
           Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6,  832 80 Bratislava 

 
 

 

Z á p i s 
z 15. zasadania predsedníctva SJF vo Vígľaši 19.2.2016 

 
 
 Dňa 19.2.2016 sa uskutočnilo vo Vígľaši stretnutie členov P-SJF, ktoré zvolala podpredsedkyňa P-SJF 
Janka Rindošová. 

 
Prítomní členovia P-SJF: 
Janka Rindošová (JO PO) 
Ing. Jaroslav Ivan (JO BB) 
Ľubomír Kubiš (JO TT) 
Ing. Marek Horváth (JO KE) 
Ing. Mgr. Jozef Gíreth (JO ZA) 
Prof. Ing. Marko Halo, PhD. (JO NR) 
Ing. Miroslav Maxon (JO TN) 
Marián Štangel (JO BA mesto) 
Ing. Juraj Hanulay (JO BA okolie) 
 
 
Prítomní hostia: 
Ing. Zuzana Gánovská – predseda Ústrednej revíznej a kontrolnej komisie SJF 
Richard Potocký – člen drezúrnej komisie 
Jozef Paulovič – člen rozhodcovskej komisie 
Ing. Andrea Machalová – člen skokovej komisie 
 
Ďalší prítomní: 
PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková – generálny sekretár SJF 
 
Ospravedlnení hostia: 
Mgr. Pavla Krauspe – predseda voltížnej komisie 
Vladimír Pažitný – predseda komisie vytrvalosti 
Ing. Ladislav Hána – člen záprahovej komisie 
Ľubomír Paučo – predseda komisie všestrannosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na úvod všetkých prítomných pozdravila a privítala podpredsedkyňa  P-SJF p. Rindošová, ktorá zároveň 
navrhla, sa toto stretnutie považovalo za zasadnutie P-SJF so všetkými právomocami s možnosťou prijať 
záväzné rozhodnutia, resp. uznesenia. Prítomní uvedený návrh schválili. 

(hlasovanie: ZA 8 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Štangel, Hanulay 
    NEHLASOVAL 1 – Maxon) 
UZNESENIE PRIJATÉ 
 

Za zapisovateľa bola navrhnutá p.Bačiak-Masaryková, za overovateľov p. Ivan a p. Horváth. 
P-SJF schválilo za zapisovateľa p. Bačiak-Masarykovú a za overovateľov p. Ivana a p. Horvátha. 
(hlasovanie: ZA 8 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Štangel, Hanulay 
    NEHLASOVAL 1 – Maxon) 
UZNESENIE PRIJATÉ 
 

- p. Rindošová navrhla, aby sa rokovanie riadilo programom, ktorý bol zaslaný v pozvánke.  
Na základe tohto návrhuv P-SJF schválilo nasledovný program rokovania: 
1.Otvorenie 
2.Hlasovania „per rollam“ od zasadnutia P-SJF z 29.12.2015 
3.Kontrola Uznesení 
4.Informácia ÚRKK 
5.Činnosť sekretariátu 
6.Výsledok kontroly zo Sociálnej poisťovne 
7.Činnosť a požiadavky komisií, MSR v jednotlivých disciplínach 
8.Rozpočet pre rok 2016 
9.Rôzne 
10.Záver 
(hlasovanie: ZA 8 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Štangel, Hanulay 
    NEHLASOVAL 1 – Maxon) 
UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 

 
 
 
2.Hlasovanie per rollam, ktoré sa uskutočnili od 14.zasadnutia z 29.12.2015 
 
Dňa 26.1.2016 
(Na základe uznesenia z ostatného zasadnutia P-SJF o doplnení sekretariátu o pracovníka, ako aj potreby 
bezproblémového zvládnutia registrácie a evidencie SJF pre rok 2016) 

 Predsedníctvo SJF schvaľuje, prijatie pani Gabriely Hupkovej, nar. 14.4.1979 do pracovného 
pomeru na základe dohody o pracovnej činnosti (10 hodín týždenne). Za uvedenú činnosť jej 
prináleží hrubá mzda vo výške 200 Eur/mesačne. 
Uzavretím dohody a s tým súvisiacich ďalších náležitostí sa poveruje podpredseda P-SJF Janka 
Rindošová. 
HLASOVANIE: 
ZA 9 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Hanulay, Štangel, Magál 
 
Dňa 26.1.2016 
Predsedníctvo SJF schvaľuje, presun finančných prostriedkov kapitoly 13.1. Rozpočtu SJF 2015 
v sume 5400€ do roku 2016, s možnosťou čerpania v roku 2016. 
HLASOVANIE: 
ZA 9 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Hanulay, Štangel, Magál 
 



Dňa 4.2.2016 
(Na základe došlej žiadosti o uvoľnenie z funkcie člena skokovej komisie SJF, ako aj návrhov na doplnenie 
komisie) 

Predsedníctvo SJF schvaľuje úpravu zloženia skokovej komisie SJF nasledovne: 
- zo skokovej komisie odvoláva p. Františka Noseka – na vlastnú žiadosť 
- do skokovej komisie menuje p. Róberta Pála 
- do skokovej komisie menuje p. Andreu Machalovú 
HLASOVANIE: 
ZA 6 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Halo, Štangel 
PROTI 2 – Hanulay, Magál 
NEHLASOVAL 1 – Gíreth 
 
 
3.Kontrola uznesení 
 
- p. Bačiak Masaryková informovala o  nedoriešenej fakturácie od PKO Nitra za nevyužitie priestorov 
z 2013. Po telefonickom rozhovore predniesla požiadavku správkyne PKO, p. Kmečovej a to: buď do konca 
roka 2016 využije SJF priestor PKO na niektorú akciu alebo bude musieť zaplatiť neuhradenú faktúru vo 
výške 1500€. 
P-SJF schvaľuje využitie PKO pre Valné zhromaždenie SJF, ktoré sa uskutoční do 30.6.2016 

(hlasovanie: ZA 8 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Štangel, Hanulay 
          NEHLASOVAL 1 – Maxon) 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
- p. Bačiak Masaryková ďalej informovala o vypovedaní zmluvy zo strany SOZA SJF k 31.12.2015. Nové 
podmienky platenia poplatkov za autorské práva SOZA ukladajú povinnosť nahlasovať každú jednu udalosť, 
v našom prípade pretek, jednotlivo. Náklady SJF sa týmto zdvojnásobia, kde jeden pretek vo voltížnom 
jazdení bude stáť približne 20€ bez DPH a pretek ostatných jazdeckých disciplín cca 9€ bez DPH. Nahlasovať 
preteky vieme aj súhrnne mesiac spätne. Uvedené orientačné ceny sa týkajú pretekov, kde sa vstupné pre 
divákov neplatí. 
P-SJF zaviazalo sekretariát SJF sformulovať a uverejniť oznam na stránke spolu s potrebnými formulármi 
nakoľko povinnosť nahlasovať si a platiť poplatok SOZA za pretek bude mať ten usporiadateľ, ktorý bude 
vyberať na danom preteku vstupné. Ostatným usporiadateľom bude tento poplatok hradiť SJF. 

(hlasovanie: ZA 8 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Štangel, Hanulay 
    NEHLASOVAL 1 – Maxon) 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 

 
4.Informácia ÚRKK 
 
- p. Gánovská informovala prítomných o činnosti ÚRKK SJF a o podnetoch, ktoré ÚRKK riešila od ostatného 
zasadnutia P-SJF dňa 29.12.2015. Komisia riešila celkom 4 podnety. Jednalo sa o podnety: 
1, Ľubomír Paučo vo veci žiadosti o preverenie zistených skutočností zo dňa 2.1.2016 – žiadosť uzavretá ako 
bezpredmetná 
2, Janka Rindošová, Ing. Jaroslav Ivan, Ľubomír Kubiš, Ing. Marek Horváth vo veci žiadosti o prešetrenie 
činnosti predsedníctva jazdeckej oblasti Trenčín – šetrenie stále prebieha 
3, Správa o zistení k udalostiam a priebehu VZ – JO Trenčín  
4, Uznesenie ÚRKK SJF k VZ jazdeckej oblasti Trenčín, konaného dňa 5.2.2016: 
Ústredná revízna a kontrolná komisia, po preskúmaní a zistení všetkých skutočností, ktoré sa udiali počas 
konania Valného zhromaždenia jazdeckej oblasti Trenčín dňa 5.2.2016 považuje za oficiálny a jedine 
platný Zápis a uznesenia v ňom uvedené z rokovania VZ v Motešiciach s pokračovaním v Trenčíne – 



Nozdrkovciach, kde bol za predsedu P-JO Trenčín zvolený Miroslav Maxon a následne členovia P-JO 
Trenčín, kontrolór  a člen disciplinárnej komisie. 
 
P-SJF vzalo na vedomie rozhodnutia ÚRKK, na základe ktorých P-SJF považuje za platný Zápis z VZ JO 
Trenčín v Motešiciach s pokračovaním v Trenčíne – Nozdrkovciach, kde bol za predsedu P-JO Trenčín 
zvolený Miroslav Maxon, ktorého zároveň považuje za člena P-SJF v zmysle platných Stanov SJF. 

(hlasovanie: ZA 8 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Štangel, Hanulay 
    NEHLASOVAL 1 – Maxon) 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
 

5.Činnosť sekretariátu SJF 
 
- p. Bačiak Masaryková informovala o novej pracovníčke sekretariátu, p. Hupkovej, ktorá momentálne 
pracuje na dohodu, 10 hod týždenne. P. Hupková je zodpovedná za registrácie SJF a administratívu. 
Pracovná zmluva jej končí 29.2.2016. Bačiak Masaryková je s ňou spokojná a preto navrhuje prijať p. 
Hupkovú do trvalého pracovného pomeru do 31.12.2016. Platové podmienky jej navrhuje xxxxxx počas 
skúšobnej doby troch mesiacov a následne xxxxxxx 
P-SJF schvaľuje prijatie Gabriely Hupkovej do trvalého pracovného pomeru od 1.3.2016 na dobu určitú do 
31.12.2016 s platom xxxxxxx počas skúšobnej doby prvých troch mesiacov a následne xxxxxx po skončení 
skúšobnej doby. 

(hlasovanie: ZA 9 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay) 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
- p. Bačiak Masaryková informovala o konaní stretnutia generálnych sekretárov EEF v Paríži, dňa 18.3.2016. 
Vyjadrila potrebu zúčastniť sa kvôli reprezentácii krajiny, získaniu skúseností a dostania sa do povedomia. 
P-SJF schvaľuje účasť Bačiak Masarykovej na stretnutí generálnych sekretárov EEF v Paríži dňa 18.3.2016. 

(hlasovanie: ZA 9 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay) 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
- p. Bačiak Masaryková ďalej informovala P-SJF o aktivitách  sekretariátu SJF pre rozvoj federácie: 
1, prioritou sekretariátu bude vždy flexibilita, promptnosť a ústretovosť pre P-SJF, jednotlivé komisie, 
členov a jazdcov SJF 
2, budovanie mena a „značky“ SJF pre odbornú aj laickú verejnosť vydávaním pravidelných tlačových správ, 
informovaní o úspechoch jednotlivých jazdcov, usporadúvanie tlačových konferencií, kde budú tieto 
úspechy aj prezentované. Týmto si sekretariát SJF sľubuje dostanie sa do povedomia širšej verejnosti a tým 
pádom pritiahnutie mládeže k tomuto športu. 
3, zabezpečenie vstupov a prenosov z jazdeckých podujatí do menších a lokálnych športových televízií 
a športových správ či novín. 
4, zviditeľnovať SJF cielenou reklamou 
5, p. Bačiak Masaryková začala rokovanie s niektorými importérmi automobilových značiek kde cieľom je 
vytvorenie partnerstva a spolupráce medzi nimi. Automobilová značka bude vystupovať ako generálny 
partner s vopred dohodnutými podmienkami začo bude ako protihodnota zapožičanie osobného 
motorového vozidla malej triedy pre potreby sekretariátu a 1-2 9-miestne vozidlá, vybavené ťažným 
zariadením. Tieto vozidlá budú slúžiť (bezplatné zapožičanie)klubom SJF na prevoz reprezentácie a jazdcov 
po pretekoch na SR a v zahraničí. Kľúč a podmienky zapožičania určí sekretariát. 
 
- p. Kubiš navrhol zvýšenie platu pre generálneho sekretára, Bačiak Masarykovú, a to na sumu  xxxxxxx 
P-SJF schvaľuje zvýšenie platu Bačiak Masarykovej od 1.3.2016 na sumu xxxxxxxxx. 

(hlasovanie: ZA 9 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay) 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
 
 



- p. Bačiak Masaryková informovala o prebytku v sume +21,60€ v pokladni.  
Bačiak Masaryková navrhla využitie prebytku na nákup občerstvenia najbližšieho zasadnutia P-SJF 
v Bratislave. 
P-SJF schvaľuje využitie prebytku v pokladni 21.60€ na nákup občerstvenia pre najbližšie P-SJF 
v Bratislave. 

(hlasovanie: ZA 9 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay) 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
- p. Bačiak Masaryková informovala o žiadosti Marcely Hulinovej o vrátenie 12€ polatku za licenciu 2013. P. 
Hulinová (licencia č. 06901) zaplatila SJF poplatok 12€ pod klubom Lietavská Lúčka R.M. Tento klub si však 
registráciu na rok 2013 neobnovil, čím p. Hulinová ani v roku 2013 nepretekala. 
P-SJF schvaľuje vrátenie 12€ z roku 2013 Marcele Hulinovej 

(hlasovanie: ZA 7 – Rindošová, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel 
    ZDRŽAL SA 2 – Ivan, Hanulay) 

UZNESENIE PRIJATÉ 
 

 
6.Výsledok kontroly zo sociálnej poisťovne 
 
- p. Rindošová informovala o ukončenej kontrole zo Sociálnej poisťovne. Kontrolovali sa výkazy za 
zamestnancov za rok 2013 a 2014. Jeden bývalý zamestnanec SJF mal chybu v rodnom čísle načo sa však 
zistilo, že chyba nastala na strane poisťovne. Sociálna poisťovňa však upozornila na fakt, že všetky odmeny, 
ktoré vypláca SJF činovníkom, musia byť uhrádzane na účet ich klubu (potreba IČO) a ten to následne 
distribuuje na konkrétne osoby. Kontrola bola uzavretá bez zistených nedostatkov. 
 
 

7.Činnosť a požiadavky komisií, MSR v jednotlivých disciplínach 
 
7a. drezúrna komisia: informáciu podal Richard Potocký, člen drezúrnej komisie 
p. Potocký informoval o zasadnutí drezúrnej komisie, ktoré sa uskutoční na druhý deň, 20.2.2016. Potocký 
žiadal P-SJF o informáciu či sa v rozpočte SJF 2016 počíta aj s kapitolou 6.000€ na podporu športových 
podujatí.  
p. Potocký vyjadril potrebu presnej špecifikácie „podujatia“. 
p. Potocký vyjadril potrebu obnovy kategórie mladých koní v rozpočte SJF 2016. 
p. Ivan odpovedal, že rozpočet SJF s kategóriou mladých koní (KMK) počíta, ale vyslovil možnosť zrušenia 
tejto kapitoly 14. a včlenenia týchto financií do kapitol jednotlivých komisií (skoky, drezúra, ...), aby o 
podmienkach rozhodovali samotné komisie. 
p. Potocký vyjadril potrebu výšky rozpočtu pre drezúrnu komisiu na rok 2016 vo výške 10.000€ 
 
 

7b. skoková komisia: informáciu podala Andrea Machalová, členka skokovej komisie 
p. Machalová informovala  o podrobnostiach zasadnutia skokovej komisie, ktoré sa uskutočnilo dňa 
16.2.2016 vo Zvolene.  
Na tomto zasadnutí si skoková komisia navrhuje za nového predsedu skokovej komisie p. Róberta Pála, čo 
vyjadrili členovia skokovej komisie aj listom adresovaným P-SJF. P. Hanulay sa na základe tohto listu vzdal 
činnosti  v komisii, o čom písomne informoval SJF. 
p. Machalová predniesla požiadavky rozpočtu 2016 za skokovú komisiu vo výške 10.000€ z podpory 
športových podujatí a 30.000€ z priamej podpory komisii. Uvedenú požiadavku aj odôvodnila zámerom 
komisie uskutočniť sústredenia s renomovaným trénerom, ako aj podporou na cestovné "mladých" jazdcov 
na prestížne preteky. 
p. Rindošová upozornila, že doteraz komisia nenavrhla reprezentačného trénera. 
p. Machalová ďalej vyjadrila potrebu riešenia štatútu reprezentanta SJF kde sa upravuje aj nakladanie 
s reprezentačným oblečením (kde, ako a za akých podmienok). 



P-SJF schvaľuje Róberta Pála za predsedu skokovej komisie SJF 
(hlasovanie: ZA 8 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel 

    ZDRŽAL SA 1 –Hanulay) 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
p. Hanulay navrhol Mariána Štangela za člena skokovej komisie. 
P-SJF schvaľuje Mariána Štangela za člena skokovej komisie SJF 

(hlasovanie: ZA 8 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Maxon, Hanulay 
    ZDRŽAL SA 1 –Štangel) 

UZNESENIE PRIJATÉ 

 
 
7c. rozhodcovská komisia: informáciu podal Jozef Paulovič, člen rozhodcovskej komisie 
p. Paulovič Informoval o podrobnostiach z ostatného zasadnutia rozhodcovskej komisie. Komisia na svojom 
zasadnutí navrhuje za predsedu rozhodcovskej komisie, Roberta Fekára. 
P-SJF schvaľuje Roberta Fekára za predsedu rozhodcovskej komisie SJF 

(hlasovanie: ZA 9 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay) 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
p. Paulovič vyjadril potrebu zriadenia veterinárnej komisie.  
p. Rindošová zdôraznila potrebu vypracovania Smernice pre rozhodcov skokových súťaží a Smernice pre 
riadenie skokových súťaží, ktoré rozhodcovská komisia následne predloží P-SJF na pripomienkovanie. 
p. Paulovič informoval o pripravovaných zmenách – navýšenie náhrad rozhodcom, nové povinnosti 
organizátorov pretekov, zmenu v minimálnom štartovnom a maximálnom zápisnom pri skokových 
pretekoch. 
p. Horváth žiadal upresniť povinnosti organizátorov 
p. Ivan kritizoval formuláciu v Zápise z rokovania rozhodcovskej komisie, kde p.Fekár ospravedlňuje p. 
Hubnera a vyvracia obvinenia p. Ivana o tom, že p. Hubner je zodpovedný za neoprávnený štart koňa na 
pretekoch. Túto zodpovednosť prisudzuje organizátorovi pretekov. Následne p.Ivan citoval platnú Smernicu 
riadenia skokových súťaží, kde sa v bode 5 hovorí o povinnostiach rozhodcov a v písmene b/ sa jasne hovorí, 
že rozhodca je povinný dôsledne dbať na dodržiavanie predpisov SJF, napr. na oprávnenosť účasti na 
pretekoch.  
p. Ivan sa vyslovil, že z tejto situácie, ako aj nových návrhov komisie, cítiť zbavovanie sa zodpovednosti 
rozhodcov a presun zodpovednosti na organizátorov a ešte pri navyšovaní náhrad rozhodcom. 
p. Kubiš nesúhlasí, aby organizátori suplovali niektoré činnosti rozhodcov, predsa rozhodcovia sú za to 
platení. Nesúhlasí s pridávaním povinností pre organizátorov, napríklad vypisovaním ďalších tlačív s 
výsledkami jazdcov. Zmeny v skokových pravidlách majú byť aspoň konzultované so skokovou komisiou. 
Ďalej sa vyslovil, že v prvom rade by rozhodcovia mali ovládať svoje povinnosti a potom prideľovať 
povinnosti iným. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.Rozpočet SJF 
 
Prítomní sa všeobecne zhodli na priorite podpory reprezentácie a mládeže, v neposlednom rade však aj 
regiónov a klubov. Je potrebné určenie všeobecného kľúča pre tvorbu rozpočtu pre jednotlivé komisie. 
Jednotlivé komisie majú predložiť svoje požiadavky a vízie pre rozpočet 2016. 
P-SJF poverilo sekretariát k prepracovaniu návrhu rozpočtu SJF 2016 a to nasledovne: 
úprava na výdaje z 2015 
úprava na predpokladané príjmy 2016 
kapitola 5 uvedená samostatne 
P-SJF poveruje p.Gíretha spoluprácou so sekretariátom pri tvorbe návrhu rozpočtu pre rok 2016. Návrh 
Rozpočtu bude zaslaný mailom všetkých členom P-SJF čo najskôr 

(hlasovanie: ZA 9 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay) 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
P-SJF schvaľuje vyplatenie zálohy pre jednotlivé jazdecké oblasti, ktoré majú v absolútnom poriadku 
účtovníctvo, a to vo výške po 1.500€  

(hlasovanie: ZA 9 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay) 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
 

9.Rôzne 
 
P-SJF poveruje p. Maxona k vypracovaniu návrhu pre disciplinárnu komisiu na vylúčenie Doc. PhDr. 
Slavomíra Magála, CSc. zo SJF kvôli opakovaným hrubým porušeniam Stanov SJF a iným Pravidlám a 
Predpisom SJF. 

(hlasovanie: ZA 8 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Štangel, Hanulay 
    ZDRŽAL SA 1 – Maxon) 
UZNESENIE PRIJATÉ 

O ďalšom postupe ohľadom konania mandátovej komisie na VZ v Motešiciach v zložení (pp. Lukáčková, 
Paučo, Babík), ktorá konštatovala a odsúhlasila neplatné mandáty pre TJ Žrebčín Motešice, sa bude P-SJF 
zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí. 
 
p. Halo navrhol Borisa Kodaka za člena voltížnej komisie. 
P-SJF schvaľuje Borisa Kodaka  za člena voltížnej komisie SJF 

(hlasovanie: ZA 9 – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Gíreth, Halo, Maxon, Štangel, Hanulay) 
UZNESENIE PRIJATÉ 
 

p. Hanulay zdôraznil, že Valné zhromaždenie SJF je potrebné usporiadať do konca apríla, nakoľko potom už 
začína sezóna pretekov. Podľa neho konanie VZ má byť priorita P-SJF. 
p. Halo podporil tento termín 
p. Horváth sa opýtal prítomných, či už má niekto vypracovaný návrh Rokovacieho poriadku, Volebného 
poriadku a Stanov SJF – žiadna odozva. 
p. Maxon, p. Ivan, p. Štangel prízvukovali, že návrh Stanov má byť taký, aby ho odsúhlasili všetci členovia P-
SJF a ukázali tým jednotnosť v otázke znenia najdôležitejšieho dokumentu SJF 
p. Ivan – toto by bol dobrý signál voči širokej jazdeckej verejnosti. 
p. Ivan súhlasil, že VZ môže byť aj v apríli, ako to prezentuje a viackrát prízvukuje p.Hanulay a zároveň žiada 
p. Hanulaya o vypracovanie, resp. predloženie dokumentov potrebných k VZ (Stanovy, Rokovací a volebný 
poriadok) na najbližšie zasadnutie P-SJF (resp. zaslať mailom aj skôr).   
p. Bačiak Masaryková informovala, že budúci týždeň by mala byť k dispozícii vzorová verzia Stanov pre 
športové zväzy. Bude v rozsahu cca 40-60 strán a môže ju p. Hanulayovi zaslať. 
p. Maxon navrhuje, aby si prítomní pripravili do najbližšieho zasadnutia P-SJF základné tézy stanov, aby sme 
sa mali od čoho odraziť. 

 
 



Prítomní sa zhodli na potrebe stretnutia cca do 14 dní, najmä za účelom prerokovania Rozpočtu SJF pre rok 
2016, ako aj príprave dokumentov k Valnému zhromaždeniu SJF 
 

10.Záver 
 
Na záver podpredsedkyňa P-SJF p. Rindošová poďakovala všetkým prítomným a o cca 16.00 hod. 
15. zasadanie P-SJF ukončila.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave 19.2.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:       Overili:   

  .........................................................   ......................................................... 
   PhDr.Zuzana Bačiak-Masaryková v.r.   Ing. Jaroslav Ivan v.r.    
 
 
 

 
......................................................... 

    Ing. Marek Horváth v.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


