
            Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6,  832 80 Bratislava 

 

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SJF 
 

 
 
 

Zápis (Rozhodnutie Disciplinárnej komisie) z prejednania podnetu 
 
navrhovateľ – autor podnetu: Milan Lechnický, člen SJF 
podnet smerujúci proti: Vladimír Chovan, predseda SJF 
predmet: porušenie stanov Článok IV - Práva a povinnosti členov SJF, bod 2, písmeno i) a c) 
 
doručené na Sekretariát SJF: 24.4.2017 
doručené na Disciplinárnu komisiu: 26.4.2017 
poplatok zaplatený: dňa 25.4.2017 
 
 
 

Šetrenie Disciplinárnej komisie SJF 
 
Disciplinárna komisia obdržala podnet Milana Lechnického, ktorý smeruje voči Vladimírovi 

Chovanovi, ktorý mal zámerne nepodniknúť nijaké kroky k prešetreniu podozrení z diskriminácie a 
neoprávneného vyplatenia finančných prostriedkov z rozpočtu SJF na rok 2016 a z dotácie MŠVVaŠ SR na 
rok 2016. Okrem toho, že Vladimír Chovan mal nepodniknúť nijaké kroky k náprave, ktoré by mohli predísť 
prípadným škodám na majetku či povesti SJF, ani nikoho nepoveril preverením ním uvedených pochybení.  
 
 

Dňa 7.2.2017 Milan Lechnický zaslal list predsedovi SJF Vladimírovi Chovanovi a predsedovi skokovej 
komisie SJF Róbertovi Pálovi, v ktorom poukazuje na podľa neho netransparentnosť a zmätočnosť návrhu 
na rozdelenie finančných prostriedkov skokovou komisiou a následného uznesenia prijatého Predsedníctvom 
SJF. 
 

Na základe uvedeného listu bola dňa 24.3.2017 zaslaná sekretariátom SJF Milanovi Lechnickému 
odpoveď v mene predsedu SJF Vladimíra Chovana v znení: "Skoková komisia SJF dostala svojím 
personálnym zvolením plnú dôveru P-SJF na to, aby si riadne a svedomito plnila svoje úlohy a povinnosti. 
Sme plne presvedčení, že tak aj činí a sme s prácou skokovej komisie spokojní." 
 
 Podľa Milana Lechnického k podozreniam uvedeným v korešpondencii nezaujal Vladimír Chovan 
nijaké meritórne stanovisko, pričom prostredníctvom sekretariátu poskytol len všeobecné frázovité 
vyjadrenia. Z textu vyjadrenia sa dá podľa Milana Lechnického vyvodiť dôvodný predpoklad, že Vladimír 
Chovan nepodnikol nijaké kroky k náprave, ktoré by mohli predísť prípadným škodám na majetku či povesti 
SJF. Týmto podľa Milana Lechnického účelovým, zámerným a vedomým postupom nekonal v súlade s 
ustanoveniami Stanov, čím mal porušil ustanovenia Stanov SJF v bodoch: 
 
1/ Článok IV - Práva a povinnosti členov SJF, bod 2, písmeno i) "ochraňovať a zveľaďovať majetok SJF", 
tým, že nepreveril opodstatnenosť podozrení, ktoré sa týkajú rozhodnutia Predsedníctva SJF, ktorého je 
členom, pričom toto rozhodnutie môže podľa Milana Lechnického viesť k finančnej újme SJF v budúcnosti, 
ak sa potvrdí neoprávnenosť už vyplatených finančných odmien. Na preverenie namietaných skutočností má 



podľa Milana Lechnického p. Chovan ako Predseda SJF a člen Predsedníctva SJF v zmysle Článku VII stanov 
SJF jasne stanovené právomoci, pričom ani jednu z nich nevyužil. 
 
2/ Článok IV – Práva a povinnosti členov SJF, bod 2, písmeno c) "chrániť a podporovať svojím konaním a 
správaním dobré meno SJF a jazdeckého športu", pretože podľa Milana Lechnického nevyužil právomoci 
Predsedu SJF a člena Predsedníctva SJF na preverenie a odstránenie namietaných skutočností, tak že 
znemožnil predísť poškodeniu mena SJF prípadným zverejnením diskriminačných postupov a 
neoprávnených výplat finančných odmien v prípade, ak tieto budú potvrdené. Milan Lechnický podotýka, 
že k zverejneniu by došlo prostredníctvom MŠVVaŠ SR, ktoré je povinné o svojej činnosti informovať 
verejnosť. Svojou nečinnosťou podľa Milana Lechnického p. Chovan dobré meno SJF v tomto prípade priamo 
ohrozuje, nakoľko nevykonal nijaké opatrenia, aby sa poškodeniu dobrého mena predišlo.    
 
 
 

Stanovisko Disciplinárnej komisie 
 
Disciplinárna komisia SJF brala do úvahy všetky listinné dôkazy a všetky skutočnosti v uvedenej veci, ako 

aj ustanovenia Stanov SJF. 
 
Skoková komisia SJF je zriadená ako poradný orgán, na odborné posudzovanie otázok súvisiacich s 

činnosťou SJF, Predsedníctvom SJF na základe Článku XIII. Stanov SJF a členovia komisie (vrátane 
predsedu komisie) sú menovaní uznesením Predsedníctva SJF. 

 
Disciplinárna komisia konštatuje, že Vladimír Chovan ako Predseda SJF a člen Predsedníctva SJF nemá 

právo preverovať, nijako meniť ani upravovať rozhodnutia Predsedníctva SJF. Predsedníctvo SJF (a teda aj 
jeho členovia, vrátane predsedu) sa za svoju činnosť (a teda aj svoje rozhodnutia) zodpovedá v zmysle 
Článku VIII, bodu 1 Stanov SJF, výlučne Valnému zhromaždeniu SJF. 

 
k odrážke 1/ 

Milan Lechnický len navodzuje hypotetický stav, keď konštatuje, že rozhodnutie Predsedníctva SJF: 
"môže viesť", "ak sa potvrdí" ....atď. a tým konštatuje porušenie stanov. 

Milan Lechnický ďalej uvádza, že právomoci predsedu a člena predsedníctva sú jasne stanovené v 
Článku VII stanov SJF. Tento článok však pojednáva o právomociach Valného zhromaždenia SJF, takže 
Disciplinárnej komisii nie je jasné čo má Milan Lechnický na mysli. O právomociach Predsedu SJF a 
Predsedníctva SJF podrobne pojednáva Článok VIII, Stanov SJF. 

 
k odrážke 2/ 

Milan Lechnický navodzuje hypotetický stav, keď  konštatuje, že Vladimír Chovan ako Predseda SJF a 
člen Predsedníctva SJF: "znemožnil predísť", "prípadným zverejnením", "v prípade, ak tieto budú potvrdené", 
"by došlo",  ....atď. a tým konštatuje porušenie stanov. 

 
 
Disciplinárna komisia nemôže postihovať Predsedu SJF ani člena Predsedníctva SJF za jeho rozhodnutia  

a právomoci, ktoré mu delegovalo Valné zhromaždenie. Disciplinárna komisia nemôže postihovať Predsedu 
SJF ani člena Predsedníctva SJF, ani žiadneho iného člena SJF v predstihu alebo preventívne, aby nenastal 
navodený hypotetický stav. 

 
 Disciplinárna komisia má za to, že Vladimír Chovan ako Predseda SJF a člen Predsedníctva SJF konal 

plne v súlade so Stanovami SJF, v rozsahu svojich kompetencií a právomocí. 
 

 
 

 



Na základe uvedeného Disciplinárna komisia SJF rozhodla, že: 
 
podnet Milana Lechnického smerovaný proti Vladimírovi Chovanovi je neopodstatnený a v plnom rozsahu 
ho zamieta. 
 
 
 
       Tento Zápis – Rozhodnutie sa doručí na Sekretariát SJF, ktorý zabezpečí jeho doručenie účastníkom, a to 
Milanovi Lechnickému a Vladimírovi Chovanovi.  
 
 
        Voči tomuto rozhodnutiu je možné v zmysle Článku 2 bodu 10 Registračného poriadku SJF sa odvolať 
do 15 dní od jeho doručenia. Odvolanie treba podať písomne na Sekretariát SJF. O Odvolaní rozhodne 
Predsedníctvo SJF a jeho rozhodnutie je konečné.  

 
 
 
 

         Tento Zápis bol schválený Disciplinárnou komisiou dňa: 26.05.2017 
 
  
 
 
 
 

Andrea Machalová – predseda DK 
 
 


