Vážení delegáti mimoriadneho Valného zhromaždenia SJF per rollam!
V súlade so Zákonom o športe je uznaný národný športový zväz povinný zvolávať jeden
krát ročne zasadnutie najvyššieho výkonného orgánu (VZ) a schváliť výročnú správu audítora,
ročnú účtovnú závierku a kritériá talentovanej mládeže. Keďže žiaľ nebolo XVII. VZ SJF dňa 14.
júna 2022 uznášaniaschopné, rozhodlo predsedníctvo SJF o zvolaní per rollam VZ SJF, ktoré
umožňuje legislatíva:
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.“

V prípade, že Valné zhromaždenie per rollam 2022 neschváli nadpolovičnou väčšinou
hlasov kritériá talentovanej mládeže, je SJF povinná vrátiť do rozpočtu Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu finančnú čiastku 27 590 € z kapitoly Talentovaná mládež. Jeden z bodov,
predložených na schválenie VZ per rollam, je aj návrh úpravy Stanov SJF, ktorý bol predložený už
k XVII. VZ SJF vo Vígľaši, ktorý oi obsahuje administratívne úpravy, zadefinovanie členstva v SJF
na riadneho člena (klub) a individuálneho člena (osoba) pri zachovaní súčasného štatútu
registrácie bezo zmeny, pridanie možnosti zasadnutia orgánov prostredníctvom on-line či
zasadnutie a hlasovanie VZ prostredníctvom per-rollam, čo nám umožní pracovať efektívnejšie
a zmysluplne.
Preto si vás v mene predsedníctva SJF dovoľujem poprosiť, aby ste venovali čas
hlasovaniu elektronickou formou na mimoriadnom VZ SJF per rollam 2022. Je v záujme nás
všetkých, delegátov jazdeckých klubov SJF, hlasovať a dodržať príslušné ustanovenia Zákona
o športe. Ako aj prerozdeliť finančné prostriedky talentovaným mladým jazdcom.
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