Vážení členovia SJF,
v súvislosti s nadchádzajúcim Valným zhromaždením SJF, ktoré sa má konať dňa 28.6.2021 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 24.6.2021
do 24:00 h zaslali návrh kandidátov na pozíciu členov:
člen Kontrolnej komisie SJF za ZSO
v prípade naplnenosti KK SJF bude prebiehať voľba podpredsedu Kontrolnej komisie SJF (volí celé VZ
z členov KK SJF)
člen Disciplinárnej komisie SJF za BAO
v prípade naplnenosti DK SJF bude prebiehať voľba podpredsedu Disciplinárnej komisie SJF (volí celé
VZ z členov DK SJF)

prípadne ďalších pozícií, ktorých funkcie vyplynú v súvislosti so schválenými zmenami
programu s uvedením konkrétnej pozície, na ktorú je daná osoba navrhovaná, ako aj
s uvedením navrhovateľa jednotlivých kandidátov.
Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, aby ste sekretariátu SJF, najneskôr do 13.6.2021 do 24:00 h
zasielali návrhy zmien Programu XVI. VZ SJF, nakoľko na VZ je možné hlasovať len o navrhovaných
zmenách programu, ktoré boli vopred v uvedenej lehote zaslané ( v zmysle čl.VII bod 5. Stanov SJF:
„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.“ )
Definitívny zoznam volených pozícií do Orgánov SJF Vám bude zaslaný s ďalšími pokynmi a
dokumentami (Návrh rokovacieho a volebného poriadku a pod.) v zákonnej lehote – 7 dní pred
konaním Valného zhromaždenia.

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

