GZ SMF 2016 – Bratislava 11. marca 2017
V súvislosti s novembrovou novelizáciou zákona č. 440/2015 o športe sú národné športové zväzy povinné svoje
ustanovujúce dokumenty – stanovy zosúladiť s predmetnou novelizáciou zákona č.440/2016 a to hlavne s § 1923 zákona o športe. Na základe uvedeného, po viacerých konzultáciách z hlavnou kontrolórkou športu v SR,
navrhujeme prerokovať na GZ SMF nasledovný návrh úprav stanov SMF:

1)

Článok 12
Vznik a zánik členstva v SMF

1.

Členom SMF sa môže stať uchádzač, ktorý splní podmienky stanovené v Stanovách. Na vznik členstva v SMF nie je právny nárok.
Podmienky pre vstup do SMF musia byť pre všetkých uchádzačov rovnaké.
2. Podmienky a postup prijatia za člena SMF upravujú Stanovy a osobitný predpis SMF schválený výkonným orgánom – riadiacou
radou SMF.
3. O prijatí za člena SMF rozhoduje v súlade s predpismi SMF riadiaca rada a príslušne športové komisie SMF a o neprijatí za člena
rozhoduje GZ SMF.
4. ..............
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Článok 21
Organizačná štruktúra

.....
8. Orgány s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju činnosť nezávisle od iných orgánov SMF.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3)

Článok 22
Konanie, rozhodovanie a zodpovednosť orgánov SMF a orgánov ich členov

1.

Za člena orgánu SMF môže byť zvolená alebo ustanovená fyzická osoba, ktorá spĺňa nasledovné podmienky:
a) individuálne členstvo v SMF, ak v odseku 2 nie je stanovené inak;
b) spôsobilosť na právne úkony bez obmedzení,
c) bezúhonnosť v zmysle Zákona a stanov,
d) súhlas s kandidatúrou,
2. Pri členoch orgánov zabezpečenia spravodlivosti a ich náhradníkoch a pri administratívnych orgánoch SMF sa individuálne členstvo
nevyžaduje.
3. Členovia orgánov SMF sú povinní vykonávať svoju pôsobnosť v súlade so Zákonom s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade
so záujmami SMF a jeho členov. Nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy určitej skupiny členov alebo záujmy tretích osôb pred
záujmami SMF.
4. Pre splnenie požiadavky náležitej odbornej starostlivosti sa vyžaduje, aby si funkcionár alebo orgán SMF ku svojmu rozhodnutiu
závažnejšej povahy vopred vyžiadal odborné stanovisko príslušného orgánu alebo odbornej komisie, ktorej agendy sa rozhodnutie
týka.
5. Pri hlasovaní v orgánoch SMF platí zásada rovnosti hlasov členov orgánu SMF. Člen orgánu SMF nesmie pri hlasovaní zastupovať
iného člena toho istého orgánu. Všetci členovia orgánov SMF majú jeden hlas. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúcim hlas
prezidenta príslušného najvyššom výkonnom orgáne SMF (Riadiaca rada).
6. Na schválenie rozhodnutia kolektívneho orgánu SMF je potrebná nadpolovičná väčšina, ak v predpisoch SMF nie je stanovené inak.
7. Rozhodnutie orgánu SMF nadobúda účinnosť jeho schválením, ak nie je v rozhodnutí stanovené inak.
8. Orgán Zväzu, ktorý rozhoduje o otázke, ktorá sa priamo dotýka iba časti jeho členov alebo časti tých, ktorých títo členovia zastupujú,
môže kvalifikovanou väčšinou rozhodnúť o tom, že o rozhodnutí budú hlasovať iba tí členovia orgánu, ktorých sa rozhodnutie priamo
dotýka.
9. SMF rešpektuje samostatnosť a nezávislosť vecného posudzovania a rozhodovania svojich orgánov v rozsahu právomocí, ktoré im
boli zverené Stanovami alebo inými predpismi SMF.
10. Ak v konkrétnej prerokovávanej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SMF alebo člena SMF, tento sa na jej
prerokovávaní nesmie zúčastniť. Ak je pochybnosť o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu,
o člena ktorého ide; ak ide o predsedajúceho rozhodujú ostatní členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním.
11. Člen orgánu SMF alebo jeho člena, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z rozhodovania v tej istej veci
v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči
konečnému rozhodnutiu orgánu SMF.
12. ..........
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4)

Článok 27
Generálne zhromaždenie SMF (GZ)

1. Generálne zhromaždenie (GZ) SMF je najvyšším zastupiteľským orgánom SMF.
2. Generálne zhromaždenie môže byť riadne alebo mimoriadne.
3. Riadne Generálne zhromaždenie sa koná najmenej jedenkrát za kalendárny rok. Zvoláva ho na základe rozhodnutia Riadiacej rady
sekretariát SMF písomne minimálne 10 dní vopred, pričom písomná pozvánka obsahuje dátum, miesto, čas, miesto konania, program
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GZ a podklady na zasadnutie. Súčasne musia byť tieto informácie zverejnené na webovom sídle SMF.
4. Mimoriadne Generálne zhromaždenie sa zvoláva na prerokovanie veľmi závažných otázok, na základe rozhodnutia Riadiacej rady
SMF, prezidenta SMF, hlavného kontrolóra, alebo ak o to písomne požiada minimálne 30% členov SMF. Pri zvolávaní
mimoriadneho GZ musí byť pozvánka obsahujúca dátum, miesto, čas, miesto konania a program GZ odoslaná delegátom písomne
minimálne 20 dní pred jeho konaním. Súčasne musia byť tieto informácie zverejnené na webovom sídle SMF.
5. Ak uplynulo funkčné obdobie členov volených orgánov a noví členovia týchto orgánov na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne
zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SMF.
6. Rokovanie GZ vedie predsedajúci, ktorým je prezident alebo ním poverený člen Riadiacej rady SMF alebo generálny sekretár.
7. Návrhy, ktoré orgány SMF chcú zaradiť do programu rokovania GZ, musia byt' písomne adresované sekretariátu SMF, riadne
zdokumentované a predložené na schválenie RR minimálne 30 dní pred termínom konania GZ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5)
1.

Článok 28
Delegáti Generálneho zhromaždenia a uznášania schopnosť GZ
Členovia Generálneho zhromaždenia sú:
a) delegáti zvolení na valných zhromaždeniach športových disciplín, max. 10 členov za každú športovú disciplínu, pričom každú
disciplínu musí zastupovať min. jeden športovec a jeden zástupca organizátorských členských klubov
b) predsedovia odborných výborov
c) prezident SMF a generálny sekretár SMF
d) zástupcovia riadnych a pridružených členov bez hlasovacieho práva.

2. Podľa bodu 1 písmeno a) počty delegátov za jednotlivé disciplíny sú:
a) do 500 športovcov každá disciplína volí 10 delegátov
b) za každú 100 nad 500 športovcov sa volí plus 1 delegát
c) každá športová disciplína ktorá má reprezentantov SR volí ďalšieho delegáta bez rozdielu na počet reprezentantov.
3. Každý delegát GZ SMF má jeden hlas a všetky hlasy sú si rovné. Členom GZ SMF s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SMF
len na základe výkonu svojej funkcie. Oprávnenie hlasovať majú výlučne prítomní delegáti GZ SMF. Delegáta môže na GZ
náhradník, ktorý je kreovaný obdobným spôsobom ako delegát, čo sa preukazuje zápisnicou z VZ príslušnej disciplíny.
4. Riadnych a pridružených členov na GZ zastupuje štatutárny orgán alebo ním písomne poverená osoba, ak nie je člen
klubu voleným delegátom GZ na valnom zhromaždení niektorej z disciplín.
5. GZ SMF sa môžu zúčastniť aj členovia orgánov SMF a iní pozvaní hostia, ktorí nemajú hlasovacie právo. Účasť iných
hostí je podmienená súhlasom delegátmi GZ.
6. Generálne zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov GZ s právom
hlasovať.
7. Ak nie je GZ uznášania schopné podľa bodu 4 tohto článku do 60 minút po stanovenom začiatku jej konania alebo po
strate jej uznášaniaschopnosti, stáva sa uznášaniaschopnou bez ohľadu na počet prítomných Delegátov, pričom
Uznesenia je možné prijať len vo veciach, ktoré boli súčasťou programu zaslaného podľa bodu 3 alebo 4 článku č.31 týchto stanov.
V ostatných veciach, môže GZ prijať len odporúčania a stanoviská.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6)

1.
2.

Článok 29
Právomoci Generálneho zhromaždenia a hlasovanie
GZ má v rámci SMF právomoc normotvornú, kreačnú, kontrolnú a rozhodovaciu.
Do výlučnej pôsobnosti GZ patrí:
a) na začiatku GZ schvaľuje program rokovania nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov a prípadnú zmenu programu
rokovania GZ SMF dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov.
b) rozhoduje o prijatí a zmenách stanov SMF dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov,
c) rozhoduje o zániku SMF dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov,
d) rozhoduje o vzniku a ukončení členstva právnických osôb a to nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov,
e) rozhodovať o prijatí a vylúčení čestného člena a to nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov,
f) rozhodovať o neprijatí za člena SMF,
g)
rozhodovať o udelení titulu čestného Prezidenta/Viceprezidenta/Generálneho sekretára SMF a to
nadpolovičnou
väčšinou prítomných delegátov,
h) voliť a odvolávať prezidenta a I. viceprezidenta, ktorých zároveň volí za členov Riadiacej rady ako najvyššieho
výkonného orgánu SMF,
ch) voliť a odvolávať viceprezidentov za disciplíny SMF za členov Riadiacej rady SMF ako najvyššieho výkonného
orgánu SMF,
i) voliť a odvolávať generálneho sekretára za člena Riadiacej rady SMF a prípadne i zástupcu športovcov za člena RR
SMF , ak ho navrhne min. 50 športovcov,
j) voliť a odvolávať kontrolóra SMF – predsedu revíznej komisie a jej členov, voliť kontrolóra a členov RK nadpolovičnou
väčšinou a odvolávať kontrolóra a členov RK 2/3 väčšinou,
k) voliť a odvolávať predsedu Disciplinárneho a arbitrážneho výboru SMF,
l) schvaľovať výročnú správu SMF, rozpočet SMF a správu o hospodárení SMF a to nadpolovičnou väčšinou
prítomných delegátov,
m) schvaľovať správu o činnosti prezidenta a Riadiacej rady SMF a to nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov,
n) schvaľovať výročnú správu kontrolóra nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov,
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o) rozhodovať o zásadných otázkach, týkajúcich sa správy majetku, hospodárenia SMF, uzatvárania zmluvných vzťahov
presahujúcich hodnotu 70.000€ a to dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov,
p) schvaľovať zmeny národných športových poriadkov jednotlivých disciplín, ktoré boli odsúhlasené na valných
zhromaždeniach disciplín SMF a to 2/3 väčšinou,
r) rozhodovať o iných otázkach a záležitostiach uvedených v schválenom programe GZ a to nadpolovičnou väčšinou
prítomných delegátov
s) schvaľuje vytvorenie obchodnej spoločnosti alebo nadobudnutie, zmenu či zánik majetkových práv v takejto
spoločnosti dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov.
3. .........
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7)

Článok 30
Rozhodnutia Generálneho zhromaždenia

1.
2.

GZ rozhoduje formou uznesenia, ktoré sa uvedie do zápisnice z GZ.
GZ za splnenia podmienky uznášaniaschopnosti rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov, ak Stanovy
nestanovujú, že na schválenie rozhodnutia je potrebná kvalifikovaná väčšina.
3. Zápisnica z GZ vrátane prijatých rozhodnutí a výsledkov hlasovania sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle SMF a v
informačnom systéme športu. Zápisnica sa zároveň zašle všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa konferencie najneskôr do 25 dní
odo dňa zasadnutia.
4. Zápisnica z GZ obsahuje schválený program zasadnutia, prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení členov príslušných orgánov i s
príslušnými prípadnými splnomocneniami, rokovací materiál k jednotlivým bodom programu GZ a spôsob prístupu k nim, jednotlivé
vyjadrenia členov GZ a rozhodnutia k prerokovávaným bodom programu GZ vrátane výsledkov hlasovania a prípadných odlišných
stanovísk členov GZ alebo s ich odôvodnením, ak o to požiadajú, meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.
5. V odôvodnených prípadoch a na základe rozhodnutia GZ môže GZ prijímať rozhodnutia hlasovaním “per rollam”, t.j. písomne mimo
riadneho zasadnutia s doručením hlasovania korešpondenčne alebo elektronicky.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8)

Článok 31
Program Generálneho zhromaždenia

1.

Riadiaca rada SMF zostaví program GZ na základe návrhov členov Riadiacej rady, členov SMF a ďalších oprávnených subjektov
podľa stanov.
2. Na návrh prezidenta/predsedajúceho alebo delegáta môže byť program GZ zmenený alebo doplnený na začiatku GZ pred
schvaľovaním programu, ak je GZ uznášania schopné a ak s tým súhlasí 2/3 väčšina prítomných delegátov s právom hlasovať.
3. GZ nemôže rozhodovať o bode, ktorý nie je výslovne uvedený v programe schválenom delegátmi generálneho zhromaždenia. V
rámci bodu “Rôzne” alebo “Diskusia”, alebo bodov ich zmyslu a obsahu podobným môže generálne zhromaždenie prijímať iba
odporúčania a stanoviská.
4. Program riadneho generálneho zhromaždenia musí obsahovať aspoň nasledujúce body:
a) rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu,
b) schválenie programu,
c) voľba orgánov a pracovných komisií (mandátová, volebná, návrhová), ak majú byť volené,
d) správa o činnosti SMF a o hospodárení SMF za obdobie od predchádzajúceho GZ,
e) správu audítora k účtovnej uzávierke, ak táto zo zákona vyplýva,
f) rozpočet SMF,
g) prípadnú úpravu a doplnenie Stanov SMF,
h) výročná správa kontrolóra,
i) prípadnú voľbu volených funkcionárov SMF ktorých voľby má GZ v právomoci
j) schválenie uznesení; uznesenia je možné schvaľovať priebežne po každom bode programu rokovania GZ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9)

Článok 32
Voľby na Generálnom zhromaždení

.......................
7. Všetky voľby funkcionárov do orgánov SMF volených na GZ zabezpečuje prípravu a riadi volebná komisia volená na GZ SMF.
8. Voľby môžu byť vykonané aj prostredníctvom informačného systému SMF alebo aj informačného systému športu pokiaľ takúto
funkcionalitu tieto informačné systémy budú podporovať a zabezpečia možnosť vykonania volieb v súlade so Zákonom, jeho
vykonávacím predpisom upravujúcim voľby do orgánov športovej organizácie elektronickou formou prostredníctvom informačného
systému športu1) a predpismi SMF.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10) Článok 33
Riadiaca rada SMF (RR SMF) a jej zloženie
1.
2.
3.
1

Riadiaca rada SMF je najvyšším výkonným orgánom SMF pre riadenie motocyklového športu.
Riadiaca rada SMF riadi SMF v čase medzi dvoma GZ v súlade s uznesením GZ.
RR SMF sú záväzné pre všetkých členov a orgány SMF.

) § 100 ods. 1 písm. c) Zákona č.440/2015
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4.
5.

RR SMF sa k rokovaniu schádza najmenej jedenkrát za štvrťrok, alebo v mimoriadnych prípadoch.
Je povolené prerokovanie otázok, ktorej povaha a závažnosť si nevyžaduje osobné prerokovanie a rozhodnutie veci na zasadnutí RR
SMF spôsobom “per rollam” (korešpondenčne alebo – elektronicky).
6. Uznesenia RR sú záväzné pre všetkých členov a orgány SMF.
7. Riadiaca rada SMF je zložená z:
a) prezidenta SMF zvoleného na GZ SMF,
b) I. Viceprezidenta SMF zvoleného na GZ SMF,
c)
viceprezidenti SMF za disciplíny SMF, ktorých volia valné zhromaždenia jednotlivých disciplín SMF a potvrdzuje
voľbou GZ SMF.
d) generálneho sekretára, ktorého potvrdzuje za člena RR voľbou GZ SMF.
e) predsedu revíznej komisie – kontrolóra SMF bez hlasovacieho práva.
8. Členom RR môže byť i zástupca športovcov ak ho na GZ SMF ako najvyššom orgáne SMF navrhne najmenej 50
športovcov a bude na tomto GZ zvolený za člena RR SMF.
...................
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11) Článok 36
Rozhodnutia RR SMF
...............
8. Zápisnica z RR obsahuje schválený program zasadnutia, prezenčnú listinu,, rokovací materiál k jednotlivým bodom
programu RR, jednotlivé vyjadrenia členov RR a rozhodnutia k prerokovávaným bodom programu RR.
9. Zápisnica zo zasadnutia RR SMF vrátane prijatých rozhodnutí sa zasiela všetkým členom RR SMF najneskôr do 25 dní odo dňa
zasadnutia a súčasne sa zverejňuje obvyklým spôsobom na webovom sídle a v informačnom systéme športu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12) Článok 37
Revízna komisia SMF ( RK) – kontrolná komisia
1. Revízna komisia ako kontrolný orgán SMF kontroluje dodržiavanie stanov SMF, hospodárenia SMF a uznesení GZ SMF,
upozorňuje orgány SMF na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie.
2. Funkčné obdobie členov revíznej komisie SMF je najmenej 5 rokov ( min.1 rok viac ako mandát hlavných predstaviteľov SMF).
3. Členmi Revíznej komisie sú:
a) predseda Revíznej komisie – kontrolór SMF
b) ďalší dvaja členovia Revíznej komisie.
4. Predseda Revíznej komisie vykonáva funkciu kontrolóra podľa osobitného predpisu.2 Ak predsedovi Revíznej komisie – kontrolórovi
SMF zanikne mandát, funkciu kontrolóra vykonáva iný člen Revíznej komisie na základe jej uznesenia a potvrdenia RR SMF.
5. Členovi Revíznej komisie vzniká mandát vyhlásením výsledku volieb do Revíznej komisie.
6. Členovi Revíznej komisie zaniká mandát
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) písomným vzdaním sa členstva v Revíznej komisii,
c) odvolaním GZ SMF, alebo
d) úmrtím.
7. Členovia Revíznej komisie, ktorým uplynulo funkčné obdobie podľa bodu 6 písm. a) tohto článku, sú oprávnení vykonávať iba
nevyhnutné úkony na zabezpečenie činnosti SMF až do zvolenia nových členov Revíznej komisie.
8. Zaniknutím mandátu člena Revíznej komisie Revízna komisia pokračuje vo svojej činnosti bez doplnenia počtu svojich členov až do
najbližšieho GZ SMF.
9. Výkon funkcie člena Revíznej komisie je nezlučiteľné s výkonom funkcie člena iných orgánov SMF.
10. Pre efektívne plnenie úloh je revízna komisia SMF oprávnená požadovať informácie, vyjadrenia, posudky a stanoviská od
funkcionárov, orgánov a členov SMF.
11. Revízna komisia SMF jedenkrát ročne predkladá GZ SMF správu o svojej činnosti, ktorá je po prerokovaní na GZ SMF zverejnená
na web sídle SMF.
12. Z každého zasadnutia/ prerokovávania revíznej komisie musí byť vyhotovená zápisnica v zmysle zákona o športe, ktorá obsahuje
predmet prerokovávania, všetky prípadne vyjadrenia, prijaté rozhodnutia a opatrenia, meno zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
Zápisnica musí byť do 25 dní od dňa zasadnutia odoslaná všetkým členom RK a zverejnená obvyklým spôsobom na webovom sídle
SMF.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13) Článok 39
Valné zhromaždenie disciplíny SMF (VZ SMF)
.............................
6. VZ prebieha podľa programu, ktorý navrhuje športová komisia a schvaľuje VZ. Program VZ musí obsahovať schválenie programu
rokovania VZ, voľbu pracovných komisií, správu o činnosti disciplíny za obdobie od posledného VZ, správu o hospodárení
disciplíny od posledného VZ, plán činnosti na nasledujúce obdobie, prípadné zmeny a doplnky športových predpisov príslušnej
disciplíny, voľbu 10-tich delegátov na GZ SMF a max.2 náhradníkov podľa kľúča delegátov v zmysle článku 28, pričom každú
disciplínu stanov SMF musí zastupovať min. 1 športovec a 1 zástupca organizátorských členských klubov, Program VZ musí ďalej
obsahovať prípadnú voľbu viceprezidenta a dvoch členov športovej komisie, správy pracovných komisií a návrh na uznesenie VZ
disciplíny.
………………….
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14) Článok 40
Hlasovanie na Valnom zhromaždení disciplíny SMF
................
6. Jedným z delegátov na GZ SMF volených na VZ disciplíny musí byť aktívny športovec danej disciplíny a jeden
zástupca organizátorských členských klubov.
7. Zápisnica z valného zhromaždenia disciplíny SMF, ktorá obsahuje schválený program, zvolenie príslušných orgánov VZ,
rokovací materiál k jednotlivým bodom programu VZ, rozhodnutia k prerokovávaným bodom programu VZ vrátane výsledkov
prípadného hlasovania, prijaté rozhodnutia a uznesenia sa zverejňuje obvyklým spôsobom na
webovom sídle SMF a zasiela všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa VZ disciplíny najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia
a súčasne.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15) Článok 41
Športová komisia SMF (ŠK)
1. Športová komisia (ŠK) je najvyšším orgánom zodpovedným za riadenie činnosti disciplíny v období medzi konaním valných
zhromaždení. Za svoju činnosť sa zodpovedá VZ disciplíny a RR SMF.
2. Športová komisia sa skladá z minimálne 3 členov, špecialistov v danej disciplíne.
3. Viceprezident pre danú disciplínu je volený na VZ a tým získava mandát člena RR SMF, ktorý musí byť potvrdený voľbou na GZ
SMF.
..........................................
8. Z každého zasadnutia/ prerokovávania športovej komisie disciplíny SMF musí byť vyhotovená zápisnica, ktorá obsahuje
predmet prerokovávania, všetky prípadne vyjadrenia, prijaté rozhodnutia a opatrenia. Zápisnica musí byť do 25 dní odo dňa
zasadnutia odoslaná všetkým členom príslušnej ŠK a zverejnená obvyklým spôsobom na webovom sídle SMF
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16) Článok 45
( doplnený celý článok)
Schopnosť uznášať sa
Pre všetky orgány SMF okrem GZ platí zásada, že pre prijatie rozhodnutia musí hlasovať nadpolovičná väčšina prítomných členov s
hlasovacím právom. /polovica + 1/ Hlasovanie na diaľku nie je dovolené.
Následne sú do konca prečíslované všetky články stanov.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17) Článok 46
Prezident SMF
1. Prezident je štatutárnym orgánom SMF, ktorý je oprávnený konať v mene SMF. Je zodpovedný za celkový riadny chod SMF.
Prezident je najvyšším predstaviteľom SMF v rámci medzinárodných stykov, ako aj vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám a iným
národným športovým federáciám.
2. Prezident je členom výkonného orgánu s právom hlasovať, pričom jeho mandát v RR musí byť potvrdený voľbou na GZ SMF.
.........................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18) Článok 49
Viceprezidenti za disciplíny SMF a predsedovia výborov SMF
............
Viceprezidenti pre danú disciplínu majú mandát členov riadiacej rady, ktorý musí byť potvrdený voľbou na GZ SMF . Zúčastňujú sa
zasadania Disciplinárneho a arbitrážneho výboru v prípade, že tento prejednáva priestupok týkajúci sa ich disciplíny.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19) Článok 50
Zástupcovia SMF v medzinárodných organizáciách
Všetky ŠK a výbory majú právo navrhovať svojich zástupcov do komisií v medzinárodných organizáciách, ktorí budú zastupovať
SMF vo svojej disciplíne, ak budú do príslušných medzinárodných orgánov menovaní. Návrhy zástupcov SMF v medzinárodných
štruktúrach musia byť schválené v RR SMF ako najvyššom výkonnom orgáne SMF. Vo svojej činnosti zastupujú záujmy SMF a riadia
sa predpismi príslušnej organizácie. Z každého rokovania, na ktoré boli delegovaní, sú povinní spracovať písomnú správu, ktorú do 10
dní po návrate musia odovzdať sekretariátu SMF.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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20) Článok 51
Členovia športových komisií a výborov
Členovia ŠK a výborov SMF sú menovaní viceprezidentom pre danú disciplínu alebo predsedom výboru, alebo volení na VZ
disciplíny. Môžu zastupovať komisiu alebo výbor na športových podujatiach po predchádzajúcom súhlase viceprezidenta pre danú
disciplínu, resp. predsedu výboru. Na zastupovanie musia mat' písomné poverenie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21) Článok 54
Štatutárne orgány SMF
SMF koná prostredníctvom štatutárneho orgánu, ktorým je:
1. Prezident SMF,
2. I. viceprezident SMF,
3. Generálny sekretár SMF,
pričom každý z nich koná samostatne, v zmysle internej smernice SMF pre obeh financií a tlačív odsúhlasenej v RR SMF.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22) Článok 55
Podpisovanie v mene SMF
Účtovné doklady podpisuje vždy štatutárny orgán SMF prípadne spolu s ďalšou poverenou osobou, v zmysle internej smernice SMF
pre obeh dokladov a tlačív.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PLUS prečíslovanie nasledujúcich článkov až po článok 63.

