
Medzinárodná nohejbalová  únia (UNIF) Ustanovenia 

 
 

Medzinárodná nohejbalová 
únia (UNIF) 

Stanovy 
 
 

Humenné, Slovenská republiky 
13/11/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medzinárodná nohejbalová  únia (UNIF) Ustanovenia 

 
 
 
 

OBSAH 
 

Použité termíny .......................................................................................................................03 
Všeobecné ustanovenia UNIF..................................................................................................04 
Členovia UNIF...........................................................................................................................05 
Riadenie UNIF..........................................................................................................................09 

Valné zhromaždenie UNIF............................................................................................17 
Výkonný výbor UNIF.....................................................................................................13 
Generálny sekretariát UNIF..........................................................................................17 
Disciplinárne orgány UNIF............................................................................................18 
Ostatné výbory UNIF ...................................................................................................21 

Finančné ustanovenia UNIF.....................................................................................................22 
Duševné vlastníctvo UNIF........................................................................................................23 
Súťaže UNIF..............................................................................................................................24 
Uznanie....................................................................................................................................25 
Záverečné ustanovenie............................................................................................................28 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Medzinárodná nohejbalová  únia (UNIF) Ustanovenia 

 
POUŽITÉ  TERMÍNY 

 
Všetky slová označujúce mužský rod obsahujú aj ženský rod. 
 

1. UNIF znamená Medzinárodná nohejbalová únia (Union Internationale de Futnet z.s.) 
 

2. EFTA znamená Európska nohejbalová asociácia 
 

3. „Národná asociácia“ znamená národný orgán riadiaci nohejbal pridružený 
k niektorým z kontinentálnych asociácií spojujúcich športovcov a funkcionárov 
v príslušnej zemi alebo na území uznanom UNIF. 

 
4. „Klub“ znamená akúkoľvek športovú skupinu, ktorá je členom národného zväzu 

a jeho členovia sú držiteľom licencie, ktorá im bola vydaná. 
 

5. „Subjekty propagujúci  nohejbal“ znamená kluby alebo organizácie prevádzajúce aj 
iné nohejbalové aktivity v zemiach či nezávislých územiach, kde neexistuje národný 
zväz uznaný asociáciou UNIF. 

 
6. „Kontinentálna asociácia“ znamená akúkoľvek asociáciu alebo federáciu uznanú UNIF 

a spájajúci národný zväz a subjekty propagujúci nohejbal na konkrétnom území. 
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VŠEOBECNÉ USTANOVENIA UNIF 
 

1. Právna forma a sídlo 
 

1. Bola založená asociácia nazvaná „UNION INTERNATIONAL FUTNET“ (UNIF) /pozn. 
prekladateľa MEDZINÁRODNÁ NOHEJBALOVÁ ASOCIÁCIA/, zahrňuje všetky národné 
federácie, ktoré získali svoje členstvo, ako aj všetky organizácie zo zemí, kde 
neexistuje žiadna federálna štruktúra uznávaná UBIF. Riadi sa poriadkom, ktorý 
nadobudol účinnosť 1. Júna 1901 a vyhláškou zo dňa 16. Augusta 1901. 

 
Zaisťuje plnenie deontologických pravidiel športu vytvorených Medzinárodným  

 olympijským výborom. 
  
 

2. Valné zhromaždenie rozhodlo, že sídlo UNIF pôvodne umiestnené na adrese Square 
la Pauline Bat. 11 entréé E – 293, Bd Romain rolland 13009 Marseille, Francie, bude 
zmenené a presťahované do Prahy v Českej republike. UNIF sa riadi zákonmi Českej 
republiky. 

 
Sídlo je možné presťahovať jednoduchým rozhodnutím výkonného výboru alebo 
valného zhromaždenia. 

 
 

3. Organizácia je zodpovedná za vykonávanie všetkých úloh, ktoré boli v minulosti 
uložené asociáciou UNIF zaregistrovanou v Španielsku pod číslom G65432049 vo 
Francúzsku pod číslom W133016865. 

 
4. Ustanovenia sú uložené u verejnoprávnych orgánov národa, kde je miesto sídla. Sú 

predmetom platných zákonov a jurisdikcie v tej zemi. 
 
Valné zhromaždenie rozhodlo, že právnická osoba Medzinárodnej nohejbalovej  únie 
si zvolila názov „Spolok“ ako svoju českú právnu formu a v súlade so zákonmi Českej 
republiky bude jej oficiálny názov Medzinárodná nohejbalová únia – Uniou 
Internationale de Futnet z.s. 

 
5. V oficiálnej komunikácii sa bude používať termín „Medzinárodná nohejbalová únia“ 

alebo „UNIF“ 
 

6. Ustanovenia a predpisy prijaté valným zhromaždením alebo výkonným výborom 
v rámci svojich kompetencií zaväzujú všetkých predstaviteľov a celej národnej 
federácie pridruženej k UNIF a následne aj všetky ich kluby a hráčov majúcich 
licenciu. 
 

7. Všetky diskusie alebo prejavy politického, náboženského, rasového charakteru sú 
zakázané. 
 

8. Ich doba trvania je neobmedzená. 
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2. Poslanie a ciele 

 
       Poslaním UNIF je: 
 

a) Riadiť, regulovať a spravovať všetky záležitosti týkajúcich sa nohejbalu na celom 
svete; 

b) Propagovať nohejbal po celom svete a podporovať prevádzku mužského aj ženského 
nohejbalu vo všetkých jeho formách a všetkých vekových skupinách; 

c) Zaistiť prevádzku nohejbalu podľa princípov bez diskriminácie z dôvodov sexuálnych, 
rasových, náboženských, politických, sexuálnej orientácie a akéhokoľvek iného 
dôvodu a pri vzájomnom rešpekte a fair play; 

d) Poskytovať radu a pomoc svojim členom prostredníctvom tréningových 
a vzdelávacích programov pre hráčov, trénerov a rozhodcov; 

e) Zastupovať svojich členov v akejkoľvek situácií na svetovej úrovni, a zaisťovať 
dodržiavanie ich kolektívnych záujmov; 

f) Propagovať účasť žien na nohejbalových súťažiach a ich zastúpení vo vedení 
nohejbalu; 

g) Riešiť všetky spory vzniknuté medzi rôznymi členmi; 
h) Pripravovať a organizovať medzinárodné súťaže v nohejbale; 
i) Zaisťovať spravodlivú súťaž medzi členmi UNIF a trestať všetky porušovania 

súťažného poriadku a predpisov; 
j) Udržovať kontakt a spolupracovať so všetkými kontinentálnymi asociáciami 

uznávanými UNIF. 
 
 

3. Oficiálne jazyky 
 

1. Oficiálnym jazykom UNIF je angličtina 
 
 

ČLENOVIA UNIF 
 
 

4. Členovia UNIF 
 

1. Členovia UNIF sú národnej nohejbalovej asociácie a subjektami propagujúcimi 
nohejbal, ktoré boli prijaté po splnení kritérií pre členstvo stanovených v Článku 4 a 5, 
a ktoré dodržujú ustanovenia a pravidlá UNIF. 

 
2. Sú rozlišované tri kategórie členstva v UNIF : riadne, dočasné a pridružené členstvo. 
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a. Riadne členstvo 
Národná asociácia riadiaca nohejbal v príslušnej zemi alebo na príslušnom území uznávaných 
UNIF, ktoré sú zaregistrovaný a fungujú v súlade s platným i národnými zákonmi. 
Ich ustanovenia nesmú byť v rozpore s ustanoveniami UNIF. Riadnym členom UNIF sa môže 
stať iba jedna národná asociácia z príslušnej zemi. 
 

b. Dočasné členstvo 
Národná asociácia prechádzajúca procesom platnej registrácie vo svoje zemi môže byť 
prijatá za dočasné členy. 
Po prijatí dokumentov oficiálnej registrácie  vo svojej zemi obdržia tieto asociácie 
automaticky štatút riadneho člena UNIF. Iba jeden národný zväz z príslušnej  zemi sa môže 
stať dočasným členom UNIF. 
 

c. Pridružené členstvo 
Kluby a organizácie, ktoré vykonávajú aktivity nohejbalu (Ďalej „subjekty propagujúce 
nohejbal) v zemiach alebo nezávislých územiach, kde neexistuje žiadna národná asociácia 
uznaná UNIF, môžu byť prijatý za pridruženého člena. 
Pridružené členstvo uplynie ako náhle je do UNIF prijatý riadne ustanovený národný zväz 
v danej zemi. 
 
Pridružené členstvo trvá maximálne dva roky, pokiaľ nerozhodne výkonný výbor inak. 
 
 

5. Prijatie členov 
 

1. Národné asociácie, ktoré sa chcú stať riadnym alebo dočasným členom UNIV, podajú 
prihlášku o členstvo generálnemu sekretariátu UNIF, priložia svoje ustanovenia, 
mená majiteľov kancelárie a ak je možné kópiu svojej registrácie u zodpovedajúceho 
národného orgánu.  

2. Subjekty, ktoré sa chcú stať pridruženými členmi UNIF, podajú prihlášku o členstvo 
generálnemu sekretariátu UNIF. Môžu byť prijaté na  základe podmienok 
ustanovenia, ktoré výkonný výbor priebežne aktualizuje. 

3. Po overení prihlášky výkonným výborom informuje generálny sekretariát UNIF všetky 
členské zväzy a odovzdá k hlasovaniu na ďalšie valné zhromaždenie, ktoré môžu 
požiadať žiadajúcu zemi dvoma tretinami členov oprávnených hlasovať. 

4. Pre zamedzenie akéhokoľvek oneskorenia medzi zasadajúcim valným zhromaždením 
má výkonný výbor právomoc prijať akúkoľvek žiadajúcu zem za riadneho, dočasného 
alebo pridruženého člena, na základe potvrdenia nasledujúci valným zhromaždením. 
 
 

      6. Pozastavenie členstva a vylúčenie členov 
 

1. Akýkoľvek člen môže požiadať o odchod z UNIF podaním informácie o tomto 
rozhodnutí generálnemu sekretariátu UNIF doporučeným listom. 
Výpovedná lehota je tri mesiace a uvedenú dobu je potrebné rešpektovať a nie je 
možné ju skrátiť. Po dobu tejto výpovednej lehoty je člen povinný plniť všetky 
povinnosti voči UNIF až do dňa kedy strata členstva nadobudne platnosť. 
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2. Zrušenie asociácie vedie automaticky ku strate členstva UNIF. 

 
3. Akákoľvek asociácia môže byť z UNIF vylúčená v nasledovných prípadoch: 

a) prestane plniť úplne alebo čiastočne svoje povinnosti voči UNIF; 
b) nerešpektovaním rozhodnutia UNIF alebo ustanovení či pravidiel ustanovení; 
c) závažného nesprávneho konania poškodzujúceho prácu a image UNIF a nohejbalu           
všeobecne; 
d) stratí svoj status národnej nohejbalovej asociácie. 
 
Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch vydá generálny sekretariát po konzultácii 
s výkonným výborom varovanie členskej asociácii alebo príslušnému subjektu, so 
žiadosťou o nápravu situácie v stanovenom termíne. Ak nebude táto situácia 
napravená, podlieha člen riadeniu o vylúčení alebo pozastaveniu členstva. 
 
Rozhodnutie o vylúčení člena je prijaté na valnom zhromaždení dvoma tretinami 
členov oprávnených hlasovať. 
 

4. Z rovnakých dôvodov uvedených v odstavci vyššie môže výkonný výbor UNIF podľa 
svojho uváženia uložiť iba pozastavenie členských práv, najmä z dôvodu umožnenia 
plnenia predpisov UNIF. Pozastavenie nadobúda platnosť okamžite a bude oznámené 
písomne generálnemu sekretariátu UNIF. Ak nie je táto situácia napravená podlieha 
člen, ktorého členstvo bolo pozastavené, automaticky riadeniu o vylúčení členstva na 
budúcom valnom zhromaždení. 
 

5. Status pridruženého člena môže byť zrušený: 
 
a) závažného nesprávneho konania poškodzujúceho prácu a image UNIF a nohejbalu 

všeobecne 
b) v prípade, že je propagácia nohejbalu a záväzku ustanovená národným zväzom 

uznaná nedostatočnou na základe pravidelných kontrol vykonávaných výborom 
menovaným valným zhromaždením. 

 
 

7. Práva a povinnosť členov 
 
7.1 Práva členov 
 
1. Riadny členovia majú nasledujúce práva: 

a) Využívať pomoc UNIF pri rozvíjaniu nohejbalu prostredníctvom tréningových 
a vzdelávacích programov pre hráčov, trénerov a rozhodcov; 

b) Robiť návrhy, ktoré majú byť začlenené na program zhromaždenia; 
c) Zúčastňovať sa a hlasovať na valnom zhromaždení; 
d) Navrhovať kandidátov do akejkoľvek pozície výkonného vedúceho pracovníka 

UNIF a jeho výborov; 
e) Zúčastniť sa všetkých oficiálnych súťaží v súlade s podmienkami 

a ustanoveniami špecifikovaných v technických pravidlách; 
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f)  Požiadať o konanie mimoriadneho zhromaždenia; 
g) Vykonávať všetky ostatné práva im udelené týmito ustanoveniami, predpismi 

a rozhodnutiami UNIF. 
 

2. Pridružení a dočasní členovia majú nasledujúce práva: 
a) Využívať pomoc UNIF pri rozvíjaní nohejbalu prostredníctvom tréningových 

a vzdelávacích programov pre hráčov, trénerov a rozhodcov; 
b) Robiť návrhy, ktoré majú byť začlenené na program zhromaždenia; 
c) Zúčastňovať sa valného zhromaždenia bez práva hlasovať; 
d) Navrhovať kandidátov do výboru UNIF, okrem predsedu výboru; 
e) Zúčastniť sa všetkých oficiálnych súťaží v súlade s podmienkami 

a ustanoveniami špecifikovaných v technických pravidlách; 
f) Vykonávať všetky ostatné práva im udelené týmito ustanoveniami, predpismi 

a rozhodnutiami UNIF. 
 
 

  7.2  Povinnosti členov 
 

   Členovia UNIF majú nasledujúce povinnosti: 
 

a) dodržiavať ustanovenia, smernice a rozhodnutia UNIF; 
b) dodržiavať vždy zásady nulovej diskriminácie z dôvodov pohlavia, rasových, 

náboženských, sexuálnej orientácii a iných; 
c) rešpektovať zásady lojality, integrity a športového chovania ako výrazu fair play; 
d) v prípade riadnych a dočasných členov menovať výkonný výbor svojej asociácie 

slobodným hlasovaním. V opačnom prípade, alebo v prípade, že je toto 
menovanie vytvorené iba dočasne, môže byť povolaný výkonný výbor UNIF 
k rozhodnutiu o pozastavenia členstva tejto asociácie; 

e) plniť svoje finančné záväzky voči UNIF, vrátane platby odpovedajúcej členskému 
poplatku za príslušný rok do 28. Februára. Zaväzujú sa vybrať platby neuhradené 
svojimi klubmi, hráčmi alebo funkcionármi úniou UNIF; 

f) rešpektovať herné pravidlá stanovené úniou UNIF; 
g) v prípade pridružených členov poskytnúť všetku praktickú podporu ustanoveniach 

národnej asociácie v zemi, kde je propagovaný nohejbal a nahlásiť svoje aktivity 
výkonnému výboru UNIF v intervaloch, ktoré tento výbor uzná za vhodné. 

 
Tieto záväzky je treba formálne schváliť zaradením konkrétnych  ustanovení do 
svojich ustanovení. Akékoľvek porušenie jedným členom, jedným z klubov, hráčov 
alebo funkcionárov ustanovení UNIF a predpisov a smerníc môže viesť k sankciám 
uloženým v súlade s článkami 31 až 33 týchto ustanovení. 

 

RIADENIE UNIF 
 

Valné zhromaždenie UNIF 
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8. Poriadok rokovania valného zhromaždenia a potrebný počet 
k uznášaniu 

 
1. Vrcholným orgánom UNIF je valné zhromaždenie 
2. Rozhodnutia valného zhromaždenia sú platné v prípade ak boli zvolané náležitou 

formou 
3. Výkonný výbor UNIF ustanoví miesto a dátum budúceho valného zhromaždenia 

najmenej jeden rok dopredu. Formálne vyrozumenie bude poskytnuté najmenej 
osem týždňov pred dátumom konania valného zhromaždenia spolu s programom 
zostaveným výkonným výborom UNIF. 

4. Pokiaľ sú na programe rokovania dokumenty určené k schváleniu (správy, účty, 
návrhy členov) sú zaslané členom spolu s formálnou pozvánkou. 

5. Valné zhromaždenie je považované za platné v prípade keď je prítomných aspoň 
polovica členov. 

 
9. Riadne valné zhromaždenie 

 
1. Riadne valné zhromaždenie sa koná najmenej každé štyri roky pokiaľ možno pri 

príležitosti Svetového majstrovstva. 
2. Valné zhromaždenie predsedá prezident výkonného výboru UNIF alebo jeho 

viceprezident. Ak je viceprezident neprítomný zvolí valné zhromaždenie člena 
výkonného výboru UNIF za predsedu príslušného dňa. 

3. Právomoci vyhradené riadnemu valnému zhromaždeniu: 
 

a) Voľba počtu hlasov 
b) Schválenie správy výkonného výboru UNIF 
c) Schválenie správy generálneho sekretariátu UNIF 
d) Schválenie ročného vyúčtovania 
e) Menovanie auditora 
f) Voľba prezidenta UNIF 
g) Voľba členov výkonného výboru UNIF (prezident, viceprezident, hospodár a ostatní 
členovia) 
h) Prijatie správneho poriadku vytvoreného výkonným výborom UNIF a všetkých 
zmien pravidiel a predpisov týkajúcich sa nohejbalu, považovaných technickým 
výborom za podstatné 
i) Prijatie rozpisov poplatkov navrhnutých výkonným výborom UNIF 
j) Dodatky a zmeny ustanovení 
k) Rozhodnutia o predložených návrhoch 
l) Prijatie a vylúčenie asociácií, subjektov propagujúcich nohejbal alebo jednotlivcov 
m) Rozhodnutie o ukončení alebo pokračovaní pozastaveného členstva alebo 
vylúčenie asociácie, subjektov propagujúcich nohejbal alebo člena výkonného výboru 
UNIF 
n) Rozhodnutie o uznania alebo ukončenie uznania kontinentálnej asociácie 
o) V prípade nutnosti skoršieho schválenia zápisu z jednania 
p) Udelenie titulu čestného člena 
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10.  Návrh podaný členom UNIF 
 

1. Akákoľvek asociácia, ktorá chce zaradiť návrhy na program jednania riadnemu 
valnému zhromaždeniu, musí podať generálnemu sekretariátu UNIF dokument jasne 
popisujúci návrh a jeho dôvody najneskôr osem týždňov pred konaním valného 
zhromaždenia. 

2. Výkonný výbor UNIF môže odmietnuť zaradenie tohto návrhu na program 
z nedostatku motivácie. 

3. Pre prejednanie návrhov podaných po konečnom termíne alebo v dobe, kedy 
prebieha  zhromaždenie musia byť zvolené dvoma tretinami väčšiny hlasov 
zhromaždenia. 

 
 
11. Mimoriadne valné zhromaždenie 
  

1. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva výkonný výbor UNIF alebo je zvolané na 
základe písomnej žiadosti aspoň polovicou riadnych členov s uvedením predmetu, 
ktorý má byť zaradený na program jednania. 

2. Ak je valné zhromaždenie zvolané na základe tejto žiadosti, musí sa konať do troch 
mesiacov. Oznámenie musí byť predložené najmenej tri týždne pred dátumom 
konania valného zhromaždenia s programom jednania obsahujúcim záležitosti, ktoré 
dali podnet žiadosti o zvolanie členov. 

3. Výkonný výbor UNIF môže zaradiť na program jednania mimoriadneho valného 
zhromaždenia záležitosti v pôsobnosti riadneho valného zhromaždenia. 

 
 
12. Hlasovací poriadok 
 

1. Právo hlasovať majú iba riadny členovia plniaci si svoje povinnosti. Za riadne členy 
plniaci si svoje povinnosti sa považujú iba členovia UNIF, ktorí splnili všetky 
povinnosti voči UNIF, vrátane platby členských príspevkov a ostatných poplatkov, 
aspoň tri týždne pred konaním valného zhromaždenia. 

2. Delegáti budú členov národnej asociácie oprávnení zastupovať príslušnou asociáciou. 
Jeden z delegátov bude oficiálne ustanovený národnou asociáciou pre hlasovanie jej 
menom. 

3. Ak sa nemôže národná asociácia zúčastniť zhromaždenia, môže byť zastúpená inou 
asociáciou. Asociácia môže konať ako náhradník iba za jednu inú členskú asociáciu. 

4. Delegovaním svojho hlasu na inú asociáciu (Článok 12.3) sa očakáva, že člen UNIF dá 
hlas v prospech alebo proti bodom uvedeným na programe, ktoré sú predmetom 
hlasovania riadneho/mimoriadneho valného zhromaždenia UNIF. 

5. Ak nerozhodne  valné zhromaždenie inak, hlasuje sa zdvihnutím ruky. 
6. Ak nie sú upravené ustanovenia inak, rozhodnutia sú prijaté jednoduchou väčšinou  

hlasov platne odhlasovaných. Zdržanie sa hlasovania nie sú brané do úvahy. 
V prípade nerozhodného počtu hlasov má rozhodujúci hlas prezident. 

7. Asociácie, ktoré sú predmetom riadenia o pozastavení členstva alebo vylúčenie nie sú 
oprávnené voliť. 
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13. Špecifické hlasovanie 

 
13.1 Zrušenie 
 

1. Zrušenie UNIF podlieha schváleniu 4/5 väčšiny všetkých členov UNIF. 
2. Rozhodnutie zrušiť UNIF musí nevyhnutne sprevádzať rozhodnutie o použití majetku 

UNIF inak je zrušenie neplatné. 
3. Ak dôjde k zrušeniu a likvidácie UNIF, je treba zvyšný majetok rozdeliť medzi členov. 

 
13.2. Úpravy ustanovení 
 

Akékoľvek doplnenie ustanovení podlieha schváleniu 2/3 väčšiny riadnych členov 
prítomných alebo zastúpených na valnom zhromaždení. 

 
13.3. Odvolanie výkonného výboru UNIF: 
 

1. Pred koncom platného volebného obdobia je možné mandát výkonného výboru UNIF 
zrušiť odsúhlasením jednoduchou väčšinou prítomných alebo zastúpených členov. 

2. Odvolanie je možné iba prostredníctvom mimoriadneho valného zhromaždenia 
zvolaného na žiadosť aspoň polovicou riadnych členov. 

3. Odvolanie je platné okamžite. Nastávajúce nové voľby, právomoci výkonného výboru 
UNIF sú výnimočne priradené generálnemu sekretariátu UNIF. 

 
 
14. Voľby 
 

1. Zvolený je kandidát, ktorý vyhral absolútnu väčšinu (polovica plus jeden) v prvom 
hlasovaní platných hlasov. 

2. Pokiaľ žiadny z kandidátov neobdrží absolútnu väčšinu platných odovzdaných hlasov 
v prvom kole, koná sa druhé kolo, v ktorom je zvolený kandidát ktorý obdrží najviac 
hlasov. V prípade nerozhodného hlasu bude usporiadané tretie kolo za rovnakých 
podmienok. 

3. Ak sa po treťom kole nezvolí žiadny kandidát, pristúpi sa k losovaniu. 
4. Voľby prebieha tajným hlasovaním pokiaľ nerozhodne valné zhromaždenie inak. 

 
 
15. Zrýchlené hlasovanie 
 

1. V prípadoch predpokladaných stanovami a predpismi UNIF možno pristúpiť 
k zrýchlenému hlasovaniu. 

2. Ak si to vyžaduje naliehavosť situácie, môže prezident výkonného výboru UNIF tiež 
predložiť návrh na zrýchlené hlasovanie. 

3. Tento postup hlasovania umožňuje rýchle zhromaždenie názorov členov faxom alebo 
elektronickou poštou medzi zasadaniami valného zhromaždenia. Členovia majú pre 
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zaslanie svojich hlasov päť pracovných dní. Hlas je považovaný za platný po obdržaní 
hlasov najmenej polovicu riadnych členov. Ak nie je v týchto stanovách uvedené inak 
ku schváleniu je potrebná jednoduchá väčšina. 

 
 
16. Zápis z rokovania 
 
Zápis z každého valného zhromaždenia je treba zaslať všetkým členom do 45 dní po ukončení 
valného zhromaždenia. Ak nie sú vznesené námietky v liste adresovanému generálnemu 
sekretariátu UNIF do 20 dní po vyrozumeniu je zápis považovaný za schválený. 
 
 
17. Nadobudnutie platnosti rozhodnutia 

 
1. Rozhodnutie valného zhromaždenia platí pre všetkých členov. 
2. Ak nestanovuje valné zhromaždenie inak, jeho rozhodnutie nadobúda platnosť do 

troch mesiacov po ukončení valného zhromaždenia. 
 
 
 

Výkonný výbor UNIF 
 
 
18.  Zasadanie výkonného výboru 
 

1. Členovia výkonného výboru UNIF majú pravidelný kontakt prostredníctvom telefónu, 
elektronickej pošty, Skype, faxu atď. Ak požaduje najmenej polovica členov zasadanie 
výkonného výboru jeho prezident zvolá zasadanie do dvoch mesiacov. 

2. Jednanie výkonného výboru je platné pokiaľ sú prítomní najmenej tri jeho členovia 
a je medzi nimi prezident alebo viceprezident v prípade neprítomnosti prezidenta. 

3. Ak považuje prezident za vhodné, môže byť na jednanie výkonného výboru pozvaná 
akákoľvek osoba v poradnú funkciu. 

4. Pokiaľ je predmet prednesený výkonným výborom pravdepodobne v rozpore 
s osobnými záujmami člena výkonného výboru, priamo či nepriamo, nemá tento člen 
právo hlasovať o tejto záležitosti. 

5. Rozhodnutia výkonného výboru sú platné okamžite, ak nerozhodne výkonný výbor 
inak. 

 
 
19. Zloženie výkonného výboru UNIF 
 

1. Podľa počtu členov UNIF pozostáva výkonný výbor UNIF minimálne z troch 
a maximálne z jedenástich členov volených valným zhromaždením. 

2. Výkonný výbor musí mať prezidenta, viceprezidenta a hospodára. 
3. Všetci členovia výkonného výboru musia byť členmi svojej národnej asociácie 

 



Medzinárodná nohejbalová  únia (UNIF) Ustanovenia 

20. Dĺžka funkčného obdobia 
 

1. Funkčné obdobie členov výkonného výboru UNIF voleného valným zhromaždením 
činí štyri roky. Všetky členovia môžu byť zvolený opakovane. Žiadny člen výkonného 
výboru však nemôže vykonávať funkciu prezidenta viac než dve po sebe idúce 
funkčné obdobia. 

2. Osoby staršie ako 70 rokov nemôžu byť volený či opätovne zvolený. 
3. Ak nie je z nejakého dôvodu výkonný výbor úplný, bude neobsadená funkcia 

opätovne pridelená na zostávajúci čas funkčného obdobia hlasovaním na budúcom 
valnom zhromaždení. Toto hlasovanie neprebehne pokiaľ k uvoľneniu funkcie dôjde 
behom posledného roku funkčného obdobia. 

 
 
21. Mandát a povinnosti prezidenta UNIF 
 
 
Prezident výkonného výboru UNIF: 
 

1. Je zvolený na štyri roky a maximálne na dve po sebe idúce funkčné obdobia. 
2. Predsedá valným zhromaždeniam a zasadaniam výkonného výboru. 
3. Môže predsedať ktorémukoľvek výboru. 
4. Po schválení výkonným výborom zastupuje UNIF na všetkých jednaniach občianskeho 

života a na akýchkoľvek právnych konaniach. 
5. Schvaľuje výdaje. 
6. Môže delegovať právomoci za podmienok stanovených správnym poriadkom UNIF. 
7. V neprítomnosti prezidenta preberá tieto povinnosti viceprezident. 
8. Prezident, a v jeho neprítomnosti viceprezident, má právomoc jednať  menom 

výkonného výboru.  
 
 

22. Právomoci a povinnosti výkonného výboru UNIF 
 

1. Výkonný výbor UNIF má jurisdikcii na všetky záležitosti nezahrnuté do právomoci 
vyhradených valnému zhromaždeniu alebo  inému orgánu zo zákona alebo 
ustanoveniam. 

2. Výkonný výbor je štatutárny orgán. 
3. Právomoci vyhradené výkonnému výboru: 

a) Rozvíjať  akýmikoľvek prostriedkami ktoré považuje za vhodné, športové 
činnosti riadené UNIF na svete; 

b) Zaisťovať realizáciu a presadzovanie stanov a smerníc UNIF; 
c) Navrhovať všetky potrebné dodatky alebo zmeny stanov a smerníc UNIF; 
d) Vytvoriť a schváliť smernice súťaží UNIF v spolupráci s technickým výborom 

a prijať všetky zmeny pravidiel nohejbalu, ktoré technický výbor nepovažuje 
za podstatné; 
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e) Vytvoriť kontakty menom UNIF s odpovedajúcimi príslušnými 
medzinárodnými orgánmi; 

f) Vytvoriť a revidovať výšku ročných príspevkov UNIF a poplatky za účasť 
v súťažiach UNIF; 

g) Menovať a odvolávať generálneho sekretára UNIF a členov výboru; 
h) Vykonávať dohľad nad činnosťami generálneho sekretára UNIF pre zaistenie 

ich vykonávaní v prísnom súlade so stanovami a smernicami UNIF; 
i) Pripraviť plán ročných činnosti v spolupráci s generálnym sekretárom UNIF; 
j) Schvaľovať rozpočet pripravený finančným výborom 
k) Pripravovať program jednania valného zhromaždenia; 
l) V spolupráci s generálnym sekretariátom UNIF pripraviť písomnú správu 

k rukám riadneho valného zhromaždenia o morálnej, technickej a finančnej 
situácii UNIF; 

m) Vykonávať výročný audit účtovníctva UNIF externým audítorom menovaným 
valným zhromaždením a predkladať jeho výsledok valnému zhromaždeniu; 

n) Navrhovať kandidátov na titul čestného člena alebo čestného prezidenta. 
Čestní členovia môžu navštevovať valné zhromaždenie alebo zasadanie 
výkonného výboru UNIF ako poradcovia. 
 

4. Výkonný výbor UNIF môže delegovať niektoré zo svojich právomocí generálnemu 
sekretárovi UNIF, iným výborom UNIF za účelom plnenia konkrétneho poslania. 

5. V prípade delegovania právomoci  stanoví výkonný výbor konkrétnu smernicu 
definujúcu presný rozsah poslania a delegovanej právomoci. 

 
23. Organizácia hlasovania  

 
1. Hlasovať môžu iba členovia výkonného výboru UNIF zvolení valným zhromaždením. 

Všetky ostatné osoby prítomné na zasadaní výkonného výboru nemajú právo 
hlasovať.  
 

2. Ktorýkoľvek neprítomný člen môže byť zastupovaný iným členom výkonného výboru. 
Ktorýkoľvek člen môže hlasovať ako náhradník iba za jedného (1) iného člena. 
 

3. Ak nerozhodne výkonný výbor inak, rozhodnutia sú prijaté jednoduchou väčšinou 
prítomných alebo zastúpených členov. V prípade nerozhodného počtu hlasov má 
rozhodujúci hlas prezident. 
 

4. V prípade volieb analogicky platí hlasovací  poriadok stanovený v článku 14 týchto 
stanov. 
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5. Ak nerozhodne výkonný výbor UNIF inak, hlasuje sa zdvihom ruky a voľba  je 
vykonávaná tajným hlasovaním. 

 
24. Zápis zo zasadania 
 

1. Zápis zo zasadania predstavuje úradný záznam jednanie. Zápis musí byť zaslaný 
všetkým členom výkonného výboru UNIF do tridsiatich (30) dní po jednaní 
výkonného výboru. 

 
2. V prípade sporov môže zápis validovať zrýchlenom procesom (v súlade zo Čl. 15 

týchto stanov). V opačnom prípade je daný  na program jednania ďalšie jednanie 
výkonného výboru.  

 
25. Pozastavenie členstva a vylúčenie 
 

1. Výkon funkcie člena výkonného výboru UNIF môže byť pozastavený do ďalšieho 
riadneho valného zhromaždenia v nasledujúcich prípadoch: 

a) Neplní svoje povinnosti 
b) Závažným spôsobom porušil stanovy UNIF a smernice 
c) Konal spôsobom poškodzujúcim prácu a image UNIF a nohejbalu všeobecne 

Rozhodnutie môže byť  prijaté  absolútnou  väčšinou členov výkonného výboru. 
Príslušný člen sa nemôže zúčastniť hlasovanie.  

2. Generálny sekretariát UNIF zašle oznámenie o pozastavenie členstva príslušnému 
členovi a tam, kde je to vhodné, požaduje nápravu v stanovenom termínu.  

3. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o zrušení pozastaveného členstva, alebo 
pokračovať k vylúčeniu člena výkonného výboru. Toto rozhodnutie môže dohodnúť 
dve tretiny prítomných  alebo zastúpených členov.  

4. Hlasovanie je zaznamenané v zápise z valného zhromaždenia a vylúčenému členovi 
zaslaný ako dôkaz. 

5. V prípade mimoriadnej naliehavosti alebo závažnosti situácie môže výkonný výbor 
navrhnúť  odvolanie príslušného člena z jeho funkcie urýchleným hlasovacím 
postupom všetkými členmi UNIF. Jeho mandát sa ruší v prípade dvoch tretím členov 
oprávnených hlasovať. 

 

Generálny sekretariát UNIF 
 
 

26. Menovanie a odvolanie 
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1. Výkonný výbor UNIF zvolený valnou hromadou má pravomoc menovať a odvolávať 
generálno sekretára. Generálny sekretár UNIF nie je súčasťou výkonného výboru 
UNIF.  

2. Výkonný výbor UNIF má právomoc rozhodovať o finančnej odmene, spôsobu výplaty 
a trvanie kontraktu spojeného s touto výkonnou pozíciou. 

 
 

27. Právomoci a povinnosti generálneho sekretára UNIF  
 

1. Generálny sekretár UNIF má nasledujúce práva a povinnosti: 
a) riadiť, spravovať a koordinovať nohejbalové aktivity a komunikácie v rámci UNIF 

a medzi ich členmi, výbormi a kandidátmi na členstvá 
b) pripravovať, sledovať a zaznamenávať udalosti v živote UNIF, vrátane valných 

zhromaždení a zasadaní výkonného výboru 
c) predkladať správu o aktivitách UNIF riadneho valného zhromaždenia 
d) budovať spoluprácu s príslušnými krajskými, národnými a medzinárodnými 

inštitúciami 
e) úzko spolupracovať s finančným výborom UNIF a hospodárom 
f) vytvárať tematické pracovné skupiny 
g) navrhovať kandidátov na členstvo vo výboroch UNIF 
h) schvaľovať nepredvídateľné výdaje v rozpočte bez predchádzajúceho schválenia 

výkonného výboru až do limitu stanoveného správnym poriadkom UNIF 
i) byť poverovaný akýmikoľvek Ďalšími právomocami a povinnosťami výkonným 

výborom 
 

2. Generálny sekretár sa zúčastňuje zasadania valných zhromaždení. Môže sa zúčastniť 
zasadaní výkonného výboru a výboru. Má poradenský hlas. 

3. Ak zostane funkcia generálneho sekretára neobsadená alebo v prípade jeho 
neprítomnosti sú jeho právomoci a povinnosti delegované administratívnemu 
tajomníkovi a ostatným členom výkonného výboru. 
 

Disciplinárne orgány UNIF 

 
28. Disciplinárne orgány UNIF  
 

1. Disciplinárny výbor a odvolací orgán rieši disciplinárne záležitosti a odvolania 
proti rozhodnutiam UNIF  členmi UNIF 

V záujme spravodlivosti a priehľadnosti nemôžu byť členovia týchto výborov členmi 
výkonného výboru UNIF alebo iného výboru UNIF 
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2. Členovia týchto výborov sú zvolený výkonným výborom na obdobie štyri roky. 
3. Disciplinárny poriadok vydaný výkonným výborom špecifikuje postup pre 

fungovanie týchto orgánov. 
4. Tieto orgány môžu vydávať svoje smernice pre realizáciu disciplinárnych opatrení. 

 

29. Disciplinárny výbor 
 

1. Disciplinárny výbor sa skladá najmenej z troch členov. Volí svojho predsedu 
a podpredsedu. 

2. Okrem konkrétnych predpisov stanovených disciplinárnym poriadkom UNIF 
môže disciplinárny výbor rozhodovať v prípade prítomnosti najmenej troch 
členov a ich medzi nimi predseda alebo podpredseda. 
 

30. Odvolací orgán 
 

1. Odvolací výbor sa skladá najmenej z troch členov. Volí svojho predsedu 
a podpredsedu. 

2. Okrem konkrétnych predpisov stanovených disciplinárnym poriadkom UNIF 
môže odvolací výbor rozhodovať v prípade prítomnosti najmenej troch členov 
a ich medzi nimi predseda alebo podpredseda. 

3. Člen odvolacieho orgánu nemôže byť súčasne členom disciplinárneho výboru 
4. Odvolací výbor má jurisdikcii v prípade odvolania proti rozhodnutiam 

disciplinárneho výboru 
5. Rozhodnutie odvolacieho orgánu sú konečné podľa článku 45 týchto stanov. 

 

31. Disciplinárne ustanovenie 

 
Nešportové chovanie, porušenie súťažného poriadku a pravidiel a porušenie stanov 
UNIF, predpisov, rozhodnutí a smerníc podliehajú disciplinárnym opatrením. 

 

32. Disciplinárne opatrenia 

 
Disciplinárne opatrenia vzťahujúce sa na asociácie a kluby: 

a) výstraha 
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b) pokarhanie 
c) pokuta 
d) zrušenie výsledkov zápasu 
e) opakovanie zápasu 
f) odpočítanie bodov 
g) organizovanie zápasov bez prístupu divákov 
h) vylúčenie z aktuálnych súťaží alebo budúcich súťaží 

 

33. Disciplinárne opatrenie proti jednotlivcom 

Disciplinárne opatrenia týkajúce sa iba jednotlivcov sú: 

a) výstraha 
b) pokarhanie 
c) pokuta 
d) pozastavenie na určitý počet zápasov po dobu časovo obmedzenú alebo 

neobmedzenú 
e) pozastavenie funkcie po dobu časovo obmedzenú alebo neobmedzenú 
f) zákaz návštevy miesta súťaže 

 

Ostatné výbory UNIF 

 
34. Výbory UNIF 

 
1. Výkonný výbor UNIF menuje nasledujúce výbory: 

a) technický výbor 
b) súťažný výbor 
c) právnický výbor 
d) finančný výbor 

 

2. Výkonný výbor UNIF môže stanoviť akékoľvek iné dočasné alebo stále výbory, 
ktoré považuje z vhodné na základe svojej iniciatívy alebo na žiadosť generálneho 
sekretára UNIF 

3. Spôsob fungovania každého výboru UNIF, jeho právomoci a funkcie, sú 
stanovené na základe rozhodnutia výkonného výboru. 
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4. Každý z týchto výborov sa skladá najmenej z jedného predsedu a dvoch členov 
ktorí sú zvolení na štyri roky výkonným výborom na základe návrhu generálneho 
sekretára UNIF 

5. Predseda výboru zodpovedá za riadne prevedenie práce. Pravidelne informuje 
generálneho sekretára o vývoji. Môže byť pozvaný generálnym sekretárom pre 
prevedenie prezentácie výkonnému výboru alebo na valnom zhromaždení. 

 

FINANČNÉ USTANOVENIE UNIF 

 

35. Všeobecné ustanovenie 

1. UNIF je financovaná nasledujúcimi spôsobmi 
a) ročný členský poplatok platený členmi do 28. Februára každého roku 
b) registračné poplatky za súťaže UNIF 
c) príjmy z udelenia licencie na práva UNIF 
d) príjmy z predaja lístkov, reklám a vysielaní súťaží UNIF 
e) príjmy z plnených sponzorských alebo partnerských zmlúv 
f) pokuty uložené v súlade s príslušnými predpismi 

 

2. Finančné predpisy UNIF stanovujú dojednanie pre výber finančných súm vyššie  
uvedených  

3. Rozdeľovanie príjmov generovaných organizáciou oficiálnej súťaže UNIF sa riadi 
Zmluvou o organizovaní súťaže UNIF vo funkcii hostiteľa medzi organizátorom 
súťaže a UNIF 

 

36. Rozpočet UNIF 

1. Finančný výbor UNIF pripraví návrh rozpočtu vrátane príjmov a výdajov 
v nadchádzajúcom fiškálnom roku. Tento návrh musí byť schválený výkonným 
výborom UNIF. 

2. Všetky výnimočné výdaje prekračujúce limit stanovený v správnom poriadku 
a nezahrnuté do rozpočtu podliehajú predchádzajúcim schváleniam výkonným 
výborom. 

3. Účtovný rok UNIF začína 1. Januára a končí 31. Decembra. 
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37. Hospodár UNIF 

Hospodár UNIF je členom výkonného výboru a predsedom finančného výboru. Zaisťuje 
nasledujúce: 

a) Zodpovedá za hospodársku situáciu UNIF a jej účtovníctvo 
b) Pripravuje návrh rozpočtu v spolupráci s členmi finančného výboru 
c) Zostavuje správu o hospodárení, ktorá je predkladaná riadnemu valnému 

zhromaždeniu 
d) Vyberá členské a ostatné poplatky, vydáva žiadosti o platby a potvrdenky za 

platby 
e) Vykonáva platby výdajov nepresahujúci limit stanovený v správnom poriadku bez 

predchádzajúceho schválenia výkonným výborom. 
 

38. Auditor 

 

Účtovníctvo UNIF musí byť každoročne kontrolované auditom. Auditor prevádza 
svoje úlohy podľa noriem a smerníc svojej profesie. Je povinný pripraviť a predložiť 
správu potvrdzujúcu správnosť účtovných výkazov za predchádzajúci fiškálny rok 
valnému zhromaždeniu zvolanému ku schváleniu. 

 
V prípade, že sa valné zhromaždenie nekoná každoročne, hlasovanie o správe 
auditora je prevedené spôsobom, ktorý určí výkonný výbor. 
 

DUŠEVNÉ VLASTNIÍCTVO UNIF 

 

39. Práva využívania 

 
1. UNIF využíva všetky práva majetkové, marketingové, vysielacie, licenčné 

a ostatné práva spojené s jej fungovaním, ktoré jej patrí, alebo zdieľa s tretími 
stranami. Tieto práva okrem iného zahrňujú produkciu, reprodukciu, vysielanie 
a šírenie obrazových, zvukových, zvukových a obrazových zobrazení, nosičov dát, 
log atď. spojených  s UNIF a jej akciami prostredníctvom existujúcich procesov či 
metód, ktoré ešte len budú vyvinuté. 

2. Na základe rozhodnutia výkonného výboru môže UNIF postúpiť tieto práva tretej 
strane. 
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3. V tomto zmysle môže UNIF sama alebo spolu s tretími stranami vytvárať alebo 
prevádzkovať spoločnosti. 
 

40. Audiovizuálne a rozhlasové prenosy 

 
1. UNIF má vyhradené právo používať a vysielať svoje akcie zobrazením a zvukovými 

alebo inými nosičmi dát 
2. UNIF môže dať povolenie tretím stranám pre využívanie zobrazení, zvukov a iných 

existujúcich či budúcich dátových nosičov ži už živých alebo záznamov, celých alebo 
ich častí, spojených akciami. 

 

SÚŤAŽE UNIF 

 

41. Súťaže UNIF 

 
1. UNIF má výhradnú právomoc usporiadať alebo rušiť usporiadanie medzinárodných 

súťaží pre svoje členské asociácie a ich kluby. 
2. Súťaže UNIF sú neexkluzívne: 

a) pre národné tímy: 
i. Majstrovstvá sveta, kategórie mužov 

ii. Majstrovstvá sveta, kategórie žien 
iii. Majstrovstvá sveta juniorov pre vekové kategórie stanovené výkonným 

výborom a technickým výborom 
b) pre hráčov: 

i. Pro –Tour 
3. Výkonný výbor rozhoduje o vytvorení alebo obnovení iných súťaží ako aj vypustenie 

existujúcich súťaží 
4. Výkonný výbor rozhoduje o mieste konania súťaží špecifikovaných v bode 41.2a 

usporiadané najmenej jeden rok dopredu. 
5. Výkonný výbor vytvorí kalendár medzinárodných súťaží najmenej jeden rok dopredu. 

Tento časový horizont je dôležitý pre to aby si mohli kontinentálne asociácie vytvoriť 
svoje vlastné kalendáre. 

6. V termíne konania súťaže UNIF nesmú kontinentálne asociácie usporiadať žiadnu inú 
súťaž. 
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42. Súťažný poriadok a predpisy 

 
1. Výkonný výbor UNIF v spolupráci s technickým výborom zostaví technické pravidlá 

pre súťaže UNIF. 
2. Na oficiálnych súťažiach UNIF sa používajú aktuálne platné nohejbalové pravidlá, ak 

nerozhodne výkonný výbor UNIF inak. 
3. Registrácia asociácií alebo jej klubov v súťaži implikuje prijatie súťažného poriadku 

a pravidiel čo poskytuje UNIF právo šíriť a používať svoje audiovizuálne záznamy na 
akomkoľvek médiu, na svete a po dobu nepresahujúcich osem rokov. 

4. Členovia UNIF sa zdržia účasti v akejkoľvek súťaži na území iného členského štátu 
pokiaľ nemajú povolenie od tohto člena. 

5. Ak  tím /klub/ hráč nie je registrovaný vo svojej vlastnej národnej asociácii, UNIF 
nemôže ich prijať v jednej zo svojich súťaží bez povolenia príslušnej národnej 
asociácie. 

 

UZNANIE 

 

43. Uznanie stanov UNIF  

 
1. Asociácie sú povinné zaradiť do svojich stanov ustanovenia, že sama asociácia, jej 

kluby, hráči a funkcionári súhlasia s plnením všetkých článkov stanov UNIF. 
2. V tomto ustanovení potvrdzujú, že: 

a) Disciplinárne orgány UNIF sú jedinými kompetentnými orgánmi v sporoch 
športového charakteru vzniknutých medzi nimi a UNIF. 

b) Výhradnú jurisdikciu má Arbitrážny súd pre šport „CAS“  v Lausanne (Švajčiarsko) 
pre akékoľvek spory vzniknuté na základe týchto stanov a iných pravidiel 
a predpisov a rozhodnutie UNIF medzi nimi a UNIF a medzi nimi a akýmkoľvek 
iným členom UNIF 

3. Asociácia je povinná písomným potvrdením formálne potvrdiť asociácii UNIF 
doplnenie svojich stanov príslušným spôsobom. 
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44. Uznanie kontinentálnych asociácii UNIF 

 
1. UNIF oficiálne uznáva EURÓPSKU NOHEJBALOVÚ ASOCIÁCIU (EFTA) za jedinú 

kontinentálnu asociáciu v EURÓPE, zodpovednou za riadenie a propagáciu športu 
nohejbalu na európskom kontinente. Tiež stanovy EFTA uznávajú UNIF za svoj 
oficiálny svetový orgán riadiaci nohejbal. 

2. Na konkrétnom území môže byť uznaná iba jedna kontinentálna asociácia. 
3. UNIF uznáva päť (5) konkrétnych území: 

a) Afrika 
b) Ázia 
c) Európa – zastúpená Európskou nohejbalovou asociáciou (EFTA) 
d) Severná a Južná Amerika 
e) Oceánia 

 

45. Disciplinárne orgány UNIF 

1. Disciplinárne orgány UNIF majú jurisdikciu riešiť akékoľvek spory, ktoré môžu 
vzniknúť medzi UNIF a ich členmi (národnej asociácie), alebo medzi UNIF a jej 
členskými klubmi, hráčmi alebo funkcionármi. 

2. Bežné právne nápravné opatrenia sú vylúčené. 
 

46. Arbitrážny súd pre šport (CAS) 

 
1. Výhradná jurisdikcia má Arbitrážny súdu pre šport „CAS“ v Lausanne (Švajčiarsko) pre 

akékoľvek spory vzniknuté na základe týchto stanov a ich pravidiel a predpisov 
a rozhodnutí UNIF medzi nimi a UNIF a ich asociáciami, funkcionármi, klubmi 
a hráčmi a medzi nimi 

2. Bežné právne nápravné opatrenia sú vylúčené. 
3. Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnych orgánov UNIF je možné podávať 

u Arbitrážneho súdu pre šport do desať dní po prevzatí rozhodnutia. 
4. Odvolanie Arbitrážnemu súdu je možné podať iba po vyčerpaní interných nápravných 

opatrení UNIF. Odvolanie k CAS nezahrnuje žiadny odkladný účinok. 
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ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIE 

 

47. Záležitosti neuvedené v týchto stanovách 

 
Výkonný výbor má právomoc rozhodovať o všetkých záležitostiach neuvedených v týchto 
stanovách v súlade s príslušnými predpismi UNIF. 

 

48. Vstúpenie stanov UNIF do platnosti 

 
Tieto stanovy sú prijaté Mimoriadnym valným zhromaždením UNIF konané 13. Novembra 
2015 v Humennom, Slovenská republika. Aktuálne platné stanovy UNIF prijaté Mimoriadnym 
valným zhromaždením UNIF konané 16. Mája 2014 v Modřicích, Česká republika sa týmto 
ruší. 

Tieto stanovy vstupujú  do platnosti okamihom ich schválenia , ak nie je v tomto dokumente 
uvedené inak. 

 

 

Humenné, 13. Novembra 2015 

 

 

 

Prezident 

 

Kamil Kleník 

 

 
 
  

 


