
Návrhy na ČK 2020 na úpravu stanov SZBe 

 

• Článok VI. Členská konferencia 

Navrhujeme v bode 13 zmeniť údaj 1 mesiac na 30 dní, bod 13. bude mať nasledovné znenie: 

13. Uznesenie o konaní členskej konferencie sa musí zverejniť a zaslať kolektívnym členom SZBe 

najmenej 30 dní pred jeho konaním a musí v ňom byť uvedený dátum, čas, miesto konania, program 

zhromaždenia a počty hlasov, ktorými budú disponovať delegáti jednotlivých oddielov. Podklady na 

zasadnutie sa musia zaslať kolektívnym členom SZBe najmenej 7 dní pred konaním členskej 

konferencie. 

- odôvodnenie: je to presnejší a jednoznačný údaj. V Zákone o športe je minimálna lehota 7 dní, takže 

je to v súlade. 

 

• Článok VI. Členská konferencia 

Navrhujeme v bode 17 pridať ďalšiu odrážku, ostatné odrážky sa nemenia: 

17. Členská konferencia 

- schvaľuje výšku členského príspevku na nasledujúci kalendárny rok 

-odôvodnenie: v Stanovách v bode III. Členstvo, v článku 4 a 5 sa táto informácia nachádza, ale 

navrhujeme ju doplniť aj v článku VI. Členská konferencia 

 

• Článok VIII. Prezident SZBe 

Navrhujeme pridať vetu v bode 1. Nový bod 1 bude znieť: 

1. Prezident SZBe je štatutárnym zástupcom zväzu. Je oprávnený konať samostatne. Riadi 

činnosť Výkonného výboru a zvoláva jeho zasadnutia. Do funkcie ho volí členská konferencia 

na obdobie štyroch rokov. 

- odôvodnenie: navrhujeme zmenu textácie v Článku XI. Sekretariát SZBe, bod 2., chceme dodržať 

rovnakú textáciu aj v Článku VIII. Prezident SZBe. 

 

• Článok IX. Výkonný výbor 

Navrhujeme doplniť bod číslo 2 a ostatné prečíslovať : 

2. Každý člen SZBe, ktorý bol zvolený  za člena VV BEC / board of directors / alebo VV BWF / council / 

sa na obdobie svojho funkčného obdobia  v uvedených orgánoch stáva ďalším členom VV SZBe ex 

officio so všetkými právami a povinnosťami člena VV SZBe, vrátane práva hlasovacieho. V prípade 

člena ex officio je táto osoba nad stanovený počet členov VV SZBe. 



Členstvo ex officio vo VV SZBe vzniká dňom zvolenia za člena VV  BEC / board of directors / alebo VV  

BWF / council / a zaniká dňom ukončenia vykonávanej funkcie, do ktorej bol zvolený. 

-odôvodnenie: pokladáme to za ocenenie práce konkrétneho človeka a možnosť využiť jeho skúsenosti 

v prospech SZBe. 

 

• Článok XI. Sekretariát SZBe 

Navrhujeme zmeniť bod 2. nasledovne:  

2. Generálny sekretár SZBe je štatutárnym zástupcom zväzu. Je oprávnený konať samostatne.  

- odôvodnenie: inštitúcie v SR neboli ochotné akceptovať formuláciu, ktorá sa v Stanovách nachádza 

teraz. Tým pádom sekretár nemohol zabezpečiť administratívne úkony ako je žiadúce. Podriadenosť 

GS voči VV a Prezidentovi je riešená v bode 4. rovnakého článku.  

 


