
 

 

U Z N E S E N I E 

 

z Celoslovenskej konferencie SSTZ konanej dňa 25.6.2016 v Bratislave 
 

 

       Celoslovenská konferencia SSTZ: 

 

I. B e r i e   na vedomie : 

 

a) Správu o činnosti SSTZ za predchádzajúce volebné obdobie  a ďalšie smerovanie SSTZ 

prednesenú p.PhDr.Zdenkom  Krížom  

 

b) Správu Dozornej rady  SSTZ prednesenú jej predsedom JUDr. Zoltánom Gallom 

 

c) Správu mandátovej komisie prednesenú p. RNDr.Martou Brúderovou 

            Z pozvaných 64 delegátov bolo prítomných   53  delegátov a 5 hostí. Účasť delegátov     

      s hlasom rozhodujúcim  predstavuje   82,81 %. Komisia konštatovala, že  konferencia je  

      uznášania schopná. 

 

 

II . S ch v a ľ u j e  : 

 

a) Zloženie pracovných komisií konferencie: 

 

- Mandátová komisia: RNDr.Marta Brúderová, Alexander Cibula, Stanislav Sládkovič 

 

- Volebná komisia: Ing.Erik Reho, Mgr.Matúš Bajzík, prof.Pavol Alexy 

 

- Návrhová komisia:  RSDr.Ján Vaniak, Ondrej Haky, Stanislav Dubec 

 

b) Čerpanie rozpočtu SSTZ za rok 2015  a návrh rozpočtu na r. 2016 - predložené p. 

Ing.Hamranom – generálnym sekretárom SSTZ 

 

c) Stanovy SSTZ  podľa priloženého návrhu  s doplňujúcimi návrhmi 

   

d) Registračný poriadok s doplňujúcimi návrhmi 

 

e) Prestupový poriadok s doplňujúcimi návrhmi 

 

f) Úpravu  Súťažného poriadku čl. 4.3.7.7.5.10 

 

g)  Zásady pre poskytovanie odmeny a náhrad kontrolórovi SSTZ 

 

h)  Ing.Mariána Šeredu za čestného člena SSTZ 

 

 

III.  Z v o l i l a: 

 

a) Jána Tichého  -  za kontrolóra SSTZ na funkčné obdobie 5 rokov ( 2016-2021) 



 

b)  JUDr.  Antona Hajduka  za predsedu disciplinárnej komisie – na funkčné obdobie 1 roka 

do riadnej volebnej konferencie v r. 2017 

 

c) Ing. Ladislava  Bačíka za podpredsedu disciplinárnej komisie - na funkčné obdobie 1 roka 

do riadnej volebnej konferencie v r. 2017 

 

                                             

IV.  U k l a d á   VV SSTZ 

 

a) Nové Stanovy SSTZ predložiť na registráciu na MV SR a predložiť hlavnému 

kontrolórovi MŠVVaŠ                                           T: do 15.7.2016      

                                             Z: predseda SSTZ 

 

b)  Všetky schválené dokumenty zverejniť na webovej stránke SSTZ 

                                                                                 T: do 15.7.2016 

                                                                                 Z: predseda SSTZ 

 

      c)   Zapracovať schválené zmeny do Súboru predpisov SSTZ a zverejniť ich na  

webovej stránke SSTZ    T: do 15.7.2016 

       Z: predseda SSTZ  

 

d) Zvolať poradu predsedov KSTZ na ktorej prerokovať  závery konferencie  

a dohodnúť postup realizácie záverov konferencie a úlohy vyplývajúce zo Zákona 

o športe           

                            T: 30.9.2016 

                                                                                  Z: predseda SSTZ 

 

e) Vytvoriť 4 člennú kontrolnú komisiu na základe návrhov KSTZ a štatút komisie 

                                               T: 30.9.2016 

                                     Z: VV SSTZ 

f) Vytvoriť legislatívnu komisiu SSTZ 

                                                                                   T: 30.9.2016 

                                        Z: VV SSTZ 

 

 

 

 

Zapísal : Ing.Anton Hamran – generálny sekretár SSTZ  

 

 

 

 

Overil : Dr.Ján Vaniak – za návrhovú komisiu  

 

 

 

 
 

 

 

 


