
 

Jaroslav Ivan, J.M.Hurbana 16, 984 01 Lučenec, člen SJF evidenčné číslo: 05547 

        Slovenská jazdecká federácia 

        sekretariát 

        Bratislava 

        V Lučenci 22.5.2017   

 

Návrh na zmenu a doplnenie Volebného poriadku XII. Valného zhromaždenia SJF 

Navrhujem doplnenie Volebného poriadku VZ SJF v Senci 29.5.2017. 

V zmysle Článku VII. , bodu 8, písmena h/ Stanov SJF navrhujem zmenu znenia Článku "Voľba orgánov SJF", 

bod 1 písmeno c/: 

c) Predsedajúci VZ prednesie delegátom VZ zoznam navrhovaných kandidátov na pozície ostatných chýbajúcich členov 
Kontrolnej komisie SJF za bratislavskú, západoslovenskú a stredoslovenskú jazdeckú oblasť SJF a delegáti klubov regis-
trovaní v príslušnej jazdeckej oblasti SJF budú verejným hlasovaním s použitím farebne odlíšených hlasovacích kariet 
hlasovať o kandidátoch na pozíciu člena Kontrolnej komisie SJF za jednotlivú jazdeckú oblasť SJF a zvolia chýbajúcich 
troch členov Kontrolnej komisie SJF (t.j. 1 člena za každú jazdeckú oblasť SJF). Delegáti VZ budú následne verejným 
hlasovaním hlasovať o  kandidátoch na pozíciu členov Kontrolnej komisie SJF zvolených delegátmi klubov prislúchajú-
cich k jednotlivej jazdeckej oblasti SJF postupom podľa predchádzajúcej vety a zvolia jedným rozhodnutím (t.j. un-
block) troch chýbajúcich členov Kontrolnej komisie SJF, t.j. 1 člena Kontrolnej komisie SJF za bratislavskú jazdeckú ob-
lasť, 1 člena Kontrolnej komisie SJF za západoslovenskú jazdeckú oblasť SJF a 1 člena Kontrolnej komisie SJF za stredo-
slovenskú jazdeckú oblasť SJF.  
Po zvolení chýbajúcich troch členov Kontrolnej komisie SJF podľa predchádzajúcej vety, delegáti VZ zvolia verejným 
hlasovaním podpredsedu Kontrolnej komisie SJF, a to spomedzi 4 členov Kontrolnej komisie SJF zvolených delegátmi 
klubov z príslušnej jazdeckej oblasti SJF.  

 
V zmysle Článku VII. , bodu 8, písmena i/ Stanov SJF navrhujem zmenu znenia Článku "Voľba orgánov SJF", 

bod 1 písmeno d/: 

d) Členovia volebnej komisie a mandátovej komisie  VZ rozdajú delegátom VZ zoznam navrhovaných kandidátov na pozí-
ciu chýbajúceho člena Disciplinárnej komisie SJF za bratislavskú jazdeckú oblasť SJF a delegáti klubov registrovaní v prí-
slušnej jazdeckej oblasti SJF budú verejným hlasovaním s použitím farebne odlíšených hlasovacích kariet hlasovať 
o kandidátoch na pozíciu člena Disciplinárnej komisie SJF za bratislavskú jazdeckú oblasť SJF a zvolia chýbajúceho člena 
Disciplinárnej komisie SJF. Delegáti VZ budú následne verejným hlasovaním hlasovať o  kandidátovi na pozíciu člena 
Disciplinárnej komisie SJF zvolenom delegátmi klubov prislúchajúcich k bratislavskej jazdeckej oblasti SJF postupom 
podľa predchádzajúcej vety a zvolia chýbajúceho člena Disciplinárnej komisie SJF, t.j. člena Disciplinárnej komisie SJF 
za bratislavskú jazdeckú oblasť.  
Po zvolení chýbajúceho člena Disciplinárnej komisie SJF podľa predchádzajúcej vety, delegáti VZ zvolia verejným hla-
sovaním podpredsedu Disciplinárnej komisie SJF, a to spomedzi 4 členov Disciplinárnej komisie SJF zvolených dele-
gátmi klubov z príslušnej jazdeckej oblasti SJF.   

 

 

Jaroslav Ivan, člen SJF – č.l. 05547 

tento dokument zasielam mailom          


