
Schvaľovanie Rokovacieho a Volebného poriadku SJF na Valné zhromaždenie SJF 21.5.2018 
 

alebo 
aby bolo jasné keď sa budeme jeden na druhého vyhovárať a navzájom sa obviňovať!!! 

 
 
Upozornenie: Uvedený materiál a názory v ňom popísané pod titulkom "Jaroslav Ivan:" sú mojím osobným vyjadrením a nemusia 
sa zhodovať s oficiálnymi ani osobnými názormi ostatných členov SJF v ňom uvedených! Ostatné uvedené skutočnosti sú faktami. 

 
 
1/ Aký význam má Rokovací a Volebný poriadok SJF pre rokovanie a voľby na VZ SJF? 
 
Zákon 440/2015 o športe §21 
odstavec1, písmeno b), ktorý sa týka zasadnutí najvyššieho orgánu – teda aj VZ SJF 
pozvánka, návrh programu zasadnutia, a podklady na zasadnutie sa zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na riadnom 

zasadnutí najmenej sedem dní pred konaním zasadnutia. 

 

Stanovy SJF 
článok VII, bod 4 – o zasadnutí 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. 

 

Stanovisko kontrolórky Zuzany Gánovskej (17.5.2018): 
"V zmysle zákona 440/2015 Z .z-§ 17-1 d - najmenej 7 dní predo dňom konania zasadnutia najvyššieho orgánu sa odosiela 

písomná pozvánka a návrh programu všetkým klubom registrovaným v S J F a statným oprávneným zúčastniť sa na V Z. 

Sekretariát si túto povinnosť splnil a to v predstihu v zmysle doteraz platných STANOV S J F / 30 dní pred dňom konania V Z / 

Sedem dňová lehota bola sekretariátom zabezpečená a taktiež dokumenty v zmysle zákona sú zverejnené na stránke S J F." 

"Bod 4. Článku VII - STANOV S J F nepojednáva o Rokovacom a Volebnom poriadku." 

 

Jaroslav Ivan: 

Návrhy dokumentov, ktoré sa majú na VZ schvaľovať nie sú podľa kontrolórky „podklady na zasadnutie“. Názor 

kontrolórky, ako najvyššieho kontrolného orgánu SJF však treba rešpektovať.  

 

 

2/ Kto predkladá a schvaľuje Rokovací a Volebný poriadok SJF? 

 
Stanovy SJF 
článok VII, bod 16 – o zasadnutí VZ SJF 
VZ SJF sa riadi Rokovacím a volebným poriadkom SJF schváleným VZ SJF na návrh Predsedníctva SJF 

článok VIII, bod 6, písmeno b) – o právomociach predsedníctva SJF 
Predsedníctvo ... navrhuje Rokovací a volebný poriadok SJF, ktorý predkladá na schválenie VZ SJF 

 

Stanovisko kontrolórky Zuzany Gánovskej (17.5.2018): 
"Tieto body - článkov STANOV jednoznačne poukazujú na to,že tieto dva PORIADKY schvaľuje V Z  S J F a nie P-S J F." 

 

Jaroslav Ivan: 

Citácia stanov jednoznačne stanovuje a vymedzuje Predsedníctvu a nikomu inému - predložiť na VZ NÁVRH Rokovacieho 
a Volebného poriadku. To znamená - aby sa stali tieto dokumenty platné musia "absolvovať" dva kroky: 
– v prvom kroku musí byť NÁVRH Rokovacieho a Volebného poriadku SCHVÁLENÝ Predsedníctvom. 
– v druhom kroku sa tento schválený NÁVRH predkladá Predsedníctvo delegátom VZ na schválenie (prípadné pripomienkovanie 
a následné schválenie) 

 

 



3/ Aká je realita pri schvaľovaní Návrhu Rokovacieho a Volebného poriadku (RaVP) SJF 

 

Jaroslav Ivan: 

Od 8.5. do 10.5. prebiehalo hlasovanie „per rollam“ medzi členmi Predsedníctva o návrhu Stanov SJF, ktorý predkladal 
Predsedníctvu predseda SJF Vladimír Chovan. Hlasovanie v Predsedníctve o týchto Stanovách však skončilo fiaskom: ZA 1 – 
Chovan, PROTI 3 – Ivan, Rindošová, Horváth, NEHLASOVAL 3 – Štangel, Sabo, Fekár. 
Čo to znamená? "Chovanov" návrh Stanov sa nestal oficiálnym návrhom Predsedníctva SJF, takže ak ho chce predložiť delegátom 
na VZ, musí tak učiniť on sám alebo iný člen SJF individuálne. Zatiaľ nikto také niečo nepredložil – zatiaľ . 

Súbežne prebiehalo aj hlasovanie o NÁVRHU RaVP, ktorý bol "šitý na "chovanove" stanovy a vychádzal z predpokladu, že 
tieto Stanovy budú schválené Predsedníctvom. Hlasovanie o RaVP dopadlo (asi pochopiteľne) rovnako: ZA 0, PROTI 3 Ivan, 
Rindošová, Horváth, ZDRŽAL SA 1 – Štangel, NEHLASOVAL 3 – Chovan, Fekár, Sabo. 

Počas hlasovania sme s Jankou Rindošovou a Marekom Horváthom namietali nepripravenosť a nevykonateľnosť RaVP 
– čím sme zdôvodnili svoje hlasovanie PROTI. Pripomínam, že o návrhu RaVP sme ani raz nerokovali a nebol nám ani predložený 
na pripomienkovanie, len priamo na hlasovanie. 
 

Už od pondelka (14.5.2018) sme spolu s Jankou Rindošovou a Marekom Horváthom "urgovali a bombardovali" 
sekretariát, že urýchlene treba riešiť NÁVRH RaVP, ktorý musíme v Predsedníctve najskôr pripomienkovať, odhlasovať a následne 
ho môžeme predložiť delegátom na VZ. Neudialo sa však nič. Až dnes vo štvrtok 17.5.2018 som s očakávaním dostal mailovú 
správu zo sekretariátu. Očakával som NÁVRH RaVP na pripomienkovanie. Moje nadšenie trvalo však iba chvíľu. Prečo? Dostali 
sme opäť priamo hlasovanie "per rollam" o NÁVRHU RaVP. A pomyselnou "čerešničkou na torte" bol fakt, že to bol identický 
NÁVRH RaVP, o ktorom sme pred týždňom hlasovali a neschválili ho.   
 My traja (Jaroslav Ivan, Janka Rindošová a Marek Horváth) sme už (stav k 17.5.2018 – 21:30) hlasovali PROTI. Nemôžeme 
sa totiž stotožniť s NÁVRHOM RaVP, ktorý určuje voľbu do Orgánov SJF v rozpore s platnými Stanovami SJF. Nemôžeme sa 
stotožniť s NÁVRHOM RaVP, ktorý síce korešponduje s "chovanovým" návrhom Stanov, avšak ten doteraz nikto oficiálne ako 
dokument na VZ nepredložil. Nemôžeme sa stotožniť s NÁVRHOM RaVP, ktorý je prvoplánový a ktorý nerieši voľbu podľa teraz 
platných Stanov, ktorý by mal byť navrhnutý alternatívne pre prípady, ktoré by zohľadňovali možné schválené zmeny Stanov a z 
toho plynúce zmeny v spôsobe voľby a pod.  
 

 
 
Vážení členovia SJF 
 Netrúfam ani predpokladať, kde tento stav speje. Jedno je isté: na to aby sme mohli rokovať na VZ musíme mať 
Predsedníctvom schválený NÁVRH RaVP, ktorý môže byť predložený delegátom VZ na schválenie. Zatiaľ ho nemáme. Možno ho 
mať budeme – ak štyria zvyšní členovia zahlasujú ZA terajší opakovaný návrh. A ešte je tu nedodržaná sedemdňová lehota pre 
zverejnenie "podkladov k rokovaniu VZ", ktorými ale Rokovací a Volebný poriadok, podľa kontrolórky, nie sú. 
 Možno to všetko skončí vzájomným osočovaním a hľadaním vinníka za vzniknutú situáciu. Ja z tohto stavu nikoho priamo 
obviňovať nebudem - ja už mám v tom jasno. Neschvaľujem to, čo sa stalo (a ako sa to stalo) na VZ v Lučenci v roku 2013, ale ak 
bola práca vedenia SJF rovnaká - už chápem prečo sa tak stalo!  
 
   

                                Jaroslav Ivan 


