
           Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6,  832 80 Bratislava 

 
 

Zápisnica  
zo  zasadnutia Predsedníctva  SJF vo Zvolenskej Slatine 16.12.2016 

 
 
  
 
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 
Marián Štangel, zástupca športovcov SJF – člen P-SJF 
 
Prítomní hostia: 
Ing. Zuzana Gánovská, predseda Kontrolnej komisie SJF 
Ing. Andrea Machalová, predseda Disciplinárnej komisie SJF, predseda komisie PONY SJF, zástupca 
skokovej komisie SJF 
MVDr. Marián Pavľak, predseda Voltížnej komisie SJF 
Mgr. Vladimír Pažitný, predseda komisie Vytrvalosti SJF 
Ing. Ladislav Hána, predseda komisie Záprahy 
Dušan Sabo 
Mgr. Dušan Polák 
 
Ďalší prítomní: 
PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková – generálny sekretár SJF 
Ing. Jakub Vojtek 
Juraj Lehocký 
Rastislav Súpek 
 

 

 
 
Zasadnutie Predsedníctva SJF (ďalej len P-SJF) otvoril predseda SJF Vladimír Chovan, ktorý zároveň 
privítal prítomných členov P-SJF, predsedu Kontrolnej komisie SJF, predsedu Disciplinárnej komisie, 
zástupcov jednotlivých športových komisií, ako aj ďalších hostí 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 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
 



P-SJF schválilo program zasadnutia P-SJF: 
1. Otvorenie 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov 
3. Schválenie programu 
4. Hlasovania per rollam 
5. Činnosť sekretariátu 
6. Informácia o VZ KŠZ, SOV, FEI 
7. Kontrolná komisia SJF – činnosť, podnety 
8. Disciplinárna komisia SJF – činnosť, podnety 
9. Rozpočet SJF – priebežné čerpanie, talentovaná mládež... 
10. Športové komisie, Vzdelávacia komisia, „Rozhodcovská“ komisia, návrhy MSR 2017, 

technické podmienky pre usporiadateľov,  MSR 2017, SZVJ voltíž 
11. Rôzne 
12. Záver 
 
hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel 
UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 

- predseda SJF p. Chovan konštatoval, že body 1-3 už prebehli. 
 

4. Hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnili od 3. zasadnutia P-SJF 3.11.2016 v Bratislave 
 
17.11.2016 
Na základe uznesenia Záprahovej komisie SJF, neschvaľuje Predsedníctvo SJF čerpanie finančných 
prostriedkov z Rozpočtu SJF 2016 kapitola 13.6. Podpora organizátorom športových podujatí pre 
disciplínu Záprahy nasledovne: 
JZK EQUS Poprad – záprahový parkúr Veľká Lominca 250€ 
JK pri NŽ Topoľčianky – Višegrádsky pohár               750€ 
TJ Žrebčín Motešice – Majster opratí 2016   500€ 
JK Czajlik Ranch – Halový parkúr 3.12.2016   250€ 
ŠKMK Čierna Voda – 4x jednodňové preteky  1.000€ 
*za predpokladu dodania výsledkových listín sekretariátu SJF. 
Hlasovanie: 
ZA 0  
PROTI 0  
ZDRŽAL SA 2 – Ivan, Horváth 
NEHLASOVAL 3 – Chovan, Rindošová, Štangel  
Uznesenie neprijaté. 
 
30.11.2016 
Predsedníctvo SJF schvaľuje zmenu Článku 3, bod 2 Smernice 02/2016 – Nakladanie s finančnými 
prostriedkami SJF pridelenými jazdeckým oblastiam SJF. Nové znenie celého bodu 2: „O nakladaní 
s finančnými prostriedkami jazdeckej oblasti rozhoduje predsedníctvo jazdeckej oblasti.“ 
Hlasovanie: 
ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel  
PROTI 0  
ZDRŽAL SA 0 
Uznesenie prijaté. 



 
 

5. Činnosť sekretariátu 
 
- p. Bačiak Masaryková informovala, že všetky uznesenia z predošlého zasadnutia P-SJF sú 
splnené. Čo sa týka Rozhodcovskej komisie, tento výraz sa nachádza vo Všeobecných pravidlách 
SJF a v Smernici riadenia skokových súťaží pri delegovaní rozhodcov na súťaže. 
Prítomní sa zhodli, že zmenou názvu Rozhodcovská komisia sa budú zaoberať na najbližšom 
zasadnutí P-SJF kde by sa zároveň mala ustanoviť Komisia športových odborníkov SJF (predtým 
Rozhodcovská komisia SJF).  
- p. Bačiak Masaryková ďalej informovala prítomných, že SJF prešla bezpečnostným projektom bez 
vážnych nedostatkov. Upozornila na Zákon o ochrane osobných údajov, kde v registračných 
tlačivách pribudla kolónka na podpisy jednotlivých členov, príp. zákonných zástupcov nakoľko 
sekretariát je často v kontakte aj s jednotlivými členmi. Bez riadne podpísaných súhlasov aj od 
jednotlivých členov, nebude možné prihlášku na registráciu SJF 2017 akceptovať. Zároveň je 
potrebné aby Poučenie oprávnenej osoby pri nakladaní s osobnými údajmi podpísali aj všetci 
členovia P-SJF, predseda Kontrolnej komisie SJF a predseda Disciplinárnej komisie SJF nakoľko 
majú oprávnenie nahliadať do jednotlivých interných dokumentov SJF.  
Prítomní členovia P-SJF (pp. Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel), predseda Kontrolnej 
komisie SJF (p. Gánovská) a predseda Disciplinárnej komisie SJF (p. Machalová) priamo na 
mieste predmetné Poučenie aj podpísali. 
 
- p. Bačiak Masaryková následne predniesla požiadavky, návrhy a ďalšie potrebné informácie na 
základe ktorých P-SJF prijalo viaceré uznesenia. 
 
P-SJF schvaľuje udelenie zlatého odznaku Jozefovi Halgošovi pri príležitosti životného jubilea. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
P-SJF schvaľuje zloženie inventarizačnej komisie SJF pre rok 2016 v zložení: predseda Zuzana 
Bačiak Masaryková, členovia Gabriela Hupková a Marián Štangel 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
P-SJF schvaľuje uzavretie Dohody o vzájomnej spolupráci medzi UMB Banská Bystrica a SJF kde 
predmetom dohody je rozvoj telesnej výchovy a športu, spolupráca v oblasti vzdelávania, 
diagnostiky a výmeny informáciu v oblasti športu. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
P-SJF schvaľuje odmenu vo výške 1.200€ (100€ mesačne) pre Andreu Machalovú, ktorá spracuje 
skokový rebríček 2016 (národné preteky a medzinárodné preteky), kde vzorovú tabuľku dodá 
Marek Horváth a výsledky dodá sekretariát SJF. Odmena bude vyplatená z rozpočtu skokovej 
komisie SJF. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 



P-SJF schvaľuje účasť Silvii Gavorníkovej ako bezpečnostného komisára na FEI the National 
Statistics forum 9. – 11.2.2017 v Tattersalls, Anglicko. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
P-SJF postupuje žiadosť o finančný príspevok od ZJK Hlohovec na príslušnú oblasť ZSO SJF 
a žiadosť o finančný príspevok zo Žrebčína Kopčany za organizáciu parkúrových pretekov na 
skokovú komisiu SJF. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
P-SJF ukladá povinnosť sekretariátu SJF prerokovať so ZCHKS tvorbu kariéry jazdca a koňa 2017 
a spoluprácu pri vydávaní časopisu Svet koní. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
- predseda SJF, p. Chovan informoval o stretnutí klubov v ZSO a BAO, ktorých sa zúčastnil. Kluby si 
na týchto stretnutiach navrhli za svojich zástupcov p. Dušana Saba a p. Dušana Poláka, ktorí budú 
prizývaní na zasadnutia P-SJF, budú koordinovať činnosť v týchto oblastiach do doby zvolenia 
predsedov týchto oblastí na Valnom zhromaždení SJF. 
- p. Rindošová sa pýtala ako prebiehalo stretnutie v BAO a akým spôsob bol navrhnutý p. Polák, 
pretože podľa informácií nezískal nadpolovičnú väčšinu prítomných hlasov. Žiada, aby o potvrdení  
týchto zástupcov (ak sa bude hlasovať) sa hlasovalo osobitne. 
- predseda SJF, p. Chovan vysvetlil, že za p. Poláka, ktorý bol jediným kandidátom v BAO, hlasovalo 
5 klubov a 5 sa zdržalo. Následne však obdržal ešte jedno stanovisko od štatutára klubu, ktorý 
súhlasil, aby bol p. Polák zástupcom za BAO. 
- p. Ivan sa prikláňa k názoru p. Rindošovej hlasovať o každom navrhnutom zástupcovi zvlášť.  
 
O potvrdení navrhovaných zástupcov za oblasti (pp. Saba a Poláka) Predsedníctvom SJF sa 
nakoniec nehlasovalo.  
 
 
Ďalej prítomní analyzovali situáciu ohľadom možnosti prerozdelenia pridelených finančných 
prostriedkov zo SJF pre oblasti BAO a ZSO (kde nemajú predsedu ani predsedníctvo oblasti). 
- p. Ivan vysvetlil, že podľa Stanov SJF, ak už boli financie oblasti raz pridelené (zaslané na účet 
oblasti), môže o nich rozhodovať len predsedníctvo oblasti. 
- p. Horváth upriamil pozornosť na Smernicu o nakladaní s finančnými prostriedkami oblasti, ktorá 
hovorí o povinnosti prideliť oblastiam minimálne 50% z členských príspevkov. Schvaľovanie 
smernice je však v kompetencii P-SJF.  
- predseda SJF, p. Chovan chce hľadať spôsob, ako by bolo možné tieto financie vyplatiť, napríklad 
aj zmenou tejto smernice 
- p. Ivan navrhol, že sa pozrie na presné znenie smernice a navrhne zmenu, aby mohlo P-SJF 
rozhodnúť o vyplatení podpory pre kluby a jazdcov z príslušnej oblasti (kým ešte nebudú financie 

oblasti pridelené) a potom by sa následne táto suma odrátala pri prideľovaní financií pre danú 
oblasť.  
 
 
 
 



6. Informácia o VZ KŠZ, SOV, FEI 
 
- predseda SJF, p. Chovan podal informáciu o valných zhromaždeniach KŠZ, SOV a FEI, na ktorých 
SJF zastupoval. Správa z VZ FEI bude dodaná na sekretariát SJF do 11.1.2017. 
 
 
7. Kontrolná komisia SJF 
 
- p. Gánovská (predseda Kontrolnej komisie SJF) informovala prítomných, že za svoju činnosť sa 
zodpovedá len VZ SJF, ale napriek tomu je ochotná informovať prítomných o činnosti Kontrolnej 
komisie SJF a o jednotlivých podnetoch.  
Kontrolná komisia SJF riešila: 
a/ kontrolu na sekretariáte SJF, ktorá prebiehala v novembri 2016, kde boli podľa p. Gánovskej 
zistené pochybenia a hrubé porušenia finančnej disciplíny z roku 2015, ako aj skutočnosti, že 
daňové priznanie nebolo podané včas, že vyplatenie zvláštnej odmeny účtovníčke p. Valaštíkovej je 
v rozpore s uzatvorenou zmluvou, ako aj iné účtovné nezrovnalosti.   
b/ podnet (sťažnosť) p. Boulbola ohľadom nominácie reprezentácie na MS vo vytrvalosti a 
nerešpektovaní stanoviska komisie Predsedníctvom SJF. Tento podnet považuje za opodstatnený s 
konštatovaním, že p. Boulbol mal pravdu, preto požiadala aj Predsedníctvo SJF o vyjadrenie. 
c/ požiadavky o stanovisko od p.Kubiša a p.Ivana ohľadom právomocí nakladania s finančnými 
prostriedkami jednotlivých jazdeckých oblastí SJF. Svoje stanovisko zaslala na sekretariát SJF. 
- p. Gánovská informovala o svojej požiadavke ako kontrolóra SJF na Predsedníctvo SJF o 
vypracovanie právneho stanoviska k niektorým problémom ohľadom činnosti v SSO, kde podľa nej 
činnosť neprebieha podľa demokratických princípov a prijaté uznesenia SSO sú nezákonné. Zo 
sekretariátu dostala odpoveď, že finančné prostriedky sú na tento rok v Rozpočte SJF na právne 
služby už vyčerpané. 
- predseda SJF, p. Chovan apeloval na p. Gánovskú, aby vo svojich vyjadreniach, správach a 
stanoviskách narábala veľmi citlivo zo slovami ako "hrubé porušenia" alebo "nezákonné". 
 
- p. Ivan v súvislosti so Správou o kontrole na sekretariáte SJF poukazuje na nepresné pomenovanie 
účtovnej operácie, ktorú p. Gánovská v Správe nazvala ako pôžička, čo je podľa nej  "hrubým 
porušením finančnej disciplíny" a pritom išlo iba o mylnú platbu, ktorá bola na druhý deň vrátená.  
- p. Horváth doplnil, že takéto mylné platby sa stávajú a ich opravy predstavujú bežnú účtovnú 
operáciu a nie je možné ich nazvať "hrubým porušením finančnej disciplíny" 
- p. Gánovská  - poznamenala, že to by sa nemalo stávať. 
- p. Ivan ďalej informoval, že p. Gánovská sa v Správe mýli, nakoľko daňové priznanie bolo podané 
včas. Na základe prijatého uznesenie P-SJF zo dňa 29.3.2016 (na 16.zasadnutí P-SJF) bol schválený 
odklad na podanie daňového priznania. Ďalej vyplatenie zvláštnej odmeny pre p. Valaštíkovú je tiež 
schválené uznesením P-SJF zo dňa 29.12.2015. Následne poznamenal, že p. kontrolórka by mala 
najlepšie poznať prijaté uznesenia, lebo podľa Stanov SJF je to práve ona, ktorá má dokonca 
kontrolovať ich plnenie.    
- p. Bačiak Masaryková informovala, že požiada účtovníčku p. Valaštíkovú o písomné vyjadrenie k 
Správe Kontrolnej komisie SJF. 
 
- p. Ivan k podnetu p. Boulbola len poznamenal, že p. Gánovská najprv konštatovala, že p. Boulbol 
"má pravdu" a potom požiadala P-SJF o vyjadrenie. Podľa neho je to neobvyklý postup. P-SJF sa k 
požiadavke kontrolnej komisie vyjadrilo 14.9.2016 na svojom zasadnutí (Zápisnica č. 2 - bod 8b). 
- p. Rindošová upozornila, že p. Gánovská nie je doposiaľ zaškolená MŠVVaŠ a nemá ani vykonanú 
skúšku, teda nemá zrejme vedomosť o tom, akým spôsobom sa vykonávajú kontroly a riešia 



podnety. 
- p. Gánovská poznamenala, že to nie je jej chyba, že Ministerstvo doposiaľ školenie 
nezorganizovalo. 
 
- p. Ivan sa podrobne venoval aj stanovisku kontrolórky SJF p. Gánovskej k jeho požiadavke a k 
požiadavke p. Kubiša. Poznamenal, že kroky a postoje p. Gánovskej už v súčasnej dobe vážne 
ohrozujú legitímny chod SJF a hlavne činnosť v jazdeckých oblastiach. Začalo to požiadavkou 
kontrolórky na Predsedníctvo SJF, aby toto zabezpečilo konanie Valných zhromaždení v jednotlivých 
jazdeckých oblastiach SJF, pokračovalo požiadavkou na odstránenie Zápisnice (s uzneseniami) zo 
stretnutia klubov SSO z internetovej stránky SSO, ako aj požiadavke na Predsedníctvo o 
zabezpečenie právneho stanoviska k činnosti v SSO, kde považuje prijaté uznesenia jedným členom 
predsedníctva (predsedom SSO) za nezákonné a v rozpore s demokratickými princípmi, nakoľko 
podľa nej je predsedníctvo oblasti kolektívny orgán a musí byť aspoň trojčlenné. 
- p. Štangel sa pýtal p. Gánovskej, prečo považuje za nezákonné len uznesenia v SSO, keď rovnakým 
spôsobom (teda s jedným členom predsedníctva oblasti – predsedom) prijíma uznesenia aj VSO. 
Vyslovil presvedčenie, že p. Gánovská týmto nekoná objektívne a nezávisle a vidí za tým zaujatosť 
voči osobe p. Ivana ako predsedu SSO. 
- p. Ivan – pokračoval, že týmto obvineniam je potrebné urobiť koniec, preto, keďže v rozpočte už 
nie sú na právne úkony financie, na vlastné náklady si dal vypracovať právne stanovisko od AK 
ZAHRADNÍK a& Spol. Bratislava, ktoré poskytol členom P-SJF na preštudovanie. Následne prečítal 
základné citácie z tohto stanoviska k uvedeným problémom a po súhlase AK ZAHRADNÍK & Spol. 
oficiálne poskytol toto stanovisko pre potreby SJF. Žiada, aby bolo stanovisko priložené k Zápisnici 
ako príloha. Podľa neho sa toto stanovisko jasne vyjadruje k možnosti činnosti v SSO a VSO, kde sú 
zvolení len predsedovia ako jediný členovia predsedníctva týchto oblasti, ale aj k činnosti v BAO a 
ZSO, kde nie je zvolený predseda ani predsedníctvo. 
Na záver dodal, že p. Gánovská vyžadovala od P-SJF zvolanie VZ oblastí (najmä v BAO a ZSO) a 
pritom si neuvedomila, že je to práve ona, kto môže tieto Valné zhromaždenia legitímne zvolať z 
pozície kontrolóra SJF. 
 
- p. Ivan opierajúc sa o stanovisko predniesol návrhy uznesení P-SJF osobitne pre BAO, ZSO a 
osobitne pre SSO a VSO. 
 

UZNESENIE P-SJF k činnosti BAO a ZSO 

Predsedníctvo SJF sa stotožňuje so stanoviskom AK ZAHRADNÍK & Spol., podľa ktorého: 

"V prípade, ak nedošlo ani len k čiastočnému zvoleniu Predsedníctva jazdeckej oblasti SJF, mohli by 

v praxi vznikať kompetenčné spory o tom, ktorý orgán môže rozhodovať o nakladaní s finančnými 

prostriedkami, ktoré boli pridelené tej ktorej jazdeckej oblasti SJF, nakoľko právomoc rozhodovať 

o nakladaní s finančnými prostriedkami zverenými/pridelenými jazdeckej oblasti SJF bola stanovami 

SJF ako aj Smernicou zverená Predsedníctvu jazdeckej oblasti SJF. Z tohto dôvodu odporúčame zvoliť 

príslušné oblastné orgány (Predsedníctvo jazdeckej oblasti SJF), čo je najskoršie možné na 

mimoriadnom zasadnutí Valného zhromaždenia jazdeckej oblasti SJF". 

Ďalej sa v stanovisku AK ZAHRADNÍK & Spol. uvádza: "S cieľom eliminovať možné 

problémy ohľadom otázky oprávneného subjektu na zvolanie mimoriadneho Valného zhromaždenia 

jazdeckej oblasti SJF odporúčame, aby mimoriadne Valné zhromaždenie jazdeckej oblasti SJF bolo 

zvolané kontrolórom SJF, ktorému túto právomoc explicitne zveruje zákon č. 440/2015 Z. z." 

Je pravda, že kontrolórka SJF vo viacerých vyjadreniach, ako aj na zasadnutiach P-SJF 

apelovala na nevyhnutnosť zvolania VZ jazdeckých oblastí BAO a ZSO. V tej súvislosti žiadala P-

SJF o zabezpečenie ich konania, resp. poverenia zvolaním VZ jazdeckých oblastí SJF iného člena 



jazdeckej oblasti SJF, pritom si však zrejme neuvedomila, že oprávnenosť (alebo právo) zvolania 

VZ jazdeckej oblasti SJF ktorýmkoľvek členom jazdeckej oblasti SJF nie je možné zameniť za 

poverenie a ani nariadiť Predsedníctvom SJF. Tiež si zrejme neuvedomila, že je to práve ona, kto 

môže, z pozície kontrolóra SJF, legitímne zvolať mimoriadne VZ týchto jazdeckých oblastí.  

Predsedníctvo SJF preto konštatuje, že kontrolórka SJF svojím postojom požaduje od P-SJF 

rozhodnutia nad rámec jeho kompetencií v zmysle Stanov SJF a zároveň zneužíva §19, odst. 5 

Zákona 440/2015 Z.z. podľa ktorého sú členovia P-SJF povinní pri rozhodovaní zohľadniť 

stanovisko kontrolóra SJF.  

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 
 
UZNESENIE P-SJF k činnosti SSO a VSO 

Je pravda, že kontrolórka SJF vo viacerých vyjadreniach, ako aj na zasadnutiach P-SJF 

apelovala na nevyhnutnosť zvolania VZ jazdeckých oblastí SSO a VSO. V tejto súvislosti žiadala 

Predsedov týchto jazdeckých oblastí o ich zvolanie. Ako dôvod uvádza že: "zvolení predsedovia 

oblastí podľa Stanov SJF sú aj doposiaľ jedinými členmi predsedníctva oblasti,  nemôžu rozhodovať 

v mene predsedníctva, ani prijímať žiadne uznesenia, pretože nebolo zvolané VZ oblasti a nebolo 

zvolené predsedníctvo oblasti ako kolektívny orgán..." 

Predsedníctvo SJF sa stotožňuje so stanoviskom AK ZAHRADNÍK & Spol., podľa ktorého: 

"právomoci Predsedníctva jazdeckej oblasti SJF (vrátane rozhodovania o nakladaní s finančnými 

a tiež inými prostriedkami SJF, ktoré boli jazdeckej oblasti SJF v rámci SJF pridelené alebo inak dané 

k dispozícii) môže vykonávať aj jednočlenné Predsedníctvo jazdeckej oblasti SJF, tvorené Predsedom 

jazdeckej oblasti SJF (členom Predsedníctva SJF), zvoleným Valným zhromaždením SJF".  

Ďalej sa v stanovisku AK ZAHRADNÍK & Spol uvádza: "Predseda jazdeckej oblasti SJF by mal 

riadne Valné zhromaždenie jazdeckej oblasti SJF zvolať minimálne jedenkrát za rok tak, aby sa 

konalo najneskôr do 30.06. príslušného kalendárneho roka".  

Predsedníctvo SJF preto konštatuje, že postoj kontrolórky SJF vykazuje známky 

nekompetentnosti a neznalosti Stanov SJF a Zákona 440/2015 Z.z., čo sú základné predpoklady 

pre výkon funkcie kontrolóra SJF a vážne ohrozujú legitimitu fungovania SSO a VSO. 

Predsedníctvo SJF považuje doterajšiu činnosť, rozhodovanie a prijímanie uznesení v SSO 

a VSO Predsedami týchto jazdeckých oblastí za plne legitímne a v súlade so Stanovami SJF a 

Zákonom 440/2015 Z.z. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
- p. Vojtek žiada o vysvetlenie, kto poveril p. Ivana zabezpečením právneho stanoviska a 
poznamenal, že takéto právne stanovisko si môže dať vypracovať každý člen SJF.  Ďalej navrhuje, 
aby P-SJF zabezpečilo právnu kanceláriu, kde bude môcť každý člen SJF adresovať svoje podnety a 
požiadavky o stanovisko. 
- p. Ivan vysvetlil, že stanovisko si dal vypracovať ako fyzická osoba na vlastné náklady a nebolo by 
vôbec potrebné a všetkým nezrovnalostiam by sme sa vyhli, keby kontrolórka SJF riadne ovládala 
Stanovy a Zákon 440/2015 Z.z., ktoré má sama vysvetľovať členom SJF. 
- p. Gánovská sa cítila byť dotknutá prijatím takýchto uznesení P-SJF a následne požiadala uviesť do 
Zápisnice, že postupuje všetky dostupné materiály a stanoviská Hlavnej kontrolórke športu SR na 



prešetrenie. 
- p. Vojtek apeloval na prítomných, aby sa chovali k p.Gánovskej úctivejšie, keď nie ako ku 
kontrolórke SJF, aspoň ako k staršiemu človeku. 
 
 
8. Disciplinárna komisia SJF 
 
p. Machalová (predseda Disciplinárnej komisie SJF) informovala prítomných o podnete p. Malíka 
na p. Hala, ku ktorému sa Disciplinárna komisia nevyjadrovala, nakoľko neobsahovalo potrebné 
náležitosti v zmysle Disciplinárneho poriadku. V tomto znení vydala DK aj stanovisko, voči ktorému 
sa p. Malík odvolal na P-SJF. 
 
P-SJF zamieta odvolanie Zdena Malíka voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SJF a potvrdzuje 
stanovisko Disciplinárnej komisie SJF. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
p. Ivan – v súvislosti s obsahom podnetu p. Malíka žiada sekretariát SJF o prešetrenie pohybov na 
účte ZSO od roku 2013 do zrušenia tohto účtu, ako aj preverením platieb zo SJF, ktoré boli 
pridelené ZSO (resp. následne JO Nitra) a to na aký účet boli poukazované. 
 
P-SJF poveruje sekretariát SJF k prevereniu infomácií ohľadom spomínaného účtu ZSO SJF. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 
9. Rozpočet SJF 2016 
 
Priebežné čerpanie Rozpočtu SJF 2016 
p. Bačiak Masaryková informovala P-SJF a priebežnom čerpaní Rozpočtu SJF 2016. Podklady boli 
P-SJF zaslané vopred mailom.  
p. Ivan sa informoval ohľadom prekročeného rozpočtu v kapitole 8.1. valné zhromaždenie, 11.6. 
poštovné, 11.9. iné externé služby Rozpočtu SJF. 
p. Bačiak Masaryková informovala, že VZ SJF vyšlo v sumáre vyššie kvôli dlžobe v PKO Nitra spred 
2 rokov a upozornila na fakt, aby sa v Rozpočte SJF 2017 počítalo s vyššou sumou. Právne služby 
boli prekročené z neplánovanej potreby právnych stanovísk po súdnom rozhodnutí Chovan vs. SJF. 
Cena poštovného bola prekročená kvôli zvýšeným sadzbám Slovenskej pošty a potrebe zaslania 
materiálov k VZ SJF v Nitre poštou. 
 
Talentovaná mládež 
Prítomní sa venovali došlým návrhom na prerozdelenie finančných prostriedkov z kapitoly 
Rozpočtu SJF 15.1. podpora športovo talentovanej mládeže (z ministerstva) a 15.2. podpora 
mládeže -  do 25 rokov. 
 
 
 
 
 



P-SJF schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov z kapitoly 15.Podpora talentovanej 
mládeže (15.1. a 15.2.) Rozpočtu SJF s poznámkami nasledovne: 
Skoky 
15.1. – spolu 5100€ za reprezentáciu detí a juniorov na významných zahraničných pretekoch 
(Štangelová 1000€, Ješková 1000€, Horváth 700€, Rezešová 700€, Matejka 700€, Orviská 500€, 
Čupková 500€) – potreba doloženia podkladov pre zúčtovanie na MŠVVaŠ 
15.2. – spolu 7500€ za organizáciu pohárových súťaží pre deti a jazdcov do 25 rokov (Czajlik ranč 
D.Klátov 1000€, Slávia STU Bratislava 1000€, RS TEAM Trnava 1000€, Ranč ouzkých 500€) za 
skokové sústredenia (Slávia UVLF Košice 500€, Hippoclub L.Sielnica 500€) séria skokových 
sústredení pre deti, mládež a ich trénerov (3000€) – potreba doloženia podpory pre jazdcov 
Drezúra 
15.2. – spolu 5000€ na 5 sústredení počas zimnej prípravy s K.Žižkovou pre 10 talentovaných 
jazcov do 23 rokov - potreba doloženia podpory pre jazdcov 
Všestrannosť 
15.1. – spolu 1900€ podpora pre talenty (Z.Gánovská 300€, S.Gánovská 300€, Tomkovičová 
300€, Lőrinčíková 300€, Kratochvílová 300€, Manďáková 100€, Abrahámfyová 100€, Valachová 
100€, Rychtarechová 100€) – potreba doloženia podkladov pre zúčtovanie na MŠVVaŠ 
Vytrvalosť 
15.1. – spolu 2500€ seminár pre začínajúcich jazdcov a jazdcov do 25 rokov – potreba doloženia 
podkladov pre zúčtovanie na MŠVVaŠ 
15.2. – spolu 3000€ seminár pre začínajúcich jazdcov a jazdcov do 25 rokov - potreba doloženia 
podpory pre jazdcov 
Voltíž 
15.1. – spolu 2150€ sústredenie talentovanej mládeže (2 najtalentovanejšie deti klubu a 1 tréner 
za klub - povinná zostava) V Šali, lektor Psota – potreba doloženia podkladov pre zúčtovanie na 
MŠVVaŠ 
15.2. – spolu 3333€ na sústredenie talentovanej mládeže (skupina TJ Slávia UVLF Košice 333€) na 
podporu najtalentovanejších jednotlivcov (JK Rusty 180€, NŽ Topoľčianky 610€, OZ Galaxia 
Poprad 300€, SŠ Ivanka pri Dunaji 170€, TJ Slávia UVLF Košice 1410€, TJ Slávia SOUP Šaľa 30€, VK 
Sundance Nitra 300€) - potreba doloženia podpory pre jazdcov 
Záprahy 
15.2. – spolu 800€ na podporu talentovaných jazdcov (M.Bouma 200€, Ch. Gasparovics 200€, 
V.Kajos 200€, S.L.Petranová 200€) - potreba doloženia podpory pre jazdcov 
Pony 
15.2. – spolu 300€ na dve skokové sústredenia v L.Sielnici (úľava na ustajnenie a trénera) - 
potreba doloženia podpory pre jazdcov 

hlasovanie:  ZA 4 – Chovan, Ivan, Horváth, Štangel   
     ZDRŽAL SA 1 - Rindošová 

      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 
 
 
10. Komisie SJF 
 
VZDELÁVACIA KOMISIA 
- p. Bačiak Masaryková sa vzdala pozície člena vo Vzdelávacej komisii SJF a namiesto seba navrhla 
p. Iľju Vietora 
P-SJF berie na vedomie vzdanie sa Z.Bačiak Masarykovej v činnosti vo vzdelávacej komisii a 



schvaľuje za člena vzdelávacej komisie p. Ilju Vietora. 
hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Ivan, Horváth, Štangel   
     ZDRŽAL SA 1 - Rindošová 

      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
ROZHODCOVSKÁ KOMISIA 
P-SJF ponechalo schvaľovanie štatútu Komisie športových odborníkov na najbližsie zasadnutie P-SJF 
P-SJF poveruje Roberta Fekára organizáciou práce v komisii a predložením návrhu zloženia 
personálneho obsadenia, aby korešpondovala so schvaľovaním rozpisov a SZVJ všetkých disciplín 
SJF do 31.1.2017. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
P-SJF ukladá športovým komisiám SJF zasielať a spracovať informácie formou tlačových správ 
tak, že informácie zašlú na sekretariát SJF, následne sekretariát spracuje výstup do formy 
tlačovej správy, toto uverejní na webovom sídle a sociálnych sieťach a rozpošle aj tlačovým 
agentúram. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
DREZÚRNA KOMISIA 
P-SJF schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov z kapitoly 13.2. Rozpočtu SJF 2016 
nasledovne: Každý organizátor drezúrnych pretekov v roku 2016 dostane dotáciu vo výške 125€, 
t. j. za 18 pretekov bude vyplatená suma 2250€. Na každé z 5 sústredení s G. Dallosom bude 
vyplatená dotácia 550€, t. j. za 5 sústredení 2750€, ktorá bude odrátaná z poplatkov účastníkov. 
 

Preteky Rozpis Výsledky Dotácia 

Požadovaný 
termín 

Termín 
dodania 

Požadovaný 
termín 

Termín 
dodania 

16. 01. Bystrička Turany 21.11. 05.11 19.01. 16.01. 125€ 

16.-17. 04. Dunajský Klátov 20.02 29.02 20.04. 20.04. 125€ 

16.04. Košice 20.02. 28.03. 19.04. 18.04. 125€ 

19.-22. 05. Šamorín CDI  FEI  FEI 125€ 

21. 05. Trebostovo 26.03. 26.04. 24.05. 26.05. 125€ 

22.05. Nová Baňa 27.03. 13.04. 25.05. 23.05. 125€ 

29.05. Madunice 03.04. 29.04. 01.06. 30.05. 125€ 

04.06. SŠ Ivanka pri Dunaji 09.04. 31.05. 07.06. 08.06. 125€ 

11.06. Ivanka pri Dunaji 16.04. 27.04. 14.06. 13.06. 125€ 

12.06. Nová Baňa 17.04. 29.04 15.06. 12.07. 125€ 

25.06. Krškany 30. 04. 27.05. 28.06. 28.06 125€ 

01.-03.07. Topoľčianky 06.05. 01.05. 06.07. 04.07. 125€ 

05.07. RS Team Bratislava 10.05. 23.05. 08.07. 04.08. 125€ 

17.07. Trebostovo 22.05. 24.06. 20.07. 22.08. 125€ 

30.07. Spišská Teplica 04.06. 23.05. 02.08. 02.08 125€ 

13.-14.08. Dunajský Klátov 18.06. 13.06. 17.08. 16.08. 125€ 

27.08.Motešice 02.07. 04.08. 30.08. 02.10. 125€ 

24.09. Košice 30.07. 06.09. 27.09. 02.10. 125€ 

SPOLU     2250€ 



Sústredenia s G. Dallosom: 
08.-09.12.2016  550€ 
Január 2017   550€ 
Február 2017   550€ 
Marec 2017   550€ 
Apríl 2017   550€ 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 
P-SJF schvaľuje presun nevyčerpaných finančných prostriedkov Drezúrnej komisie z kapitoly 
13.2. Rozpočtu SJF vo výške 2.200€ do roku 2017 nakoľko 4 drezúrne sústredenia s G.Dallosom 
sa budú organizovať až v 1 ½ 2017. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 
P-SJF schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov z kapitoly 14.2. Rozpočtu SJF Kritérium 
mladých koní (drezúra) vo výške 2.500€ nasledovne: 

KMK 2016 
 

  Meno koňa 
Rok 
nar. 

Meno jazdca Subjekt 
Dotácia 

2 500 € 
  

1. Fűrst Lothario 2011 Petra Pechová JK Ivanka pri Dunaji 500 € 

2. Forever 2011 Michaela Horná JK pri NŽ Topoľčianky 450 € 

3. Liliane 2011 Michaela Horná JK pri NŽ Topoľčianky 350 € 

4. Conversano XIII-47 2012 Peter Vančo JK pri NŽ Topoľčianky 300 € 

5. Anabella 2011 Denisa Danková JK pri NŽ Topoľčianky 250 € 

6. Robin Hood XII 2011 Vernika Marthaler JK Rozálka Pezinok 200 € 

7. Black 2010 Tatiana Gombarčíková JK Severný Vietor 150 € 

8. Sangrie 2012 Michaela Pechová JK Ivanka pri Dunaji 130 € 

9. Alice im Wunderland 2011 Veronika Marthaler JK Rozálka Pezinok 100 € 

10. Hakim 2010 Petra Betáková El Rancho Ivanka pri Dunaji 70 € 

 
hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   

      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
P-SJF schvaľuje finančný príspevok 500€ Kataríne Jobbágyovej za reprezentáciu SJF na 
paraolympiáde 2016 z kapitoly 16.2. Účasť na významných medzinárodných pretekoch z 
Rozpočtu SJF. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 
 
 
 
 



KOMISIA VŠESTRANNOSTI 
P-SJF schvaľuje presun nevyčerpaných finančných prostriedkov Komisie všestrannej spôsobilosti 
z kapitoly 13.4. Podpora organizátorom športových podujatí Rozpočtu SJF vo výške 3.000€ do 
roku 2017. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 
VOLTÍŽNA KOMISIA 
P-SJF schvaľuje SZVJ v kategórii Voltíž tak ako boli predložené na rokovanie P-SJF. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 
KOMISIA REININGU 
P-SJF schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov kapitoly 15.1. Talentovaná mládež 
Rozpočtu SJF 2016 pre komisiu reiningu a to pre Simonu Zuzíkovú 200€ a Sophiu Lukáčikovú 
200€ 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
P-SJF schvaľuje finančnú odmenu vo výške 300€ kapitoly 13.7. Podpora organizátorom 
športových podujatí Rozpočtu SJF 2016 pre Žrebčín Kopčany a zároveň presun nevyčerpaných 
prostriedkov tejto kapitoly vo výške 700€ do roka 2017. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 
KOMISIA ZÁPRAHY 
P-SJF schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov kapitoly 13.6. Podpora organizátorom 
športových podujatí Rozpočtu SJF 2016 nasledovne:  
JZK EQUS Poprad – záprahový parkúr Veľká Lominca 250€ 
JK pri NŽ Topoľčianky – Višegrádsky pohár   750€ 
TJ Žrebčín Motešice – Majster opratí 2016   500€ 
a zároveň presun nevyčerpaných prostriedkov tejto kapitoly vo výške 1.500€ do roka 2017. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 
KOMISIA VYTRVALOSTNÉHO JAZDENIA 
P-SJF schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov kapitoly 13.3. Podpora organizátorom 
športových podujatí Rozpočtu SJF 2016 nasledovne:  
JK NAPOLI    1.000€ 
JC Farma Gíreth Kaľamenová 1.000€ 
NŽ Topoľčianky   1.000€ 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 



SPOLOČNÉ 
P-SJF ukladá predsedom jednotlivých komisií SJF pri predkladaní svojich žiadostí pre rok 2017 
opierať svoje oprávnenie žiadostí a zdôvodnenia o konkrétne výsledky, odbornosť jazdcov, ich 
kvalitatívne výsledky a rebríček. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
P-SJF schvaľuje konanie MSR 2017 v jednotlivých jazdeckých disciplínach nasledovne:  
Drezúra pre JK pri NŽ Topoľčianky 7.-9.7.2017 pre všetky kategórie + mladé kone 
Všestrannosť pre TJ Žrebčín Motešice, termín bude upresnený, pre všetky kategórie 
Záprahy pre TJ Žrebčín Motešice 15.-17.9.2017 pre všetky kategórie 
Voltíž pre JK pri NŽ Topoľčianky 23.-24.9.2017 pre všetky kategórie 
Skoky pre JK NAPOLI Šamorín – potrebné doriešiť možnosť rozdelenia do dvoch termínov podľa 
vekových kategórií 
Reining – predloží svoje stanovisko do 31.1.2017 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 

- p. Supek informoval o roztrieštenej situácii v komisii vytrvalosti a kritizoval prijaté uznesenie 
komisie o termíne konania MSR vzhľadom k ostatným medzinárodným podujatiam vo vytrvalosti.  
- p. Štangel apeloval na členov komisie, aby upustili od osobných záujmov, ktoré sústavne 
"vyrábajú" spory a nie je to v prospech jazdcov v tejto disciplíne.  
 
P-SJF neschvaľuje usporiadateľa MSR 2017 pre vytrvalosť JK Monty ranč 1.-3.9.2017 pre juniorov 
a seniorov. 

hlasovanie:  ZA 3 –Rindošová, Ivan, Horváth 
     ZDRŽAL SA 2 – Chovan, Štangel  

      UZNESENIE NEPRIJATÉ 

Návrh na usporiadateľa MSR 2017 vo vytrvalostnom jazdení vrátilo tým P-SJF späť do komisie na 
prerokovanie iného návrhu a prihliadnutie a prispôsobenie termínu k ME. 
 
 

P-SJF schvaľuje technické podmienky pre usporiadateľov MSR 2017, tak ako boli predložené 
sekretariátu SJF v stanovenom termíne. Technické podmienky pre organizátorov MSR a Technické 
podmienky konania MSR budú zverejnené na internetovej stránke SJF. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 

11. Rôzne 
 
P-SJF upozorňuje kluby, ktoré majú voči SJF podlžnosti, aby si ich vyrovnali do 31.12.2016. 
V prípade, ak sa tak nestane, budú im pozdržané registrácie a licencie na rok 2017. 

hlasovanie:  ZA 5 – Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Štangel   
      UZNESENIE PRIJATÉ 
 
 
 
 
 



vo Zvolenskej Slatine, dňa 16.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapísala:      Overili:   

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

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

    Marek Horváth v.r. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 


