Zápis
Per rollam hlasovanie zo dňa 28.4.2018
Predmet:

Per rollam hlasovanie k výkladu stanov SVF k spôsobu ustanovenia delegátov
konferencie SVF za Oblastné výbory SVF
Predkladateľ: Martin Kraščenič
Dátum:
28.4.2018
Výklad stanov SVF:
Konferencia SVF je najvyšším orgánom SVF v zmysle článku 29 a nasledujúcich Stanov
SVF. Podľa čl. 29 ods. 3 Stanov SVF sa sa konferencia koná najmenej jedenkrát za
kalendárny rok.
Článok 30 určuje počet a spôsob určenia delegátov príslušnej konferencie. Toto zloženie
musí v zmysle článku 30 zodpovedať reálnej situácii v čase konania príslušnej konferencie.
Nakoľko zloženie delegátov je ovplyvnené faktormi, ktoré sa môžu priebežne meniť. Preto
na každú konferenciu je potrebné zvoliť delegátov v zmysle článku 30 stanov s prihliadnutím
na skutočný stav( presuny klubov v rámci jednotlivých úrovní súťaží, možný vznik a zánik
jednotlivých klubov a pod.)
Delegáti Konferencie v podstate reprezentujú členov SVF podľa stanoveného kľúča. Môžeme
v tom nájsť paralelu s obchodnými spoločnosťami- “vykonávajú rozhodovacie a hlasovacie
práva” členov SVF. Toto určenie delegátov je jedinečné v danom čase a môže sa pre každú
konferenciu meniť. Z tohto dôvodu je nutné, aby “vlastníci” SVF nominovali svojich
delegátov na každú konferenciu osobitne. Mandát delegáta trvá od dátumu konferencie až po
najbližšiu konferenciu za účelom možnosti prijímať rozhodnutia Konferencie SVF vo
veciach, ktoré patria výlučne do pôsobnosti konferencie, formou per rollam.
Článok 26 bod 1 stanov SVF nemožno uplatniť na Konferenciu SVF, pretože delegáti
Konferencie nie sú volení do svojich funkcií v rámci SVF, ale sú obsadzovaní podľa
rozhodnutia “vlastníkov” mandátu. Či to “vlastník” mandátu vykoná priamym poverením
alebo vnútornou voľnou, nie je relevantné.
Výsledok hlasovania:
Za:
6
Proti:
0
Zdražali sa: 0
Záver:
Výklad stanov SVF k spôsobu ustanovenia delegátov konferencie SVF za Oblastné
výbory SVF bol schválený

V Bratislave, 10.5.2018
Za správnosť: Martin Kraščenič

SVF 10.5.2018
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