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Vec: Reakcia na Zdôvodnenie NÁVRHU NA ODVOLANIE z funkcie člena P-SJF a predsedu SSO-SJF p.
JAROSLAVA IVANA a predsedníčky VSO- SJF p. JANKY RINDOŠOVEJ na VZ S J F v SENCI dňa
29.5.2017, ktoré podal p. Bugár prostredníctvom štatutára klubu Látky Ranč pod bukmi p.
Gánovskej dňa 20.5.2017.
P. Bugár prostredníctvom štatutára klubu p. Gánovskej podal návrh na odvolanie moje
a odvolanie p. Ivana z dôvodu porušovania stanov článku XV bod 3. Túto informáciu zverejnila prvý
krát p. Gánovská vo svojej správe Predsedu kontrolnej komisie koncom roka 2016. Touto
problematikou sa zaoberalo Predsedníctvo - SJF na svojom zasadnutí dňa 16.12 .2017 vo Zvolenskej
Slatine. P. Ivan na tomto zasadnutí predložil vypracované právne stanovisko od AK ZAHRADNÍK &
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. Žiadal, aby bolo stanovisko priložené k Zápisnici ako príloha (stanovisko
bolo priložené). Toto stanovisko sa jasne vyjadruje k možnosti činnosti v SSO a VSO, kde sú zvolení
len predsedovia oblastí ako jediní členovia predsedníctva oblastí. Na zasadnutí Predsedníctva SJF
bolo prijaté v tejto veci aj uznesenie (vyberám záverečnú časť):
....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.
Myslím, že Predsedníctvo SJF sa dostatočne zaoberalo názormi p. Gánovskej a zaujalo
jednoznačné a jednohlasné stanovisko. Podľa stanov SJF majú členovia SJF, teda aj p. Bugár
povinnosť rešpektovať stanoviská orgánov SJF a preto jeho konštatovanie o porušení Stanov
predsedami VSO a SSO, po prijatí horeuvedeného uznesenia v tejto veci, je lživé a neetické a hraničí s
porušením stanov a povinností členov z nich vyplývajúcich.

V ďalšom odseku žiada p. Bugár vysvetlenie k mojej činnosti v súvislosti zo správou z kontroly
z MŠVVaŠ SR. Táto správa nie je zverejnená na stránkach MŠVVaŠ, ako účelovo uvádza p.Bugár, ale
je založená v šanóne na sekretariáte SJF. P. Bugár a p. Gánovská zrejme prehliadli kontrolované
obdobie čo je v správe uvedené a to je rok 2014.. Túto zmluvu mala k dispozícii p. Gánovská ako
kontrolórka SJF aj pri svojej kontrole v roku 2014. Tu sa natíska otázka, ako to že kontrolórka SJF p.
Gánovská, pri svojich častých kontrolách na sekretariáte SJF nenašla pochybenia v tomto zmysle.
Žeby jej kontroly v tom čase boli zamerané na niečo iné a niekoho iného?!
P. Bugár žiada vysvetlenie k uvedeným nedostatkom – podpísaniu nevýhodnej zmluvy z roku
2013 na prenájom multifunkčného zariadenia. Kontrolou bolo zistené, že takto uzatvorená zmluva

bola pre SJF ako nájomcu nevýhodná a pri čerpaní prostriedkov dotácie na základe zmluvy o nájme
nebola dodržaná zásada hospodárnosti vynakladania verejných prostriedkov.
Je vrcholne neférové, ba priam účelové zo strany p. Bugára viniť moju osobu z podpísania
takejto zmluvy, keďže v tom čase som ešte nebola vo vedení SJF. A iste p. Bugár dobre vie, že za
predsedovania p. Kubíka som to bola práve ja, čo som upozorňovala na potrebu preverenia tejto
zmluvy. V tom čase bola zmluva vedením SJF preverená a prejednaná s právnikmi. Konštatované
bolo, že výhodnejšie pre SJF je vzhľadom k zmluvným podmienkam, pokračovať v nájme a zmluvu
nevypovedať.
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