Návrh na zmenu Stanov SJF č. 1
Predkladateľ : Ing. Marek Horváth, č.lic SJF 04041

Návrh:
Navrhujem doplniť do článku XVIII Hospodárenie SJF bod 6 v znení
Orgány SJF sú povinné riadiť sa platným riadnym rozpočtom SJF. V prípade, že k 31.3. bežného
roku neexistuje Predsedníctvom SJF schválený riadny rozpočet na aktuálny rok, orgány SJF sú
povinné riadiť sa riadnym rozpočtom z minulého roku v ktorom sú všetky výdavkové kapitoly
znížené o 15%. Predseda SJF je zároveň v takomto prípade povinný na najbližšie zasadanie
Predsedníctva SJF predložiť návrh riadneho rozpočtu SJF, ak tak neurobil v zmysle článku VIII bod
11 písmeno k Stanov SJF. Porušenie povinnosti Predsedu SJF podľa predchádzajúcej vety je
závažným porušením Stanov SJF. Predsedníctvo SJF je povinné predložený návrh rozpočtu SJF
prerokovať a v prípade, že ho neschváli, uviesť v zápisnici zo zasadnutia Predsedníctva konkrétne
dôvody. Až do schválenia riadneho rozpočtu SJF je Predseda je povinný v zmysle článku VIII bod 11
písmeno f Stanov SJF zvolávať každé ďalšie zasadanie Predsedníctva SJF s bodom programu
Rozpočet SJF.

Odôvodnenie návrhu :
Vzhľadom na opakujúci sa stav, že Predsedníctvo SJF neschválilo počas roka riadny rozpočet – v roku
2020 sa schválil len „čiaskový rozpočet „ a teda SJF fungovala celý rok bez úplného rozpočtu a v roku
2021 sme na tom obdobne, navrhujem túto povinnosť Predsedu (predložiť rozpočet) a Predsedníctva
(prerokovať a schváliť rozpočet ) explicitne uviesť v Stanovách SJF. Zároveň sa upraví fungovanie SJF
do doby schválenia riadneho rozpočtu, kedy Sekretariát a Generálna sekretárka nemôžu uhrádzať
peňažné prostriedky z účtov SJF bez schválenia každej platby. Stanovy článok XIII bod 6 m –
Generálny sekretár SJF najmä zodpovedá za efektívne využitie finančných prostriedkov SJF v zmysle
schváleného rozpočtu
Na čo upozornila aj kontrolórka SJF v Správe 03/2020 - Opatrenia
Predsedníctvu SJF :-Schvaľovať uznesením Predsedníctva SJF každý prevod finančných prostriedkov
SJF a to až do doby schválenia Rozpočtu SJF.
Generálnemu sekretárovi SJF:- Vykonávať prevody finančných prostriedkov SJF až do schválenia
Rozpočtu SJF len na základe Uznesenia P-SJF.

S ktorými Predsedníctvo vyjadrilo súhlas 13-15.1.2020 – hlasovaním per-rollam

V Košiciach 11.6.2021

Ing. Marek Horváth

