
________________________________________________________________________ 

 

ZÁPISNICA  

z XII. Valného zhromaždenia Slovenskej jazdeckej federácie, 

ktoré sa konalo dňa 29.05.2017 v Senci 

__________________________________________________________________________ 

 

 

XII. Valné zhromaždenie Slovenskej jazdeckej federácie (ďalej aj len ako „SJF“) bolo zvolané 

Predsedníctvom SJF zaslaním písomnej pozvánky všetkým klubom registrovaným v SJF a ostatným 

osobám oprávneným zúčastniť sa na zasadnutí XII. Valného zhromaždenia Slovenskej jazdeckej 

federácie (ďalej aj len ako „VZ SJF“) 30 dní pred konaním VZ SJF a zverejnením pozvánky na 

internetovej stránke SJF dňa 28.04.2017. 

 

dátum a čas konania VZ SJF: 29.05.2017 o 10.00 hod.  

miesto konania VZ SJF: Hotel Senec, Slnečné jazerá – Sever 2572, 903 01 Senec 

 

Rokovanie VZ SJF otvoril Ing. Vladimír Chovan, predseda SJF. V úvode všetkých prítomných privítal 

a upozornil ich na skutočnosť, že zo zasadnutia VZ SJF je vyhotovovaný obrazovo - zvukový záznam.  

 

Zároveň konštatoval, že VZ SJF bolo zvolané s nasledovným navrhovaným programom, ktorý bol 

schválený Predsedníctvom SJF dňa 25.04.2017: 

 

1. Otvorenie rokovania XII. VZ SJF 

2. Schválenie programu XII. VZ SJF 

3. Voľba mandátovej komisie XII. VZ SJF 

4. Voľba zapisovateľa a overovateľov XII. VZ SJF 

5. Voľba pracovného predsedníctva XII. VZ SJF 

6. Schválenie rokovacieho poriadku XII. VZ SJF 

7. Schválenie volebného poriadku XII. VZ SJF 

8. Správa o činnosti SJF a sekretariátu - predseda SJF, generálny sekretár   

SJF, správa o činnosti komisií SJF 

9. Správa Kontrolnej komisie SJF 

10. Schválenie účtovnej závierky 2016 

11. Informácia o finančnom stave SJF a Rozpočte SJF 2017 

12. Návrh na schválenie stanov SJF 

13. Voľba predsedu SJF 

14. Voľba ďalších orgánov SJF 

15. Diskusia 

16. Správa mandátovej komisie XII. VZ SJF 

17. Schválenie uznesenia XII. VZ SJF 

18. Ukončenie rokovania XII. VZ SJF 

 

 

 

 

K bodu 1. programu: Otvorenie rokovania XI. VZ SJF 

 

Ing. Vladimír Chovan oboznámil prítomných, že podľa stavu evidencie pri prezentácii delegátov VZ SJF 

je na VZ SJF prítomných 92 delegátov s právom hlasovať z celkového počtu 188 delegátov, čo 

predstavuje 48,93% s právom hlasovať, ktorí spolu disponujú 377 hlasmi z celkového počtu hlasov 595. 

 

Ing. Vladimír Chovan skonštatoval, že VZ SJF nie je uznášaniaschopné, pričom neuznášaniaschopnosť 

potvrdí mandátová komisia po jej zvolení VZ SJF. To má za následok konanie sa náhradného Valného 
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zhromaždenia pre neuznášaniaschopnosť nadpolovičnej väčšiny zo 188 klubov. VZ SJF sa ďalej riadi 

len programom zaslaným v pozvánke. 

 

 

K bodu 2. programu: Schválenie programu XII. VZ SJF 

 

 

u z n e s e n i e   č.   1 : 

 

VZ SJF schvaľuje program zasadnutia VZ SJF v nasledovnom znení:  

 

1. Otvorenie rokovania XII. VZ SJF 

2. Schválenie programu XII. VZ SJF 

3. Voľba mandátovej komisie XII. VZ SJF 

4. Voľba zapisovateľa a overovateľov XII. VZ SJF 

5. Voľba pracovného predsedníctva XII. VZ SJF 

6. Schválenie rokovacieho poriadku XII. VZ SJF 

7. Schválenie volebného poriadku XII. VZ SJF 

8. Správa o činnosti SJF a sekretariátu - predseda SJF, generálny 

sekretár   SJF, správa o činnosti komisií SJF 

9. Správa Kontrolnej komisie SJF 

10. Schválenie účtovnej závierky 2016 

11. Informácia o finančnom stave SJF a Rozpočte SJF 2017 

12. Návrh na schválenie stanov SJF 

13. Voľba predsedu SJF 

14. Voľba ďalších orgánov SJF 

15. Diskusia 

16. Správa mandátovej komisie XII. VZ SJF 

17. Schválenie uznesenia XII. VZ SJF 

18. Ukončenie rokovania XII. VZ SJF 

 

 

Hlasovanie: 
 

Za: 337 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 24 

Nehlasoval: 16  
 

Z celkového počtu hlasov: 377 hlasov 

 

UZNESENIE č. 1 bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 

 

 

 

 

K bodu 3. programu: Voľba mandátovej komisie XII. VZ SJF 

 

 

u z n e s e n i e   č.   2 : 

 

VZ SJF volí za členov mandátovej komisie VZ SJF Janu Lamošovú, Gabrielu Hupkovú, Mareka 

Viteka, Richarda Potockého a Martina Bulíka. 
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Hlasovanie: 
 

Za: 368 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Nehlasoval: 8 
 

Z celkového počtu hlasov: 377 hlasov 

   

UZNESENIE č. 2 bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 

 

Mandátová komisia skonštatovala, že VZ SJF nie je po prepočítaní delegátov uznášaniaschopné, 

pričom neuznášaniaschopnosť potvrdila platnosťou 89 delegátov s právom hlasovať z celkového počtu 

188 delegátov, ktorí spolu disponujú 357 hlasmi z celkového počtu hlasov 595. 

 

 

 

K bodu 4. programu: Voľba zapisovateľa a overovateľov XII. VZ SJF 

 

Ing. Vladimír Chovan na základe informácie od zvolenej mandátovej komisie potvrdil 

neuznášaniaschopnosť VZ SJF. 

 

u z n e s e n i e   č.   3 : 

 

VZ SJF volí za zapisovateľa VZ SJF Zuzanu Bačiak Masarykovú a za overovateľov VZ SJF Ivana 

Rýdziho a Igora Šuleka. 

 

Hlasovanie: 
 

Za: 356 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Nehlasoval: 0  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

   

UZNESENIE č. 3 bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 

 

 

K bodu 5. programu: Voľba pracovného predsedníctva XII. VZ SJF 

 

 

u z n e s e n i e   č.   4 : 

 

VZ SJF volí za členov pracovného predsedníctva Vladimíra Chovana, Janku Rindošovú, 

Jaroslava Ivana, Mareka Horvátha a Mariána Štangela.    

 

Hlasovanie: 
 

Za: 322 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 22 

Nehlasoval: 13  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

   

UZNESENIE č. 4 bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 
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Zvolení členovia pracovného predsedníctva VZ si spomedzi seba zvolili Mareka Horvátha za predsedu 

pracovného predsedníctva VZ, ktorý sa následne ujal vedenia VZ SJF ako predsedajúci VZ. 

 

 

K bodu 6. programu: Schválenie rokovacieho poriadku XII. VZ SJF 

 

Predsedajúci VZ informoval prítomných delegátov VZ SJF, že návrh rokovacieho poriadku XII. VZ SJF 

bol v zákonnej lehote zverejnený na internetovej stránke SJF.  

 

Predsedajúci VZ ďalej oboznámil delegátov VZ SJF, že k zverejnenému návrhu rokovacieho poriadku 

boli predložené pozmeňujúce návrhy, ktoré boli taktiež zverejnené na internetovej stránke SJF, a to: 

➢ pozmeňujúci návrh č. 1 rokovacieho poriadku XII. VZ SJF predložený Zuzanou Gánovskou a 

Karolom Bugárom. Predsedajúci informoval prítomných, že pozmeňujúci návrh bol zverejnený na 

internetovej stránke SJF. 

 

Predsedajúci VZ oboznámil prítomných delegátov, že najskôr sa bude hlasovať o pozmeňujúcom 

návrhu rokovacieho poriadku, ktorý bol predložený Zuzanou Gánovskou a Karolom Bugárom, a to 

v znení zmien, ktoré vyplývajú z doterajšieho priebehu zasadnutia VZ SJF a prijatých uznesení VZ SJF.  

 

Predsedajúci VZ následne navrhol delegátom VZ SJF prijať nasledovné u z n e s e n i e :  

 

VZ SJF schvaľuje rokovací poriadok XII. VZ SJF v úplnom znení pozmeňujúceho návrhu 

rokovacieho poriadku predloženého Zuzanou Gánovskou a v znení zmien, ktoré vyplývajú 

z doterajšieho priebehu zasadnutia VZ SJF a prijatých uznesení VZ SJF. 

 

Hlasovanie: 
 

Za: 94  

Proti: 151 hlasov 

Zdržal sa: 111 

Nehlasoval: 1  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

Navrhované uznesenie nebolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 

 

 

u z n e s e n i e   č.   5 : 

 

VZ SJF schvaľuje rokovací poriadok XII. VZ SJF v znení,  ktoré bolo zverejnené na internetovej 

stránke SJF v zákonnej lehote, v znení zmien vyplývajúcich z doterajšieho priebehu zasadnutia 

VZ SJF a prijatých uznesení VZ SJF. 

 

Hlasovanie: 
 

Za: 327 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 8 

Nehlasoval: 22  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

   

 

UZNESENIE č. 5 bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 
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K bodu 7. programu: Schválenie volebného poriadku XII. VZ SJF 

 

Predsedajúci VZ informoval prítomných delegátov VZ SJF, že návrh volebného  poriadku XII. VZ SJF 

bol zverejnený na internetovej stránke SJF v zákonnej lehote.  

 

Predsedajúci VZ ďalej oboznámil delegátov VZ SJF, že k zverejnenému návrhu volebného poriadku boli 

predložené pozmeňujúce návrhy, ktoré boli taktiež zverejnené na internetovej stránke SJF, a to: 

➢ pozmeňujúci návrh č. 1 volebného poriadku XII. VZ SJF predložený Jaroslavom Ivanom.  

 

Predsedajúci VZ oboznámil prítomných delegátov, že najskôr sa bude hlasovať o pozmeňujúcom 

návrhu volebného poriadku, ktorý bol predložený Jaroslavom Ivanom, a to v znení zmien, ktoré 

vyplývajú z doterajšieho priebehu zasadnutia VZ SJF a prijatých uznesení VZ SJF.  

 

Predsedajúci VZ následne navrhol delegátom VZ SJF prijať nasledovné u z n e s e n i e :  

 

VZ SJF schvaľuje volebný poriadok XII. VZ SJF v úplnom znení pozmeňujúceho návrhu 

volebného poriadku predloženého Jaroslavom Ivanom a v znení zmien, ktoré vyplývajú 

z doterajšieho priebehu zasadnutia VZ SJF a prijatých uznesení VZ SJF. 

 

Hlasovanie: 
 

Za: 332 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 19 

Nehlasoval: 6  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

   

 

UZNESENIE bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 

 

Predsedajúci VZ dal prítomným delegátom VZ hlasovať o pôvodnom návrhu rokovacieho poriadku 

v znení zmien, ktoré vyplývajú z doterajšieho priebehu zasadnutia VZ SJF a prijatých uznesení VZ SJF, 

ktorý bol zverejnený na stránke SJF dňa 20.06.2016 a navrhol im prijať nasledovné uznesenie: 

 

u z n e s e n i e   č.   6 : 

 

VZ SJF schvaľuje volebný poriadok XII. VZ SJF v znení, ktoré bolo zverejnené na internetovej 

stránke SJF v zákonnej lehote, v znení zmien vyplývajúcich z doterajšieho priebehu zasadnutia 

VZ SJF a prijatých uznesení VZ SJF. 

 

Hlasovanie: 
 

Za: 288 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 63 

Nehlasoval: 6  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

 

UZNESENIE č. 6 bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 
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K bodu 8. programu:  Správa o činnosti SJF a sekretariátu – predseda SJF, generálny 

sekretár SJF, správa o činnosti komisií SJF 

 

Predseda SJF, Vladimír Chovan informoval prítomných delegátov VZ SJF o činnosti SJF za 

predchádzajúce obdobie. 

 

Potom, ako predseda SJF predniesol správu o činnosti SJF, udelil predsedajúci VZ slovo generálnej 

sekretárke SJF Zuzane Bačiak – Masarykovej, ktorá prítomným delegátom predniesla správu 

o činnosti sekretariátu a plánoch do budúcna.  

 

Správa o činnosti SJF a sekretariátu a správa o činnosti komisií SJF bola na rokovaní VZ SJF 

prezentovaná aj prostredníctvom projekcie a pred konaním VZ SJF bola zverejnená aj na internetovej 

stránke SJF.  

 

Následne informovala prítomných delegátov VZ, že správu o činnosti komisií SJF nedodala Skoková 

komisia SJF, komisia Všestrannosti SJF a Kontrolná komisia SJF. Predsedkyňa Kontrolnej komisie 

Zuzana Gánovská oboznámila sekretariát SJF vopred, že správu dodá až priamo na VZ a to spôsobom, 

že ju bude čítať osobne.   

 

Vzhľadom na skutočnosť, že žiaden z prítomných delegátov VZ nemal k uvedenému bodu programu 

žiadne otázky ani pripomienky, predsedajúci VZ navrhol prítomným delegátom VZ SJF prijať 

nasledovné uznesenie:  

 

u z n e s e n i e   č.   7 : 

 

VZ SJF berie na vedomie Správu o činnosti SJF a sekretariátu a správu o činnosti komisií SJF. 

 

Hlasovanie: 
 

Za: 323 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 24 

Nehlasoval: 10  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

    

UZNESENIE č. 7 bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 

 

 

K bodu 9. programu: Správa Kontrolnej komisie  

 

Predsedkyňa Kontrolnej komisie SJF prečítala prítomným delegátom VZ správu o kontrolnej činnosti za 

obdobie od VZ v Nitre. Správa bola oficiálne zverejnená na stránke SJF až po skončení VZ. 

 

V rámci prerokovania správy "O Kontrolnej činnosti" vystúpil Jaroslav Ivan, ktorý upozornil  

predkladateľku správy Zuzanu Gánovskú na v správe uvedené skutočnosti, ktoré sa jednak nezakladajú 

na pravde, sú vytrhnuté s kontextu, alebo ktoré si protirečia. Upozornil tiež, že túto správu nie je možné 

považovať za správu Kontrolnej komisie, lebo komisia ju neschválila. Správa je osobnou výpoveďou 

predsedkyne kontrolnej komisie o kontrolnej činnosti. Na záver vyzdvihol výzvu (v správe uvedenú) na 

rešpektovanie zákona o športe, stanov a iných predpisov SJF a pripomenul, že to isté platí aj pre 

predsedkyňu Kontrolnej komisie. Dodal, že práca kontrolóra spočíva v kontrolovaní a nie v zasahovaní 

do činnosti Orgánov SJF. 
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u z n e s e n i e   č.   8 : 

 

VZ SJF konštatuje, že Správa kontrolnej komisie dodaná nebola a berie na vedomie Správu o 

kontrolnej činnosti v SJF, ktorú predniesla predsedkyňa Kontrolnej komisie SJF Zuzana 

Gánovská. 

 

Hlasovanie:  

Za: 327 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 1 

Nehlasoval: 29  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

    

UZNESENIE č. 8 bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 

 

 

K bodu 10. programu: Schválenie účtovnej závierky za rok 2016 

 

Predsedajúci VZ oboznámil prítomných delegátov, že podľa bodu 10. schváleného programu VZ SJF 

sa pristúpi k schvaľovaniu účtovnej závierky za rok 2016, ktorá bola zverejnené na internetovej stránke 

SJF.  

 

Následne predsedajúci VZ udelil slovo generálnej sekretárke SJF Zuzane Bačiak – Masarykovej, ktorá 

delegátom VZ SJF odprezentovala Výročnú správu SJF, schválenú audítorom a účtovnú závierku za 

rok 2016 a zodpovedala prítomným delegátom otázky týkajúce sa záväzkov a pohľadávok SJF.  

 

Potom ako generálna sekretárka SJF odprezentovala Výročnú správu SJF a účtovnú závierku za rok 

2016, predsedajúci VZ navrhol prítomným delegátom VZ SJF prijať nasledovné uznesenie:  

 

u z n e s e n i e   č.   9 : 

 

VZ SJF schvaľuje Výročnú správu SJF a účtovnú závierku za rok 2016. 

 

Hlasovanie: 
 

Za: 332 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 25  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

    

UZNESENIE č. 9 bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 

 

 

K bodu 11. programu: Informácia o finančnom stave SJF a Rozpočte SJF 2017 

 

Predsedajúci VZ udelil slovo generálnej sekretárke SJF Zuzane Bačiak – Masarykovej, ktorá prítomných 

delegátov oboznámila s finančným stavom SJF a Rozpočtom 2017. 

 

Následne predsedajúci VZ navrhol prítomným delegátom VZ SJF prijať nasledovné uznesenie:  

 

u z n e s e n i e   č.   10 : 

 

VZ SJF berie na vedomie informáciu o finančnom stave SJF a Rozpočte SJF 2017. 
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Hlasovanie: 
 

Za: 337 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 4 

Nehlasoval: 16  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

   

UZNESENIE č. 10 bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 

 

 

u z n e s e n i e   č.   11 : 

 

VZ SJF schvaľuje spoločnosť AUDIT ALLIANCE, s.r.o. pre vykonávanie auditu v súlade so 

Zákonom o športe na dobu neurčitú. 

 

Hlasovanie: 
 

Za: 337 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 4 

Nehlasoval: 16  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

    

UZNESENIE č. 11 bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 

 

 

K bodu 12. programu: Návrh na schválenie stanov SJF 

 

Predsedajúci VZ informoval prítomných delegátov VZ SJF, že nový návrh stanov, schválený 

Predsedníctvom SJF, bol zverejnený na internetovej stránke SJF v zákonnej lehote a stručne vysvetlil 

dôvody, pre ktoré je potrebné prijať nové stanovy SJF.  

 

Predsedajúci VZ ďalej oboznámil delegátov VZ SJF, že k návrhu stanov, ktoré boli zverejnené na 

internetovej stránke, boli ku dňu konania VZ SJF predložené tri (3) pozmeňujúce návrhy, ktoré boli 

taktiež zverejnené na internetovej stránke SJF, a to: 
 

➢ pozmeňujúci návrh č. 1 k návrhu stanov SJF schválených Predsedníctvom SJF, predložený 

Zuzanou Gánovskou a Karolom Bugárom 

➢ pozmeňujúci návrh č. 2 k návrhu stanov SJF schválených Predsedníctvom SJF, predložený 

Jaroslavom Ivanom 

➢ pozmeňujúci návrh č. 3 k návrhu stanov SJF schválených Predsedníctvom SJF, predložený 

Karolom Bugárom písomne priamo na VZ 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu nových stanov SJF boli na rokovaní VZ SJF prezentované 

prostredníctvom projekcie, pričom predkladatelia uvedených pozmeňujúcich návrhov vysvetlili 

prítomným delegátom VZ podstatu a dôvody pre schválenie uvedených zmien. 

 

Predsedajúci VZ vyzval Zuzanu Gánovskú a Karola Bugára k doplneniu svojho návrhu č.1, nakoľko 

tento obsahoval všeobecnú formuláciu: „Zo STANOV SJF, žiadam vypustiť jazdecké oblasti, ktoré sú bez 

právnej subjektivity a sú nadradené nad kluby ktoré sú dané zákonom o ŠPORTE-440/2015 Z .z a tieto 

právnu subjektivitu majú. 
Požiadal predkladateľov, aby predložili textáciu svojho návrhu, aby bolo možné hlasovať o konkrétnej 

zmene. Predkladatelia textáciu nedoložili, tak o návrhu nebolo možné hlasovať. 
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Pokračovalo sa hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu č.2 

 

u z n e s e n i e   č.   12 : 

 

VZ SJF schvaľuje pozmeňujúci návrh k stanovám SJF preložený Jaroslavom Ivanom a to:  

- doplnenie čl. VI. o nový bod 8 návrhu stanov, ktoré znie nasledovne: 

„8. Na volenú funkciu do orgánov SJF môže kandidovať každá fyzická osoba (člen SJF) ak ju navrhne 

člen SJF; ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SJF, kandidátov navrhujú 

osoby z tejto záujmovej skupiny.“ 

 

- úpravu znenia čl. X. bodu 6 návrhu stanov, ktoré znie nasledovne: 

„6. DK SJF vykonáva aj právomoci orgánu na riešenie sporov v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z., ktorý 

rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SJF a osôb s jej príslušnosťou.“ 

 

- doplnenie čl. VII. bod 11 – na záver text: 

„,(ďalej len listín), inak sú tieto listiny považované za neplatné.“ 

 

Hlasovanie: 
 

Za: 248 hlasov 

Proti: 58 

Zdržal sa: 10 

Nehlasoval: 41  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

   

UZNESENIE č. 12 bolo prijaté potrebnou 2/3 väčšinou hlasov. 

 

 

Pokračovalo sa hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu č.3 

 

 

VZ SJF schvaľuje pozmeňujúci návrh k stanovám SJF preložený Karolom Bugárom, a to zrušiť 

v čl. VII. bod 9, písmeno g 

 

 

Hlasovanie: 
 

Za: 23  

Proti: 263 hlasov 

Zdržal sa: 7 

Nehlasoval: 64 
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

   

UZNESENIE nebolo prijaté 2/3 väčšinou hlasov. 

 

 

 

Následne dal predsedajúci VZ hlasovať o schválení návrhu stanov zverejnených na stránke SJF 

v zákonnej lehote v znení prijatých zmien podľa uznesenia č. 12 prijatých VZ SJF. 

 

Predsedajúci VZ navrhol prítomným delegátov prijať nasledovné uznesenie:  
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u z n e s e n i e   č.   13 : 

 

VZ SJF schvaľuje návrh stanov, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke SJF v zákonnej 

lehote v znení prijatých zmien podľa uznesenia č. 12 prijatých VZ SJF.  

 

 

Hlasovanie: 
 

Za: 263 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 93 

Nehlasoval: 1  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

   

UZNESENIE č. 13 bolo prijaté potrebnou 2/3 väčšinou hlasov. 

 

Predsedajúci VZ doplnil, že bol doručený aj kompletný návrh zmien pôvodných stanov Zdenom 

Malíkom. Tento návrh sa prijatím návrhu Predsedníctva SJF stal neschváleným. 

 
K bodu 13. programu: Voľba predsedu SJF 

 
Predsedajúci VZ predstavil prítomným delegátom návrh kandidátov na členov Predsedu SJF, ktorý bol 

zverejnený na internetovej stránke SJF a zároveň požiadal jednotlivých prítomných kandidátov, aby 

vyjadrili súhlas so svojou kandidatúrou za člena príslušného voleného orgánu SJF, a to nasledovne: 
 

1. Robert Fekár 

2. Vladimír Chovan 

 

Obidvaja kandidáti vyjadrili súhlas s kandidatúrou.. 

 

Následne predsedajúci VZ vyzval prítomných delegátov, aby hlasovali tajne o voľbe predsedu SJF, kde 

im mandátová komisia rozdá hlasovacie lístky na tajnú voľbu. Hlasovací lístok s označením kandidáta 

vhadzujú delegáti do urny na to pripravenej. Po sčítaní hlasov mandátovou komisiou skonštatoval 

predsedajúci VZ nasledovný výsledok:   

 

„Robert Fekár 116 hlasov, Vladimír Chovan 241 hlasov. Vladimír Chovan bol zvolený za predsedu 

SJF.“ 

 

u z n e s e n i e   č.   14 : 

 

„VZ SJF volí za predsedu SJF Vladimíra Chovana.“ 

 

 

 

K bodu 14. programu: Voľba ďalších orgánov SJF 

 
Predsedajúci VZ dal  hlasovať o schválení návrhu verejných volieb pre voľbu do ďalších orgánov SJF. 

 

Predsedajúci VZ navrhol prítomným delegátov prijať nasledovné uznesenie:  

 

u z n e s e n i e   č.   15 : 

 

VZ SJF schvaľuje zmenu spôsobu rokovania VZ SJF tak, že hlasovanie o zvyšných bodoch 

schváleného programu VZ SJF bude prebiehať verejným hlasovaním.  
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Hlasovanie: 
 

Za: 296 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 61  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

   

UZNESENIE č. 15 bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 

 

Predsedajúci VZ oboznámil prítomných delegátov, že podľa bodu 14. programu VZ SJF sa pristúpi 

k voľbe nových orgánov SJF, t.j. k voľbe členov Predsedníctva SJF, členov Kontrolnej komisie SJF a 

členov Disciplinárnej komisie SJF. 

 

Predsedajúci VZ predstavil prítomným delegátom návrh kandidátov na členov Predsedníctva SJF, ktorý 

bol zverejnený na internetovej stránke SJF a zároveň požiadal jednotlivých prítomných kandidátov, aby 

vyjadrili súhlas so svojou kandidatúrou za člena príslušného voleného orgánu SJF, a to nasledovne: 

 

Kandidáti na člena Predsedníctva SJF za Bratislavskú jazdeckú oblasť SJF: 

1. Robert Fekár 

2. Drahoslav Gašparovič 

3. Dušan Polák  

 

Pán Gašparovič nebol prítomný a prostredníctvom Dušana Saba odkázal, že sa vzdáva kandidatúry na 

post člena Predsedníctva SJF za Bratislavskú jazdeckú oblasť SJF. Robert Fekár a Dušan Polák 

vyjadrili súhlas s kandidatúrou na post člena Predsedníctva SJF za Bratislavskú jazdeckú oblasť SJF. 

 

Voľba Roberta Fekára  za kandidáta na člena Predsedníctva SJF za Bratislavskú jazdeckú oblasť:   

Za: 92 hlasov delegátov z príslušnej JO 

Z celkového počtu hlasov: 120 hlasov delegátov z príslušnej JO 

 

Voľba Dušana Poláka  za kandidáta na člena Predsedníctva SJF za Bratislavskú jazdeckú oblasť:   

Za: 26 hlasov delegátov z príslušnej JO 

Z celkového počtu hlasov: 120 hlasov delegátov z príslušnej JO 

 

Pán Robert Fekár bol zvolený za kandidáta na člena Predsedníctva SJF za Bratislavskú jazdeckú 

oblasť.   

 

Kandidáti na člena Predsedníctva SJF za Západoslovenskú jazdeckú oblasť SJF: 

 1. Ľubomír Kubiš 

 2. Zdeno Malík 

 3. Dušan Sabo 

 

Pán Zdeno Malík a pán Dušan Sabo vyjadrili súhlas s kandidatúrou na post člena Predsedníctva SJF 

za Západoslovenskú jazdeckú oblasť SJF a Ľubomír Kubiš vyhlásil, že sa vzdáva kandidatúry na post 

člena Predsedníctva SJF za Západoslovenskú jazdeckú oblasť SJF. 

 

Voľba Zdena Malíka  za kandidáta na člena Predsedníctva SJF za Západoslovenskú jazdeckú oblasť:   

Za: 26 hlasov delegátov z príslušnej JO 

Z celkového počtu hlasov: 99 hlasov delegátov z príslušnej JO 

 

Voľba Dušana Saba  za kandidáta na člena Predsedníctva SJF za Západoslovenskú jazdeckú oblasť:   

Za: 68 hlasov delegátov z príslušnej JO 

Z celkového počtu hlasov: 99 hlasov delegátov z príslušnej JO 
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Pán Dušan Sabo bol zvolený za kandidáta na člena Predsedníctva SJF za Bratislavskú jazdeckú 

oblasť.   

 

u z n e s e n i e   č.   16 : 

 

„VZ SJF volí Roberta Fekára za člena Predsedníctva SJF za Bratislavskú jazdeckú oblasť 

a Dušana Saba za člena Predsedníctva SJF za Západoslovenskú jazdeckú oblasť.“ 

 

Hlasovanie: 
 

Za: 335 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 22  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

   

UZNESENIE č. 16 bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 

 

Kandidáti na člena Kontrolnej komisie SJF za Bratislavskú jazdeckú oblasť: 

 1. Veronika Kelemenová  

 

Pani Veronika Kelemenová zaslala písomný súhlas na kandidatúru na člena Kontrolnej komisie SJF za 

Bratislavskú jazdeckú oblasť.  

 

Voľba Veroniky Kelemenovej  za kandidáta na člena Kontrolnej komisie SJF za Bratislavskú jazdeckú 

oblasť:   

Za: 118 hlasov delegátov z príslušnej JO 

Z celkového počtu hlasov: 120 hlasov delegátov z príslušnej JO 

 

Pani  Veronika Kelemenová  bola zvolená za kandidáta na člena Kontrolnej komisie SJF za 

Bratislavskú jazdeckú oblasť.   

 
Kandidáti na člena Kontrolnej komisie SJF za Západoslovenskú jazdeckú oblasť: 

1. Ivana Dedinská 

2. Petra Siváková 

3. Anna Virágová  

 

Pani Anna Virágová nebola prítomná a nezaslala súhlas s kandidatúrou. Pani Petra Siváková sa vzdala 

kandidatúry a Ivana Dedinská súhlasila na kandidatúru na člena Kontrolnej komisie SJF za 

Západoslovenskú jazdeckú oblasť.  

 

Voľba Ivany Dedinskej  za kandidáta na člena Kontrolnej komisie SJF za Západoslovenskú jazdeckú 

oblasť:   

Za: 93 hlasov delegátov z príslušnej JO 

Z celkového počtu hlasov: 99 hlasov delegátov z príslušnej JO 

 

Pani  Ivana Dedinská  bola zvolená za kandidáta na člena Kontrolnej komisie SJF za 

Západoslovenskú jazdeckú oblasť.   

 

 
Kandidáti na člena Kontrolnej komisie SJF za Stredoslovenskú jazdeckú oblasť: 

 1. Tibor Nagy  
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Pán Tibor Nagy súhlasil na kandidatúru na člena Kontrolnej komisie SJF za Stredoslovenskú jazdeckú 

oblasť.  

 
Voľba Tibora Nagya  za kandidáta na člena Kontrolnej komisie SJF za Stredoslovenskú jazdeckú oblasť:   

Za: 49 hlasov delegátov z príslušnej JO 

Z celkového počtu hlasov: 55 hlasov delegátov z príslušnej JO 

 

Pán  Tibor Nagy  bol zvolený za kandidáta na člena Kontrolnej komisie SJF za Stredoslovenskú 

jazdeckú oblasť.   

 
u z n e s e n i e   č.   17 : 

 

„VZ SJF volí Veroniku Kelemenovú  na člena Kontrolnej komisie SJF za Bratislavskú jazdeckú 

oblasť, Ivanu Dedinskú  na člena Kontrolnej komisie SJF za Západoslovenskú jazdeckú oblasť 

a Tibora Nagyho  na člena Kontrolnej komisie SJF za Stredoslovenskú jazdeckú oblasť .“ 

 

Hlasovanie: 
 

Za: 338 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 19  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

   

UZNESENIE č. 17 bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 

 
Kandidáti na člena Disciplinárnej komisie SJF za Bratislavskú jazdeckú oblasť: 

 1. Drahoslav Gašparovič  

 

Pán Drahoslav Gašparovič nebol prítomný a nezaslal súhlas s kandidatúrou. 

 

 

K bodu 15. programu: Diskusia 

 

Predsedajúci VZ skonštatoval, že písomne do diskusie nebol nikto prihlásený. Opýtal sa na hlásiacich 

sa do ústnej diskusie. Keďže sa nikto neprihlásil, ukončil bod 15 programu rokovania. 

 

 

K bodu 16. programu: Správa mandátovej komisie XII. VZ SJF 

 

Predsedajúci VZ oboznámil prítomných delegátov, že podľa bodu 16. schváleného programu VZ SJF 

sa pristúpi k prerokovaniu správy mandátovej komisie.  

 

Predsedajúci udelil slovo predsedovi mandátovej komisie, ktorý prítomným delegátom predniesol 

správu mandátovej komisie.  

 

Predsedajúci VZ navrhol prítomným delegátom VZ SJF prijať nasledovné uznesenie:  

 

u z n e s e n i e   č.   18 : 

 

„VZ SJF schvaľuje správu mandátovej komisie VZ SJF.“ 
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Hlasovanie: 
 

Za: 338 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 19  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

   

UZNESENIE č. 18 bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 

 

 

K bodu 17. programu: Schválenie uznesenia XII. VZ SJF 

 

Predsedajúci udelil slovo členke volebnej komisie, ktorá prítomným delegátom predniesla správu 

volebnej komisie.  

 

Predsedajúci VZ navrhol prítomným delegátom VZ SJF prijať nasledovné uznesenie:  

 

u z n e s e n i e   č.   19 : 

 

„VZ SJF schvaľuje správu volebnej komisie VZ SJF.“ 

 

Hlasovanie: 
 

Za: 338 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 19  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 

   

UZNESENIE č. 19 bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 

 

 

 

Predsedajúci VZ navrhol prítomným delegátom VZ SJF prijať nasledovné uznesenie:  

 

u z n e s e n i e   č.  20: 

 

VZ SJF schvaľuje písomný súhrn uznesení prijatých na XII. VZ SJF v nasledovnom znení: 

 

uznesenie  č. 1: 

„VZ SJF schvaľuje program zasadnutia VZ SJF v nasledovnom znení:  

 

1. Otvorenie rokovania XII. VZ SJF 

2. Schválenie programu XII. VZ SJF 

3. Voľba mandátovej komisie XII. VZ SJF 

4. Voľba zapisovateľa a overovateľov XII. VZ SJF 

5. Voľba pracovného predsedníctva XII. VZ SJF 

6. Schválenie rokovacieho poriadku XII. VZ SJF 

7. Schválenie volebného poriadku XII. VZ SJF 

8. Správa o činnosti SJF a sekretariátu - predseda SJF, generálny 

sekretár   SJF, správa o činnosti komisií SJF 

9. Správa Kontrolnej komisie SJF 

10. Schválenie účtovnej závierky 2016 

11. Informácia o finančnom stave SJF a Rozpočte SJF 2017 
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12. Návrh na schválenie stanov SJF 

13. Voľba predsedu SJF 

14. Voľba ďalších orgánov SJF 

15. Diskusia 

16. Správa mandátovej komisie XII. VZ SJF 

17. Schválenie uznesenia XII. VZ SJF 

18. Ukončenie rokovania XII. VZ SJF“ 

 
uznesenie  č. 2: 

„VZ SJF volí za členov mandátovej komisie VZ SJF Janu Lamošovú, Gabrielu Hupkovú, Mareka 

Viteka, Richarda Potockého a Martina Bulíka.“ 

 

uznesenie  č. 3: 

„VZ SJF volí za zapisovateľa VZ SJF Zuzanu Bačiak Masarykovú a za overovateľov VZ SJF Ivana 

Rýdziho a Igora Šuleka.“  

 

uznesenie  č. 4: 

„VZ SJF volí za členov pracovného predsedníctva Vladimíra Chovana, Janku Rindošovú, 

Jaroslava Ivana, Mareka Horvátha a Mariána Štangela.“ 

 

 

uznesenie  č. 5: 

„VZ SJF schvaľuje rokovací poriadok XII. VZ SJF v znení,  ktoré bolo zverejnené na internetovej 

stránke SJF v zákonnej lehote, v znení zmien vyplývajúcich z doterajšieho priebehu zasadnutia 

VZ SJF a prijatých uznesení VZ SJF.“ 

 

uznesenie  č. 6: 

„VZ SJF schvaľuje volebný poriadok XII. VZ SJF v znení, ktoré bolo zverejnené na internetovej 

stránke SJF v zákonnej lehote, v znení zmien vyplývajúcich z doterajšieho priebehu zasadnutia 

VZ SJF a prijatých uznesení VZ SJF.“ 

 

uznesenie  č. 7: 

„VZ SJF berie na vedomie Správu o činnosti SJF a sekretariátu a správu o činnosti komisií SJF.“ 

 

uznesenie  č. 8: 

„VZ SJF konštatuje, že Správa kontrolnej komisie dodaná nebola a berie na vedomie Správu o 

kontrolnej činnosti v SJF, ktorú predniesla predsedkyňa Kontrolnej komisie SJF Zuzana 

Gánovská.“ 

 

uznesenie  č. 9: 

„VZ SJF schvaľuje Výročnú správu SJF a účtovnú závierku za rok 2016.“ 

 

 

uznesenie  č. 10: 

„VZ SJF berie na vedomie informáciu o finančnom stave SJF a Rozpočte SJF 2017.“ 

 

uznesenie  č. 11: 

„VZ SJF schvaľuje spoločnosť AUDIT ALLIANCE, s.r.o. pre vykonávanie auditu v súlade so 

Zákonom o športe na dobu neurčitú.“ 

 

uznesenie  č. 12: 

„VZ SJF schvaľuje doplnenie čl. VI. o nový bod 8 návrhu stanov, ktoré znie nasledovne: 
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„8. Na volenú funkciu do orgánov SJF môže kandidovať každá fyzická osoba (člen SJF) ak ju navrhne 

člen SJF; ak ide o voľbu zástupcu záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SJF, kandidátov navrhujú 

osoby z tejto záujmovej skupiny.“ 

 

doplnenie čl. X. o nový bod 6 návrhu stanov, ktoré znie nasledovne: 

 
„6. DK SJF vykonáva aj právomoci orgánu na riešenie sporov v zmysle zákona č. 440/2015 Z.z., ktorý 

rieši spory, ktoré vznikajú pri športovej činnosti SJF a osôb s jej príslušnosťou.“ 

 

doplnenie čl. VII. bod 11 doplniť na záver návrhu stanov, ktoré znie nasledovne: 

 
„11. Pred konaním každého VZ SJF sa vykoná evidencia prítomných členov SJF, na ktorej jednotliví 

delegáti s právom hlasovať podpíšu prezenčnú listinu a budú im odovzdané hlasovacie lístky s 

uvedením počtu hlasov, ktorými jednotliví delegáti disponujú. Delegáti s právom hlasovať a 

splnomocnené osoby sú povinné počas prezentácie na VZ SJF odovzdať originály delegačných listín, 

písomných plných mocí alebo zápisníc o ich zvolení (ďalej len listín), inak sú tieto listiny považované 

za neplatné.“ 

 

uznesenie  č. 13: 

„VZ SJF schvaľuje návrh stanov, ktorý bol zverejnený na internetovej stránke SJF v zákonnej lehote 

v znení prijatých zmien podľa uznesenia č. 12 prijatých VZ SJF.“ 

 

uznesenie  č. 14: 

„„VZ SJF volí za predsedu SJF Vladimíra Chovana.“ 

 
uznesenie  č. 15: 

„VZ SJF schvaľuje zmenu spôsobu rokovania VZ SJF tak, že hlasovanie o zvyšných bodoch schváleného 

programu VZ SJF bude prebiehať verejným hlasovaním.“ 

 

uznesenie  č. 16: 

„VZ SJF volí Roberta Fekára za člena Predsedníctva SJF za Bratislavskú jazdeckú oblasť 

a Dušana Saba za člena Predsedníctva SJF za Západoslovenskú jazdeckú oblasť.“ 

 

uznesenie  č. 17: 

 „VZ SJF volí Veroniku Kelemenovú  na člena Kontrolnej komisie SJF za Bratislavskú jazdeckú 

oblasť, Ivanu Dedinskú  na člena Kontrolnej komisie SJF za Západoslovenskú jazdeckú oblasť 

a Tibora Nagyho  na člena Kontrolnej komisie SJF za Stredoslovenskú jazdeckú oblasť .“ 

 

uznesenie  č. 18: 

 „VZ SJF schvaľuje správu mandátovej komisie VZ SJF.“ 

 

uznesenie  č. 19: 

 „VZ SJF schvaľuje správu volebnej komisie VZ SJF.“ 

 

 

Hlasovanie: 
 

Za: 349 hlasov 

Proti: 0 

Zdržal sa: 0 

Nehlasoval: 8  
 

Z celkového počtu hlasov: 357 hlasov 



17 

 

   

UZNESENIE č. 20 bolo prijaté potrebnou väčšinou hlasov. 

   

 

K bodu 18. programu: Ukončenie rokovania XI. VZ SJF 

 

Predsedajúci VZ konštatoval, že bol vyčerpaný program VZ SJF, poďakoval sa prítomným delegátom 

VZ SJF za účasť na VZ SJF a ukončil rokovanie VZ SJF o 16:00 hod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Senci, dňa 29.05.2017 

 

 

 

 

_______________________                 ____________________________ 

       Ing. Marek Horváth                   PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková 

      predsedajúci VZ SJF                  zapisovateľka  

 

 

 

 

_______________________                 ____________________________ 

     Ivan Rýdzi                                  Igor Šulek 

      overovateľ                                           overovateľ 
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Prílohy: 


