
 

1  Zmeny v Stanovách SZFB Edícia 2018 

 

 

Zmeny v Stanovách SZFB 
 

 

Zmena č. 1: 

 

Článok 31 

Delegáti konferencie SZFB 

3. Delegátov s hlasovacím právom podľa: 

a) odseku 2 písm. a) tvoria zástupcovia športových klubov (riadnych členov), vždy jeden 

delegát za každý klub, s určeným počtom hlasov podľa odseku 5, 

 

sa MENÍ na: 

 

Článok 31 

Delegáti konferencie SZFB 

3. Delegátov s hlasovacím právom podľa: 

a) odseku 2 písm. a) tvoria zástupcovia športových klubov, vždy jeden delegát za každý 

klub, ktorý má v súťažiach SZFB minimálne dve družstvá, s určeným počtom hlasov 

podľa odseku 5, 

 

 

 

 

Zmena č. 2: 

 

Článok 31 

Delegáti konferencie SZFB 

3. Delegátov s hlasovacím právom podľa: 

d) odseku 2 písm. d) tvorí zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia 

športovcov (riadny člen), alebo najmenej 50 športovcov – individuálnych členov SZFB, vždy 

jeden delegát s počtom hlasov: 1.  

 

sa MENÍ na: 

 

Článok 31 

Delegáti konferencie SZFB 

3. Delegátov s hlasovacím právom podľa: 

d) odseku 2 písm. d) tvorí zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia 

športovcov (riadny člen), alebo najmenej 50 športovcov – individuálnych členov SZFB, 

vždy jeden delegát s počtom hlasov: 1. Delegátom konferencie sa stáva len ten 

zástupca športovcov, ktorý bude mať najvyšší počet návrhov od športovcov. V prípade 

rovnakého počtu návrhov, rozhoduje vyšší počet športovcov z extraligových klubov. V 

ďalšom prípade pri rovnosti rozhoduje los. 
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Zmena č. 3: 

 

Článok 31 

Delegáti konferencie SZFB 

4. Prezídium je povinné najneskôr 7 dní pred dňom konania konferencie zabezpečiť zoznam 
registrovaných členov za športové kluby SZFB. Za dátum, ku ktorému sa takýto zoznam 
vyhotoví, sa spätne použije najbližší z termínov 31. marec, 30. jún, 30. september alebo 31. 
december. 
 
sa MENÍ na: 
 
Článok 31 

Delegáti konferencie SZFB 

4. Prezídium je povinné najneskôr 30 dní pred dňom konania konferencie zabezpečiť 
zoznam registrovaných členov za športové kluby SZFB a zoznam družstiev klubov 
v súťažiach SZFB. Za dátum, ku ktorému sa takýto zoznam vyhotoví, sa spätne použije 
najbližší z termínov 31. marec, 30. jún, 30. september alebo 31. december. 
 

 

 

 

Zmena č. 4: 

 

Článok 31 

Delegáti konferencie SZFB 

13. Členovia SZFB, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania konferencie prostredníctvom 

svojich delegátov, ako aj záujmové skupiny podľa odseku 2 a 3 zabezpečia voľbu delegátov 

tak, aby mohli delegátov konferencie a ich náhradníkov s ich identifikačnými a kontaktnými 

údajmi oznámiť SZFB najneskôr 14 dní pred konaním konferencie. V odôvodnených 

prípadoch volebná komisia môže uznať aj neskoršie oznámenie informácií o delegátoch 

konferencie a ich náhradníkoch. 

 

sa MENÍ na: 
 
Článok 31 

Delegáti konferencie SZFB 

13. Členovia SZFB, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania konferencie prostredníctvom 

svojich delegátov, ako aj záujmové skupiny podľa odseku 2 a 3 zabezpečia voľbu 

delegátov tak, aby mohli delegátov konferencie a ich náhradníkov s ich 

identifikačnými a kontaktnými údajmi oznámiť SZFB najneskôr jeden deň pred 

konaním konferencie. V odôvodnených prípadoch volebná komisia môže uznať aj 

neskoršie oznámenie informácií o delegátoch konferencie a ich náhradníkoch. 
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Zmena č. 5: 

 

Článok 33 

Uznášaniaschopnosť konferencie SZFB 

2. Ak konferencia nie je uznášaniaschopná ani hodinu po oznámenom začiatku zasadnutia 

konferencie, na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných 

delegátov alebo kvalifikovaná väčšina prítomných delegátov, ak sa podľa Stanov vyžaduje, 

a 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. 

 

Bod 2. článku 33 sa RUŠÍ 

 

 

 

 

Zmena č. 6: 

 

Článok 41 

Právomoci prezídia SZFB 

Prezídium SZFB:  

f) volí a odvoláva členov revíznej komisie a orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti, 

g) volí a odvoláva členov licenčných orgánov, ak budú ustanovené 

 

sa MENÍ na: 

 

Článok 41 

Právomoci prezídia SZFB 

Prezídium SZFB:  

f) volí členov revíznej komisie a orgánov pre zabezpečenie spravodlivosti, 

g) volí členov licenčných orgánov, ak budú ustanovené 

 

 

 

 

Zmena č. 7: 

 

Článok 47 

Revízna komisia SZFB 

 

sa DOPĹŇA o: 

 

10. Zápisnica zo zasadnutia revíznej komisie vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov 

hlasovania sa zasiela všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia revíznej 

komisie najneskôr do dňa ustanoveného Zákonom o športe. 
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Zmena č. 8: 

 

Článok 49 

Disciplinárna komisia SZFB 

3. Predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie volí a odvoláva konferencia. Ostatných 

členov a prípadne aj náhradníkov volí a odvoláva prezídium. 

 

sa MENÍ na: 

 

Článok 49 

Disciplinárna komisia SZFB 

3. Predsedu a podpredsedu disciplinárnej komisie volí a odvoláva konferencia. 

Ostatných členov a prípadne aj náhradníkov volí prezídium a odvoláva konferencia. 
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Dôvodová správa 

 
Bod č. 1 Zmena Stanov SZFB 

Zmena č. 1 - Úprava delegačného kľúča, kde kluby, ktoré sú neaktívne, 

resp. majú len jedno družstvo v súťažiach SZFB nebudú 

mať právo sa zúčastniť konferencie, čím sa zníži počet 

delegátov a tým pádom aj hranica na uznášaniaschopnosť 

konferencie.  

Zmena č. 2 - Len jeden delegát konferencie môže zastupovať  

športovcov. Uvedené doplnenie iba definuje, v prípade 

viacerých kandidátov na delegáta konferencie, kto sa 

môže konferencie zúčastniť ako delegát za športovcov. 

Doteraz sme to nemali zadefinované. 

Zmena č. 3 - Vzhľadom k tomu, že sa konferencie môžu zúčastniť iba 

kluby, ktoré majú minimálne dve družstvá v súťažiach, 

musí pred konferenciou sekretariát vypracovať zoznam 

družstiev v súťažiach a tým pádom aj zoznam klubov, 

ktoré môžu na konferenciu poslať svojich delegátov. 

Zmena č. 4 - Skrátila sa doba na zasielanie delegačných listov pred 

konferenciou zo 14 dní na 1 deň pred konferenciou. 

Zmena č. 5 - V novele zákona o športe bol tento bod zrušený, takže je 

neplatný a pre to ho rušíme aj my v našich stanovách. 

Zmena č. 6, 7 a 8 - Tieto ustanovenia stanov musíme doplniť, resp. upraviť 

na odporúčanie hlavnej kontrolórky športu ministerstva 

školstva 

 


