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DISCIPLINÁRNA KOMISIA SJF 
 

 
 

Zápis (Rozhodnutie Disciplinárnej komisie) z prejednania podnetu 
 
navrhovateľ – autor podnetu: Predsedníctvo SJF (uznesenie zo dňa 1.4.2017) 
podnet smerujúci proti: JK REITGROUP PRIBULA PREŠOV 
predmet: porušenie Registračného poriadku SJF – predloženie registračných tlačív pre rok 2017, kde sa 
nachádzajú mená a podpisy členov (Katarína Pribulová, Eva Svobodová a Lenka Bašistová), ktorí nikdy 
nežiadali registráciu v klube JK REITGROUP PRIBULA Prešov  
 
doručené na Sekretariát SJF: 1.4.2017 
doručené na Disciplinárnu komisiu: 1.4.2017 
poplatok zaplatený: oslobodené podľa Článku 2, bod 4 Registračného poriadku SJF 
 
 

Vyjadrenie a rozhodnutie Disciplinárnej komisie SJF 
 

Disciplinárna komisia po preskúmaní podnetu, ako aj listinných dôkazov poskytnutých Sekretariátom SJF 
- aktuálna evidencia SJF 
- registračné tlačivá klubu PARKUR TEAM Prešov pre rok 2017 (registrovaná a podpísaná Katarína 
Pribulová) 
- registračné tlačivá klubu JK REITGROUP PRIBULA Prešov pre rok 2017 (registrovaná a podpísaná Katarína 
Pribulová, Eva Svobodová, Lenka Bašistová) podpísané štartutárom Milanom Pribulom 
- vyjadrenia členov Katarína Pribulová, Eva Svodová, Lenka Bašistová 
- vyjadrenie štatutára klubu JK REITGROUP PRIBULA Prešov Milana Pribulu 
 
 

Disciplinárna komisia zistila, že Katarína Pribulová vyjadrila svoj súhlas, poskytla osobné údaje a 
podpísala registráciu pre rok 2017 iba klubu PARKUR TEAM Prešov a žiadnemu inému klubu svoj súhlas 
nedala ani nepodpisovala žiadnu inú žiadosť (vyjadrenie zo dňa 24.3.2017). 

Disciplinárna komisia zistila, že Eva Svobodová nedala žiadny ústny ani písomný súhlas na aktiváciu 
svojej licencie číslo 05723 pre rok 2017 (vyjadrenie zo dňa 21.3.2017). 

Disciplinárna komisia zistila, že Lenka Bašistová nemá žiadnu vedomosť o tom, že pre rok 2017 
podpisovala registračný list – žiadosť o registráciu jazdcov pre rok 2017 (vyjadrenie zo dňa 27.3.2017). 

 
 
 
Vo vyjadrení zo dňa 6.4.2017 klubu JK REITGROUP PRIBULA Prešov, štatutár klubu Milan Pribula k 

registrácii Kataríny Pribulovej uvádza, že jej registráciu v klube PARKUR TEAM Prešov považuje za prestup 
a nikdy k tomu klub, ako účastník prestupového konania nedal súhlas a z tohto dôvodu ako zákonný 
zástupca (otec) podpísal členstvo Kataríny Pribulovej vo svojom jazdeckom klube. 

Disciplinárna komisia konštatuje, že podľa Registračného poriadku: Členstvo fyzickej osoby vzniká na 
základe žiadosti, ktorá sa podáva na príslušný kalendárny rok a zmena klubovej príslušnosti (prestup) sa 
dotýka zmeny v priebehu roka, ak už bol člen SJF pre daný rok zaevidovaný v inom klube. V prípade 
registrácie člena na "nový kalendárny rok", táto nie je považovaná za zmenu klubovej príslušnosti (prestup) 



v zmysle Registračného poriadku a tu nie je klub, kde bol jazdec registrovaný predtým, účastníkom 
prestupového konania – ako sa mylne domnieva Milan Pribula vo svojom vyjadrení. 

Ďalej Disciplinárna komisia konštatuje, že oprávnenie na podpísanie členstva Kataríny Pribulovej, ktorá 
má t.č. 21 rokov,  otcom – ako zákonným zástupcom je neoprávnené. Vzhľadom k veku a podľa informácií 
so Sekretariátu SJF je Katarína Pribulová svojprávna a plne spôsobilá na právne úkony, teda aj na 
podpisovanie registračných tlačív SJF.  

 
Vo vyjadrení zo dňa 6.4.2017 klubu JK REITGROUP PRIBULA Prešov, štatutár klubu Milan Pribula k 

registrácii Evy Svobodovej, prikladá jej stanovisko zo dňa 6.4.2017, v ktorom sa uvádza, že Eva Svobodová 
pôsobí v jazdeckom športe v Holandsku a jej rodičia požiadali o registráciu bez jej vedomia a aktivovali jej 
jazdeckú licenciu v klube. Ďalej Eva Svobodová písomne prehlásila, že má záujem o registráciu v klube JK 
REITGROUP PRIBULA Prešov pre rok 2017.  

Následne dňa 10.4.2017 zaslala Eva Svobodová na Sekretariát SJF vyjadrenie, kde vyhlasuje, že jej prvé 
stanovisko k deaktivácii registrácie je definitívne. Jej podpis na registračnom tlačive bol sfalšovaný a o 
členstvo v klube požiadané bez jej vedomia.   

 
Vo vyjadrení zo dňa 6.4.2017 klubu JK REITGROUP PRIBULA Prešov, štatutár klubu Milan Pribula k 

registrácii Lenky Bašistovej, prikladá jej čestné prehlásenie z 5.4.2017, v ktorom sa uvádza, že s registráciou 
v klube JK REITGROU PRIBULA Prešov pre rok 2017 súhlasila a registračné tlačivo za ňu (z dôvodu svojho 
vycestovania) podpísala jej sestra Michaela. Zároveň súhlasí, aby bola aj naďalej registrovaná v tomto 
klube. 

Dňa 6.4.2017 zaslala Lenka Bašistová aj na Sekretariát SJF list podobného obsahu, ako predložil Milan 
Pribula k vyjadreniu klubu. 

Lenka Bašistová je plnoletá a plne spôsobilá na právne úkony a nebolo predložené žiadne 
splnomocnenie, ktoré by oprávňovalo iné osoby k podpisu registračných tlačív v jej mene. 

 
 
Disciplinárna komisia SJF brala do úvahy všetky listinné dôkazy a všetky skutočnosti v uvedenej veci, 

najmä zohľadnila obsah registračných tlačív podaných na Sekretariát SJF, jednoznačné vyjadrenie Kataríny 
Pribulovej, tri vyjadrenia s vysvetlením Evy Svobodovej a dve vyjadrenia s vysvetlením Lenky Bašistovej, ako 
aj vyjadrenie štatutára klubu JK REITGROUP PRIBULA Prešov Milana Pribulu.  
 
 
 
 
Na základe uvedeného Disciplinárna komisia SJF rozhodla, že: 
 
 

a) udeľuje členke SJF  Lenke Bašistovej (v zmysle Článku 3 bodu 1, písmena a/ Disciplinárneho 
poriadku SJF)  napomenutie – za porušenie postupov pri registrácii v SJF (nepodpísanie 
registračných tlačív pre rok 2017 vlastnoručne, alebo osobou splnomocnenou na tento úkon a 
dodatočné potvrdenie neoprávneného úkonu inou osobou) 
 

b) udeľuje štatutárovi klubu  JK REITGROUP PRIBULA Prešov Milanovi Pribulovi (v zmysle Článku 3 
bodu 1, písmena a/ Disciplinárneho poriadku SJF)  napomenutie – za porušenie postupov pri 
registrácii v SJF (nepodpísanie registračných tlačív pre rok 2017 členmi SJF vlastnoručne, alebo 
osobou splnomocnenou na tento úkon) 
 

c) udeľuje klubu JK REITGROUP PRIBULA Prešov (v zmysle Článku 3 bodu 1, písmena b/ 
Disciplinárneho poriadku SJF) pokutu vo výške 500€ - za neoprávnené manipulovanie s 
registračnými tlačivami SJF (nepodpísanie registračných tlačív pre rok 2017 členmi SJF vlastnoručne, 
alebo osobou splnomocnenou na tento úkon). Pokutu je klub povinný zaplatiť do 7 dní od 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. V prípade, že klub uvedenú pokutu v stanovenej 
lehote nezaplatí využíva Disciplinárna komisia SJF právo podľa Článku 3 bodu 1 písmena c/ 



Disciplinárneho poriadku SJF a udeľuje klubu JK REITGROUP PRIBULA Prešov zákaz činnosti na 
dobu do zaplatenia pokuty. 
Zákazom činnosti sa rozumie pozastavenie akejkoľvek športovej činnosti klubu (jeho členov a koní), 
administratívnej a legislatívnej činnosti voči SJF. 

 
 
 
Na základe uvedeného: 
 
 

Disciplinárna komisia SJF odporúča Predsedníctvu SJF, aby uznesením potvrdilo registráciu Kataríny 
Pribulovej v klube PARKUR TEAM Prešov.  

 
 
Disciplinárna komisia SJF má za to, že Eva Svobodová nebola zaregistrovaná ako člen SJF pre rok 

2017.  
 
 
Disciplinárna komisia SJF odporúča Predsedníctvu SJF, aby uznesením potvrdilo registráciu Lenky 

Bašistovej v klube JK REITGROUP PRIBULA Prešov.  
 
 
 

 
 
 
 
       Tento Zápis – Rozhodnutie sa doručí na Sekretariát SJF, ktorý zabezpečí jeho doručenie účastníkom, a to 
Predsedníctvu SJF, štatutárovi klubu JK REITGROUP PRIBULA Prešov Milanovi Pribulovi, ako aj ostatným 
účastníkom, ktorí vyplynuli v procese preverovania: Kataríne Pribulovej, Eve Svobodovej a Lenke Bašistovej. 
  
 
        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: 26.04.2017 
 
  
 
 
 
 

Andrea Machalová vr – predseda DK 
 
 


