
Zmeny Stanov SsFZ 
 

V súvislosti s častými dopytmi a v záujme upresnenia a aktualizáciu niektorých záležitostí. 

Konferencia SsFZ dňa 13.12.2013 schválila nasledovné zmeny a doplnky Stanov SsFZ. 

 

Článok 23 ods.1 

 

Pôvodné znenie: O prijatí za riadneho člena rozhoduje Konferencia potom, čo žiadateľ o riadne 

členstvo splní podmienky v ods. 6 tohto článku. 

 

Nové znenie: O prijatí za riadneho člena rozhoduje Konferencia SFZ potom, čo žiadateľ o riadne 

členstvo splní podmienky uvedené v od. 6 tohto čl. a čl. 28 Stanov SFZ 

 

Článok 34/ods. 6 

Pôvodné znenie: Výkon funkcie vo Výkonnom výbore alebo členstvo v komisiách je nezlučiteľné 

s výkonom funkcie aktívneho rozhodcu SsFZ. 

Nové znenie: Výkon funkcie delegáta Konferencie SFZ a SsFZ s právom hlasovať, člena VV SsFZ 

alebo členstvo v komisiách SsFZ je nezlučiteľné s výkonom funkcie aktívneho rozhodcu SsFZ 

a sekretára SsFZ i ObFZ. Delegátom Konferencie SFZ a SsFZ s právom hlasovať môže byť 

aktívny rozhodca SsFZ,  ak vykonáva funkciu predsedu ObFZ. 

Sekretár SsFZ môže pracovať v komisiách SsFZ, resp. komisiách ad hoc, či pracovných 

skupinách bez práva hlasovať. 

 

Článok 40/ods. 2 

Pôvodné znenie: Pred každým hlasovaním sa rozhodne o spôsobe hlasovania. O procedurálnych 

veciach sa hlasuje verejne. 

Nové znenie: Pred každým hlasovaním a voľbou sa rozhodne o spôsobe hlasovania, či voľby. 

O procedurálnych veciach sa hlasuje verejne. 

 

Článok 41/ods. 3 

Pôvodné znenie: Volebnú Konferenciu zvoláva Výkonný výbor tak, aby sa konala najneskôr 30 dní 

pred uplynutím štyroch rokov odo mňa konania poslednej volebnej Konferencie. Riadnych členov 

o termíne konania volebnej Konferencie informuje neodkladne Výkonný výbor primeraným 

spôsobom. 

Nové znenie: Volebnú Konferenciu zvoláva Výkonný výbor tak, aby sa konala najneskôr 30 dní po 

uplynutí štyroch rokov odo mňa konania poslednej volebnej Konferencie. Riadnych členov o termíne 

konania volebnej Konferencie informuje neodkladne Výkonný výbor primeraným spôsobom. 

 

Článok 61 – Prechodné ustanovenia 

Vypúšťa sa celý článok, ktorý riešil prechodné ustanovenia od zrušenia Rady SsFZ cez 

skonštituovanie delegátov Konferencie SsFZ až po konanie volebnej Konferencie SsFZ – 13.12.2013 

a stal sa neaktuálnym.  

Články 62, 63 a 64 

Analogicky sa prečíslujú vypustením článku 61. 

Tieto zmeny a doplnky Stanov SsFZ schválila Konferencia SsFZ dňa 13.12.2013 

a nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia. 


