
   

Priebeh VZ v Nitre 27.6.2016 v skratke 
(Všetky uvedené skutočnosti sú informatívne. 

Ich správnosť a úplnosť bude potvrdená až overením Zápisnice z VZ) 
 

 

Prezentácia: 9:00 – 11:00 

Rokovanie: 11:00 – 22:15 

Obed – prestávka: 14:00 – 15:00 

 

Uznášaniaschopnosť: 

počet všetkých hlasov 724 – prítomných 540 (74,6%) 

 

Priebeh 

- Otvorenie: Chovan 

- Návrh na zmenu programu, ktorú predkladal Chovan – neprijaté (ostáva pôvodný program) 

- Schválenie mandátovej komisie (predseda Hura) 

- Návrh na predsedajúceho VZ, ktorý predkladal JK NAPOLI - neprijaté 

- Schválenie pracovného predsedníctva, predsedajúci Chovan – prijaté 

- Rokovací poriadok – pozmeňujúci návrh JK NAPOLI – neprijaté (ostáva pôvodný rokovací 
poriadok) 

- Volebný poriadok – pozmeňujúci návrh JK NAPOLI  - o voľbe členov Predsedníctva "en 
bloc", ... – neprijaté (ostáva pôvodný volebný poriadok) 

- Schválenie Volebnej komisie – ako orgánu SJF (Slivka - predseda, Machalová, 
Neuschlová) 

- Schválenie návrhovej komisie (predseda Šulek) 

- Prednesenie Správ (sekretariát, komisie, ÚRKK) 2015 

- Schválenie účtovnej závierky 2014, 2015 a informácia o stave financií k 30.4.2016 

 

Stanovy 

- pozmeňujúci návrh (Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth) – o voľbe 4 zástupcov do 
Predsedníctva po oblastiach – prijatý 

- pozmeňujúci návrh (Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth) – o podmienke doplnenia, že 
predseda koná v mene SJF samostatne až po odsúhlasení predsedníctvom – neprijatý 

- vyhlásenie Hoffmanna – kandidáta na Predsedu SJF, zámer stiahnuť svoju kandidatúru 
pokiaľ nebude odsúhlasená zmena zo 7 na 9 členov Predsedníctva a nebudú schválení 
štyria členovia Predsedníctva, ktorých požaduje on  

- pozmeňujúci návrh (Chovan) – o zmene členov Predsedníctva zo 7 na 9 - neprijatý 

- pozmeňujúci návrh (Chovan) – o výpočte mandátov zo všetkých členov klubu (teda aj tých 
bez licencie) – neprijatý (mandáty sa budú počítať len z členov športovcov a činovníkov) 

- Stanovy schválené 

 

Uznášaniaschopnosť: 

prepočítanie prítomných (zmena výpočtu uznášaniaschopnosti z počtu hlasov na počet 
klubov – podľa zákona a prijatých stanov) 

počet všetkých klubov 201 – prítomných 101 (50,2%) 

počet prítomných hlasov 364 

 

Voľby 

- schválená zmena: skôr sa budú voliť orgány a na záver Predseda SJF 

 



   

- Člen Predsedníctva za BAO: nezvolený (Obšitníková sa vzdala kandidatúry) 

- Člen Predsedníctva za ZSO: nezvolený (Malík a Maxon sa vzdali kandidatúry) 

- Člen Predsedníctva za SSO: Ivan (Kmeť sa vzdal kandidatúry) 

- Člen Predsedníctva za VSO: Rindošová (M.Cigán nezvolený) 

- Člen Predsedníctva za športovcov: Štangel (Hanulay, Kuchár, Szabo, Šilo sa vzdali 
kandidatúry) 

- Člen Predsedníctva za činovníkov: Horváth (Bugár, Czajlik, Fekár, Fogašová, Pažitný sa 
vzdali kandidatúry) 

 

- Predseda Kontrolnej komisie: Gánovská (Kollár sa vzdal kandidatúry) 

- Člen KK za VSO: Hura (Baláž nezvolený) 

- kandidáti Horná, Vojtek sa vzdali kandidatúry 

 

- Predseda Disciplinárnej komisie: Machalová (Malík sa vzdal kandidatúry) 

- Člen DK za ZSO a podpredseda DK: Šulek  

- Člen DK za SSO: Fraňová  

- Člen DK za VSO: Gryglak 

- kandidáti Molnár, Ivan a Chlebničan sa vzdali kandidatúry  

Volebný poriadok   

 

- Predseda SJF: nezvolený (Fogašová nezvolená, Hoffmann a Bugár sa vzdali kandidatúry) 

 

Záver 

- Schválenie Správ mandátovej, volebnej a návrhovej komisie 

 

 

 

V Nitre 27.6.2016       Jaroslav Ivan, v.r. 


