Stanovy Slovenskej jazdeckej federácie
Článok I. – Názov, sídlo a poslanie federácie
1. Názov: SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA (ďalej SJF)
2. Sídlo: Bratislava, Junácka 6, PSČ 832 80
3. Poslanie: SJF nadväzuje na tradíciu československého jazdeckého hnutia, ktoré má
za sebou bohaté skúsenosti, slúžiace potrebám ľudí, ich duševnému a fyzickému
rozvoju, umožňujúce prehlbovanie lásky človeka k prírode. Kladie dôraz
na harmonický vývoj jednotlivca a celej spoločnosti po stránke nielen telesnej, ale
i citovej, duševnej a mravnej. Chce prispievať k cieľavedomej výchove svojich
členov, aby dosahovali najvyššie športové úspechy.
4. SJF je občianskym združením na báze dobrovoľnosti, združujúcim záujemcov
o jazdecký šport a chov koní na Slovensku, rešpektujúc jednotnosť SJF. SJF je členom
Medzinárodnej jazdeckej federácie (F.E.I.).
5. SJF sa stará o rozvoj, prosperitu a ochranu záujmov členov.
6. SJF je nepolitickým a demokratickým občianskym združením. Svoju činnosť
vykonáva na báze vzájomného rešpektovania a na základe tradícií hnutia.

Článok II. – Činnosť a ciele federácie
Hlavným účelom činnosti SJF je koordinácia jazdeckého športu v skoku, drezúre,
všestrannosti, voltíži, vozatajstve, vytrvalostnom jazdení, westernovom jazdení a ďalších
jazdeckých disciplínach, podporuje rozvoj vrcholového jazdeckého športu. Činnosť SJF
vychádza z noriem medzinárodnej jazdeckej federácie (F.E.I.) a riadi sa platnými národnými
pravidlami, zákonmi a etickými normami na ochranu zvierat.
Zabezpečuje rozvoj jazdeckého športu vo všetkých kategóriách, zvlášť v kategórií detí
a mládeže.
Vydáva metodické materiály, zabezpečuje školenia a ďalšie vzdelávanie trénerov, rozhodcov
a funkcionárov. Organizuje sústredenia pretekárov s cieľom ich odborného rastu.
Podieľa sa na organizácii majstrovstiev a súťaží národného charakteru a medzinárodných
podujatí na Slovensku.
Vedie evidenciu členských subjektov SJF, členov SJF, pretekárov a športových koní, vydáva
licencie a realizuje výber do reprezentácie.
Spolupracuje so všetkými združeniami a jednotlivcami, ktorých program zahŕňa záujem
o jazdectvo, najmä so Zväzom chovateľov koní na Slovensku – družstvo, NŽ Topoľčianky
a Závodiskom Bratislava.
Propaguje jazdectvo v médiách.

Článok III. – Majetok a hospodárenie SJF
1. Zdroje majetku a príjmov SJF sú predovšetkým:
•
•
•
•
•
•

dotácie
členské príspevky
licenčné poplatky
poplatky za služby
pokuty
hospodárska činnosť
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•
•

dary, dedičstvá, príspevky od sponzorov, príjem za reklamnú a publikačnú činnosť
majetok získaný prevodmi

Článok IV. – Členská základňa
Riadnym členom sa môže stať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá je registrovaná v
príslušnom Územnom celku a platí členské príspevky do SJF. Členovia sú ochotní dodržiavať Stanovy
a organizačný poriadok federácie bez ohľadu na miesto bydliska a štátnu príslušnosť. Za čestných
členov SJF môžu byť valným zhromaždením SJF zvolené osoby, ktoré sa zvlášť zaslúžili o rozvoj
jazdeckého športu.

Článok V. – Vznik a zánik členstva
Vznik členstva – členstvo vo federácii vzniká podaním evidenčného listu a zaplatením
predpísaného členského príspevku.
Zánik členstva – členstvo vo federácii zaniká:
•
•
•
•
•

vystúpením
vylúčením
zánikom subjektu
úmrtím
nezaplatením členského príspevku

Vystúpenie sa musí oznámiť písomne. O vylúčení rozhoduje Rada SJF na návrh disciplinárnej
komisie, pokiaľ sa daný jednotlivec alebo subjekt dopustí závažného disciplinárneho
priestupku alebo neplní povinnosti dané Stanovami. Rozhodnutie sa vylúčenému oznámi
písomne. Proti rozhodnutiu nie je prípustný opravný prostriedok. Ďalší dôvod k vylúčeniu je
činnosť v rozpore s platnými zákonmi.

Článok VI. – Práva a povinnosti členov
Práva členov:
•
•
•
•
•
•
•
•

Člen má právo voliť a byť volený do orgánov federácie.
Člen má právo voliť delegáta na VZ.
Člen má právo navrhovať zmeny stanov a organizačného poriadku.
Člen má právo podieľať sa na činnosti združenia.
Člen má právo obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami.
Člen má právo byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
Každý registrovaný členský subjekt poverí svojho zástupcu, ktorý má hlasovacie
volebné právo minimálne jedného hlasu na Valnom zhromaždení.
Člen má právo navrhovať VZ čestného člena SJF

Povinnosti členov:
•
•
•

Dodržiavať stanovy a organizačný poriadok SJF.
Platiť stanovený členský príspevok a licenčné poplatky.
Dodržiavať pravidlá SJF a F.E.I. platné pre jednotlivé disciplíny ako i smernice
vydané SJF pre riadenie činnosti a súťaží.
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•

Správať sa v súlade s etickými a športovými normami.

Článok VII. – Orgány Slovenskej jazdeckej federácie
1. Orgánmi Slovenskej jazdeckej federácie sú:
a/
b/
c/
d/

Valné zhromaždenie
Rada SJF
Výkonný výbor
Kontrolná a revízna komisia

2. Najvyšším orgánom je Valné zhromaždenie (ďalej iba VZ). Zvoláva ho Rada SJF raz
za dva roky, alebo na základe žiadosti viac ako 1/3 členov, alebo na základe rozhodnutia
Rady SJF. VZ zvoláva Rada SJF písomnou pozvánkou, odoslanou najmenej tridsať dní
pred dňom konania VZ. V pozvánke musí byť uvedené miesto a čas konania a program
rokovania VZ.
3. VZ je uznášaniaschopné za účasti nadpolovičnej väčšiny riadnych delegátov. Ak nie je
VZ uznášaniaschopné, zvolá Rada SJF do dvoch mesiacov náhradné VZ s tým istým
programom. Ak nie je náhradné VZ uznášaniaschopné, zvolá Rada SJF náhradné VZ tak,
aby sa konala do dvoch hodín od ukončenia náhradného VZ. Náhradné VZ musí mať
nezmenený program rokovania a je uznášaniaschopné bez ohľadu na počet zúčastnených
delegátov.
4. Valné zhromaždenie
• schvaľuje správy o činnosti Výkonného výboru
• schvaľuje správy Kontrolnej a revíznej komisie
• rozhoduje o zásadných otázkach hnutia
• schvaľuje Stanovy SJF a ich zmeny
• volí a odvoláva predsedu SJF
• volí a odvoláva predsedu Kontrolnej a revíznej komisie
• schvaľuje počet územných celkov SJF
5. Rada SJF je volená na štvorročné obdobie. Riadi činnosť federácie medzi Valnými
zhromaždeniami, vydáva a schvaľuje organizačný poriadok federácie na základe návrhov
Výkonného výboru SJF. Vytvára ekonomické podmienky činnosti federácie, zabezpečuje
prostredníctvom Výkonného výboru SJF ekonomické a hospodárske funkcie a schvaľuje
rozpočet SJF na kalendárny rok na základe rozpočtových pravidiel schválených VZ.
Komisie sú povinné minimálne jedenkrát ročne písomne informovať o svojej činnosti
v spravodaji SJF.
6. Rada SJF je pracovným orgánom SJF. Je zložený z predsedu SJF, členov VV
a z 12 predsedov komisií, ktorí priamo riadia prácu komisií.
Komisie Rady SJF sú nasledovné:
- Organizačná
- Hospodársko-marketingová
- Veterinárna a zdravotná
- Disciplinárna
- Rozhodcovská
- Skoková
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- Drezúrna
- Záprahová
- Voltížna
- Všestrannej spôsobilosti
- Vytrvalostného jazdenia
- Westernového jazdenia
Generálny sekretár je profesionálny pracovník, ktorý koordinuje plnenie rozhodnutí VV
a Rady SJF, zabezpečuje, organizuje a zodpovedá za prácu sekretariátu. Generálneho
sekretára schvaľuje Rada SJF na návrh Výkonného výboru.
Komisie Rady SJF sú zložené z navrhnutých zástupcov územných celkov. Predsedu si
zo svojho stredu zvolia členovia danej komisie. Športové komisie, podľa potreby, si zvolia
jedného zo svojich členov, ktorý bude zodpovedný za prácu s mládežou a za oblasť
vzdelávania.
7. Rada SJF sa schádza minimálne 4-krát ročne. Činnosť Rady SJF sa riadi plánom. Rada
SJF je uznášaniaschopná za účasti nadpolovičnej väčšiny. Pri rovnosti hlasov rozhoduje
hlas predsedu.
8. Výkonný výbor (ďalej iba VV) je štatutárnym orgánom SJF, vystupuje v jeho mene,
zastupuje ho navonok voči ostatným subjektom. V mene VV SJF vystupuje predseda,
resp. ním poverený člen. Dokumenty za SJF podpisujú dvaja členovia VV, z ktorých
jeden je predseda. VV SJF navrhuje generálneho sekretára a zloženie sekretariátu, ktorý sa
riadi jeho pokynmi. VV SJF tvorí predseda a delegovaní predsedovia územných celkov
(krajov resp. oblastí), ktorí sú zároveň podpredsedami SJF. Predseda SJF je volený
všetkými delegátmi VZ. Spôsob vykonania volieb predsedu SJF navrhne Valnému
zhromaždeniu volebná komisia VZ podľa metodického návrhu organizačnej komisie SJF.
VV si zo svojich členov volí prvého podpredsedu. Túto voľbu organizuje na prvom
zasadnutí VV. VV v období medzi VZ koordinuje a riadi činnosť všetkých orgánov SJF
s výnimkou Kontrolnej a revíznej komisie. 1. podpredseda SJF zastupuje predsedu v čase
jeho neprítomnosti a plní úlohy, ktorými ho poverí predseda.
9. Výkonný výbor sa schádza minimálne 4-krát ročne. Činnosť VV sa riadi plánom a je
uznášaniaschopný za účasti nadpolovičnej väčšiny. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas
predsedu.
10. Kontrolná a revízna komisia je dozorným orgánom. Jej funkčné obdobie trvá 4 roky
vo väzbe na termíny konania sa VZ. Má prístup ku všetkým dokladom a dokumentom
Rady, Výkonného výboru a ďalších orgánov SJF. Schádza sa najmenej
4-krát ročne. Podáva správu o činnosti Valnému zhromaždeniu a na vedomie ju dáva Rade
SJF. Skladá sa z predsedu a takého počtu členov, koľko územných celkov tvorí SJF.
Vyšetruje a kontroluje z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie hospodársku činnosť SJF.
Svoju činnosť vykonáva nezávisle na Rade, Výkonnom výbore a iných orgánoch SJF.
Každý z územných celkov, deleguje jedného člena tohto orgánu a navrhne predsedu,
ktorého volí VZ. Spôsob vykonania volieb navrhne Valnému zhromaždeniu volebná
komisia VZ podľa metodického návrhu organizačnej komisie SJF. Pri rovnosti hlasov
rozhoduje hlas predsedu.
11. SJF sa môže zúčastniť činnosti v ďalších orgánoch, zväzoch, úniách, ktoré chránia záujmy
jazdectva a koní.
12. Územná štruktúra SJF je rozčlenená v štyroch regiónoch.
Sú to: - bratislavská oblasť, zahrňujúca bratislavský územný celok
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- západoslovenská oblasť, zahrňujúca územné celky Trnava, Nitra a Trenčín
- stredoslovenská oblasť, zahrňujúca územné celky Žilina a Banská Bystrica
- východoslovenská oblasť, zahrňujúca územné celky Košice a Prešov
Každý členský subjekt, organizujúci členov, patrí do územného celku podľa príslušnosti
svojho sídla. Členský subjekt môže byť organizačne začlenený aj do územného celku
rozdielneho od príslušnosti svojho sídla, ak o to požiada oblastný VV iného územného
celku a schváli mu to nadpolovičná väčšina prítomných delegátov oblastnej konferencie
iného územného celku.
Činnosť členov a členských subjektov v každom územnom celku riadi jeho VV. VV je
volený na konferencii územného celku nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.
Hlavnou náplňou VV územného celku je organizované presadzovanie záujmov členských
subjektov a členov SJF z daného územného celku a organizované smerovanie podnetov
k činnosti Rady SJF a Výkonného výboru SJF.
Konferenciu územného celku zvoláva jeho VV najmenej raz za rok. Konferencia volí
delegátov na VZ SJF podľa kľúča stanoveného organizačnou komisiou SJF a zástupcov
do komisií v Rade SJF. Ak si federácia územného celku vytvorí vlastné stanovy, tak tie
nemôžu byť v rozpore so stanovami SJF a porušovať jednotnosť hnutia.
13. Disciplinárna komisia rozhoduje o priestupkoch členov na základe všeobecných pravidiel
a disciplinárneho poriadku. Zrušiť toto rozhodnutie môže VZ SJF.
14. Výkonný výbor a Rada SJF zabezpečuje princíp transparentnosti informácií publikovaním
informácií prostredníctvom Spravodaja SJF a internetovej stránky. VV zabezpečí
publikovanie najmä:
- návrhu rozpočtu na daný kalendárny rok
- skutočnú tvorbu a čerpanie rozpočtu formou výročnej správy
- organizačné informácie týkajúce sa organizovania podujatí
- iné informácie súvisiace s činnosťou jednotlivých komisií Výkonného výboru,
resp. uznesenia Rady SJF, Kontrolnej a revíznej komisie a Valného zhromaždenia.

Článok VIII. – Vznik a zánik SJF
O vzniku a zániku Slovenskej jazdeckej federácie rozhoduje Valné zhromaždenie, a to 3/5
nadpolovičnej väčšiny delegátov, pričom rozhodne i o nakladaní s majetkom SJF.

Článok IX. – Záverečné ustanovenia
Výklad stanov je oprávnený vykonávať Výkonný výbor SJF.
Nadobudnutím účinnosti týchto stanov sa pôvodné stanovy, registrované na MV-SR
pod č. VVS/1-900/90-78-3 zo dňa 9.9 2004 v znení zmien a doplnkov, rušia.

RNDr. Robert Fekár v.r.

Ing. Andrej Glatz v.r.

Člen Predsedníctva SJF

Predseda SJF

Schválené na Valnom zhromaždení SJF v Belej 8.12.2007 a zaregistrované 31.12.2007 na
Ministerstve vnútra SR pod č. VVS/1-900/90-78-4.
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