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V Lučenci 22.5.2017

Reakcia na obvinenia p.Bugára a zdvôvodnenie návrhu na moje odvolanie z funkcie člena P-SJF – zo
dňa 20.5.2017

Vážený p.Bugár
Veľmi pozorne som si prečítal Vaše zdôvodnenie návrhu na moje odvolanie. Verte mi, že mi nevadí
"návrh na moje odvolanie" ako taký – na to máte ako člen SJF právo. To, čo ma prekvapilo, je jeho priame
zdôvodnenie, ktoré je plné lží, poloprávd a vykazuje známky "závanu vetra" pochádzajúceho od kontrolórky
Z.Gánovskej.
K obviniam z porušovania stanov, ktoré uvádzate sa venovať nebudem – uvedenú vec budem riešiť v
rámci disciplinárnych orgánov SJF, ako aj orgánov činným v trestnom konaní. Upozorňoval som na to viackrát
Vášho "vetrodarcu" Z.Gánovskú. Mali by ste p.Bugár pozorne čítať Zápisnice zo zasadnutí P-SJF, tam by ste sa
dozvedeli, že k tejto problematike už P-SJF zaujalo stanovisko v decembri 2016 (prikladám ho na záver).
Ale predsa – niečo mi nedá! Ako správne uvádzate: právne stanovisko (od AK ZAHRADNÍK) som si dal
vypracovať ako súkromná osoba (na vlastné náklady), vzhľadom k tomu, že pre rok 2016 už boli vyčerpané
finančné prostriedky z hlavných kapitol SJF na tieto služby. Túto odpoveď dostala aj Z.Gánovská – ako kontrolór,
keď o takéto stanovisko žiadala Predsedníctvo SJF. Ja sa len pýtam dve otázky. Prvá – Prečo si Z.Gánovská
nedala vypracovať takéto stanovisko z rozpočtu Kontrolnej komisie? A druhá – Prečo Z. Gánovská žiadala o
takéto stanovisko, keď ako kontrolór má k týmto veciam zaujať stanovisko práve ona a práve ona ho má aj
kompetentne vysvetľovať?

Ďalšia vec – pokiaľ ste Vy traja s pp. Gánovskou a Vojtekom apelovali na nevyhnutnosť zvolania VZ
oblasti (SSO), existovala aj druhá strana, zastúpená: pp. Lamošom, Machalovou, Fraňovou, Balážovou,
Ľuptákom, Šebianom, Bagdalom, Sihelskou, Hatalom, Vrabcom, Koškom, Paulovičom, Mídelkom, Nagyom,
Lamošovou, Jančom, Fonferovou, Michálekom, Serakovovou, Čutkom a ďalšími, ktorí deklarovali práve opak.
A pozor! Pritom všetkom ste namiesto stálych atakov, mali právo (v súlade so stanovami) iniciovať
napríklad zvolanie mimoriadneho VZ oblasti – a dokonca Z.Gánovská z pozície predsedu kontrolnej komisie mala
túto právomoc aj v zmysle Zákona 440/2015. Prečo ste tak neučinili? Radšej ste začali rozohrávať štvavú
kampaň a hľadať vo mne vinníka. Pozrite sa pozorne medzi seba, Vážený p.Bugár.

Vo Vašom "zdôvodnení" si tiež zjavne mýlite kompetencie Janky Rindošovej ako predsedu VSO teraz a
podpredsedu SJF vtedy. A tiež Vám uniká časová chronológia pri existencii deviatich či štyroch oblastí. Treba si v
tom urobiť poriadok Vážený p.Bugár. A otázka pre Vás: Nemyslíte si, že je prinajmenšom neslušné ako člen
SSO "pchať nos" do voľby a odvolávania člena P-SJF za VSO, resp. predsedu VSO?

Vážení členovia SJF
Mrzí ma, že ste svedkami takýchto "do vetra a úplne mimo strieľajúcich" obvinení, no pokiaľ budem
osočovaný bezdôvodne, moje vnútro mi káže brániť sa.
Nebudem Vás už zaťažovať ďalšími faktami – už toho traumatizovania bolo dosť, začali sme vo vedení
SJF pracovať – a radi by sme v tom pokračovali.
Na záver už len citujem uznesenie Predsedníctva SJF k tejto problematike, ktoré bolo prijaté
jednohlasne – a to už naozaj nepotrebuje ďalší komentár:

UZNESENIE P-SJF k činnosti SSO a VSO zo dňa 16.12.2016
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.

Teším sa na stretnutie v Senci na Valnom zhromaždení.
Jaroslav Ivan, člen SJF – č.l. 05547
tento dokument zasielam mailom

