Vážení členovia SJF,
v súvislosti s nadchádzajúcim Valným zhromaždením SJF, ktoré sa má konať dňa 29.6.2020 si
Vás dovoľujeme informovať, že podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má SJF povinnosť
zverejniť na svojom webovom sídle a v informačnom systéme športu kandidátov na členov
orgánov vrátane ich navrhovateľa najneskôr tri dni pred dňom konania volieb do týchto
orgánov.
Z uvedeného dôvodu si Vás dovoľujeme vyzvať, aby ste sekretariátu SJF najneskôr do 25.6.2020
do 24:00 h zaslali návrh kandidátov na pozíciu členov:
člen Predsedníctva z radov športovcov (volí celé VZ)
člen Predsedníctva z členov SJF (volí celé VZ)
člen Predsedníctva SJF za SSO (hlasujú kluby SSO, následne volí celé VZ)
člen Predsedníctva SJF za VSO (hlasujú kluby VSO, následne volí celé VZ)
člen Volebnej komisie SJF (volí celé VZ)
kontrolór SJF (volí celé VZ) voľba na základe doporučenia Hlavnej kontrolórky SR, p. Fisterovej
podmienky na výkon funkcie kontrolóra:
1, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
2, bezúhonnosť
3, splnenie kvalifikačných podmienok podľa Zákona o športe č. 440/2015 Zz v znení neskorších
predpisov
Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie kontrolóra:
a) 4 roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu
b) najmenej úplné stredné všeobecné alebo odborné vzdelanie a najmenej 2 roky praxe v
organizovaní, riadení alebo v správe športu
c) najmenej vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore ekonómia, manažment
alebo právo
alebo
d) najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako v písmene
c) a najmenej jeden rok praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu
Na výkon funkcie kontrolóra národného športového zväzu a kontrolóra národnej športovej
organizácie sa okrem splnenia podmienok kvalifikačných predpokladov vyžaduje aj odborná
spôsobilosť preukázaná úspešným absolvovaním skúšky formou písomného odborného testu
zameraného na oblasti týkajúce sa riadenia a správy športovej organizácie. Vykonanie skúšky
kontrolóra zabezpečuje hlavný kontrolór športu. Skúška sa musí vykonať do troch mesiacov od
ustanovenia kontrolóra do funkcie; to neplatí, ak je kontrolór opätovne zvolený alebo inak
ustanovený na ďalšie funkčné obdobie. Odbornú spôsobilosť úspešným absolvovaním skúšky
kontrolór preukazuje každé štyri roky odo dňa vykonania skúšky.
Splnenie podmienky kvalifikačných predpokladov sa preukazuje dokladom o vzdelaní a potvrdením
o praxi najneskôr v deň začiatku konania XV. Valného zhromaždenia do rúk generálneho sekretára
SJF.
člen Kontrolnej komisie SJF za ZSO (hlasujú kluby ZSO)
člen Kontrolnej komisie SJF za SSO (hlasujú kluby SSO)

člen Kontrolnej komisie SJF za VSO (hlasujú kluby VSO)
v prípade naplnenosti KK SJF bude prebiehať voľba podpredsedu Kontrolnej komisie SJF (volí celé VZ
z členov KK SJF)
predseda Disciplinárnej komisie SJF (volí celé VZ)
člen Disciplinárnej komisie SJF za BAO (hlasujú kluby BAO)
člen Disciplinárnej komisie SJF za ZSO (hlasujú kluby ZSO)
člen Disciplinárnej komisie SJF za SSO (hlasujú kluby SSO)
člen Disciplinárnej komisie SJF za VSO (hlasujú kluby VSO)
v prípade naplnenosti DK SJF bude prebiehať voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie SJF (volí celé
VZ z členov DK SJF)

Všetky návrhy musia byť doručené v stanovenej lehote sekretariátu SJF písomne
(rozhoduje fyzické doručenie, nie dátum podania na pošte), alebo elektronicky na
emailovú adresu baciak.masarykova@sjf.sk

