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Slovenská jazdecká federácia –
Ing. Zuzana Gánovská kontrolór
Junácka 6
832 80 Bratislava III- Nové mesto
IČO: 317 878 01

V Košiciach dňa 11.12.2018
VEC : Právne stanovisko k zadanej otázke pre zadávateľa

Právne stanovisko sa poskytuje na základe objednávky hlavného kontrolóra Slovenskej jazdeckej
federácie k nasledovnej právnej otázke:
„Môže, v zmysle stanov a smernice SJF č. 2/2016 predsedníctvo jazdeckej oblasti SJF rozhodovať o
nakladaní s finančnými prostriedkami SJF a taktiež disponovať s finančnými prostriedkami
prostredníctvom predsedu jazdeckej oblasti SJF, ak predsedníctvo jazdeckej oblasti SJF pozostáva len
z jej predsedu (predsedníctvo nemá žiadnych iných členov)?“
Podklady odovzdané k vypracovaniu právneho stanoviska:
1. Stanovy občianskeho združenia Slovenská jazdecká federácia.
2. Vnútorná smernica SJF č. 2/2016 schválená predsedníctvom SJF dňa 19.7.2016 a nasl. v zmysle
schválených zmien.
Odôvodnenie
1. Dňa 10.12.2018 bolo advokátskej kancelárii JUDr. Ivana Semanová, spol. s.r.o., Masarykova 21,
040 01 Košice zadaná úloha od objednávateľa – SJF- konkrétne z pozície kontrolóra, pričom otázka
znela nasledovne:
„Môže, v zmysle stanov a smernice SJF č. 2/2016 predsedníctvo jazdeckej oblasti SJF formulovať
oblasti nakladania s finančnými prostriedkami SJF a taktiež disponovať s finančnými prostriedkami
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prostredníctvom predsedu jazdeckej oblasti SJF, ak predsedníctvo jazdeckej oblasti SJF pozostáva len
z jej predsedu (predsedníctvo nemá žiadnych iných členov)?“
2. Pre zodpovedanie danej otázky je potrebné zobrať do úvahy niekoľko právnych predpisov
(všeobecne záväzných i záväzných normotvorných aktov samotnej skúmanej organizácie SJF).
Z dôvodu logickosti začneme s všeobecne záväzným právnym predpisom, pričom na tento
konkrétny prípad sa jednoznačne najpriliehavejšie vzťahuje právny predpis - zákon č. 83/1990 Zb.
Zákon o združovaní občanov, nakoľko skúmaná právnická osoba je občianskym združením, ktorého
pôsobenie navonok, tak ako i jeho vznik a fungovanie podlieha práve tejto všeobecne záväznej
právnej norme.
3. V zmysle § 6 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov: „Pokiaľ stanovy neurčujú
niečo iné, koná v mene združenia až do vytvorenia orgánov uvedených v odseku 2 písm. d)
prípravný výbor.
4. Na aplikáciu ku konkrétnemu preskúmavanému prípadu, pre moment skúmaného prípadu, je
potrebné vziať na zreteľ, že orgány združenia vytvorené boli, a teda prípravný výbor do kreácie
nemusel prevziať úlohu, ku ktorej bol viazaný zo zákona, ak by orgány nevznikli, a teda konať za
občianske združenie.
5. Je potrebné podotknúť, že stanovy organizácie SJF sú v pozícii so smernicou - Vnútorná smernica
SJF č. 2/2016 schválená predsedníctvom SJF dňa 19.7.2016 a nasl. v zmysle schválených zmien,
v pozícii právnej subsidiarity.
6. Stanovy, ktoré sú najvyšším vnútorným predpisom občianskeho združenia SJF dali možnosť vzniku
orgánom. Jedným z takýchto orgánov územnej samosprávy je aj takzvané predsedníctvo jazdeckej
oblasti SJF. Stanovy SJF v zmysle ich článku XVI - Predsedníctvo jazdeckej oblasti SJF jasne
definujú tento orgán združenia ako „výkonný orgán SJF pre riadenie činnosti SJF na úrovni
jazdeckej oblasti SJF.“
7. Už zo samotného výrazu „predsedníctvo“ expressis verbis vyplýva, že samotný orgán musí mať
viacero členov a v zmysle právnej logiky, aby mohol byť orgán uznášania schopný, čo vo svojom
vnútornom zmysle a účele vyžadujú aj stanovy, tak by mal mať minimálne troch členov, tak ako
napríklad predstavenstvo akciovej spoločnosti, pričom v takomto prípade je možné hovoriť
o kolektívnom orgáne s určitou možnou vnútornou kontrolou a s výkonom právomoci predsedníctva
občianskeho združenia na oblastnej úrovni.
8. V prípade ak predsedníctvo reprezentuje len jeden člen – predseda, preto nastáva právna situácia,
kedy sám predseda nie je schopný vykonávať právomoci kolektívneho orgánu, a teda predsedníctva
ako kolektívny orgán.
9. V takomto prípade, v záujme neprerušeného chodu občianskeho združenia, čo je jeho zmyslom
a účelom, aby sa tak upotrebili oprávnené záujmy jeho členov je potrebné apelovať na nadriadený
oblastný orgán - valné zhromaždenie nech zvolí ďalších členov predsedníctva, aby bolo nebolo
paralyzované fungovanie orgánu.
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10. Nie je však možné pripustiť, že výkon právomoci celého predsedníctva oblastnej samosprávy SJF,
ktorú reprezentuje „predsedníctvo“ (viacero členov- kolektívny riadiaci orgán) jazdeckej oblasti
SJF, by prebral bez osobitnej zmocňovacej právomoci samotnými stanovami sám predseda
jazdeckej oblasti SJF v situácii, ak nie sú zvolení do funkcie člena predsedníctva viacerí
členovia predsedníctva. Na riadne fungovanie kolektívneho orgánu – tak ako predvídajú
expressis verbis stanovy predsedníctva jazdeckej oblasti SJF, je preto potrebná účasť aspoň 3 členov
predsedníctva, inak predsedníctvo nemôže konať na úrovni oblastnej správy organizácie.
11. Na podporu hore uvedeného odôvodnenia bezpochyby slúži i dikcia smernice o nakladaní
s prostriedkami SJF - Vnútorná smernica SJF č. 2/2016 schválená predsedníctvom SJF dňa
19.7.2016 a nasl. v zmysle schválených zmien. Tá vo svojom článku 3 jasne deklaruje, že o
nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými jazdeckej oblasti sa stará a rozhoduje
„predsedníctvo“ a nie predseda. V zmysle už hore pertraktovaného odôvodnenia, najmä v bode 7
a 8 tohto odôvodnenia je možné jasne skonštruovať právne stanovisko na pevnej a obhájiteľnej
právnej platforme, ktoré bude uvedené nižšie vo výroku právneho stanoviska.

Výroková časť právneho stanoviska advokátskej kancelárie:
V prípade, že predsedníctvo jazdeckej oblasti SJF pozostáva len z predsedu jazdeckej oblasti SJF
(nemá iných členov), tak samotný predseda jazdeckej oblasti SJF nie je, podľa právneho názoru
našej advokátskej kancelárie, oprávnený samostatne rozhodovať o nakladaní s finančnými
prostriedkami jazdeckej oblasti SJF a taktiež nie je oprávnený samostatne nakladať s finančnými
prostriedkami zverenými jazdeckej oblasti SJF.
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