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V Lučenci 20.5.2017

Reakcia k sprievodnému listu k Návrhu stanov od p.Malíka
Vážený p. Malík, ahoj Zdeno.
Mňa osobne vždy teší, ak je na strane členov SJF iniciatíva niečo vylepšiť, zmeniť, sfunkčniť a pod.
Chápem aj to, že z pohľadu člena Západoslovenskej oblasti SJF sa ti terajšie delenie na štyri oblasti môže javiť
ako politikárčenie prostredníctvom oblastí. Uvedom si ale, že toto sa javí práve tak len preto, že ZSO nebola
schopná navrhnúť a zvoliť člena do P-SJF, ktorý by bol zároveň aj predsedom Vašej oblasti.
Myslím, že budem uvažovať za väčšinu členov SSO a VSO – práve tých oblastí, ktoré člena P-SJF (a
zároveň predsedu oblasti) majú, ak napíšem, že práve nakladanie s finančnými prostriedkami oblasti je bližšie ku
klubom a jazdcom, ktorí nedosahujú úplne TOP úroveň. Či už je to z dôvodu schopností, kvality koní,
neskúsenosti, alebo jednoducho „neambícií“.
Jazdci TOP úrovne sú podporovaní so SJF priamo a myslím, že pri zrušení oblastí, by sa práve na tých
„oblastných“ isto-iste zabudlo – presne tak, ako sa môžu cítiť jazdci a kluby práve zo ZSO (no a aj BAO) teraz.
Je na Vašej oblasti a jej členoch, aby ste sa už konečne zobudili a navrhli (no a následne zvolili) takého kandidáta,
ktorý by dôstojne „hájil“ záujmy Vašej oblasti a zastrešoval veľmi dôležitú úlohu – a to organizovanie oblastných
aktivít vrátane finančnej podpory oblastných jazdcov a kluby.
Len vtedy budú mať jazdci a kluby z oblasti pocit, že niekto na nich zo SJF myslí. A len vtedy prestanú
snahy o zrušenie oblastí – a podsúvanie členom nezmyselné úvahy o politikárčení v SJF prostredníctvom oblastí,
ako aj úvahy o tom, žeby vo vedení SJF boli samí neodborníci.
Radšej sa „poobzeraj“ po členoch ZSO, aby ste konečne zvolili člena P-SJF. Myslím, že tam je Váš
problém!
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