Návrh na úpravu Stanov SSTZ – na základe pripomienok hl. kontrolórky.
Poznámky :
Červená farba – text sa vypúšťa
Žltá farba – nový text
Článok 19
Všeobecné ustanovenia
7. Všetky Orgány SSTZ – najvyšší orgán ( konferencia SSTZ), výkonný výbor SSTZ a kontrolór
SSTZ najmä orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vyhotovujú zápisnice zo svojich zasadnutí.
8.Štatutárny orgán a členovia orgánov národného športového zväzu sú povinní vykonávať
svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská
kontrolóra a odborných orgánov národného športového zväzu; ak sa od ich stanoviska
odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom
Článok 26
Právomoci konferencie
g) voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti
a odvolávať všetkých členov orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti
Článok 27
Uznášaniaschopnosť konferencie
2. Ak konferencia nie je uznášaniaschopná ani hodinu po oznámenom začiatku zasadnutia
konferencie, na prijatie rozhodnutia je potrebná kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov.
V tomto prípade predmetom rokovania konferencie môže byť iba program uvedený v
pozvánke na konferenciu. V takom prípade o otázkach, ktoré nie sú súčasťou programu
uvedenom v pozvánke, môže konferencia prijať len odporúčania a stanoviská.
Článok 28
Rozhodnutia konferencie
3. Zápisnica z konferencie vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje
obvyklým spôsobom na webovom sídle SSTZ a v informačnom systéme športu. Zápisnica
z konferencie vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zasiela všetkým
osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 15 dní do 25
dní odo dňa zasadnutia .
Článok 30
Riadne voľby, doplňujúce voľby a volebná komisia
11. Na žiadosť člena najvyššieho orgánu alebo člena SSTZ, ministerstvo školstva určí
nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí
volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov.
Článok 31

Mimoriadna konferencia
1. Mimoriadnu konferenciu sú oprávnení zvolať:
a. najmenej 1/3 riadnych členov SSTZ,
b. VV SSTZ
c. kontrolór
d. ak uplynulo funkčné obdobie členov orgánov a noví členovia orgánov na ďalšie obdobie
neboli zvolení, mimoriadnu konferenciu je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen národného
športového zväzu.
Článok 36
Rozhodnutia VV SSTZ
7. Zápisnica zo zasadnutia VV SSTZ vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania
sa zasiela všetkým členom VV SSTZ najneskôr do 15 dní osobám oprávneným zúčastniť sa
zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia a súčasne sa
zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle a v informačnom systéme
športu.
Článok 39
Kontrolór
2. Kontrolóra volí a odvoláva konferencia SSTZ. Na odvolanie kontrolóra SSTZ je potrebná
dvojtretinová väčšina hlasov delegátov konferencie SSTZ. 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. Funkcia kontrolóra je nezlučiteľná s výkonom funkcie delegáta
konferencie, štatutárneho orgánu a disciplinárneho orgánu, v ktorej vykonáva funkciu
kontrolóra.
8. Zápisnica zo zasadnutia kontrolného orgánu orgánu 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.
Zápisnica zo zasadnutia kontrolného orgánu sa zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť
sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.
Článok 41
Disciplinárna komisia SSTZ

3. Predsedu, a podpredsedu a členov disciplinárnej komisie volí a odvoláva konferencia.
Ostatných členov a prípadne aj náhradníkov volí a odvoláva VV SSTZ.
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