
Dodatok č. 01/2018 

k Stanovám Stredoslovenského tenisového zväzu (SsTZ). 

 

Stanovy SsTZ, schválené Konferenciou SsTZ dňa 19.3.2016, ktoré vzalo na vedomie 
Ministerstvo vnútra SR dňa 20.5.2016  pod číslom VVS/ 1-900/90-10367-7, sa menia 
a dopĺňajú nasledovne :          

 
I. Článok V. sa dopĺňa o nový ods.15 : 

 

15. Orgán SsTZ je na návrh predsedajúcej osoby orgánu oprávnený v prípade veci, 

ktorá neznesie odklad, alebo ktorej povaha a závažnosť si nevyžaduje osobné 

prerokovanie a rozhodnutie veci na zasadnutí orgánu, prijať rozhodnutie aj vo 

forme elektronického hlasovania členov orgánu SsTZ, že súhlasia s navrhovaným 

opatrením. Smernicu, upravujúcu postup elektronického hlasovania a 

rozhodnutia orgánov, o ktorých nie je možné hlasovať týmto spôsobom, schvaľuje 

Konferencia SsTZ. 

 

II. Nové znenie Článku VI., ods. 2 : 

 

2.  Konferenciu SsTZ tvoria delegáti riadnych a pridružených členov SsTZ . Prvá 

tretina riadnych členov – tenisových klubov podľa poradia v zostupnom rebríčku 

klubov podľa kvantitatívnych kritérií STZ podľa stavu k 30.9. predchádzajúceho 

roka (zverejnené na oficiálnej stránke STZ) má dvoch delegátov na riadneho 

člena. Zvyšné tenisové kluby v poradí a pridružení členovia majú jedného 

delegáta na riadneho člena. Riadny člen môže byť zastúpený osobou, ktorá má 

podpisové právo podľa kolektívnej registrácie STZ, prípadne splnomocnencom - 

jeho členom, a to na základe splnomocnenia, podpísaného osobou, ktorá má 

právo podpisovať za riadneho člena podľa kolektívnej registrácie STZ. Jedna 

osoba môže zastupovať iba jedného riadneho člena. Na základe splnomocnenia 

môže jedna osoba zastupovať všetkých delegátov riadneho člena a disponovať 

všetkými hlasmi delegátov tohoto člena v zmysle tohoto bodu stanov. 

 
III. Nové znenie Článku VI., ods. 4 : 

4. Na zasadaní Konferencie SsTZ sa zúčastňuje s hlasom poradným, bez práva 
hlasovať predseda SsTZ, členovia Vv SsTZ, kontrolór SsTZ, sekretár SsTZ, čestní 
a pridružení členovia SsTZ a prizvaní hostia. V prípade, ak sú tieto osoby na 
konferencii súčasne delegátom riadneho člena SsTZ, majú právo hlasovať ako 
delegát člena na konferencii. Zasadnutia Konferencie SsTZ sú neverejné. 

 

 



IV. Nové znenie Článku VI., ods. 8, pís. d. : 

d. na uznášaniaschopnosť zasadnutia je potrebná prítomnosť nadpolovičnej 
väčšiny všetkých delegátov Konferencie SsTZ s právom hlasovať 
a rozhodnutia sa prijímajú nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 
delegátov s právom hlasovať; na rozhodnutia podľa bodu 9., pís. a), g), n), p) 
q) sa vyžaduje súhlas kvalifikovanej väčšiny, ktorou je trojpätinová väčšina 
všetkých prítomných členov Konferencie SsTZ. 

 

V.  Tento dodatok k stanovám schválila Konferencia SsTZ dňa 24.3.2018 a následne 

ho  Ministerstvo vnútra SR vzalo na vedomie. Tento dodatok k stanovám STZ 

nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 

 


