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Vážení členovia Rady SRZ, 

 

Legislatívna komisia na základe rozhodnutia Rady SRZ spracovala návrh novely Stanov SRZ a j so 
zohľadnením pripomienok od OZ Svidník a Martin, rovnako na základe výsledkov konzultácií na 
poradách štatutárov organizácií z jednotlivých krajov. 

 

Novela obsahuje: 

• Niekoľko drobných zmien - vymazanie neplatného alebo doplnenie chýbajúceho slova. 

• Doplnilo sa, že osoba, vylúčená zo zväzu môže po desiatich rokoch opäť požiadať o prijatie za 

člena, pri čom ale jej prijatie musí odsúhlasiť výbor OZ. 

• Doplnilo sa právo zúčastniť sa na rozhodovaní členmi priamo na členských schôdzach, čo tam 

chýbalo a de facto to umožňovalo hlasovať deťom a mládeži na schôdzach o uzneseniach. 

• Zjednotil sa termín a definícia „Orgány zväzu“ aby bol rovnaký vo všetkých ustanoveniach 

Stanov a nedošlo k nepresnostiam pri výklade. 

• Doplnilo sa, že orgány zväzu rozhodujú uzneseniami a uznesenie je platné a účinné jeho 

schválením, čím sa odstránila dilema, ktorá kolovala medzi funkcionármi, či uznesenie neplatí 

až po overení zápisnice. Voči tretím osobám, ak sa ich uznesenie týka, je účinné až jeho 

oznámením a zverejnením. 

• Ustanovilo sa štvorročné volebné obdobie u všetkých orgánov vrátane delegátov na snem 

a aj ukončenie mandátu uplynutím volebného obdobia, čo v stanovách nie je a je to veľmi 

dôležitý aspekt najmä s ohľadom na súčasnú situáciu a zvolanie Mimoriadneho snemu. 

• Zmenil sa spôsob voľby disciplinárnej komisie z Rady na Snem, identicky ako kontrolná 

komisia. Takisto nemožnosť byť členom Rady a zároveň DK. 

• Doplnilo sa kto a čo môže dávať ako podnet na disciplinárnu a kontrolnú komisiu. 

• Zmenil sa názov Sekretariátu Rady na Úrad rady a vymedzila sa jeho pôsobnosť, nakoľko 

slovo sekretariát nekorešponduje s poslaním tohto orgánu. 

• Upresnili sa termíny zvolania a konania snemu. 



• Doplnila sa možnosť odvolať tajomníka a prezidenta Radou zo závažných dôvodov 2/3 

väčšinou všetkých členov rady. 

• Doplnila sa možnosť dočasného poverenia tajomníka a prezidenta po odvolaní, alebo pri 

závažných zdravotných a osobných dôvodoch, čím sa vyriešil NAJKARDINÁLNEJŠÍ nedostatok 

stanov, ktorý dnes zažívame. Rovnako 2/3 väčšinou všetkých členov rady. 

• Doplnila sa kompetencia prezídia schvaľovať zmluvy a hospodárske operácie v súlade s  

osobitným predpisom –budúcimi zásadami hospodárenia, ktorý bude treba vypracovať. 

• Doplnila sa povinnosť štatutárov dodržovať schválené podmienky pri uzatváraní zmlúv 

a hospodárskych operáciách. 

Verím, že táto sumarizácia zmien je dostatočná a presvedčivá v jej potrebe. Dúfam, že po jej prijatí sa 
predíde patovým situáciám a robí stanovy pružnejšími. 

Zmeny sú vyznačené tak, že nový text má žlté pozadie a text, ktorý vypadáva je prečiarknutý.  
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