Vladimír Chovan – predseda JK Agropartner Plavecké Podhradie

NÁVRH č. 2
NA ZMENU STANOV PRE ROKOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 21.5.2017 (VÍGĽAŠ
- PSTRUŠA)
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 3 - zmena
3) Členom SJF je tiež Čestný predseda SJF. Čestného predsedu SJF volí a odvoláva Predsedníctvo SJF
z fyzických osôb, ktoré v predchádzajúcich volebných obdobiach vykonávali funkciu Predsedu SJF.
Funkčné obdobie čestného predsedu SJF je 5 rokov. Funkčné obdobie čestného predsedu nie je
ohraničené. Čestný predseda má spoločensko-reprezentačnú funkciu a má právo zúčastňovať sa na
zasadnutí orgánov SJF a vyjadrovať na nich svoje návrhy a stanoviská. Čestný predseda SJF pokiaľ nie
je členom SJF, nemá ostatné práva viažúce sa na členstvo v SJF (najmä práva podľa článku IV., ods. 1,
písm. d) a j) týchto stanov).
Článok VIII. Predsedníctvo SJF, odstavec 2 – zmena
2) Predsedníctvo SJF má maximálne 7 členov. Predsedníctvo SJF je tvorené Predsedom SJF, ktorý je
volený VZ SJF, štyrmi členmi, ktorí sú volení VZ SJF a to jeden člen za každú jazdeckú oblasť SJF
z členov SJF z príslušnej jazdeckej oblasti navrhovaný členmi SJF z príslušnej jazdeckej oblasti,
jedným členom voleným VZ SJF, ktorým je zástupca športovcov z radov športovcov navrhovaný členmi
SJF z radov športovcov a jedným členom voleným VZ SJF, ktorým je zástupca činovníkov z členov SJF
navrhovaný členmi SJF z radov činovníkov SJF .
Voľba štyroch členov Predsedníctva SJF reprezentujúcich príslušnú jazdeckú oblasť SJF bude prebiehať
na VZ SJF na základe územného princípu tak, že najskôr delegáti klubov registrovaní v príslušnej
jazdeckej oblasti SJF si z nominovaných kandidátov na príslušného člena Predsedníctva SJF, v súlade s
Volebným a Rokovacím poriadkom, zvolia za príslušnú jazdeckú oblasť jedného kandidáta. Takto
zvolení kandidáti budú kandidátmi na členov Predsedníctva SJF, o ktorých zvolení bude následne
rozhodovať VZ SJF.

V Plaveckom Podhradí, 20.5.2018
Tieto návrhy na zmenu terajších stanov dávam ako návrh do programu rokovania VZ v bode "13.
Návrh na zmenu Stanov SJF" v zmysle Pozvánky na VZ.
Vladimír Chovan v.r.

