Spolok slovenských knihovníkov
Michalská 1, 814 17 Bratislava

DODATOK
k stanovám: Spolok slovenských knihovníkov
registrovaným Ministerstvom vnútra SR dňa 27.4.1990
pod č.: VVS/1-796/1990
Na základe uznesení mimoriadneho valného zhromaždenia SSK, konaného dňa 13.11.2002
v Martine, boli Stanovy Spolku slovenských knihovníkov pozmenené takto:
1.

v časti I., ods. 3, písm. c) sa slová „štátnej správy“ nahrádzajú slovami „štátu,
samosprávy, iným orgánom a občianskym štruktúram“;

2.

v časti II., ods. 1, písm. a) sa slovo „predstavenstva“ nahrádza slovom „výboru“;

3.

v časti II., ods. 1, písm. c) sa na konci pôvodného textu pridáva veta: „O pozbavení
členstva rozhoduje po prerokovaní výbor SSK. Člen sa môže proti rozhodnutiu
o pozbavení členstva odvolať na kontrolnú a revíznu komisiu SSK, ktorá jeho odvolanie
prešetrí a svojim uznesením potvrdí pozbavenie členstva, alebo odporučí výboru, aby
bolo členstvo zachované. Výbor je viazaný uznesením kontrolnej a revíznej komisie
SSK.“;

4.

v časti II., ods. 1, písm. d) sa celý pôvodný text vypúšťa;

5.

v časti II., ods. 2, písm. c) sa slová „ napríklad ak člen neuhradí svoj ročný členský
príspevok do 36.6. bežného roka“ nahrádzajú novou vetou: „Závažné porušenie stanov
upravuje rokovací poriadok SSK.“;

6.

v časti III., ods. 1, písm. a) sa vypúšťa veta: „Zvolanie valného zhromaždenia sa
oznamuje členom najmenej šesť týždňov pred jeho konaním.“;

7.

v časti III., ods. 1, písm. b) sa vypúšťa časť pôvodného textu : „... a to najneskôr do
troch mesiacov od predloženia žiadosti výboru spolku. Zvolanie mimoriadneho valného
zhromaždenia sa oznamuje členom najmenej tri týždne pred jeho konaním.“;

8.

v časti III., ods. 1, písm. d) sa slová „uznáša sa o zmene stanov a zániku spolku“
nahrádzajú slovami „uznáša sa o zmene stanov, zániku alebo zlúčení spolku“;

9.

v časti III., ods. 1, písm. d) sa slová „na zmenu stanov a vyslovenie zániku spolku“
nahrádzajú slovami „na zmenu stanov, vyslovenie zániku alebo zlúčenia spolku“;

10. v časti III., ods. 1, písm. f) sa vypúšťajú slová „prvého podpredsedu“;

11. v časti II., ods. 2, písm. a) sa slová „ 25 členov a 3 náhradníkov“ nahrádza slovami „21
členov a 3 náhradníkov“. Slová „14 členov“ sa nahrádzajú slovami „10 členov“ a slová
„a 1. podpredsedu spolku“ sa vypúšťajú. Text vety: „Všetci členovia výboru spolku
sú volení najviac na dve volebné obdobia za sebou.“ sa vypúšťa. Na konci
pôvodného textu sa pridávajú vety: „V prípade odstúpenia predsedu Spolku z výkonu
funkcie sa predsedom môže stať prvý podpredseda, alebo na zvyšnú časť volebného
obdobia výbor SSK zvolí predsedu zo svojich radov. V prípade odstúpenia člena výboru
na jeho miesto postupuje náhradník v poradí s najvyšším počtom získaných hlasov.“;
12. v časti III., ods. 2, písm. b) sa slová „6 členov“ nahrádzajú slovami „4 členov“;
13. v časti III., ods. 3 sa slová „šesťkrát do roka“ nahrádzajú slovami „trikrát do roka“;
14. v časti III., ods. 4, písm. b) sa slová „ prestavenstva spolku a zodpovedá za výkon jeho
rozhodnutí“ nahrádza slovami „ predstavenstva a výboru spolku a zodpovedá za výkon
ich rozhodnutí“;
15. v časti III., ods. 6, písm. a) sa slová „5 členov a 2 náhradníkov“ nahrádzajú slovami „3
členov a 2 náhradníkov“;
16. v časti III., ods. 7, písm. a) sa vypúšťajú slová „a to najneskôr do troch mesiacov.“;
17. v časti III., ods. 7, písm. c) sa celý pôvodný text vypúšťa;
18. v časti IV., sa dopĺňa nový ods. 1 v znení: „Rokovania orgánov spolku (valné
zhromaždenie, konferencie sekcií a krajských pobočiek, výbor a predstavenstvo Spolku,
výbory sekcií a krajských pobočiek, a.i.) sa riadia rokovacím poriadkom Spolku.”;
19. v časti IV., pôvodný ods. 1 sa mení na ods. 2; v písm. a) sa slová „hospodárenie spolku
sa riadi podľa všeobecne záväznými predpisov a nariadení pre občianske združenia“
nahrádzajú slovami „hospodárenie Spolku a všetkých jeho orgánov sa riadi všeobecne
záväznými právnymi predpismi a nariadeniami pre občianske združenia, ako aj
finančným poriadkom spolku.“;
20. v časti IV., ods. 2, písm. d) sa slová „písomnou správou prostredníctvom spolkovej
tlače“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom krajských pobočiek“.;
21. v časti IV., pôvodný ods. 2 sa mení na ods. 3; slovo „sa môže rozpustit“ sa nahrádza
slovami „môže zaniknúť, alebo sa zlúčiť,“;
22. v časti IV., pôvodný ods. 3 sa mení na ods. 4; slová „rozširujú sa“ sa nahrádzajú
slovami „zrušujú sa“.

