
           Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6,  832 80 Bratislava 

 
 

Zápisnica  
zo  zasadnutia Predsedníctva  SJF v Senci 28.5.2017 

 
 
  
 
Prítomní členovia  P - SJF: 
Ing. Vladimír Chovan, predseda SJF 
Janka Rindošová, VSO – člen P-SJF 
Ing. Jaroslav Ivan, SSO – člen P-SJF 
Ing. Marek Horváth, zástupca z členov SJF – člen P-SJF 
 
Prítomní hostia: 
PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková – generálny sekretár SJF 
 
Ospravedlnený: 
Marian Štangel, zástupca športovcov – člen SJF 
 
Ospravedlnený, pozvaný hosť: 
Ing. Zuzana Gánovská – predseda Kontrolnej komisie SJF 
 
 
Zasadnutie Predsedníctva SJF (ďalej len P-SJF) otvoril predseda SJF Vladimír Chovan, ktorý zároveň 
privítal prítomných členov P-SJF a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P-SJF schválilo za zapisovateľa zasadnutia P-SJF Zuzanu Bačiak Masarykovú a za overovateľov 
zápisnice Jaroslava Ivana a Mareka Horvátha. 

hlasovanie:  ZA 4 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
 
 
P-SJF schválilo program zasadnutia P-SJF: 

1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov 
3. Schválenie programu 
4. Hlasovania per rollam od 25.4.2017 
5. XII. VZ SJF 
6. Rôzne 
7. Záver 
 
hlasovanie:  ZA 4 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth 
UZNESENIE PRIJATÉ 
 

4. Hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnili od 6. zasadnutia P-SJF 25.4.2017 v Bratislave 
 
15.5.2017 
P - SJF schvaľuje návrh Rozpočtu SJF pre rok 2017. Návrh Rozpočtu SJF pre rok 2017 tvorilo prílohu 
mailu tohto per rollam hlasovania. 
Hlasovanie: 
ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel 
Uznesenie prijaté. 
 
16.5.2017 
Predsedníctvo SJF schvaľuje Návrh Stanov SJF, Návrh Rokovacieho poriadku a Návrh Volebného 
poriadku k rokovaniu XII. Valného zhromaždenia dňa 29.5.2017 v Senci. 
Uvedené návrhy budú považované za oficiálne Návrhy Predsedníctva SJF a tvorili prílohu tohto per 
rollam hlasovania. 
Hlasovanie: 
ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel 
Uznesenie prijaté. 
 
22.5.2017 
„Predsedníctvo SJF zamieta odvolanie Milana Pribulu (zo dňa 15.5.2017) voči rozhodnutiu 
Disciplinárnej komisie SJF a potvrdzuje stanovisko Disciplinárnej komisie SJF (zo dňa 26.4.2017).“ 
Hlasovanie: 
ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel 
Uznesenie prijaté. 
 
5. XII. VZ SJF 

 
P-SJF prerokovalo očakávaný priebeh Valného zhromaždenia SJF a jeho zabezpečenie. 
 
p. Bačiak Masaryková predniesla všetky došlé návrhy, ako aj informovala o došlých správach od jednotlivých 
komisií SJF k VZ, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke SJF. Správu nedodali skoková komisia, komisia 



reiningu, komisia vytrvalosti (dodá písomne priamo na VZ), komisia všestrannosti a Kontrolná komisia SJF 
(predsedkyňa kontrolnej komisie svoju správu nezverejní a požaduje správu predniesť osobne na VZ) 
 
p. Bačiak Masaryková informovala o požiadavke predsedkyne kontrolnej komisie p. Gánovskej, aby bol pridelený 
jeden mandát/hlas každému štatutárovi klubu, ktorý nemá licenciu. Po preverení skutočnosti u hlavnej kontrolórky 
športu p. Fisterovej, by sa mal navýšiť len súčet členov pre výpočet mandátov (následne deliť 3) a nie automaticky 
počet mandátov o jeden hlas. 
 
P-SJF schvaľuje, na základe stanoviska Hlavnej kontrolórky športu SR p. Fisterovej, úpravu počtu mandátov na 
XII. VZ SJF (+1 člen do súčtu členov pre výpočet mandátov) pre kluby, kde štatutár klubu nemá žiadnu licenciu 
(športvec, ani činovník/športový odborník). 

hlasovanie:  ZA 4 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
 

6. Rôzne 

 
p. Ivan - poukázal na nutnosť riešenia delegovania zahraničných rozhodcov na slovenských národných pretekoch 
nakoľko máme nedostatok rozhodcov vo všetkých disciplínach a organizátor osloví zahraničných rozhodcov. Mnohí 
títo zahraniční rozhodcovia nie sú ale vedení ako FEI rozhodcovia a naše pravidlá túto podmienku vyžadujú.  Jedine 
záprahy majú v tomto čiastočnú výnimku schválenú do konca roka. Túto vec bude treba neodkladne riešiť aj pre 
ostatné disciplíny – samozrejme, ak o to prejavia záujem jednotlivé športové komisie a vec bude prediskutovaná v 
Komisii športových odborníkov. 
 
P-SJF žiada Komisiu športových odborníkov SJF k zaujatiu stanoviska pre národné preteky SR v Čl. 144a bod 4 
Všeobecných pravidiel SJF o možnosti poskytnutia výnimky pre rok 2017 a k vypracovaniu koncepčného návrhu 
riešenia, prípadne návrhu k zmluvnej spolupráci s okolitými federáciami. 

hlasovanie:  ZA 4 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
 
p. Ivan – apeloval na sekretariát, aby dôslednejšie kontroloval došlé rozpisy pretekov, nakoľko sa v nich vyskytujú 
viac – či menej závažné nedostatky, ktoré je potrebné prekonzultovať s organizátorom, ale hlavne s osobou 
zodpovednou za schvaľovanie rozpisov. Zvlášť poukázal na nedostatok - chýbajúci podpis predsedu pony komisie 
p.Machalovej, ktorý je potrebný vždy, ak sa na pretekoch vyskytujú aj pony súťaže. 
 
 
V Bratislave, dňa 28.5.2017  
 
 
 
 
 
 
Zapísala:      Overili:   

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

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

                 Marek Horváth v.r. 


