
           Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6,  832 80 Bratislava 

 
 

Zápisnica 
zo  zasadnutia Predsedníctva  SJF v Trenčíne - Nozdrkovce 30.4.2018 

03/2018 
 
 
  
 
Prítomní členovia  P - SJF: 
Ing. Vladimír Chovan, predseda SJF 
Janka Rindošová, VSO – člen P-SJF 
Ing. Jaroslav Ivan, SSO – člen P-SJF 
Dušan Sabo, ZSO – člen P-SJF 
RNDr. Robert Fekár, BAO – člen P-SJF 
Ing. Marek Horváth, zástupca z členov SJF – člen P-SJF 
Marián Štangel, zástupca športovcov – člen P-SJF  
 
Prítomní hostia: 
PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková, PhD. – generálny sekretár SJF 
Ing. Zuzana Gánovská – predseda Kontrolnej komisie SJF 
Ing. Zdeno Malík, predseda komisie SJF Všestrannosti  
Tomáš Kuchár, predseda Skokovej komisie SJF 
Mgr. Vladimír Pažitný, predseda Komisie vytrvalosti SJF 
Ing. Ladislav Hána, predseda komisie Záprahy SJF 
 
 
Zasadnutie Predsedníctva SJF (ďalej len P-SJF) o 10:10 otvoril predseda SJF Vladimír Chovan, ktorý 
zároveň privítal prítomných členov P-SJF a konštatoval, že zasadnutie je uznášaniaschopné (prítomní 
Chovan, Rindošová, Ivan, Horváth, Fekár). 
 
Na úvod p. Ivan informoval a na jeho žiadosť sa uverejňuje: 
"Vzhľadom k tendenciám presadeným v Predsedníctve SJF na zasadnutí dňa 8.2.2018, ktoré sa nezhodujú 
s mojím presvedčením a považujem ich za výsmech všetkým slušným členom SJF, sa až do doby, kým sa 
situácia nezmení, nebudem zúčastňovať činnosti a tým ani hlasovaní v rámci Predsedníctva SJF. Zároveň 
sa týmto dištancujem od akýchkoľvek ďalších rozhodnutí a prijatých uznesení Predsedníctvom SJF. V 
rozhodovaní dávam priestor tým členom Predsedníctva SJF, ktorí prevzali iniciatívu, aby "svojou" 
nadpolovičnou väčšinou a demokraticky smerovali Slovenskú jazdeckú federáciu tam, kam sa rozhodli".  
 
 
P-SJF schválilo za zapisovateľa zasadnutia P-SJF Zuzanu Bačiak Masarykovú a za overovateľov 
zápisnice Jaroslava Ivana a Roberta Fekára. 

hlasovanie:  ZA 4 – Chovan, Rindošová, Horváth, Fekár 
     NEHLASOVAL 1 - Ivan 
UZNESENIE PRIJATÉ 



 
P-SJF schválilo program zasadnutia: 

1. Otvorenie 
2. Schválenie programu 
3. Voľba zapisovateľa a overovateľov 
4. Hlasovania per rollam od 9.4.2018 
5. XIII. VZ SJF 
6. Kritériá talentovanej mládeže (presun z posl. zasadnutia P-SJF) 
7. Galavečer SJF (presun z posl. zasadnutia P-SJF)  
8. Disciplinárny poriadok SJF, Antidopingové pravidlá (presun z posl. zasadnutia P-SJF) 
9. Činnosť sekretariátu SJF 
10. Činnosť komisií SJF 
11. Rôzne 
12. Záver 
 
hlasovanie:  ZA 4 – Chovan, Rindošová, Horváth, Fekár 
     NEHLASOVAL 1 - Ivan 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
4. Hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnili od zasadnutia P-SJF 9.4.2018 v Bratislave 
 
13.4.2018 
Predsedníctvo SJF schvaľuje posun termínu MSR v skoku na koni seniori, mladí jazdci, ženy, 

mladé kone, amatéri + družstvá, ktoré sa budú konať v JK Rozálka Pezinok na 27.-30.9.2018. 

 

Hlasovanie: 

ZA 4 – Chovan, Štangel, Sabo, Fekár 

NEHLASOVAL 3 – Rindošová, Ivan, Horváth 

UZNESENIE PRIJATÉ 

 
Zdôvodnenie – Jaroslav Ivan: 
Vzhľadom k tendenciám presadeným v Predsedníctve SJF na zasadnutí dňa 8.2.2018, ktoré sa nezhodujú 
s mojím presvedčením a považujem ich za výsmech všetkým slušným členom SJF, sa až do doby, kým sa 
situácia nezmení, nebudem zúčastňovať činnosti a tým ani hlasovaní v rámci Predsedníctva SJF. Zároveň 
sa týmto dištancujem od akýchkoľvek ďalších rozhodnutí a prijatých uznesení Predsedníctvom SJF. V 
rozhodovaní dávam priestor tým členom Predsedníctva SJF, ktorí prevzali iniciatívu, aby "svojou" 
nadpolovičnou väčšinou a demokraticky smerovali Slovenskú jazdeckú federáciu tam, kam sa rozhodli.  
 
5. XIII. VZ SJF 
 
10:25 príchod p. Štangel a p. Sabo 

 
p. Bačiak Masaryková informovala o zaslaní návrhu zmien Stanov SJF členom predsedníctva SJF, v 
ktorých boli farebne vyznačené zmeny oproti pôvodnému stavu 
p. Ivan žiadal o upresnenie, ktoré zmeny vykonala Antidopingová akadémia a ktoré niekto iný. Predniesol 
svoje pripomienky k navrhovaným zmenám, ktoré považuje za zásadné a poznamenal, že v Stanovách je 
aj plno formálnych chýb a protirečení, ktoré je potrebné opraviť 
 
p. Chovan vysvetlil, že zmeny vykonala Antidopingová akadémia okrem bodu 8.2. a 8.3. (ohľadom voľby 
členov predsedníctva za oblasti), ktoré tam doplnil a opravil po konzultácii s právnikmi.  



 
V ďalšej časti prítomní postupne diskutovali o jednotlivých zmenách v Stanovách, najmä o postavení 
predsedu SJF, o mechanizme voľby členov predsedníctva, o vytvorení Odvolacej komisie SJF a pod. Ďalej 
sa zhodli, že je potrebné zvážiť, ktoré ustanovenia Zákona o športe budú v Stanovách citované a ktoré 
stačí uviesť s odvolávkou  
 
P-SJF prijalo nasledovné uznesenia: 
 
P-SJF ukladá členom predsedníctva SJF a predsedom komisií SJF, zaslať na sekretariát Generálnej 
sekretárke do 4.5.2018 do 10:00 návrhy a pripomienky k Návrhu zmien Stanov SJF, ktoré im budú  
zaslané zo sekretariátu SJF. 7.5.2018 o 10:00 sa uskutoční v sídle SJF pracovné stretnutie 
k zapracovaniu možných návrhov a pripomienok k Návrhu zmien Stanov SJF. 

hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Rindošová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár 
     NEHLASOVAL 1 - Ivan 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
Následne bude Návrh zmien Stanov SJF rozposlaný P-SJF a predsedom komisií SJF, s možnými 
zapracovanými zmenami a najneskôr 11.5.2018 začne prebiehať per rollam o návrhu zmien Stanov SJF. 
Pre hladký priebeh XIII.VZ sa prítomní zhodli, že je potrebné, aby predsedovia oblastí, zaslali na 
sekretariát meno člena, ktorý bude pri prezentácii delegátov za danú oblasť. 
 
P-SJF navrhuje zloženie pracovného predsedníctva na XIII. VZ SJF v zložení: Chovan, Rindošová, Ivan, 
Horváth, Štangel, Sabo, Fekár 

hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Rindošová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár 
     NEHLASOVAL 1 - Ivan 
UZNESENIE PRIJATÉ 
 

 
6. Kritériá talentovanej mládeže 2018 (presun z posl. zasadnutia P-SJF) 
 
P-SJF prijalo nasledovné uznesenie: 
P-SJF schvaľuje kritériá talentovanej mládeže do 23 rokov 2018 do 20% z výkonnostného rebríčka 
mládeže do 23 rokov v jednotlivých disciplínach.  

hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Rindošová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár 
     NEHLASOVAL 1 - Ivan 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
 
7. Galavečer SJF (presun z posl. zasadnutia P-SJF) 
 
P-SJF sa bude týmto bodom zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí. 

hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Rindošová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár 
     NEHLASOVAL 1 - Ivan 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
 
8. Disciplinárny poriadok SJF, Antidopingové pravidlá (presun z posl. zasadnutia P-SJF) 
 
P-SJF sa bude týmto bodom zaoberať na svojom najbližšom zasadnutí. 



hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Rindošová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár 
     NEHLASOVAL 1 - Ivan 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
9. Činnosť sekretariátu SJF 
 
- p. Bačiak Masaryková informovala o došlej žiadosti Daniela Kollára, ktorou žiada P-SJF o uznanie 
kvalifikácie národného staviteľa SJF. 
 
P-SJF prijalo nasledovné uznesenie: 
 
P-SJF odporúča Komisii športových odborníkov SJF uznanie kvalifikácie úrovne asistenta staviteľa 
parkúrov podľa platnej Smernice 07/2016 Vzdelávanie športových odborníkov v SJF. 

hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Rindošová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár 
     NEHLASOVAL 1 - Ivan 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
 
- p. Bačiak Masaryková informovala o žiadosti ZCHKS o finančný príspevok na Šampionát mladých koní 
2018. 
- p. Chovan a p. Sabo následne informovali prítomných o výsledkoch rokovaní so zástupcami ZCHKS. 
 
P-SJF žiada aby o podporu finančného príspevku na Šampionát mladých koní 2018 požiadal organizátor 
tohto šampionátu. 

hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Rindošová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár 
     NEHLASOVAL 1 - Ivan 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
 
10. Činnosť komisií SJF 
 
Skoky 
p. Kuchár tlmočil požiadavku komisie o dodatočné vyplatenie finančných prostriedkov za rok 2017 za 
kone na základe umiestnenia na Šampionáte mladých koní na pretekoch v Trenčíne. Predchádzajúca 
žiadosť Skokovej komisie nebola dobre formulovaná, nakoľko finančné prostriedky prináležia majiteľom 
(resp. chovateľom) koní a vyplatené môžu byť prostredníctvom klubu, kde je kôň registrovaný. 
 
P-SJF prijalo nasledovné uznesenie: 
P-SJF schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov Rozpočtu SJF, kapitoly 14.1. Kritériá mladých 
koní skoky, vo výške 3 000€ + 500€ z rezervy Rozpočtu SJF 2018, podľa predloženého návrhu Skokovej 
komisie SJF s vyplatením na základe klubovej príslušnosti koňa za rok 2017: 
 

KATEGÓRIA 4-ROČNÉ KONE: 1 000€  

 

1.miesto – 300€ Harold VD Tojopeh (10066) 

2.miesto – 250€ Casiopaya  

3.miesto – 200€ Charles Blue (10059) 

4.miesto – 150€ PRZEDSWIT XXIX-2/ŠAF (09794) 

5.miesto – 100€ Sencha (09893) 

 



 

KATEGÓRIA 5-ROČNÉ KONE: 1 150€  

 

1.miesto – 350€ Haiko (09715) 

2.miesto – 300€ Sesika (09813) 

3.miesto – 250€ Estelle (09986) 

4.miesto – 150€ Kessie (09413)  

5.miesto – 100€ G Star (09500) 

 

KATEGÓRIA  6-7 ROČNÉ KONE: 1 350€ 

 

1.miesto – 400€ Gambler (09444) 

2.miesto – 350€ Andigo WPZ (09126) 

3.miesto – 300€ Flinstone (09236) 

4.miesto – 200€ Wavo Chicca (09120) 

5.miesto – 100€ Sarah (09246) 

 
hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Rindošová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár 
     NEHLASOVAL 1 - Ivan 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
Vytrvalosť 
p. Pažitný informoval o splnení kvalifikácie jazdcov na preteky WEG 2018 v Tryone.  
 
Záprahy 
p. Rindošová žiadala p. Hánu o doloženie a vysvetlenie postupu získania kvalifikácie záprahových 
rozhodcov pre rok 2018, nakoľko sa v zozname, ktorý dodal p. Hána nachádzajú rozhodcovia, ktorí 
nemajú potrebnú kvalifikáciu.  
 
Na základe diskusie a konzultácie s p. Fekárom dodá p. Hána opravený zoznam aktuálnych záprahových 
rozhodcov pre rok 2018 na sekretariát k zverejneniu. 
 
p. Rindošová ďalej tlmočila požiadavku členov VSO, ktorí sú nespokojní s prácou p. Hánu v Záprahovej 
komisii, ako aj požiadavku na jeho odvolanie s funkcie predsedu komisie. Zároveň, v prípade jeho 
odvolania, navrhuje za predsedu Záprahovej komisie SJF Mareka Rúru, ktorý zaslal svoj súhlas mailom. 
 
P-SJF hlasovalo o nasledovnom uznesení: 
P-SJF odvoláva Ladislava Hánu z postu predsedu Záprahovej komisie SJF. 

hlasovanie:  ZA 2 – Rindošová, Horváth 
        PROTI 0 
     ZDRŽAL SA 4 – Chovan, Štangel, Sabo, Fekár 
     NEHLASOVAL 1 - Ivan 
UZNESENIE NEPRIJATÉ 

 
p. Hána žiadal P-SJF o zmenu v Záprahových pravidlách SJF a to o posun minimálneho veku štartovania 
v jednotlivých kategóriách detí a juniorov. 
Po krátkej diskusii mu bol vysvetlený postup schvaľovania zmien v národných pravidlách SJF, ktoré musí 
najskôr schváliť Komisia športových odborníkov SJF a následne P-SJF. Zároveň bol p. Hána upozornený na 
fakt, že nie je vhodné meniť pravidlá v priebehu roku a k zásadným zmenám dochádza spravidla k 1.1. 
p. Hána následne žiadal o udelenie výnimky pre Chiaru Gasparovics, aby mohla štartovať v kategórii 



s dospelými jazdcami. 
Prítomní sa zhodli, že menovité udeľovanie výnimky z pravidiel je neštandardný postup. 
 
p. Hána vzdal funkcie predsedu a člena Záprahovej komisie SJF. 
 
P-SJF berie na vedomie vzdanie sa Ladislava Hánu z postu predsedu a člena Záprahovej komisie SJF. 

hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Rindošová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár 
     NEHLASOVAL 1 - Ivan 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
p. Chovan navrhol P-SJF hlasovať za vymenovanie Mareka Rúru za predsedu Záprahovej komisie SJF. 
 
P-SJF menuje Mareka Rúru za člena a zároveň predsedu Záprahovej komisie SJF. 

 hlasovanie:  ZA 6 – Chovan, Rindošová, Horváth, Štangel, Sabo, Fekár 
     NEHLASOVAL 1 - Ivan 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
 
11. Rôzne 
 
p. Ivan žiada P-SJF o zaujatie konečného stanoviska Predsedníctva SJF k uzneseniu Kontrolnej komisie 
SJF z jej posledného zasadnutia 11.3.2018 vo Vígľaši. Objasnil, že Kontrolná komisia odporučila 
Predsedníctvu SJF zrušiť svoje uznesenie (zo dňa 8.2.2018), ktorým prijalo Odvolanie sa R.Pála voči 
rozhodnutiu Disciplinárnej komisie, pretože nespĺňalo náležitosti zákona (tým že nebolo odôvodnené) a 
opätovne vo veci hlasovať.   
 
P-SJF prijalo nasledovné uznesenie: 
P-SJF sa svojím uznesením, ktoré je uvedené v bode 11 Zápisnice 1/2018 zo dňa 8.2.2018 - o Odvolaní 
sa Róberta Pála voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SJF, už viac zaoberať nebude. 

hlasovanie:  ZA 4 – Chovan, Štangel, Sabo, Fekár 
        PROTI 2 – Ivan, Horváth 
     ZDRŽAL SA 1 - Rindošová 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 
 
14:30 bolo zasadnutie P-SJF, po prerokovaní celého programu, predsedajúcim ukončené. 
 
V Trenčíne, dňa 30.4.2018  
 
Zapísala:       Overili:   

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

 
 
 

......................................................... 
                   Robert Fekár v.r. 



 



 


