P-SJF zvoláva mimoriadne VZ SJF prostredníctvom per-rollam hlasovania s nasledujúcimi
otázkami:
A/ Valné zhromaždenie schvaľuje rozdelenie výšky príspevku kapitoly Športové komisie SJF
z položky talentovaná mládež (MŠVVaŠ) vo výške 27 552€ prerozdelením rovnakej sumy
pomerom do 20% výkonnostného rebríčka talentovanej mládeže 2021, minimálne však
jeden športovec.
B/ Valné zhromaždenie schvaľuje účtovnú závierku za rok 2020.
C/ Valné zhromaždenie schvaľuje Výročnú správu audítora za rok 2020.
hlasovanie: ZA 4 – Chovan, Kubišová, Paučo, Novotný
UZNESENIE PRIJATÉ
P-SJF zvolilo formu per rollam hlasovania VZ SJF opierajúc sa o výklad MŠVVaŠ ako aj možné
zavedenie núdzového stavu v SR:
„Pojem krízová situácia uvedený v §101 a ods. 1 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“) sa
vzťahuje na mimoriadnu situáciu, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený pre celé
územie Slovenskej republiky.
Daný výklad vyplýva z dôvodovej správy k novele zákona o športe a taktiež z §75 ods. 2 písm.
c) zákona o športe, kde je pojem krízová situácia takto zadefinovaný.
Núdzový stav na území Slovenka skončil dňa 14. mája 2021, avšak mimoriadna situácia naďalej
trvá, a teda postup podľa §101a ods. 1 zákona o športe je možný.“
Po obdržaní stanoviska MŠVVaŠ k prerozdeleniu kľúča hlasovania pri per-rollam VZ bude
následne zástupcom klubov SJF zaslané per-rollam hlasovanie VZ.
Zápisnica zo zasadnutia P-SJF 23.11.2021
Následne od 25.11.2021 vyhlásený núdzový stav.

Vážení členovia Predsedníctva SJF,
na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per
rollam) v čase od 28.-30.11.2021 Vám oznamujem, že Predsedníctvo SJF prijalo nasledovné
uznesenia:
A/
Predsedníctvo SJF stanovuje dátum pre výpočet mandátov pre kluby (delegátov)VZ SJF per
rollam 2021 ku stavu evidencie 23.11.2021, kľúčom pre výpočet mandátov 3:1 v zmysle
platných Stanov SJF.
hlasovanie:
ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný
UZNESENIE PRIJATÉ

B/
Predsedníctvo SJF stanovuje per rollam hlasovanie VZ SJF 2021 na dátum 1.-8.12.2021.
hlasovanie:
ZA 7 – Chovan, Maxonová, Kubišová, Štangel, Fekár, Paučo, Novotný
UZNESENIE PRIJATÉ
per rollam P-SJF

