Janka Rindošová – členka Predsedníctva SJF za Východoslovenskú oblasť
Jaroslav IVAN – člen Predsedníctva SJF za Stredoslovenskú oblasť
Marek Horváth – člen Predsedníctva SJF za činovníkov

Vo Fulianke, Lučenci a Košiciach 8.5.2018

NÁVRH č.1
NA ZMENU STANOV PRE ROKOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 21.5.2017 (VÍGĽAŠ)

Článok II. Ciele SJF, odstavec 1, písmeno k) – doplnenie znenia ohľadom antidopingu
k) plní úlohy a aktívne napomáha v boji proti dopingu a rozvíja aktivity proti zneužívaniu zakázaných látok
a metód z hľadiska dopingového účinku, uplatňuje princípy Svetového antidopingového kódexu WADA,
antidopingových pravidiel FEI a národnej antidopingovej regulácie prezentovanej ustanoveniami Zákona
440/2015 o športe a v súlade s platnými pravidlami a smernicami;
Článok III. Členstvo v SJF, odstavec 5 - spresnenie
5. Ďalšie podrobnosti a podmienky vzniku, trvania a zániku členstva fyzickej osoby a klubu v SJF určí
stanovuje Registračný poriadok SJF.
Článok IV. Práva a povinnosti členov SJF, odstavec 2, písmeno e) - spresnenie
e) riadne a včas uhradiť ročný členský príspevok, licenčné a iné poplatky v súlade s Registračným
poriadkom určené príslušným orgánom SJF;
Článok VII. Valné zhromaždenie SJF, odstavec 8, písmeno f) a h) – formálna zmena – vypísanie názvu
f) schvaľovať správy KK Kontrolnej komisie SJF a Disciplinárnej komisie SJF;
h) voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu a členov KK Kontrolnej komisie SJF v súlade s týmito Stanovami
SJF;
Článok IX. Kontrolná komisia SJF – pridať nový bod 8.
8. V prípade nemožnosti výkonu funkcie predsedu KK SJF, ak trvá dlhšie ako 30 dní a/alebo v prípade, ak
predseda KK SJF nie je zvolený, predsedu KK zastupuje a jeho právomoci vykonáva dočasne a v
nevyhnutnom rozsahu podpredseda KK SJF.
Článok X. Disciplinárna komisia SJF – pridať nový bod 8.
8. V prípade nemožnosti výkonu funkcie predsedu DK SJF, ak trvá dlhšie ako 30 dní a/alebo v prípade, ak
predseda DK SJF nie je zvolený, predsedu DK SJF zastupuje a jeho právomoci vykonáva dočasne a v
nevyhnutnom rozsahu podpredseda DK SJF.

Tieto návrhy na zmenu terajších stanov dávame ako návrh do programu rokovania VZ v bode "13. Návrh na
zmenu Stanov SJF" v zmysle Pozvánky na VZ.

Janka Rindošová, Jaroslav Ivan, Marek Horváth

