Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Zápisnica
zo zasadnutia Predsedníctva SJF v Bratislave 23.10.2019
04/2019

Prítomní členovia P - SJF:
Vladimír Chovan, predseda SJF
Adela Maxonová, ZSO – člen P-SJF
Robert Fekár, BAO – člen P-SJF
Marek Horváth, zástupca z radov členov SJF – člen P-SJF

Prítomní hostia:
Zuzana Bačiak Masaryková – generálny sekretár SJF
Zuzana Gánovská – Kontrolór SJF
Marek Józef Grygľak – zástupca VSO SJF
Jaroslav Ivan
Robert Pál – od 14:55

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 program zasadnutia:
1.
Otvorenie
2.
Schválenie programu
3.
Voľba zapisovateľa a overovateľov
4.
Hlasovania per rollam od 18.9.2019
5.
Postoj P-SJF k navrhnutým opatreniam výsledku kontrol zo strany Kontrolórky SJF
6.
VSO SJF - požiadavky
7.
Činnosť komisií SJF
8.
Činnosť sekretariátu SJF
9.
Rôzne
10. Záver
hlasovanie: ZA 4 – Chovan, Maxonová, Fekár, Horváth
UZNESENIE PRIJATÉ
P-SJF schválilo za zapisovateľa zasadnutia P-SJF Zuzanu Bačiak Masarykovú a za overovateľov
zápisnice Adelu Maxonovú a Mareka Horvátha.

hlasovanie: ZA 4 – Chovan, Maxonová, Fekár, Horváth
UZNESENIE PRIJATÉ

4. Hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnili od zasadnutia P-SJF 18.9.2019 v Bratislave
4.10.2019
Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie národných skokových pretekov pre Riders &
Dreams v termíne 15.-17. november 2019 v areáli X-bionic Sphere Šamorín.
Hlasovanie:
ZA 4 – Chovan, Maxonová, Štangel, Fekár
ZDRŽAL SA 1 - Horváth
Uznesenie prijaté
9.10.2019
Predsedníctvo SJF schvaľuje konanie pridaných medzinárodných pretekov v roku 2020
nasledovne:
Dunajsky Klatov

SVK

24/04/2020

26/04/2020

CVI1*, CVICh1*, CVIJ1*

Dunajsky Klatov

SVK

02/07/2020

05/07/2020

CAI2*-H1, CAI2*-H2, CAI2*-H4, CAI2*-P1, CAI2*-P2

Hlasovanie:
ZA 5 – Chovan, Maxonová, Štangel, Horváth, Fekár
Uznesenie prijaté

5. Postoj P-SJF k navrhnutým opatreniam výsledku kontrol zo strany Kontrolórky SJF
a. - Správa s kontrolnej činnosti: preverenie správnosti Rebríčka jazdcov za rok 2018 vo VSO
p. Chovan prečítal prítomným Správu z kontrolnej činnosti týkajúcej sa preverenia správnosti Rebríčka
jazdcov za rok 2018 vo VSO.
K uvedenému uviedli jednotliví členovia P-SJF:
p. Horváth, ako spracovateľ rebríčkov v roku 2018 upozornil, že P-VSO pri vyhodnotení vychádzalo
z v tom čase jediných rebríčkov SJF a to tých, ku ktorým sa dalo dostať zo stránky SJF v sekcii Kariéra
jazdca a koňa. V rebríčku jazdeckých dvojíc, ktorých odkaz smeroval zo stránky www.vso-sjf.sk, sa
jazdkyňa Petruňáková umiestnila na 38. mieste a Kočíková na 36. mieste. Rebríčky, z ktorých
vychádzala p. Gánovská, Kariéra jazdca a koňa, boli spustené na stránke SJF 28.2. 2019 a žiaľ
neobsahujú všetky výsledky za rok 2018, a to výsledky z medzinárodných pretekov v roku 2018.
Vyhodnotenie sezóny VSO prebehlo 16.2.2018 a bolo uskutočnené podľa v tej dobe jediných
zverejnených rebríčkov SJF, ktoré sa odkazovali na Rebríčky na www.vso-sjf.sk.
p. Horváth upozornil na fakt, že p. Horáková, podávateľka žiadosti o preverenie, nie je členkou SJF,
preto by podnet podľa neho nemal byť riešený. Pani kontrolórka má k dispozícii aj Stanovy TJ Slávia
UVLF Košice kde je napísané, kto zastupuje klub vo vzťahu k SJF – štatutár alebo predseda klubu, a to
pani Horáková nie je.
V zápisnici VSO 1/2019 sa konštatuje, že vyhodnotenie bude na základe rebríčkov SJF, pričom odkaz na
výsledky dvojíc bol v januári 2019 na stránke VSO SJF odkaz , ktorý smeroval na odkaz kariéry jazdca

a koňa zo stránky SJF. Nová kariéra jazdca a koňa bola na stránke SJF spustená 28.2.2019. Spracovateľ
výsledkov z medzinárodných pretekov 2018 dodal p. Horváthovi tieto výsledky v priebehu decembra
2018, avšak tieto výsledky neboli zároveň zaslané na sekretariát SJF.
P-SJF prijalo nasledovné uznesenie:
P-SJF ukladá Skokovej komisii SJF dodať kompletné údaje do novej Kariéry jazdca a koňa
a dodať Rebríček jazdeckých dvojíc za rok 2018.
hlasovanie: ZA 4 – Chovan, Maxonová, Fekár, Horváth
UZNESENIE PRIJATÉ
Po zaujatí stanoviska Skokovou komisiou SJF sa bude P-SJF zaoberať prijatím stanoviska k správe
kontrolórky na svojom najbližšom zasadnutí P-SJF.

b. - Správa o výsledku šetrenia podnetu na prešetrenie porušenia ustanovenia Stanov SJF čl.XX
ods. 2, zánik funkcie člena predsedníctva a neoprávnený výkon funkcie člena predsedníctva
p. Chovan prečítal prítomným správu o výsledku šetrenia podnetu na prešetrenie porušenia
ustanovenia Stanov SJF čl.XX ods. 2, zánik funkcie člena predsedníctva a neoprávnený výkon funkcie
člena predsedníctva.
Predsedajúci, p. Chovan, následne skonštatoval, že pri dodaní tovarov a služieb SJF bol porušený Zákon
o športe č. 440/2015 Z.z.
Keďže boli na zasadnutí P-SJF prítomní len 4 členovia P-SJF a p. Horváth sa podľa čl. XX bod 3 nemôže
zúčastniť hlasovania, predsedajúci prerušil rokovanie tejto časti programu zasadnutia P-SJF. Výsledky
šetrenia podnetu budú prerokované na najbližšom zasadnutí P-SJF za prítomnosti všetkých členov P-SJF.
K uvedenému bodu p. Horváth informoval, že so správou, závermi a postupom kontrolórky SJF nesúhlasí
a preto zaslal v tejto veci podnet na prevzatie kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórke športu.
Následne p. Horváth požiadal aby pri každom ďalšom hlasovaní P-SJF predsedajúci vyhodnotil či
nedochádza v jeho prípade ku konfliktu záujmov podľa Stanov SJF čl. XX.
c. - Správa z vykonanej kontroly ku sťažnosti prijatej od p. Jozefa Caunera
p. Chovan prečítal prítomným správu z vykonanej kontroly ku sťažnosti prijatej od p. Jozefa Caunera.
P-SJF skonštatovalo, že odstúpením Janky Rindošovej z postu predsedu VSO SJF nemôže P-VSO SJF
zasadať nakoľko to Stanovy SJF a prijatý Rokovací poriadok P-VSO neumožňujú. P-SJF skontrolovalo už
na svojom poslednom zasadnutí prihlásenie dotknutých pretekov VSO SJF a skonštatovalo, že preteky
konané v Košiciach boli dohlásené až po určení finále započítaných pretekov do skokového pohára VSO
SJF. Následne P-SJF prijalo uznesenie, ktorým návrh na prijatie uznesenia členov P-VSO SJF, potvrdilo.
p. Grygľak plne súhlasí s už prijatým rozhodnutím P-SJF.
P-SJF prijalo nasledovné uznesenie a zároveň p. Chovan, ako predsedajúci zasadnutia P-SJF,
skonštatoval, že hlasovanie v nasledujúcich troch bodoch nie je Marek Horváth v konflikte záujmov.
P-SJF nie je oprávnené a nemá dôvod rušiť uznesenie P-VSO 6.2 z 19.7.2019 a meniť tým miesto
a termín záverečných kôl Východoslovenského skokového pohára.
hlasovanie: ZA 4 – Chovan, Maxonová, Fekár, Horváth
UZNESENIE PRIJATÉ
P-SJF konštatuje, že vyhodnotenie dlhodobých súťaží organizovaných v jazdeckých oblastiach SJF, je
plne v kompetencii jednotlivých jazdeckých oblastí SJF.

hlasovanie: ZA 4 – Chovan, Maxonová, Fekár, Horváth
UZNESENIE PRIJATÉ
P-SJF nezaujíma k navrhnutému opatreniu č.3 stanovisko, nakoľko sa jedná o konštatovanie.

d. - Správa z kontrolnej činnosti vo veci žiadosti o prešetrenie postupu predsedníctva VSO
v záležitosti schvaľovania príspevku pre TJ Slávia UVLF Košice za organizáciu sústredení
p. Chovan prečítal prítomným správu z kontrolnej činnosti vo veci žiadosti o prešetrenie postupu
predsedníctva VSO v záležitosti schvaľovania príspevku pre TJ Slávia UVLF Košice za organizáciu
sústredení.
P-SJF prijalo nasledovné uznesenie a zároveň p. Chovan, ako predsedajúci zasadnutia P-SJF,
skonštatoval, že hlasovanie v nasledujúcom bode nie je Marek Horváth v konflikte záujmov.
P-SJF súhlasí s navrhnutým opatrením a to vyplatením finančných prostriedkov na základe prijatého
platného uznesenia P-VSO SJF zo dňa 26.1.2019 a platného uznesenia P-VSO 5.2 zo dňa 19.7.2019.
hlasovanie: ZA 4 – Chovan, Maxonová, Fekár, Horváth
UZNESENIE PRIJATÉ
14:55 príchod Roberta Pála
e. - Správa z kontrolnej činnosti vo veci sťažnosti od Richarda Potockého ohľadne vyhodnotenia
kariéry jazdca a koňa
p. Chovan prečítal prítomným správu z kontrolnej činnosti vo veci sťažnosti od Richarda Potockého
ohľadne vyhodnotenia kariéry jazdca a koňa.
P-SJF prijalo nasledovné uznesenie a zároveň p. Chovan, ako predsedajúci zasadnutia P-SJF,
skonštatoval, že hlasovanie v nasledujúcom bode nie je Marek Horváth v konflikte záujmov.
P-SJF nemá možnosť overiť správnosť výsledkov uvedených v Kariére jazdca a z roku 2014 a 2015 inak
ako na základe výsledkov z pretekov a oficiálnych výsledkových listín. Do budúcna by mal podobné
problémy odstraňovať nový informačný systém SJF, ktorý je momentálne v procese inštalácie
a prekladu.
hlasovanie: ZA 4 – Chovan, Maxonová, Fekár, Horváth
UZNESENIE PRIJATÉ

f. - Správa z kontrolnej činnosti vo veci podnetu na prešetrenie porušení predpisov SJF
p. Chovan prečítal prítomným správu z kontrolnej činnosti vo veci podnetu na prešetrenie porušení
predpisov SJF.
p. Pál podal prítomným svoje stanovisko kde argumentoval faktami a to len žiadosťou o presun dátumu
pretekov a nie zaradenia pretekov do kalendára SJF, ďalej snahou nájdenia kompromisu s Czajlík
ranchom ako aj samotnou úrovňou prihlásených súťaží pretekov.

P-SJF prijalo nasledovné uznesenie a zároveň p. Chovan, ako predsedajúci zasadnutia P-SJF,

skonštatoval, že hlasovanie v nasledujúcom bode nie je Marek Horváth v konflikte záujmov.
Keďže podnet bol vyhodnotený ako neopodstatnený, P-SJF konštatuje že pri zavádzaní nového
informačného systému SJF, s úpravou a zapracovaním vnútorných smerníc SJF s kategorizáciou súťaží,
sa predíde kolidácii termínov konania pretekov.
hlasovanie: ZA 4 – Chovan, Maxonová, Fekár, Horváth
UZNESENIE PRIJATÉ

6. Požiadavky VSO SJF
p. Grygľak predniesol požiadavky VOS SJF vyplývajúce z pracovného stretnutia P-VSO SJF zo dňa
7.10.2019 vo Finticiach kde sa schválením bodov 7 a 8 bude P-SJF zaoberať na svojom najbližšom
zasadnutí.
7. Činnosť komisií SJF
ZÁPRAHY
P-SJF ďakuje Marekovi Rúrovi za doterajšiu činnosť a prácu v Záprahovej komisii a berie na
vedomie vzdanie sa Mareka Rúru z postu predsedu Záprahovej komisie SJF a zároveň člena
Záprahovej komisie SJF.
hlasovanie: ZA 4 – Chovan, Maxonová, Fekár, Horváth
UZNESENIE PRIJATÉ
Na základe žiadosti členov Záprahovej komisie SJF menuje P-SJF Ladislava Hánu za člena
a zároveň predsedu Záprahovej komisie SJF.
hlasovanie: ZA 4 – Chovan, Maxonová, Fekár, Horváth
UZNESENIE PRIJATÉ
VŠESTRANNOSŤ
p. Malík podal prítomným stanovisko ku konaniu sa MSR vo všestrannej spôsobilosti 2019 konaných
vo Vígľaši, kde P-SJF presúva rokovanie o danej veci na najbližšie zasadnutie P-SJF.

8. Činnosť sekretariátu SJF
Generálna sekretárka informovala o finančnom stave SJF a o finančnom stave jednotlivých oblastí SJF
ku dňu 22.10.2019:
bežný účet SJF 14 208,73€
dotačný účet SJF 90 311,36€
bratislavská jazdecká oblasť SJF 40 619,20€
západoslovenská jazdecká oblasť SJF 12 117,93€
stredoslovenská jazdecká oblasť SJF 9 008,44€
východoslovenská jazdecká oblasť SJF 11 743,74€
Následne bolo zasadnutie P-SJF, po prerokovaní celého programu, predsedajúcim ukončené.

V Bratislave, dňa 23.10.2019

Zapísala:
.........................................................
Zuzana Bačiak Masaryková v.r.

Overili:
.........................................................
Adela Maxonová v.r.

.........................................................
Marek Horváth v.r.

Prezenčná listina je k dispozícii na sekretariáte SJF

