWRR (na žiadosti sa vyžadujú úradne overené podpisy), pričom Snem SAWRR musí byť v takomto prípade zvolaný najneskôr do 60 (slovom: šesťdesiat) dní od prijatia požiadavky na zvolanie Snemu SAWRR, ktorá spĺňa formálne náležitosti podľa tohto bodu. 
Na zvolanie Snemu SAWRR sa vyžaduje zaslanie písomnej pozvánky všetkým členom SAWRR vo forme emailu (na základe emailovej adresy uvedenej členom v prihláške), v prípade, že člen emailovú adresu nemá, formou listu na jeho adresu uvedenú v prihláške a zverejnenie pozvánky na stránke SAWRR, pričom v pozvánke musí byť uvedený presný termín a miesto konania Snemu SAWRR a návrh programu Snemu SAWRR. Pozvánka musí byť všetkým členom SAWRR zaslaná a na internetovej stránke SAWRR zverejnená minimálne 30 dní pred termínom konania Snemu SAWRR.

b, Výkonná rada SAWRR  je výkonným orgánom SAWRR, ktorý riadi jeho činnosť v období medzi zasadnutiami Snemu SAWRR. Vo svojej činnosti sa riadi rozhodnutiami a pokynmi Snemu SAWRR. 
 Výkonnú radu SAWRR tvorí Prezídium a ďalší členovia Výkonnej rady, počet a funkcie ktorých určí na volebnom zasadnutí snemu SAWRR snem SAWRR. Členovia Výkonnej rady sú volení Snemom SAWRR na obdobie 2 (slovom: dvoch) rokov, pričom môžu byť zvolení i opätovne. Zloženie Výkonnej rady SAWRR:
-	Prezídium SAWRR
-	ďalší členovia Výkonnej rady SAWRR zvolení snemom SAWRR (napr. zástupcovia jednotlivých jazdeckých disciplín, zástupcovia členov jednotlivých oblastí Slovenska, zástupcovia usporiadateľov) 
-	Prezident SAWRR má pri hlasovaní Výkonnej rady SAWRR 2 (slovom: dva) hlasy

Výkonná rada SAWRR sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka, alebo na písomné požiadanie jej členov. Zvoláva ju písomne formou oznámenia zverejneného na internetovej stránke SAWRR Prezident SAWRR, v prípade zvolania na základe žiadosti členov najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti SAWRR. Zasadnutie a rokovanie Výkonnej rady SAWRR je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičný počet členov Výkonnej rady SAWRR. Výkonná rada SAWRR rozhoduje vždy nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Výkonnej rady SAWRR.
Výkonná rada SAWRR môže rozhodovať aj mimo zasadnutia, a to písomnou formou (per rollam), kde Prezident SAWRR zašle (e-mailom) všetkým členom Výkonnej rady SAWRR návrh uznesenia a títo sa písomne (e-mailom) vyjadria a uvedú svoj hlas: za / proti / zdržal sa. Pre prijatie rozhodnutia Výkonnej rady SAWRR mimo jej zasadnutia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov Výkonnej rady SAWRR.   
Výkonná rada SAWRR najmä: 
-	rozhoduje o dočasnej zmene pravidiel westernového jazdenia a ródea, ktorú musí potvrdiť Snem SAWRR na najbližšom zasadaní Snemu SAWRR,
-	schvaľuje a vydáva vykonávacie predpisy v súlade so Stanovami SAWRR a uzneseniami Snemu SAWRR,
-	zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania snemu, 
-	vykonáva rozhodnutia Snemu SAWRR, riadi a zabezpečuje činnosť SAWRR, 
-	vypracováva plán činnosti, správu o činnosti a správu o hospodárení SAWRR, ktoré predkladá na schválenie Snemu SAWRR,
-	rozhoduje o prípadnom udeľovaní grantov, štipendií a dotácií, 
-	v prípade potreby za účelom riešenia jednotlivých odborných, resp. technických problémov môže kreovať poradný orgán, určuje jeho organizáciu a úlohy,
-	rozhoduje o zrušení združenia, ak sa Snem SAWRR, ktorého programom je zrušenie SAWRR, nezišiel do troch mesiacov odo dňa jeho zvolania, aby rozhodol o zrušení SAWRR, 
-	vypracováva vnútorné predpisy, potrebné pre zabezpečenie fungovania SAWRR,
-	rieši otázky spojené s nakladateľskou, vydavateľskou, príp. inou činnosťou združenia,
-	rozhoduje o veciach, ktoré nie sú riešené stanovami SAWRR.

V období medzi zasadnutiami Snemu SAWRR prijíma rozhodnutia za SAWRR v súlade so stanovami a uzneseniami Snemu SAWRR Výkonná rada SAWRR. Výkonná rada SAWRR má tiež právo splnomocniť osoby na zastupovanie SAWRR voči tretím osobám.
V prípade, ak člen Výkonnej rady SAWRR zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho, vzdá sa svojej funkcie, jeho funkciu bude až do nasledujúceho Snemu SAWRR dočasne vykonávať náhradník (zo zoznamu náhradníkov za členov Výkonnej rady SAWRR a to v poradí podľa počtu hlasov, ktoré náhradníci dostali pri hlasovaní na volebnom Sneme SAWRR). Doplňujúce voľby na uvoľnené miesto sa uskutočnia na najbližšom Sneme SAWRR. Člen Výkonnej rady SAWRR oznamuje svoje rozhodnutie vzdať sa svojej funkcie Prezidentovi SAWRR písomne formou doporučeného listu.

b)	Prezídium je stálym pracovným orgánom SAWRR. Tvorí ho minimálne 5 členov:
prezident
tajomník
viceprezident pre ekonomiku
ďalší 2 viceprezidenti 
Snem SAWRR môže rozhodnúť o rozšírení prezídia o ďalších členov, ako aj o pridelení konkrétnych zodpovedností viceprezidentom.
Prezídium sa schádza podľa potreby, najmenej však 1x za tri mesiace. Zvoláva ho prezident.
Prezídium má právo konať a rokovať v mene SAWRR v súlade s uzneseniami snemu a výkonnej rady. K písomným právnym a finančným úkonom je vždy potrebný podpis Prezidenta SAWRR a ďalšieho člena Prezídia SAWRR.
 Zasadnutie Prezídia je uznášaniaschopné v prípade prítomnosti nadpolovičnej väčšiny jeho členov a rozhoduje o všetkých otázkach nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Prezídium SAWRR môže rozhodovať aj mimo zasadnutia, a to písomnou formou (per rollam), kde Prezident SAWRR zašle (e-mailom) zvyšným členom Prezídia SAWRR návrh uznesenia a títo sa písomne (e-mailom) vyjadria a uvedú svoj hlas: za / proti / zdržal sa. Pre prijatie rozhodnutia Prezídia SAWRR mimo jeho zasadnutia sa vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých členov Prezídia SAWRR.   

d) Kontrolná a revízna komisia SAWRR
Kontrolným orgánom SAWRR je Kontrolná a revízna komisia SAWRR. Kontrolná a revízna komisia SAWRR je trojčlenná a tvoria ju predseda a dvaja členovia.

Funkčné obdobie Kontrolnej a revíznej komisie SAWRR je dvojročné, jej predseda a členovia môžu byť volení i opätovne.

Kontrolná a revízna komisia SAWRR zabezpečuje kontrolu činnosti SAWRR, hospodárenia SAWRR a plnenia uznesení Snemu SAWRR. Svoju činnosť vykonáva nezávisle na Výkonnej rade SAWRR.

Kontrolná a revízna komisia SAWRR podáva správu o svojej činnosti a výsledkoch kontroly Snemu SAWRR. 

Kontrolná a revízna komisia SAWRR navrhuje orgánom SAWRR spôsob odstránenia nedostatkov zistených pri kontrole.




V.
Ustanovenia o voľbách a hlasovaní


1.	Snem SAWRR je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov SAWRR starších ako 18 rokov, ktorí sú platnými členmi SAWRR. Rovnaké postavenie majú zákonní zástupcovia členov starších ako 15 rokov. 
Každý člen SAWRR môže byť na Sneme SAWRR zastúpený inou osobou na základe písomného plnomocenstva. Takáto osoba musí, najneskôr pri registrácii účastníkov pred začiatkom Snemu SAWRR, odovzdať písomné plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa – člena SAWRR, ktoré obsahuje presné vymedzenie úkonov, na ktoré je splnomocnenec oprávnený v mene splnomocniteľa.  
Ak na začiatku Snemu SWARR nie je prítomný taký počet členov  a zastúpených členov SAWRR, aby bol Snem SAWRR uznášaniaschopný, vyhlási Prezident SAWRR nový začiatok Snemu SAWRR o 60 minút po pôvodnom termíne, pričom na takomto Sneme SAWRR  sú rozhodnutia (uznesenia) Snemu SAWRR  schválené, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina všetkých prítomných členov SAWRR, resp. ich splnomocnených zástupcov. 
Uznášaniaschopný Snem SAWRR rozhoduje vo všetkých veciach hlasovaním na výzvu predsedajúceho nadpolovičnou väčšinou prítomných členov SAWRR, ak nie je v týchto stanovách uvedené inak.
Volebné obdobie člena Výkonnej rady SAWRR, člena Prezídia, člena Kontrolnej a revíznej komisie SAWRR, a členov ďalších snemom schválených komisií je 2 roky. Nominácie kandidátov do Výkonnej rady SAWRR, do Prezídia, do Kontrolnej a revíznej komisie SAWRR, ako aj do ďalších komisií schválených snemom musia byť doručené Výkonnej rade SAWRR na adresu sídla SAWRR písomne alebo e-mailom najneskôr 20 (slovom: dvadsať) dní pred konaním Snemu SAWRR, ak Snem SAWRR nerozhodne inak. Výkonná rada SAWRR zverejní zoznam kandidátov do Orgánov SAWRR na web stránke SAWRR najneskôr 10 (slovom: desať) dní pred konaním Snemu SAWRR.
2.	Volebný poriadok schvaľuje a mení Snem SAWRR.
3. 	O priebehu zasadnutia a rokovania Snemu SAWRR, Výkonnej rady SAWRR, Prezídia SAWRR, Kontrolnej a revíznej komisie SAWRR, ako aj ďalších snemom zriadených komisií sa vyhotovuje písomná zápisnica, ktorú podpisujú predsedajúci zasadnutia (orgánu), zapisovateľ a overovateľ zápisu. Zápisnice sa archivujú počas celej doby trvania združenia SAWRR.  Pred rokovaním Snemu SAWRR sa zvolí návrhová komisia, zapisovateľ a overovateľ a v prípade volebného snemu aj volebná komisia. Všetky zápisnice musia byť zverejnené na webovej stránke SAWRR do 14 dní od uskutočnenia zasadnutia vyššie uvedených orgánov SAWRR.

VI.
Spôsob konania v mene organizácie


Právo konať a rokovať v mene SAWRR má Prezídium SAWRR. K písomným právnym a finančným úkonom je vždy potrebný podpis Prezidenta SAWRR a ďalšieho člena Prezídia SAWRR.
 

VII.
Majetok a hospodárenie


1.	Majetok SAWRR tvorí finančný fond, hnuteľný a nehnuteľný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva vrátane práv k výsledkom duševnej činnosti, s ktorými združenie hospodári v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
2.	Zdrojom majetku sú :
-	členské príspevky a poplatky členov,
-	príjmy zo športovej a kultúrno-spoločenskej činnosti,
-	príjmy z vlastnej hospodárskej činnosti a poplatky za služby, prostriedky z vlastnej nakladateľskej, vydavateľskej činnosti, získané z organizovania aktivít a podujatí, prípadne z vlastnej hospodárskej činnosti, ktorá súvisí s poslaním združenia, 
-	dary príspevky fyzických a právnických osôb z tuzemska a zo zahraničia a prostriedky z dedičstva,
-	príjmy z vlastnej doplnkovej podnikateľskej činnosti, 
-	príjmy z vkladov, účtov a výnosy z cenných papierov, úroky, 
-	príspevky a dotácie iných organizácií, sponzorov a štátu, subvencie a granty, 
-	príjmy z reklám, prenájmu vlastného majetku a práv SAWRR
-	príjmy z pokút, udelených rozhodnutím disciplinárnej komisie 
3.	Zákonným spôsobom nadobudnutý majetok je výlučne majetkom SAWRR ako právneho subjektu a tento s ním môže ľubovoľne v súlade s platnými predpismi a zákonmi nakladať.
SAWRR je oprávnené zriaďovať si potrebné účty súvisiace s jej činnosťou, vrátane devízových a ďalších účtov v súlade s platnými predpismi.
4.	SAWRR je samostatnou hospodárskou a účtovnou jednotkou. Združenie vedie účtovníctvo a ekonomickú agendu v súlade s platnými právnymi predpismi. Za vedenie účtovnej a ekonomickej agendy je zodpovedný hospodár združenia.  


VIII.
Zánik združenia a riešenie sporov


1.	Ak neprejde majetok SAWRR na právneho nástupcu, vykoná sa jeho majetková likvidácia.
2.	SAWRR zanikne dobrovoľným rozpustením, ak sa na tom uznesie trojpätinová väčšina uznášaniaschopného Snemu SAWRR, ktorý súčasne menuje likvidátora.
3.	Likvidátor najskôr vyrovná všetky  záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Snemu.
4.	Zánik SAWRR oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra SR a požiada o výmaz z registra občianskych združení.
5.	SAWRR môže tiež zaniknúť aj formou zlúčenia s iným združením. 
6.	Spory medzi členmi združenia, medzi členmi a orgánmi združenia a medzi pracovníkmi združenia sa riešia predovšetkým na rokovaní Výkonnej rady SAWRR. Ak nedôjde k zmiereniu, spor sa predloží Snemu SAWRR, ktoré rozhodne o spôsobe jeho riešenia. Rozhodnutie Snemu SAWRR je konečné. Snem SAWRR môže pre riešenie sporov zvoliť z členov združenia komisiu, ktorá bude alebo trvalým, alebo len ad hoc vytvoreným orgánom na riešenie sporov.

IX. 
Záverečné ustanovenia

 1.	Toto úplné znenie stanov bolo schválené snemom združenia dňa 19.03.2011, kedy nadobudlo platnosť. Účinnosť nadobudne dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Pôvodné stanovy združenia boli registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 05.04.1993 pod č. VVS/1-900-90-7909, zmena stanov vzatá na vedomie MVSR dňa 02.05. 2002.
 2. 	 Združenie vzniklo dňom jeho registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 
3. 	V prípade, ak sa niektoré ustanovenie týchto stanov v dôsledku zmeny zákona dostane do rozporu so zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, snem SAWRR na najbližšom zasadnutí schváli zmenu stanov a zosúladí ich znenie s platným a účinným znením zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu. 


V Slovenskej Ľupči, dňa 19.3.2011.

