STANOVY
SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE
Článok I.
Názov, sídlo a postavenie Slovenskej jazdeckej federácie
1.

Názov: SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA (ďalej len „SJF“).

2.

Sídlo: Junácka 6, 832 80 Bratislava.

3.

SJF je samostatnou, nezávislou právnickou osobou, založenou a budovanou na
demokratických princípoch s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

4.

SJF je národným športovým zväzom, ktorý má právnu formu občianskeho združenia,
ktoré vzniklo na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení
neskorších predpisov.

5.

SJF je zástupcom slovenského jazdeckého športu v Medzinárodnej jazdeckej federácii
(ďalej len „FEI“), v Európskej jazdeckej federácii (ďalej len „EEF“), predstaviteľom
jazdeckého športu v Slovenskom olympijskom a športovom výbore (ďalej len „SOŠV“)
a v ďalších športových organizáciách pôsobiacich najmä na území Slovenskej republiky.

6.

SJF koordinuje a riadi jazdecký šport na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni vo
vzťahu k orgánom verejnej správy, medzinárodným organizáciám a pod. SJF tiež
koordinuje a riadi jazdecký šport na regionálnej a miestnej úrovni vo vzťahu
k jednotlivým orgánom miestnej štátnej správy a miestnej samosprávy.
Článok II.
Ciele a činnosť SJF

1.

2.

SJF bola založená a vznikla za účelom združovania fyzických osôb a právnických osôb
pôsobiacich v jazdeckom hnutí na území Slovenskej republiky. Základným cieľom SJF je
organizovanie a rozvoj jazdeckého športu v Slovenskej republike a jeho propagácia
v spoločnosti.
SJF pri plnení základného cieľa vykonáva najmä tieto činnosti i
a) reprezentuje, chráni a presadzuje záujmy slovenského jazdeckého športu;
b) zabezpečuje a riadi rozvoj jazdeckého športu v oblasti výkonnostného, vrcholového,
amatérskeho a rekreačného jazdeckého športu;
c) zastupuje, chráni a presadzuje záujmy slovenského jazdeckého športu vo vzťahu
k orgánom verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám a iným
športovým organizáciám, ktorých je SJF členom;
d) zastupuje záujmy slovenského jazdeckého športu vo FEI a EEF;
e) zabezpečuje športovú reprezentáciu Slovenskej republiky (ďalej len “športová
reprezentácia”) na medzinárodných športových súťažiach;
f) metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov;
g) organizuje, riadi alebo povoľuje organizovanie celoštátnych športových súťaží Majstrovstiev SR v jednotlivých jazdeckých disciplínach a kategóriách, jazdeckých
súťaží národného charakteru a medzinárodných jazdeckých podujatí na území
Slovenskej republiky a iných súťaží v súlade s pravidlami FEI a národnými pravidlami
alebo ich organizovaním a riadením poveruje inú športovú organizáciu;
h) schvaľuje podmienky účasti športovej organizácie v súťaži podľa písmena g)
a udeľuje športovej organizácii právo na účasť v nej na základe ich splnenia;
i) koordinuje organizovanie športových súťaží na území SR, presadzuje zásady fair play
a športovej etiky;

j) určuje druhy športových odborníkov – činovníkov pre jazdecký šport vrátane odbornej
spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v jazdeckom športe,
zabezpečuje ich vzdelávanie a odbornú prípravu ako aj vzdelávanie podľa predpisov
a konvencií FEI alebo iných medzinárodných organizácií a overuje ich odbornú
spôsobilosť;
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 č. 440/2015 o športe a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
“Zákon o športe”) a v súlade s platnými pravidlami a smernicami;
l) prispieva k cieľavedomej výchove a vzdelávaniu svojich členov;
m) navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového
strediska,
n) zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných
kritérií určených predpisom SJF;
o) vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ;
p) vedie zoznam športových reprezentantov,;
q) oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom
športe a osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj jazdeckého športu;
r) uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej
odbornej kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis;1
s) podporuje výstavbu športovej infraštruktúry;
t) zaoberá sa ďalšími otázkami vo vzťahu k jazdeckému športu a jeho rozvoja na území
Slovenskej republiky.
3.

K dosiahnutiu vyššie uvedených cieľov SJF vyvíja najmä nasledovnú činnosť
a) organizuje a koordinuje jazdecký šport vo všetkých uznaných športových
disciplínach FEI, t.j. v drezúre, skokoch, všestrannej spôsobilosti, voltíži,
vytrvalostnom jazdení, reiningu, záprahoch, konské pólo a jazdectve telesne
postihnutých športovcov (najmä parazáprahy, paradrezúra, parareining);
b) vydáva smernice, pravidlá, poriadky a ďalšie vnútorné predpisy pre jazdecký šport v
súlade s týmito stanovami a právnym poriadkom SR, právom Európskej únie, ako aj
v súlade s medzinárodnými pravidlami;
c) registruje členov (vrátane športovcov a činovníkov SJF) a športové kone a vedie ich
evidenciu,
d) vydáva licencie;
e) zabezpečuje starostlivosť o športovú reprezentáciu;
f) realizuje výber športovcov, športových koní a činovníkov do športovej reprezentácie;
g) komunikuje s médiami a propaguje jazdecký šport v médiách;
h) zabezpečuje vzdelávanie športových odborníkov;
i) zabezpečuje starostlivosť o deti a mládež;
j) získava finančné prostriedky na činnosť a rozvoj jazdeckého športu;
k) spolupracuje so všetkými združeniami a jednotlivcami, ktorých náplň zahŕňa záujem
o jazdecký šport a chov športových koní;

1

Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 276/2017 Z. z.
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z spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy, príp. inými orgánmi a
organizáciami pri príprave právnych noriem dotýkajúcich sa akýmkoľvek spôsobom
jazdeckého športu;
m) zabezpečuje úkony týkajúce sa majstrovstiev Slovenskej republiky v jednotlivých
jazdeckých disciplínach,
l)

3.

SJF môže vytvárať organizačné, ekonomické a materiálne podmienky pre svoju činnosť
tiež podnikaním a účasťou v obchodných spoločnostiach v súlade s právnymi
predpismi.2
Článok III.
Členstvo v SJF

1.

Členom SJF sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá súhlasí s týmito stanovami a je
organizovaná v športovom klube registrovanom v SJF, pričom fyzická osoba môže byť
organizovaná len v jednom športovom klube, ktorý je členom SJF.

2.

Členom SJF sa môže stať aj športová organizácia - športový klub, ktorým sa rozumie
právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová
činnosť(ďalej len „klub“), ak má aspoň 3 (troch) členov a splní aspoň dve (2)
z nasledovným podmienok:
a) musí mať v SJF registrovaného aspoň jedného športovca so športovou licenciou
SJF;
b) musí mať v SJF registrovaného aspoň jedného činovníka SJF;
c) musí mať v SJF registrovaného aspoň jedného športového koňa v ľubovoľnej
jazdeckej disciplíne;
d) musí mať právny vzťah k jazdeckému areálu, športovisku alebo farme určeným na
prípravu športovcov a športových koní alebo na usporadúvanie jazdeckých súťaží.

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 nie je
ohraničené. Čestný predseda SJF má spoločensko-reprezentačnú funkciu, má právo sa
zúčastňovať na zasadnutí orgánov SJF a vyjadrovať na nich svoje návrhy a stanoviská.
Čestný predseda SJF, pokiaľ nie je členom SJF, nemá ostatné práva viažuce sa na
členstvo v SJF (najmä práva podľa článku IV., ods. 1, písm. d) a j) týchto stanov)..

4.

Členstvo v SJF je dobrovoľné. Každý člen SJF môže slobodne zo SJF vystúpiť.

5.

Ďalšie podrobnosti a podmienky vzniku, trvania a zániku členstva fyzickej osoby a klubu
v SJF stanovuje Registračný poriadok SJF.

6.

Členstvo v SJF zaniká aj vylúčením člena SJF. O vylúčení člena zo SJF rozhoduje:
a) Valné zhromaždenie SJF (ďalej aj len „VZ SJF”). Rozhodnutie VZ SJF je konečné a
nie je možné proti nemu sa odvolať.
b) Disciplinárna komisia SJF, na základe disciplinárneho previnenia závažným
spôsobom (podľa článku XI. ods. 4 týchto stanov), v zmysle pravidiel uvedených

2

Napríklad § 18 a § 22 ods. 1 písm. d) a e) Zákona o športe.
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v Disciplinárnom poriadku SJF. V tomto prípade členstvo v SJF zaniká dňom
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vylúčení člena SJF. Proti rozhodnutiu
o vylúčení má právo vylúčený člen SJF podať odvolanie do 15 dní od doručenia
rozhodnutia o vylúčení. O odvolaní s konečnou platnosťou rozhoduje Predsedníctvo
SJF. Odvolanie má odkladný účinok.
7.

Zánik členstva v SJF má za následok zánik všetkých práv, ktoré sa spájajú s členstvom
v SJF. Zánik členstva v SJF nezbavuje bývalého člena jeho finančných alebo aj iných
záväzkov voči SJF. Uhradený členský príspevok, ani žiadna jeho pomerná časť, sa
v prípade zániku členstva bývalému členovi SJF nevracia.
Článok IV.
Práva a povinnosti členov SJF

1.

Členovia SJF majú právo najmä:
a) podieľať sa spôsobom uvedeným v týchto stanovách na činnosti SJF;
b) byť informovaní o činnosti SJF;
c) podieľať sa na aktivitách a podujatiach uskutočnených SJF a na využívaní
finančných a materiálnych prostriedkov SJF v súlade s právnymi predpismi a
rozhodnutiami príslušných orgánov SJF;
d) zúčastňovať sa prostredníctvom svojich delegátov na VZ SJF v zmysle a za
podmienok upravených v článku VII. týchto stanov;
e) navrhovať kandidátov do orgánov SJF;
f) zúčastňovať sa na činnosti volených orgánov, odborných, pomocných a poradných
komisií;
g) zúčastňovať sa systému vzdelávania SJF;
h) uplatňovať priamo alebo prostredníctvom klubu (ktorý je členom SJF) svoje návrhy,
vyjadrovať stanoviská a upozorňovať na chyby a nedostatky v činnosti SJF;
i) v prípade plnoletých členov byť volený do orgánov SJF, ak spĺňajú predpoklady
ustanovené právnymi predpismi a týmito stanovami;
j) člen SJF s platnou licenciou športovca SJF má právo zúčastňovať sa na pretekoch
ako súťažiaci.

2. Členovia SJF majú najmä tieto povinnosti:
a) dodržiavať pravidlá SJF, ktoré sú upravené v týchto stanovách a v ostatných
predpisoch SJF, FEI a EEF, uznesenia VZ SJF, Predsedníctva SJF, ako aj ďalších
orgánov SJF, ak to vyplýva z vnútorných predpisov SJF vrátane pravidiel jazdeckého
športu, vzťahujúcich sa k danej disciplíne a veterinárnych pravidiel;
b) prijať záväzok, že akýkoľvek domáci spor súvisiaci so stanovami, predpismi a
rozhodnutiami SJF, FEI, EEF bude prednostne riešiť prostredníctvom príslušných
orgánov SJF;
c) chrániť a podporovať svojim konaním a správaním dobré meno SJF a jazdeckého
športu;
d) dodržiavať zásady lojality, čestnosti a športového správania, fair play, boja proti
dopingu a manipulácii športových súťaží;
e) riadne a včas uhradiť ročný členský príspevok, licenčné a iné poplatky v súlade
s Registračným poriadkom SJF;
f) hodnoverne viesť evidenciu svojich členov (vzťahuje sa na kluby);
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g)
h)
i)
j)
k)

bezodkladne oznamovať SJF zmeny údajov svojich členov, ktoré sú predmetom
evidencie registrovaných členov;
správať sa v súlade s etickými a športovými normami;
ochraňovať a zveľaďovať majetok SJF;
pomáhať pri plnení cieľov SJF a aktívne sa podieľať na jeho práci;
ďalšie povinnosti vyplývajúce z predpisov SJF a/alebo rozhodnutí orgánov SJF..

3.

Porušenie vyššie uvedených povinností zo strany člena SJF môže viesť k uloženiu
disciplinárnych opatrení podľa týchto stanov a Disciplinárneho poriadku SJF.

4.

Fyzické osoby ako členovia SJF nemajú na VZ SJF priame hlasovacie právo, ak nie je
v týchto stanovách uvedené inak. Na VZ SJF sa zúčastňujú prostredníctvom klubov,
v ktorých sú organizovaní.

5.

Pre účely týchto stanov sa:
a) za činovníka SJF považuje člen SJF, ktorý pôsobí ako oblastný, národný
a medzinárodný (FEI) rozhodca alebo Komisár na opracovisku; FEI steward; tréner;
učiteľ jazdy; SJF veterinárny lekár; FEI ošetrujúci lekár; FEI veterinárny lekár; staviteľ
parkúrov/ tratí, FEI technický delegát; člen SJF (fyzická osoba), ktorý má právny
vzťah k jazdeckému areálu, športovisku alebo farme určeným na prípravu športovcov
a športových koní alebo na usporadúvanie jazdeckých súťaží či jazdeckých podujatí
alebo iný činovník vzdelávaný SJF a ktorý je súčasne ako činovník zaevidovaný
v súlade s registračným poriadkom SJF v evidencii členov SJF.
b) za športovca SJF považuje člen SJF, ktorý má jazdeckú licenciu (najmä pre
drezúru, skoky, všestrannosť, vytvrvalosť, voltíž, reining, konské pólo) alebo inú
športovú licenciu súvisiacu s jazdeckým športom (napr. vodič záprahu a jeho
vyvažovač) a ktorý je súčasne ako športovec zaevidovaný v súlade s registračným
poriadkom SJF v evidencii členov SJF.
Článok V.
Symboly SJF

1.

Symbolmi SJF sú znak SJF, vlajka SJF a zástava SJF. Vlajka SJF a zástava SJF je
biela so znakom SJF umiestneným uprostred. Grafické vyobrazenie vlajky a zástavy SJF
tvorí prílohu č. 1.

2.

Symbolika SJF sa používa na pečiatke, hlavičkovom papieri, tlačivách a dokumentácii
SJF a propagačných materiáloch SJF. Ďalšie podmienky a spôsob používania symbolov
SJF určuje Predsedníctvo SJF.
Článok VI.
Orgány SJF

1.

Orgánmi SJF sú:
a) Valné zhromaždenie SJF;
b) Predsedníctvo SJF vrátane Predsedu SJF;
c) Kontrolór SJF,
d) Kontrolná komisia SJF;
e) Disciplinárna komisia SJF;
5

f)
g)

Volebná komisia SJF;
Sekretariát SJF.

2.

Orgánmi SJF na oblastnej úrovni sú:
a) Valné zhromaždenie jazdeckej oblasti SJF;
b) Predsedníctvo jazdeckej oblasti SJF vrátane Predsedu jazdeckej oblasti SJF.

3.

Orgány SJF s rozhodovacou pôsobnosťou vykonávajú svoju pôsobnosť nezávisle od
iných orgánov SJF. Výkon právomoci, práva a povinnosti, zloženie, rozhodovanie
jednotlivých orgánov SJF sú upravené v stanovách, poriadkoch, štatútoch a ďalších
interných predpisoch SJF.

4.

Predsedníctvo SJF, Kontrolná komisia SJF a Disciplinárna komisia SJF rozhoduje na
zasadnutiach hlasovaním a vydáva rozhodnutia formou uznesenia, pričom uvedené
orgány SJF môžu prijímať rozhodnutia aj per rollam, ak nie je predpisoch SJF určené
inak.

5.

Funkcia členovi voleného orgánu SJF zaniká:
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) zvolením nového člena voleného orgánu SJF,
c) zánikom členstva v SJF,
d) vzdaním sa funkcie,
e) odvolaním z funkcie oprávneným orgánom SJF a za podmienok určených
v príslušných predpisoch SJF,
f) právoplatným rozhodnutím súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
g) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom
funkcie alebo činnosťou v SJF,
h) právoplatným odsúdením za korupciu alebo za zločin, aj keď neboli spáchané
v súvislosti s výkonom funkcie alebo činnosťou v SJF,
i) smrťou.

6. Ak členovi voleného orgánu zanikne funkcia uplynutím funkčného obdobia, podľa čl. VI.
ods. 5 písm. a), tento člen vykonáva nevyhnutné úkony a činnosť na zabezpečenie
fungovania SJF a športovej činnosti jeho členov až do zvolenia alebo ustanovenia
nových členov príslušného orgánu SJF.
7. Členovia orgánov SJF sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou starostlivosťou a
pri rozhodovaní zohľadniť odborné stanoviská Kontrolnej komisie SJF a príslušných
odborných komisií SJF. Ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie
zdôvodniť a zverejniť spolu s príslušným stanoviskom.
8. Na volenú funkciu do orgánov SJF, alebo za náhradníka do orgánov SJF, môže
kandidovať každá fyzická osoba (člen SJF), ak ju navrhne člen SJF; ak ide o voľbu
zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SJF, kandidátov, alebo náhradníkov
kandidátov, navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny.
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Článok VII.
Valné zhromaždenie SJF
1.

Najvyšším orgánom SJF je Valné zhromaždenie SJF. VZ SJF môže byť riadne alebo
mimoriadne.

2.

Riadne VZ SJF zvoláva Predseda SJF najmenej jedenkrát za rok tak, aby sa konalo
najneskôr do 30. júna príslušného kalendárneho roka. Ak Predseda SJF nezvolá riadne
VZ SJF, je oprávnený zvolať riadne VZ SJF ktorýkoľvek iný člen Predsedníctva SJF.

Mimoriadne VZ SJF je zvolávané Predsedom SJF na základe písomnej žiadosti
a) najmenej 1/3 hlasov členov SJF, ktorí sú riadnymi členmi SJF ku dňu podania
písomnej žiadosti, pričom členovia, ktorí žiadajú zvolanie mimoriadneho VZ SJF sú povinní
v písomnej žiadosti špecifikovať dôvody, pre ktoré navrhujú zvolanie mimoriadneho VZ SJF;
b) kontrolór SJF, pričom kontrolór SJF je povinný v písomnej žiadosti špecifikovať
dôvody, pre ktoré navrhuje zvolanie mimoriadneho VZ SJF; alebo
c) na základe rozhodnutia Predsedníctva SJF.
3.

4.

Mimoriadne VZ SJF je Predseda SJF povinný zvolať do troch mesiacov od podania
písomnej žiadosti. Ak mimoriadne VZ SJF nebolo zvolané do určenej lehoty Predsedom
SJF, je oprávnený ho zvolať ktorýkoľvek iný člen Predsedníctva SJF. Ak uplynulo
funkčné obdobie členov orgánov SJF a noví členovia orgánov SJF na ďalšie obdobie
neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie je oprávnený zvolať ktorýkoľvek člen SJF.

5.

VZ SJF sa zvoláva pozvánkou (písomnou alebo elektronickou formou), odoslanou
najmenej 30 (tridsať) dní pred dňom konania VZ SJF všetkým klubom registrovaným
v SJF a ostatným osobám oprávneným zúčastniť sa na zasadnutí VZ SJF. Písomná sa
odosiela klubom a ostatným osobám oprávneným zúčastniť sa na zasadnutí VZ SJF na
adresu uvedenú pri ich registrácii. V pozvánke musí byť uvedené miesto, dátum, čas a
navrhovaný program rokovania VZ SJF. Súčasne musí byť pozvánka v rovnakom čase
zverejnená na oficiálnej webovej stránke SJF ako aj v informačnom systéme športu.
Členovia SJF sú oprávnení prostredníctvom klubov, v ktorých sú organizovaní, zaslať
písomne SJF odôvodnené návrhy na doplnenie a/alebo zmenu navrhovaného programu
zasadnutia VZ SJF, a to najneskôr 14 dní pred dňom konania zasadnutia VZ SJF. Návrh
programu zasadnutia VZ SJF s návrhmi na doplnenie a/alebo zmenu programu podľa
predchádzajúcej vety vrátane podkladov na zasadnutie VZ SJF bude následne zaslaný
všetkým klubom registrovaným v SJF a ostatným osobám oprávneným zúčastniť sa na
zasadnutí VZ SJF a zverejnený na oficiálnej webovej stránke SJF ako aj v informačnom
systéme športu, a to najmenej 7 (sedem) dní pred dňom konania zasadnutia VZ SJF.

6.

Členmi VZ SJF s právom hlasovať sú nasledovní delegáti:
6.1. zástupcovia klubov, pričom každý klub, ktorý je riadnym členom SJF, má na VZ
SJF počet hlasov (mandátov) rovnajúci sa počtu svojich členov (vrátane
neplnoletých), ktorí sú v klube organizovaní a súčasne sú športovcom SJF alebo
činovníkom SJF, deleno tromi a zaokrúhlene na celé číslo smerom nahor. Pre
určenie počtu členov SJF podľa predchádzajúcej vety je rozhodujúci počet členov
SJF, ktorí sú registrovaní v SJF ku dňu zvolania VZ SJF.;
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7.

6.2. jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová skupina športovcov alebo
najmenej 50 športovcov. Zástupca športovcov má na VZ SJF jeden hlas.;
6.3. jeden zástupca činovníkov, ak ho navrhne záujmová skupina činovníkov alebo
najmenej 50 činovníkov. Zástupca činovníkov má na VZ SJF jeden hlas.;
6.4. športovec (príp. športovci) alebo zástupca družstva (príp. družstiev), ktorý sa
v kalendárnom roku, predchádzajúcom konaniu VZ SJF, umiestnil na 1., 2., alebo
3. mieste na pretekoch organizovaných FEI s úrovňou 5* v hlavnej súťaži, alebo
na Svetových jazdeckých hrách, alebo majstrovstvách Európy, alebo
majstrovstvách sveta alebo na Olympijských hrách. Každý športovec, alebo
zástupca družstva, ktorý spĺňa podmienku podľa predchádzajúcej vety má na VZ
SJF jeden hlas.
Členom VZ SJF s právom hlasovať nemôže byť funkcionár SJF len na základe výkonu
funkcie v SJF.

8.

Klub zastupuje na VZ SJF vždy jeden delegát, ktorým je:
a) štatutárny orgán klubu, ktorý sa na VZ SJF preukáže oprávnením konať v mene klubu
alebo ním splnomocnený zástupca, ktorý musí byť členom SJF a ktorý sa preukáže
písomným splnomocnením, podpísaným štatutárnym zástupcom klubu, pričom
podpis na splnomocnení musí byť úradne overený; alebo
b) volený delegát klubu alebo jeho náhradník zvolený rovnako ako delegát klubu, ktorí
sa na VZ SJF preukazujú predložením zápisnice o ich zvolení.

9.

Športovec podľa bodu 6.4. môže na účasť na VZ SJF splnomocniť iného člena SJF,
ktorý sa preukáže písomným splnomocnením, podpísaným príslušným delegátom,
pričom podpis splnomocniteľa na splnomocnení musí byť úradne overený.

10. Do pôsobnosti VZ SJF patrí:
a) schvaľovať stanovy SJF, ich zmeny a doplnenia;
b) rozhodovať o zmene názvu SJF;
c) rozhodovať o podobe symbolov SJF;
d) rozhodovať o vstupe a ukončení členstva SJF vo FEI, EEF, SOŠV a v ďalších
organizáciách a združeniach;
e) schvaľovať správy Predsedníctva SJF za uplynulé obdobie;
f) brať na vedomie správy Kontrolnej komisie SJF a Disciplinárnej komisie SJF;
g) voliť a odvolávať Predsedu SJF alebo náhradníka a ostatných členov Predsedníctva
SJF alebo náhradníkov členov Predsedníctva SJF, v súlade s týmito stanovami;
h) voliť a odvolávať kontrolóra SJF, podpredsedu alebo náhradníka podpredsedu
a členov Kontrolnej komisie SJF alebo náhradníkov členov Kontrolnej komisie
v súlade s týmito Stanovami SJF;
i) voliť a odvolávať predsedu alebo náhradníka predsedu, podpredsedu alebo
náhradníka podpredsedu a členov Disciplinárnej komisie SJF alebo náhradníkov
členov Disciplinárnej komisie v súlade s týmito stanovami;
j) voliť a odvolávať členov Volebnej komisie SJF alebo náhradníkov členov
Disciplinárnej komisie;
k) rozhodovať o zániku SJF a jej vstupe do likvidácie, vymenúvať a odvolávať
likvidátora, určovať výšku jeho odmeny, schvaľovať rozdelenie likvidačného zostatku;
l) schvaľovať účtovné závierky a výročné správy SJF;
m) brať na vedomie správu nezávislého audítora k účtovnej závierke a výročnej správe
SJF;
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n) rozhodovať o neprijatí za člena SJF;
o) rozhodovať o vylúčení člena zo SJF,
p) voliť a odvolávať predsedu, podpredsedu a členov licenčného orgánu, ak bude
zriadený;
q) rozhodovať o ďalších otázkach vyhradených týmito stanovami VZ SJF.
VZ SJF je uznášaniaschopné, ak je na zasadnutí VZ SJF prítomná nadpolovičná
väčšina všetkých členov VZ SJF s právom hlasovať.
12. Na prijatie uznesenia (resp. voľbu členov do orgánov SJF) na VZ SJF je potrebná
nadpolovičná väčšina hlasov (mandátov) prítomných členov VZ SJF s právom hlasovať.
Kvalifikovaná dvojtretinová väčšina hlasov (mandátov) všetkých členov VZ SJF
s právom hlasovať sa vyžaduje na prijatie uznesenia VZ SJF, ak VZ SJF:
a) rozhoduje o zmene stanov;
b) rozhoduje o reorganizácií súťaží,
c) schvaľuje uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia
ako 75.000,- EUR (slovom: sedemdesiatpäťtisíc eur);
d) rozhoduje o zániku SJF;
e) rozhoduje o vytvorení obchodnej spoločnosti podľa § 18 Zákona o športe alebo
obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je SJF;
f) o prevode obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti podľa § 18
Zákona o športe alebo v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom
je národný športový zväz,
g) odvoláva členov orgánov SJF podľa odseku 10 písm. g), h), i), j).
11.

13. Voľby do orgánov SJF sa vykonávajú na VZ SJF v súlade s týmito stanovami. Na
žiadosť člena VZ SFJ alebo člena SJF ministerstvo školstva v súlade s § 23 Zákona o
športe určí nezávislého pozorovateľa, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na voľbách a na
zasadnutí Volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov.
14. Pred konaním každého VZ SJF sa vykoná evidencia prítomných členov SJF, na ktorej
jednotliví delegáti s právom hlasovať podpíšu prezenčnú listinu a budú im odovzdané
hlasovacie lístky s uvedením počtu hlasov, ktorými jednotliví delegáti disponujú. Delegáti
s právom hlasovať a splnomocnené osoby sú povinné počas prezentácie na VZ SJF
odovzdať originály delegačných listín, písomných plných mocí alebo zápisníc o
ich zvolení (ďalej len "listín"), inak sú tieto listiny považované za neplatné.
15.

VZ SJF zvolí svojho predsedajúceho VZ, zapisovateľa a dvoch overovateľov. Do ich
zvolenia vedie VZ SJF Predseda SJF alebo iná, ním poverená osoba. Ak taká osoba nie
je prítomná, do zvolenia predsedajúceho valného zhromaždenia môže viesť VZ SJF
ktorýkoľvek z členov Predsedníctva SJF.

16.

Program zasadnutia VZ SJF a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú na začiatku
zasadnutia VZ SJF, pričom v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže
VZ SJF prijať len odporúčania a stanoviská.

17. O zasadnutí a priebehu VZ SJF vyhotovuje zapisovateľ zápisnicu, ktorá musí
obsahovať najmä:
a) miesto, dátum a čas konania VZ SJF,
b) schválený program zasadnutia,
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c) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení delegáta alebo jeho zástupcu a písomné
splnomocnenia; pričom podrobnosti sú uvedené v Rokovacom a Volebnom poriadku
SJF,
d) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,
e) dôležité vyjadrenia členov k jednotlivým bodom programu,
f) jednotlivé prerokované body a rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu
vrátane výsledkov hlasovania (celkový počet hlasov, počet hlasov členov SJF, ktorí
boli za, proti a ktorí sa zdržali hlasovania) a odlišného stanoviska člena, ktorý
nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak o to požiada,
g) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho VZ, zapisovateľa a dvoch overovateľov.
18. Zápisnica z VZ SJF musí byť vyhotovená najmenej v 2 vyhotoveniach a musí byť
podpísaná predsedajúcim VZ, zapisovateľom a dvoma overovateľmi. Súčasťou
zápisnice musí byť aj prezenčná listina. Zápisnica a prezenčná listina zo zasadnutia VZ
SJF musí byť do 10 15 dní odo dňa konania VZ SJF zverejnená na oficiálnom webovom
sídle SJF a v informačnom systéme športu. Zápisnica zo zasadnutia VZ SJF sa zašle
všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do
15 20 dní odo dňa zasadnutia.
19. VZ SJF sa riadi Rokovacím a Volebným poriadkom SJF schváleným VZ SJF na návrh
Predsedníctva SJF.
Článok VIII.
Predsedníctvo SJF
1.

Predsedníctvo SJF je najvyšším výkonným orgánom SJF, ktorý riadi činnosť SJF v
období medzi zasadnutiami VZ SJF. Za svoju činnosť zodpovedá VZ SJF.

2.

Predsedníctvo SJF má najviac 7 členov. Predsedníctvo SJF je tvorené
a) Predsedom SJF alebo náhradníkom, ktorý je volený VZ SJF
b) štyrmi členmi alebo ich náhradníkmi, ktorí sú volení VZ SJF, a to jeden člen za
každú jazdeckú oblasť SJF,
c) jedným členom alebo jeho náhradníkom, voleným VZ SJF, ktorým je zástupca
športovcov a
d) jedným členom alebo jeho náhradníkom voleným VZ SJF, ktorým je zástupca
činovníkov z členov SJF.

3.

Voľba štyroch členov Predsedníctva SJF alebo ich náhradníkov, reprezentujúcich
príslušnú jazdeckú oblasť SJF prebieha 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.

4.

Funkčné obdobie členov Predsedníctva SJF je 4 ročné a začína plynúť dňom ich
zvolenia. To neplatí ak ide o doplňujúcu voľbu náhradníka na zostávajúce funkčné
obdobie kde ak došlo k zániku funkcie člena Predsedníctva pred uplynutím funkčného
obdobia, nový člen Predsedníctva sa zvolí na zostávajúcu časť funkčného obdobia.
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5.

Predsedníctvo SJF zvoláva Predseda SJF najmenej 4 - krát ročne. Predseda SJF je
povinný zvolať Predsedníctvo SJF vždy, ak o to požiadajú aspoň 2 členovia
Predsedníctva SJF. Predseda SJF je oprávnený zvolať Predsedníctvo SJF aj v prípade,
ak sa má rozhodnúť o záležitosti spadajúcej do pôsobnosti Predsedníctva SJF, ktorú je
potrebné pre riadny chod SJF neodkladne vyriešiť.

6.

Predsedníctvo SJF je uznášaniaschopné, ak sú na jeho zasadnutí prítomní najmenej 4
(štyria) členovia, pričom jeden z nich musí vždy byť Predseda SJF. Rozhodnutia prijíma
Predsedníctvo SJF najmenej 4 (štyrmi) hlasmi. Zasadnutia Predsedníctva SJF je
oprávnený zúčastniť sa tiež čestný predseda SJF, Kontrolór SJF a predseda
Disciplinárnej komisie SJF, avšak bez práva hlasovať. Zo zasadnutia Predsedníctva SJF
sa vyhotovuje Zápisnica. Na ďalšie náležitosti a obsah Zápisnice sa vzťahujú
ustanovenia Článku VII. ods. 17 a 18. Rokovanie Predsedníctva SJF sa riadi príslušnou
smernicou SJF, ktorú schvaľuje Predsedníctvo SJF .

7.

Do pôsobnosti predsedníctva SJF patrí
a) rozhodovať o všetkých otázkach a veciach, ktoré mu delegovalo VZ SJF alebo
o veciach, ktoré si nevyhradilo na rozhodovanie VZ SJF alebo ktoré VZ SJF
nevyhradilo na rozhodovanie inému orgánu SJF, resp. rozhoduje o ďalších veciach,
ktoré sú uvedené v týchto stanovách SJF;
b) určovať výšku ročných členských príspevkov, licenčných a iných poplatkov v SJF;
c) rozhodovať o otázkach hospodárenia SJF a predkladať VZ SJF návrhy na
uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 75.000,EUR (slovom: sedemdesiatpäťtisíc eur);
d) navrhovať Rokovací a Volebný poriadok SJF, ktorý predkladá na schválenie VZ SJF;
e) schvaľovať Disciplinárny poriadok SJF, Registračný poriadok SJF a ďalšie interné
predpisy SJF, s výnimkou tých, ktorých schvaľovanie je zverené do pôsobnosti iného
orgánu SJF;
f) schvaľovať prihlášky záujemcov na usporiadanie pretekov na území Slovenskej
republiky;
g) schvaľovať nominačné kritériá reprezentačných tímov, športovcov a koní na
olympijské hry, majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetový pohár, pohár
národov a iné významné medzinárodné podujatia;
h) schvaľovať ročný rozpočet SJF na nasledujúci kalendárny rok (ktorého súčasťou je aj
rozpočet pre zabezpečenie činností v rámci jednotlivých jazdeckých disciplín);
i) schvaľovať miesto, termín a podmienky konania majstrovstiev Slovenskej republiky
v jednotlivých jazdeckých disciplínach v príslušnom kalendárnom roku;
j) brať na vedomie schválenú správu o priebehu a konaní príslušných majstrovstiev
Slovenskej republiky v jednotlivých jazdeckých disciplínach;
k) schvaľovať kandidátov do medzinárodných komisií, kandidátov na medzinárodných
rozhodcov;
l) schvaľovať delegátov na kongresy, prednášky, školenia a iné podujatia FEI, EEF
s výnimkou Predsedu SJF, ktorý je oprávnený zúčastniť sa na menovaných
podujatiach aj bez schválenia Predsedníctvom SJF;
m) predkladať VZ SJF na schválenie účtovnú závierku a výročnú správu overenú
audítorom;
n) zverejňovať oficiálne informácie a materiály SJF;
o) zabezpečovať preklad a adaptáciu Všeobecných pravidiel ako aj iných pravidiel
vydávaných FEI;
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p) posudzovať návrhy klubov na usporiadanie majstrovstiev SR a medzinárodných
pretekov v príslušnej jazdeckej disciplíne;
q) realizovať výber reprezentácie, športovcov a koní na jednotlivé športové podujatia
(ako sú olympijské hry, majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, svetový pohár,
pohár národov) v súlade s nominačnými kritériami;
r) rozhodovať o ďalších otázkach vyhradených týmito stanovami Predsedníctvu SJF.
8.

Predsedníctvo SJF si spomedzi svojich členov, na zasadnutí Predsedníctva SJF, zvolí
jedného člena Predsedníctva SJF (s výnimkou Predsedu SJF) za Podpredsedu SJF.

9.

Predseda SJF je štatutárnym orgánom SJF, ktorý je oprávnený konať v mene SJF.
Predseda SJF v mene SJF koná samostatne a za SJF podpisuje tak, že k napísanému
alebo vytlačenému názvu SJF napíše alebo vytlačí svoje meno, funkciu a pripojí svoj
podpis.

10. Predseda SJF je najvyšším predstaviteľom SJF v rámci medzinárodných vzťahov, ako aj
vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám a iným národným jazdeckým federáciám.
11.

Do pôsobnosti Predsedu SJF patrí:
a) vystupovať v mene SJF, zastupovať a reprezentovať jej záujmy pri rokovaniach s
orgánmi verejnej správy a tiež s inými subjektmi,
b) vystupovať v mene SJF, zastupovať a reprezentovať jej záujmy v rámci
medzinárodných vzťahov, najmä vo vzťahu k medzinárodným inštitúciám a iným
národným jazdeckým federáciám,
c) koordinovať vzťahy medzi SJF, FEI, EEF, ako aj vzťahy SJF s inými športovými
organizáciami,
d) zúčastňovať sa s právom hlasovať valných zhromaždení FEI, EEF a SOŠV, prípadne
iných zasadnutí, na ktorých SJF môže realizovať hlasovacie právo;
e) zabezpečovať efektívne fungovanie orgánov SJF,
f) zvolávať zasadania Predsedníctva SJF a riadiť jeho činnosť,
g) zastupovať SJF v športových organizáciách, ktorých je SJF členom,
h) prostredníctvom generálneho sekretára SJF a sekretariátu SJF zabezpečovať
realizáciu rozhodnutí prijatých VZ SJF a Predsedníctvom SJF,
i) dohliadať a usmerňovať činnosť generálneho sekretára SJF a sekretariátu SJF;
j) viesť zasadnutia VZ SJF do zvolenia predsedajúceho VZ;
k) predkladať Predsedníctvu SJF návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok;
l) je oprávnený zúčastniť sa bez hlasovacieho práva na zasadnutiach všetkých orgánov
SJF s výnimkou zasadnutia Predsedníctva SJF, na ktorom má hlasovacie právo.

12. V prípade nemožnosti výkonu funkcie Predsedu SJF, ak trvá dlhšie ako 30 dní a/alebo
v prípade, ak Predseda SJF nie je zvolený, Predsedu SJF zastupuje a jeho pôsobnosť
vykonáva dočasne a v nevyhnutnom rozsahu Podpredseda SJF.
Článok IX
Kontrolór SJF
1. Kontrolór SJF je najvyšším kontrolným orgánom SJF. Vykonáva a zabezpečuje
nezávislý výkon vnútornej kontroly SJF a kontroly členov SJF.
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2. Za kontrolóra SJF môže byť zvolená fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky podľa §
11 Zákona o športe.
3. Kontrolór SJF pri výkone svojej funkcie postupuje tak, aby sa predchádzalo
závažnému porušeniu povinnosti vyplývajúcej z právnych predpisov, predpisov a
rozhodnutí SJF a na jeho základe uloženým sankciám, opatreniam a iným
negatívnym dôsledkom pre SJF a osoby s príslušnosťou k SJF. Na ten účel kontrolór
SJF vykonáva konzultačnú činnosť a poradenskú činnosť pre orgány SJF, pracovné
skupiny a orgány členov SJF.
4. Kontrolór SJF má práva a povinnosti podľa Zákona o športe.
5. Funkčné obdobie Kontrolóra SJF je 5 rokov.

Článok X.
Kontrolná komisia SJF
1. Kontrolná komisia SJF (ďalej aj len ako „KK SJF“) je nezávislý kontrolný orgán. Kontrolná
komisia SJF má maximálne 5 členov. Predsedom KK SJF je Kontrolór SJF Ďalší štyria
členovia sú volení na VZ SJF na základe územného princípu (t.j. delegátmi klubov
registrovanými v príslušnej jazdeckej oblasti), a to jeden člen za každú jazdeckú oblasť.
Spomedzi týchto štyroch členov je na VZ SJF zvolený podpredseda KK SJF. Funkčné
obdobie členov KK SJF je 4 roky a začína plynúť zvolením príslušného člena KK SJF
Valným zhromaždením SJF. To neplatí ak ide o doplňujúcu voľbu náhradníka na
zostávajúce funkčné obdobie, kde ak došlo k zániku funkcie člena KK SJF pred
uplynutím funkčného obdobia, nový člen KK SJF sa zvolí na zostávajúcu časť funkčného
obdobia.
2. KK SJF je uznášaniaschopná, ak sú na jej rokovaní prítomní najmenej 3 (traja) členovia
KK SJF. Na prijatie uznesenia KK SJF je potrebný súhlas najmenej 3 (troch) členov KK
SJF. Zo zasadnutia KK SJF sa vyhotovuje Zápisnica. Na ďalšie náležitosti a obsah
Zápisnice sa vzťahujú ustanovenia Článku VII.ods. 17 a 18.
3. Činnosť KK SJF riadi Kontrolór SJF, ktorý podáva správu o svojej činnosti VZ SJF.
Kontrolór SJF je oprávnený zúčastniť sa zasadnutí Predsedníctva SJF ako aj iných
orgánov SJF, avšak bez práva hlasovať na týchto zasadnutiach.
4. Do pôsobnosti KK SJF patrí:
a) kontrolovať dodržiavanie stanov SJF a vnútorných predpisov SJF ako aj to, či je
činnosť SJF uskutočňovaná v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky,
stanovami SJF ako aj rozhodnutiami VZ SJF a Predsedníctva SJF;
b) kontrolovať plnenie uznesení VZ SJF a Predsedníctva SJF;
c) kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom SJF, dbať na ich
efektívne využívanie v súlade so schváleným rozpočtom, cieľmi a predpismi SJF;
d) vykonávať v jednotlivých jazdeckých oblastiach ako aj v kluboch kontrolu čerpania
pridelených finančných prostriedkov od SJF;
e) kontrolovať, či účtovné zápisy sú riadne vedené, v súlade so skutočnosťou;
f) vyjadrovať sa k sťažnostiam a pripomienkam, ktoré sú jej adresované;
g) písomne upozorňovať Predsedníctvo SJF na zistené nedostatky a dávať mu podnety
a odporúčania na ich riešenie;

13

h) na základe svojho šetrenia je povinná podať podnet DK SJF;
i) kontrolovať reálnosť členskej základne SJF a podávať správu Predsedníctvu SJF;
j) kontrolovať, či boli dodržané nominačné kritéria a podávať správu Predsedníctvu
SJF.
5. Pre efektívne plnenie svojich úloh je KK SJF oprávnená požadovať informácie,
vyjadrenia, posudky a stanoviská od orgánov SJF, členov SJF.
6. KK SJF predkladá VZ SJF správu o svojej činnosti.

Článok XI.
Disciplinárna komisia SJF
1.

Disciplinárna komisia SJF (ďalej aj len „DK SJF“) je nezávislým orgánom SJF a má
právomoci Právnej komisie podľa Všeobecných pravidiel. DK SJF má najviac 5 členov, a
to predsedu, ktorý je volený VZ SJF a štyroch členov, ktorí sú volení na VZ SJF na
základe územného princípu (t.j. delegátmi klubov registrovanými v príslušnej jazdeckej
oblasti), a to jeden člen za každú jazdeckú oblasť. Spomedzi týchto štyroch členov je na
VZ SJF zvolený podpredseda DK SJF. Funkčné obdobie členov DK SJF je 4 roky a
začína plynúť zvolením príslušného člena DK SJF Valným zhromaždením SJF. To
neplatí ak ide o doplňujúcu voľbu náhradníka na zostávajúce funkčné obdobie, kde ak
došlo k zániku funkcie člena DK SJF pred uplynutím funkčného obdobia, nový člen DK
SJF sa zvolí na zostávajúcu časť funkčného obdobia.

2. DK SJF je uznášaniaschopná, ak sú na jej rokovaní prítomní najmenej 3 (traja) členovia
DK SJF. Na prijatie uznesenia DK SJF je potrebný súhlas najmenej 3 (troch) členov DK
SJF.
3.

Činnosť DK SJF riadi predseda DK SJF, ktorý podáva správu o svojej činnosti VZ SJF.
Predseda DK SJF je oprávnený zúčastniť sa zasadnutí Predsedníctva SJF ako aj iných
orgánov SJF, avšak bez práva hlasovať na týchto zasadnutiach.

4.

Disciplinárna komisia SJF vedie v súlade s Disciplinárnym poriadkom disciplinárne
konanie voči členom SJF (fyzickým osobám), klubom, zamestnancom a funkcionárom
SJF, ktorí sa dopustili disciplinárneho previnenia pri svojej činnosti súvisiacej
s jazdeckým športom, ktorým je najmä konanie, ktoré je v rozpore:
a) so stanovami a inými vnútornými predpismi a rozhodnutiami orgánov SJF ako aj
záväznými pravidlami EEF, FEI a pod.,
b) s pravidlami Svetového antidopingového programu;
c) s pravidlami jazdeckého športu,
d) s Veterinárnymi pravidlami.

5. DK SJF rozhoduje o disciplinárnych previneniach členov SJF, klubov, zamestnancov
a funkcionárov SJF a ukladá sankciu za disciplinárne previnenie v prvom stupni.
O odvolaní voči rozhodnutiu DK SJF rozhoduje Predsedníctvo SJF.
6. DK SJF vykonáva aj právomoci orgánu na riešenie sporov podľa Zákona o športe, ktorý
rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SJF a osôb s jej príslušnosťou.
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7. DK SJF predkladá na schválenie Predsedníctvu SJF Disciplinárny poriadok SJF,
v ktorom upraví postup pri prejednávaní disciplinárnych previnení členov SJF.
Podrobnosti o pôsobnosti a konaní DK SJF upravuje Disciplinárny poriadok SJF.
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.

Článok XII.
Volebná komisia SJF
1.

Volebná komisia SJF je orgán pre prípravu a zabezpečenie riadneho priebehu volieb do
orgánov SJF.

2.

Volebná komisia SJF má 3 členov, ktorí sú volení VZ SJF. Funkčné obdobie členov VK
SJF je 4 roky a začína plynúť zvolením príslušného člena VK SJF Valným
zhromaždením SJF. To neplatí ak ide o doplňujúcu voľbu náhradníka na zostávajúce
funkčné obdobie, kde ak došlo k zániku funkcie člena volebnej komisie pred uplynutím
funkčného obdobia, nový člen volebnej komisie sa zvolí na zostávajúcu časť funkčného
obdobia.

3.

Volebná komisia SJF je povinná najneskôr do 10 dní odo dňa konania volieb do orgánov
SJF predložiť Generálnemu sekretárovi SJF správu Volebnej komisie. Podrobnosti o
pôsobnosti i a konaní Volebnej komisie SJF upravuje Rokovací a Volebný poriadok SJF.

Článok XIII.
Sekretariát SJF
1.

Sekretariát SJF je administratívnym aparátom SJF, ktorý zabezpečuje administratívnu a
ekonomickú agendu, styk s členmi a orgánmi SJF a organizuje, na základe pokynov
a požiadaviek Predsedu SJF, styk s príslušnými športovými organizáciami a združeniami
pôsobiacimi na území Slovenskej republiky a medzinárodný styk. Vytvára a zabezpečuje
organizačné podmienky pre činnosť orgánov SJF. Plní ďalšie úlohy, ktoré pre Sekretariát
SJF vyplývajú z uznesení Predsedníctva SJF, príp. iných orgánov SJF.

2.

Sekretariát SJF riadi a za jeho činnosť zodpovedá Generálny sekretár SJF. Zamestnanci
sekretariátu sú priamo podriadení Generálnemu sekretárovi SJF.

3.

Zloženie sekretariátu SJF, pracovnú náplň zamestnancov sekretariátu a kompetencie
sekretariátu schvaľuje Predsedníctvo SJF na návrh Generálneho sekretára SJF a za
podmienok uvedených v týchto stanovách.

15

4.

Generálny sekretár SJF podlieha po pracovno-právnej stránke Predsedovi SJF.
Generálny sekretár SJF podpisuje za SJF písomnosti patriace do jeho pôsobnosti,
vymedzené Predsedníctvom SJF, týmito stanovami, prípadne inými vnútornými
predpismi.

5.

Generálny sekretár SJF je ustanovený Predsedom SJF, na základe rozhodnutia
Predsedníctva SJF, a svoju funkciu vykonáva v pracovnoprávnom vzťahu k SJF a s
hmotnou zodpovednosťou.

6.

Generálny sekretár SJF najmä:
a) zabezpečuje realizáciu uznesení a rozhodnutí prijatých VZ SJF a Predsedníctvom
SJF;
b) plní úlohy podľa pokynov Predsedu SJF;
c) koordinuje vzťahy s členmi SJF, orgánmi SJF, inými národnými jazdeckými
federáciami, EEF a FEI;
d) organizuje prácu a činnosť sekretariátu SJF;
e) navrhuje uzavretie, zmenu a ukončenie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov
sekretariátu SJF;
f) podieľa sa na príprave a organizačnom zabezpečovaní VZ SJF a zasadaní
Predsedníctva SJF;
g) koordinuje a dohliada na činnosť Volebnej komisie SJF;
h) vytvára podmienky pre činnosť a zasadania komisií SJF, príp. iných orgánov SJF;
i) zodpovedá za riadnu správu a vedenie účtov a účtovníctva SJF;
j) zodpovedá za riadne a včasné vypracovanie účtovnej závierky a výročnej správy ako
aj za ich overenie audítorom;
k) zodpovedá za finančné, ekonomické a materiálne zabezpečenie činnosti SJF;
l) zodpovedá za evidenciu hmotného a nehmotného majetku SJF;
m) zodpovedá za efektívne využívanie finančných prostriedkov SJF v zmysle
schváleného rozpočtu;
n) zodpovedá za prípravu návrhov rozpočtov súťaží a akcií organizovaných SJF
a predkladá ich na schválenie Predsedníctvu SJF a zodpovedá za správnosť
vyúčtovania týchto akcií;
o) postupuje FEI a EEF schválené prihlášky záujemcov na usporiadanie
medzinárodných pretekov na území Slovenskej republiky;
p) vedie evidenciu členov SJF (fyzických osôb a klubov) a koní a zodpovedá za
správnosť a úplnosť údajov uvedených v evidencii;
q) kontroluje, či členovia SJF spĺňajú podmienky členstva určené týmito stanovami
a Registračným poriadkom SJF;
r) kontroluje riadne platenie ročných členských príspevkoch členmi SJF a v prípade, ak
ročný členský príspevok nie je riadne a včas zaplatený, zasiela členovi SJF písomnú
výzvu na úhradu ročného členského poplatku spolu s upozornením, že v prípade, ak
poplatok neuhradí v dodatočnej lehote uvedenej v písomnej výzve, dňom
nasledujúcim po dni určenom na zaplatenie ročného členského príspevku v písomnej
výzve zaniká jeho členstvo v SJF;
s) má podpisové právo pri nakladaní s finančnými prostriedkami SJF v peňažnom
ústave do výšky určenej Predsedom SJF;
t) 1 krát mesačne informuje Predsedníctvo SJF o stave a čerpaní finančných
prostriedkov SJF za daný mesiac;
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u) vybavuje a podpisuje poštu, informuje Predsedníctvo SJF o došlých materiáloch;
v) zodpovedá za obsah web stránky SJF a súlad zverejnených informácií s právnymi
predpismi;
w) vedie evidenciu zmlúv a práv a povinností z nich vyplývajúcich.
7. Generálny sekretár SJF sa zúčastňuje bez hlasovacieho práva na zasadaniach
Predsedníctva SJF a v prípade potreby aj na zasadaniach iných orgánov SJF s právom
predkladať návrhy do programu ich rokovania.
8. Generálny sekretár SJF nesmie byť členom žiadneho orgánu SJF s výnimkou
sekretariátu SJF.

Článok XIV.
Komisie SJF
1. Predsedníctvo SJF zriaďuje podľa potrieb SJF:
a) odborné komisie ako svoje poradné orgány na odborné posudzovanie otázok
súvisiacich s činnosťou SJF. Predsedníctvo SJF zároveň určuje pravidlá činnosti
jednotlivých odborných komisií, ich štatút a počet ich členov a spôsob ich ustanovenia
so zohľadnením územného princípu a pri športových komisiách aj so zohľadnením
zastúpenia daného jazdeckého športu v príslušnej jazdeckej oblasti. Odborné komisie
môžu byť stále alebo dočasné.
b) predsedu každej odbornej komisie vymenúva a odvoláva Predsedníctvo SJF.
2.

Podrobnosti o právach, povinnostiach, pôsobnosti, zložení, rokovaniach a prijímaniach
rozhodnutí stálych alebo dočasných komisií upravuje štatút príslušnej komisie schválený
Predsedníctvom SJF.

Článok XV.
Jazdecké oblasti SJF
1.

SJF ako občianske združenie s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky je územne
rozčlenená na štyri (4) oblastné organizačné zložky tzv. jazdecké oblasti, ktoré sú
územne vymedzené nasledovne:
a) SJF Bratislavská jazdecká oblasť – s územnou pôsobnosťou pre Bratislavský
samosprávny kraj;
b) SJF Západoslovenská jazdecká oblasť - s územnou pôsobnosťou pre Trnavský
samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj a Trenčiansky samosprávny kraj;
c) SJF Stredoslovenská jazdecká oblasť - s územnou pôsobnosťou pre Banskobystrický
samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj;
d) SJF Východoslovenská jazdecká oblasť - s územnou pôsobnosťou pre Košický
samosprávny kraj a Prešovský samosprávny kraj.
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2.

Jazdecké oblasti podľa odseku 1 sú vytvorené ako oblastné územné organizačné zložky
SJF bez právnej subjektivity.

3.

Jazdecké oblasti riadia a zodpovedajú za činnosť a rozvoj jazdeckého športu v rámci ich
územnej pôsobnosti, k čomu si vytvárajú svoje oblastné orgány.

4.

Členmi jednotlivých jazdeckých oblasti sú všetky športové kluby SJF, ktoré majú na
území príslušnej jazdeckej oblasti svoje sídlo a tiež všetci členovia SJF – fyzické osoby,
ktorí sú členmi športových klubov SJF, ktoré majú svoje sídlo na území príslušnej
jazdeckej oblasti SJF.

5.

Nakladanie s finančnými prostriedkami SJF v rámci jazdeckých oblastí SJF sa riadi
príslušnou smernicou SJF, ktorej schválenie je v kompetencii Predsedníctva SJF.

Článok XVI.
Valné zhromaždenie jazdeckej oblasti SJF
1.

Najvyšším orgánom jednotlivých jazdeckých oblastí SJF je Valné zhromaždenie
jazdeckej oblasti SJF. Na Valnom zhromaždení jazdeckej oblasti SJF s právom hlasovať
sú oprávnení sa zúčastniť zástupcovia športových klubov SJF, ktoré majú na území
jazdeckej oblasti SJF svoje sídlo.

2.

Do pôsobnosti Valného zhromaždenia jazdeckej oblasti SJF patrí:
a) prerokovať správu o činnosti jazdeckej oblasti SJF a hospodárení jazdeckej oblasti
SJF za predchádzajúci kalendárny rok;
b) podľa potreby voliť a odvolávať členov Predsedníctva príslušnej jazdeckej oblasti
SJF.

3.

Valné zhromaždenie jazdeckej oblasti SJF zvoláva Predseda jazdeckej oblasti SJF
jedenkrát za rok.

4.

Na zvolávanie, konanie a priebeh Valného zhromaždenia jazdeckej oblasti SJF sa
primerane vzťahujú ustanovenia týchto stanov o VZ SJF.

5.

Ak nie je valné zhromaždenie oblasti SJF, ani po uplynutí 30 minút po stanovenom
začiatku uznášaniaschopné, zvoláva sa náhradné valné zhromaždenie oblasti SJF.
Náhradné valné zhromaždenie oblasti sa uskutoční so stanoveným 30 minút po zvolaní.
Náhradné valné zhromaždenie musí mať nezmenený program, s ktorým bolo zvolané
riadne VZ oblasti SJF a prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných
delegátov oblasti SJF, bez ohľadu na ich počet.
Článok XVII.
Predsedníctvo jazdeckej oblasti SJF

1.

Predsedníctvo jazdeckej oblasti SJF je výkonným orgánom SJF pre riadenie činnosti
SJF na úrovni jazdeckej oblasti SJF. Predsedom jazdeckej oblasti SJF (a zároveň
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členom Predsedníctva jazdeckej oblasti SJF) sa stáva člen Predsedníctva SJF
zvolený VZ SJF pre príslušnú jazdeckú oblasť.
2.

Predsedníctvo jazdeckej oblasti SJF:
a) pripravuje Valné zhromaždenie jazdeckej oblasti SJF,
b) plní úlohy a rozhodnutia Valného zhromaždenia jazdeckej oblasti SJF a tiež ďalších
orgánov SJF,
c) organizuje jazdecké podujatia na oblastnej úrovni vrátane oblastných majstrovských
súťaží v jednotlivých športových disciplínach,
d) rozhoduje o nakladaní s finančnými a tiež inými prostriedkami SJF, ktoré boli
jazdeckej oblasti SJF v rámci SJF pridelené alebo inak dané k dispozícii,
e) koordinuje zostavovanie oblastného športového kalendára,
f) presadzuje záujmy a potreby svojich členov, a to najmä vo vzťahoch so
samosprávnymi orgánmi v príslušnej oblasti na úrovni VÚC, miest a obcí a tiež vo
vzťahu k orgánom SJF.

3. Funkčné obdobie predsedníctva jazdeckej oblasti je 4 roky a začína plynúť zvolením
príslušného člena predsedníctva jazdeckej oblasti Valným zhromaždením SJF. To neplatí ak
ide o doplňujúcu voľbu náhradníka na zostávajúce funkčné obdobie, kde ak došlo k zániku
funkcie člena predsedníctva jazdeckej oblasti pred uplynutím funkčného obdobia, nový člen
predsedníctva jazdeckej oblasti sa zvolí na zostávajúcu časť funkčného obdobia.
Článok XVIII.
Hospodárenie SJF
1.

Účtovným obdobím SJF je kalendárny rok.

2.

Hospodárenie SJF sa riadi podľa schváleného rozpočtu na príslušný kalendárny rok.
Rozpočet SJF na príslušný kalendárny rok schvaľuje Predsedníctvo SJF. Návrh
rozpočtu na schválenie Predsedníctvu SJF predkladá, v nadväznosti na zverejnenie
relevantných informácií umožňujúcich určenie predpokladanej výšky príspevku
uznanému športu pre SJF ako národný športový zväz na príslušný kalendárny rok,
Predseda SJF.

3.

Hospodárenie a vedenie účtovníctva sa riadi právnymi predpismi SJF a podrobnejšie ho
upravuje smernica SJF o hospodárení a vedení účtovníctva SJF. SJF je povinná viesť
účtovníctvo v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

4.

Účtovnú závierku SJF overuje nezávislý audítor ustanovený Predsedníctvom SJF
v súlade s § 9 ods. 4 Zákona o športe.

5.

Zdroje príjmov a majetku SJF tvoria najmä:
a) členské príspevky,
b) licenčné a registračné poplatky,
c) výnosy pokút za disciplinárne previnenia,
d) príspevok uznanému športu,
e) dotácie a iné príjmy zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Európskej únie,
f) dotácie a iné príjmy z rozpočtu VÚC, miest a obcí,
g) prenájom vlastného hnuteľného a nehnuteľného majetku a plôch na reklamné účely,
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h) výnosy z vlastnej hospodárskej činnosti,
i) výnosy na účtoch, z vkladov a cenných papierov,
j) príjem za reklamnú a publikačnú činnosť,
k) granty,
l) príspevky od medzinárodných športových organizácií,
m) dary a iné príspevky,
n) iné príjmy.

Článok XIX.
Zánik SJF
1.

SJF zaniká v súlade s právnymi predpismi:
a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením, na základe rozhodnutia
VZ SJF;
b) právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR alebo súdu o rozpustení SJF.

2.

Zániku SJF predchádza zrušenie SJF s likvidáciou alebo bez likvidácie.
Článok XX.
Konflikt záujmov

1.

Funkcia Kontrolóra SJF a ostatných členov kontrolnej komisie SJF je nezlučiteľná s
výkonom inej funkcie v SJF, a to:
a) člena predsedníctva SJF, vrátane predsedu SJF ;
b) člena disciplinárnej komisie SJF, vrátane predsedu disciplinárnej komisie SJF
(článok XI. týchto stanov);
c) volebnej komisie SJF (článok XII. týchto stanov);
d) pracovníka sekretariátu SJF (článok XIII. týchto stanov);
e) člena komisie SJF (článok XIV. týchto stanov);
f) člena predsedníctva jazdeckej oblasti SJF (článok XVII. týchto stanov).

2.

Funkcia člena predsedníctva SJF, vrátane predsedu SJF (Článok VIII týchto stanov) je
nezlučiteľná s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne, alebo výkonnom orgáne
dodávateľa tovarov alebo služieb pre SJF.

3.

Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena SJF, tento člen SJF sa
nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť o existencii alebo
o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu SJF. Ak ide o
predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní
členovia príslušného orgánu tajným hlasovaním.

4.

Člen orgánu SJF, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je vylúčený z
rozhodovania v tej istej veci v orgáne SJF, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej
veci vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému
rozhodnutiu orgánu SJF.
Článok XXI.
Prechodné a záverečné ustanovenia
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1. Tieto stanovy schválilo VZ SJF dňa 29.6.2020 v Nitre.
2. Vzťahy neupravené týmito stanovami, vnútornými predpismi a smernicami SJF sa riadia
všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a princípmi fairplay. Ak
sa niektoré ustanovenie týchto stanov alebo jeho časť ukáže ako neplatné alebo
neúčinné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, uvedené nemá
vplyv na ostatné ustanovenia stanov, ktoré ostávajú platné a účinné aj naďalej v celom
rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva alebo povinnosti sa použije príslušné zákonné
ustanovenie. V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto stanov dostane do rozporu s
osobitným predpisom (najmä zákonom č. 440/2015 Z.z.) alebo jeho vykonávacím
predpisom, takéto ustanovenie stanov sa nepoužije a na miesto neho sa použije
príslušné ustanovenie zákona alebo vykonávacieho predpisu.

Článok XXII
Osobitné ustanovenie k funkčnému obdobiu členov orgánov zvolených v roku
2020
1. Funkčné obdobie nasledovných členov orgánov zvolených v roku 2020 je tri roky:
člen Predsedníctva z radov športovcov SJF, člen Predsedníctva z členov SJF, člen
Predsedníctva za SSO SJF, člen Predsedníctva za VSO SJF, člen Kontrolnej komisie za
ZSO SJF, člen Kontrolnej komisie za SSO SJF, člen Kontrolnej komisie za VSO SJF,
podpredseda Kontrolnej komisie SJF, predseda Disciplinárnej komisie SJF, člen
Disciplinárnej komisie za BAO SJF, člen Disciplinárnej komisie za ZSO SJF, člen
Disciplinárnej komisie za SSO SJF, člen Disciplinárnej komisie za VSO SJF, podpredseda
Disciplinárnej komisie SJF, člen volebnej komisie SJF.
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