
Chronológia SJF – od novembra 2013 do januára 2016 
 
 
november 2013 

- Uskutočňuje sa Valné zhromaždenie v Lučenci – rozporuplné reakcie, kontroverzným hlasovaním 
sa prijímajú sa nové Stanovy SJF. 

- Vzniká „dočasný“ Výbor SJF : S. Gavorníková, V. Obšitníková, S. Magál, Ľ. Paučo, Z. Malík, P. 
Chlebničan, D. Kollár, M. Pribula, F. Vajgel. 

- „Dočasný“ Výbor SJF odvoláva J. Látalovú z funkcie generálneho sekretára a splnomocňuje 
trojicu členov „dočasného“ Výboru SJF S. Gavoníková, V. Obšitníková a Z. Malík koordináciou 
a usmerňovaním sekretariátu SJF. Ďalej Výbor schvaľuje na návrh S. Magála zníženie členských 
poplatkov pre mesiac december na 1/12, (t.j. napr. nový klub 10€ a nový člen bez licencie 1€). 

- Ruší sa Smernica riadenia skokových súťaží platná od 12.4.2013. 
-  Odvolaný predseda V. Chovan podáva žalobu na súd ohľadom neplatnosti výsledkov Valného 

zhromaždenia v Lučenci.   
 

december 2013 
- „Dočasný“ Výbor SJF nariaďuje pracovníkovi sekretariátu J. Látalovej čerpanie dovolenky, 

odoberá jej kľúče od sekretariátu, mobilný telefón a prístup k trezoru. Výbor ďalej poveruje J. 
Harakaľa a M. Kováczovicovú vykonaním právneho a ekonomického auditu pre roky 2012 
a 2013. 

- Trojica členov „dočasného“ Výboru S. Gavoníková, V. Obšitníková a Z. Malík dostáva oprávnenie 
na vykonávanie funkcie kolektívneho generálneho sekretára. 

- na SJF je hromadne prijatých viac ako 50 nových 1eurových členov bez licencie do troch 
Motešických klubov. 

 
******************************************************************************* 

 
január – február 2014 

- Členovia kolektívneho generálneho sekretára v mene SJF uzatvárajú Dohodu o vykonaní práce 
s B. Chudybom. Na sekretariáte však pracuje p. Chudybová. Odmenu preberá B. Chudyba. 

- Konajú sa Valné zhromaždenia jazdeckých oblastí SJF, kde sa volia Predsedovia oblastí, 
Kontrolóri a ďalší členovia oblastných Predsedníctiev. 

- 7.2.2014 prvý krát zasadá nové Predsedníctvo SJF: Viera Obšitníková (BAm), Silvia Gavorníková 
(BAo), Slavomír Magál (TN), Marko Halo (NR), Ľubomír Kubiš (TT), Milutín Kubík (ZA), Jaroslav 
Ivan (BB), Janka Rindosová (PO), Marek Horváth (KE). 

- Za Predsedu P-SJF je zvolený M. Halo, za podpredsedu M. Horváth. Volia sa členovia odborných 
komisií SJF. 

- Je vykonané zúčtovanie dotácií z MŠVVaŠ SR za rok 2013. 
- M. Halo navrhuje zvolanie VZ na marec 2014 s cieľom – úprava stanov. P-SJF piatimi hlasmi 

(Halo, Rindošová, Ivan, Kubiš a Horváth) tento návrh schvaľuje. Vytvára sa komisia na prípravu 
stanov (Sabo, Siváková, Ivan, Horváth, Slameň, Krajči, Harakaľ, Kollár). 

- P-SJF vracia do platnosti Smernicu riadenia skokových súťaží z roku 2013 zrušenú „dočasným“ 
Výborom SJF.  

- V deň, keď dochádza k preberaniu dokumentov na sekretariáte novým P-SJF sa zisťuje 
poškodenie vchodových dverí na kancelárii. Počítač na sekretariáte hlási paralelné pripojenie 
neznámeho počítača. 

- Na zasadnutí P-SJF 18.2.2014 sa M. Halo vzdáva funkcie predsedu P-SJF. Ako dôvod uvádza, že 
nedokáže zabezpečiť fungovanie SJF s týmto zložením P-SJF a v atmosfére, ktorá momentálne 
panuje v SJF. Následne sa vzdáva funkcie podpredsedu M. Horváth. Za nového predsedu P-SJF je 
po opakovanej voľbe zvolený M. Kubík. Podpredsedom sa stáva Ľ.Kubiš.  

- P-SJF rozhoduje, že pre krátkosť času nie je možné zabezpečiť regulárne zvolanie VZ – pôvodný 
termín sa ruší a VZ sa posúva na apríl 2014. 

 
 



marec 2014 
- Ľ. Kubiš sa vzdáva funkcie podpredsedu. Nový podpredseda zvolený nie je. 
- J. Ivan navrhuje zrušiť aprílové VZ. Ako dôvod uvádza nežiadúcu polarizáciu názorov v SJF, ako aj 

neochotu členov spolupracovať v rámci komisie na prípravu stanov. Návrh je piatimi hlasmi 
(Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Magál) prijatý – t.j. aprílové VZ je zrušené. 

- P-SJF poveruje predsedu P-SJF M. Kubíka vstúpiť do jednania s V. Chovanom o možnosti 
mimosúdneho riešenia súdneho sporu. M. Kubík sa doposiaľ s V. Chovanom nestretáva.  

- P-SJF piatimi hlasmi (Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Kubík) ruší uznesenie „dočasného“ Výboru 
SJF o odvolaní J. Látalovej z funkcie generálneho sekretára SJF. J. Látalová ostáva v tejto funkcií 
do zvolenia nového GS na základe výberového konania. 

- Na návrh M. Kubíka sú zrušené dvojnásobné poplatky za registráciu klubov, členov a koní, ktorí 
sa registrujú po stanovenom termíne. 

- Ľ. Kubiš a J. Ivan ostro vystúpujú voči urážajúcim a osočovacím mailom V. Obšitníkovej na 
viacerých členov SJF.  

- J. Látalová dáva výpoveď ale ostáva byť naďalej nápomocná pokiaľ to bude potrebné. 
- P-SJF žiada od členov „dočasného“ Výboru SJF predloženie Správy Výboru v zmysle platných 

stanov. 
- V. Obšitníková spochybňuje členstvo v SJF Ľ. Kubiša a tým aj jeho mandát člena P-SJF a žiada 

predloženie dokladov o registrácii jeho klubu. Ľ. Kubiš vysvetľuje, že doteraz  neobdržal 
rozhodnutie z MV SR, ale všetky tlačivá podal v stanovenom termíne, postupoval na základe 
pokynov zo sekretariátu a poplatky za klub, členov a kone zaplatil včas. Uvedené potvrdzuje aj 
evidencia SJF.    

- Štyria členovia P-SJF (Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth) zasielajú list predsedovi P-SJF M. Kubíkovi, 
v ktorom ho upozorňujú na skutočnosť, že „dočasný“ Výbor SJF porušil Stanovi SJF, tým, že 
neodovzdal podpísaný originál Správy, a podávajú podnet na ÚRKK. 

- P-SJF je (po termíne) doručený nepodpísaný exemplár Správy, ktorú vypracoval S. Magál – člen 
„dočasného“ Výboru SJF. Správa neobsahuje spomínaný ekonomický a právny audit, ktorý 
vykonávali J. Harakaľ a M. Kováczovicová. S. Magál vysvetľuje, že tento audit bol podaný členom 
„dočasného“ Výboru SJF ústne, nakoľko písomná forma vyžadovaná nebola. 

- M. Kubík nepovažuje Správu za podstatný dokument nevyhnutný pre riešenie zložitej situácie v 
SJF a v tomto duchu informuje aj na zasadnutí ÚRKK, kde je podnet štvorice členov P-SJF 
prerokovávaný.  

- Na zasadnutí ÚRKK je za predsedu zvolená L. Kováčová a za podpredsedu J. Gíreth. 
- ÚRKK sa zaoberá podnetom Z. Malíka na údajné zaplatenie pokuty od FEI Slovenskou jazdeckou 

federáciou za M. Hala ml. Na základe vyžiadaných dokumentov neskoršie ÚRKK konštatuje, že 
podnet Z. Malíka je neopodstatnený, nakoľko pokutu zaplatil M. Halo a nie SJF. 

- Podpredseda JO TT K. Czajliková a kontrolór JO TT L. Kováčová za výdatnej podpory členky P-SJF 
V. Obšitníkovej organizujú VZ oblasti Trnava za účelom voľby nového predsedu, nakoľko Ľ. 
Kubiša nepovažujú za člena SJF.  
 

apríl 2014  
- Do pracovného pomeru je na základe výberového konania prijatý nový GS – D. Polák. Sekretariát 

pracuje v zložení: D. Polák, R. Fekár, S. Fekárová. 
- P-SJF piatimi hlasmi (Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Kubík) udeľuje pokutu JK Czajlik Ranch 

Dunajský Klátov za závažné porušenie pravidiel – falšovanie a pozmeňovanie schváleného 
rozpisu drezúrnych pretekov. 

- P-SJF šiestimi hlasmi (Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Kubík, Halo) vydáva oficiálne  stanovisko, 
že organizované VZ oblasti Trnava K. Czajlikovou a L. Kováčovou je v rozpore so stanovami SJF 
a tvrdenie, že Ľ. Kubiš nie je členom SJF je nesprávne. 

- Postupne sa stretávajú členovia odborných komisií. Zasadajú niektoré komisie: voltížna, 
všestrannej spôsobilosti, drezúrna, skoková, zahraničných vzťahov, rozhodcovská ... 

- Na SJF je od začiatku roku prijatých ďalších cca 160 nových členov bez licencie (najviac D.Klátov 
JK Czajlik Ranch – 54, Bratislava Ippico Dunaj – 8, Kvetoslavov Equest Elite – 8, Pezinok JK 
Rozálka – 8, Košice Parkúr team – 7, Trenčín Stallion – 6, Piešťany Magnólia – 5, Motešice TJF – 
5, Motešice TJ Žrebčín – 5, atď). 



- Spoločné stretnutie M. Kubíka s V. Chovanom o mimosúdnom riešení sporu sa zatiaľ 
neuskutočňuje. 

 
máj – jún 2014 

- množia sa osočovacie maily členky P-SJF V. Obšitníkovej a predsedu ÚRKK L. Kováčovej na 
niektorých členov P-SJF najmä J. Rindošovú, J. Ivana Ľ. Kubiša a M. Horvátha. 

- P-SJF schvaľuje dodatok ku skokovým pravidlám ohľadom súťaží PONY. 
- JK Czajlik Ranch odstupuje od konania M SR v drezúre.  
- Konajú sa M SR vo vytrvalosti v Plaveckom Podhradí. 

 
júl 2014 

- P-SJF schvaľuje rozpočet SJF pre rok 2014 a Štatúty jednotlivých odborných komisií SJF.    
- P-SJF piatimi hlasmi (Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Halo) odvoláva advokáta Ľ.Hlbočana ako 

zástupcu SJF v právnej veci v súdnom spore s V. Chovanom . 
- JK Rozálka Pezinok odstupuje od konania M SR v skoku detí a juniorov. 
- ÚRKK odvoláva z funkcie svojho predsedu L. Kováčovú pre nerozvážne konanie poškodzujúce 

dobré meno SJF a jej niektorých členov. Zastupujúcim predsedom sa stáva doterajší 
podpredseda J. Gíreth.   

- Spoločné stretnutie M. Kubíka s V. Chovanom o mimosúdnom riešení sporu sa zatiaľ 
neuskutočňuje. 

- Konajú sa M SR vo všestrannej spôsobilosti v Motešiciach. 
 

august 2014 
- P-SJF piatimi hlasmi (Kubík, Halo, Obšitníková, Gavorníková, Magál) rozhoduje o termíne VZ - 

november 2014. Uvedené VZ je ešte potrebné hlasovaním „zvolať“. 
- Štyria členovia P-SJF (Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth) ako aj členka ÚRKK Z. Gánovská začínajú 

ráznejšie poukazovať na porušovanie Pravidiel a Predpisov v SJF ako aj nerešpektovanie 
samotných uznesení P-SJF. Jedná sa najmä o nesprávne vypisovanie a neodovzdávanie správy 
hlavného rozhodcu, neoprávnené štarty jazdcov a koní na pretekoch, neoprávnené a nesprávne 
vyberanie zápisného usporiadateľmi pretekov a pod. 

- Konajú sa M SR v skoku detí a juniorov v Bratislave na Karpatii. 
 
september 2014 

- Konajú sa Svetové jazdecké hry WEG v Normandií aj za účasti slovenských jazdcov 
- P-SJF neschvaľuje návrh M. Kubíka na zvolanie VZ na november 2014. 
- 15.9.2014 sa uskutočňuje stretnutie M. Kubíka s V. Chovanom o mimosúdnom riešení sporu. 

Toto stretnutie nespĺňa očakávania a neprináša výraznejší posun k urovnaniu súdneho sporu. 
- Konajú sa M SR v skoku dospelých a mladých jazdcov v Pezinku. 
- Konajú sa M SR vo voltíži v Topoľčiankach. 

 
október 2014 

- R. Fekár dáva výpoveď z pracovného pomeru. S. Fekárová je na dlhodobej PN.  
- P-SJF opätovne neschvaľuje návrh M. Kubíka na zvolanie VZ na november 2014. 
- 10.10.2014 sa podpredsedom P-SJF stáva J. Rindošová. 
- 11.10.2014 M. Kubík odstupuje z funkcie predsedu P-SJF. 
- Členom P-SJF sa nedarí zvoliť predsedu P-SJF – nepadá žiadny návrh. J. Rindošová ako 

podpredseda SJF sa stáva najvyšším predstaviteľov SJF, avšak v dôsledku platných stanov, 
s oklieštenými právomocami. 

- 23.10.2014 vydáva J. Rindošová verejné vyhlásenie, kde vyzýva všetkých členov P-SJF 
k spolupráci. 

- M. Kubík zdôrazňuje potrebu urýchleného konania VZ nakoľko neschválenie účtovnej závierky na 
VZ ešte v roku 2014 bude mať za dôsledok nepridelenie dotácií z MŠVVaŠ SR a tým fatálne 
dôsledky pre SJF. Na túto skutočnosť poukazujú aj členka P-SJF V. Obšitníková a členka ÚRKK L. 
Kováčová. Podľa J. Ivana – člena P-SJF je to strašiak a ide len o účelovú manipuláciu vyvolávať 
paniku a očierňovať činnosť nového podpredsedu SJF J. Rindošovej a jej názorovo blízkej skupiny 



členov P-SJF (Ivan, Kubiš, Horváth). Dokladá citácie príslušných zákonov, podľa ktorých je možné 
odovzdať účtovnú závierku aj neschválenú a po neskoršou schválení na VZ túto skutočnosť len 
oznámiť Daňovému úradu. 

- Na ÚRKK postupne prichádzajú podania na porušovanie Stanov, Predpisov a Pravidiel SJF. Napr. 
J. Ivan (Nedodaná Správa „dočasným“ Výborom SJF – opätovné podanie,  porušenia na M JO 
Trenčín v skoku Motešice), J. Rindošová, J. Ivan, Ľ. Kubiš, M. Horváth (porušenia na M SR 
v drezúre Motešice, neoprávnený výkon pracovného zaradenia p. Chudybovej),  Z. Gánovská, F. 
Grácz (porušenia na ŠMK Topoľčianky), Ľ. Paučo (porušenia na pretekoch Bratislava Karpatia, 
Nozdrkovce, Trebostovo, Šamorín, Stupava) a podobne.  

- Redakciou časopisu Životný štýl a kôň sú oslovení generálny sekretár D. Polák a všetci členovia P-
SJF so žiadosťou o rozhovor na zaslané otázky. Ochotu odpovedať prejavujú D. Polák, M. Halo, 
M. Kubík, J. Rindošová, J. Ivan, M. Horváth. Poslední traja menovaní požadujú v priebehu 
prípravy článku zmeny a keďže tieto im boli zo strany redakcie zamietnuté nedali súhlas na 
zverejnenie svojich odpovedí. Aj napriek tomu je celý rozhovor uverejnený a v nezmenenej 
forme.  

- Koná sa finále KMK v Liptovskej Sielnici. 
- Konajú sa M SR v drezúre v Motešiciach. 

 
november 2014 

- S. Fekárová dáva zo zdravotných dôvodov výpoveď z pracovného pomeru. Na sekretariáte 
ostáva len GS D. Polák. 

- Podpredseda P-SJF J. Rindošová organizuje 20.11.2014 stretnutie členov P-SJF vo Zvolene. Na to, 
aby toto stretnutie bolo odhlasované a následne považované za zasadnutie P-SJF je potrebná 
účasť piatich členov P-SJF. Vo Zvolene sa stretávajú len štyria členovia P-SJF (Rindošová, Ivan, 
Kubiš, Horváth), ktorí rokujú o dôležitých otázkach, avšak bez možnosti prijatia právoplatného 
uznesenia.  

- Podpredseda P-SJF J. Rindošová organizuje 24.11.2014 ďalšie stretnutie členov P-SJF v Prešove. 
Opätovne sa zúčastňujú len štyria členovia P-SJF (Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth). Na ten istý 
deň organizuje podobné stretnutie S. Magál na Čiernej Vode. Tohto stretnutia sa zúčastnili 
zvyšní piati členovia P-SJF (Magál, Kubík, Halo, Obšitníková, Gavorníková) avšak nepodarilo sa 
ani im odhlasovať a považovať toto stretnutie za zasadnutie P-SJF. Ani jedna skupina preto nemá 
možnosť prijať právoplatné uznesenie. 

- ÚRKK konštatuje, že drvivá väčšina podaní, ktoré obdržala, prerokovala a prešetrila a sú 
opodstatnené. 

- Na sekretariáte sa koná prezentácia informačných systémov ponúkaných pre SJF na evidenciu 
členov a spracovanie a vyhodnocovanie výsledkov z pretekov.  

 
december 2014 

- Podpredseda P-SJF J. Rindošová organizuje 1.12.2014 ďalšie (už tretie) stretnutie členov P-SJF v 
Košiciach. Tentokrát sa zúčastňujú piati členovia P-SJF (Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Kubík) 
avšak ani teraz sa nedarí odhlasovať a považovať toto stretnutie za zasadnutie P-SJF a opäť preto 
nie je možnosť prijať právoplatné uznesenie. 

- Na štvrtý pokus 12.12.2014 sa darí do Nitry zvolať stretnutia členov P-SJF a považovať toto 
stretnutie aj za zasadnutia P-SJF a tým prijímať právoplatné uznesenia. Prítomní sú siedmi 
členovia P-SJF. 

- P-SJF šiestimi hlasmi (Kubík, Halo, Obšitníková, Rindošová, Kubiš, Horváth) rozhoduje o konaní 
a zároveň zvoláva VZ SJF na február 2015. 

 
********************************************************************************* 
 
január 2015 

- P-SJF piatimi hlasmi (Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Kubík) schvaľuje program, ako aj návrh 
rokovacieho a volebného poriadku na VZ SJF 28.2.2015 v Košiciach. 

- P-SJF piatimi hlasmi (Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Halo) schvaľuje návrh stanov SJF, ktoré 
pripravila časť členov komisie na prípravu stanov, a ktoré oficiálne predkladá P-SJF na VZ SJF 



28.2.2015 v Košiciach. Návrh stanov počíta k návratu k štyrom oblastiam so zastúpením 
predsedov odborných komisií (členov komisií volia oblasti) v tzv. Rozšírenom Predsedníctve SJF. 
Členov P-SJF volia oblasti – ako svojich zástupcov, Predsedu SJF volí priamo VZ. 

- Na základe výberového konania je do pracovného pomeru prijatá nová pracovníčka na 
sekretariát A. Lukáčková. 

- V dňoch 28.-29.1.2015 sú rozposlané pozvánky na VZ SJF. 
 
február 2015 

- 9 dní pred konaním VZ rozposiela členka P-SJF V.Obšitníková alternatívny návrh stanov pod 
hlavičkou údajnej "významnej časti členov SJF", ktorý počíta so zrušením terajších oblastí a 
vytvorením jedného obvodu, kde všetkých členov Predsedníctva volí priamo Valné 
zhromaždenie (vrátane Predsedu SJF). Členov komisií menuje vytvorené Predsedníctvo SJF. 

- 28.2. 2015 sa koná sa Valné zhromaždenie v Košiciach (zúčastnených 336 zo 410 mandátov). Po 
štvorhodinovom rokovaní bolo zvolené pracovné predsedníctvo VZ (Hanulay, Magál, 
Obšitníková, Czajlik, Juhász, Kollár) počtom hlasov 174 (na platnú voľbu bolo potrebných 169 
hlasov). Časť delegátov na protest opúšťa rokovaciu sálu. V ďalšej časti sa množia porušenia 
rokovacieho poriadku a zmätočné hlasovania. Po viacerých nemiestnych vyjadreniach člena 
pracovného predsedníctva S.Magála opúšťa rokovanie ďalšia časť delegátov. Po prepočítaní 
mandátov sa zistilo, že na rokovaní ostalo 183 mandátov čo znamená, že VZ stráca 
uznášaniaschopnosť (pre uznášaniaschopnosť bolo potrebných 206 mandátov). Keďže dovtedy 
neboli na VZ prijaté žiadne uznesenia ani návrhy,  ktoré by ovplyvňovali štruktúru SJF, ostávajú v 
platnosti pôvodné Stanovy SJF (prijaté na VZ v Lučenci), a ostáva nezmenené vedenie SJF - teda 
Predsedníctvo SJF. 

 
marec 2015 

- Snaha skupiny okolo V.Obšitníkovej, D.Kollára a J.Hanulaya o pokračovanie Valného 
zhromaždenia, čo je podľa vyhlásenia J.Rindošovej – podpredsedu P-SJF a troch členov P-SJF 
J.Ivana, Ľ.Kubiša a M.Horvátha protiprávne a v rozpore so stanovami SJF.  

- V mene a bez vedomia GS D.Poláka bola na deň 7.3.2015 neznámou osobou objednaná 
zasadacia miestnosť v sídle SJF. 

- P - SJF prijíma počtom hlasov 6 (Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Halo, Kubík) uznesenie, podľa 
ktorého VZ v Košiciach bolo pre svoju stratu uznášaniaschopnosti ukončené a každé ďalšie 
pokusy o jeho pokračovanie bude považovať za porušenie Stanov SJF a iných zákonov Slovenskej 
republiky. Pokračovanie VZ sa nakoniec nekonalo. 

- Sekretariát nezvláda Evidenciu klubov, členov a koní SJF. Množia sa nepresnosti, chyby a s tým 
spojené sťažnosti členov SJF. 

- Štvorica členov P-SJF J.Rindošová, J.Ivan, Ľ.Kubiš a M.Horváth podávajú podnet na prešetrenie 
práce sekretariátu SJF a správnosti Evidencie SJF na Ústrednú revíznu a kontrolnú komisiu SJF. 

 
apríl 2015 

- P-SJF poveruje zastupovaním  SJF v súdnom spore s V.Chovanom advokátsku kanceláriu 
M.Morochoviča (za hlasovali piati členovia P-SJF: Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Halo). 

- J.Ivan postupne poukazuje na množiace sa závažné chyby a porušenia Pravidiel a Smerníc v 
Rozpisoch na preteky (delegovanie rozhodcov, staviteľov, finančné ceny pre jazdcov), ako 
napríklad všestrannosť v Motešiciach, skoky v Pezinku. V tejto súvislosti sa často dostáva do 
konfliktu s niektorými funkcionármi SJF, napr. S.Magálom, Ľ.Paučom, V.Obšitníkovou a 
S.Gavorníkovou.  

- ÚRKK vydáva Správu z kontroly na sekretariáte SJF, kde je konštatované, že podaný podnet 
štvoricou členov P-SJF (Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth) je opodstatnený. Boli zistené 
nedostatky ako napr.: chýbajúci členovia v Evidencii SJF, duplicity mien členov, evidenčných a 
licenčných čísiel a porušenie zákona O ochrane osobných údajov. Ďalej bolo zistené, že v 
dôsledku nezaplatenia členského príspevku strácajú funkcie niektorí členovia vo svojich 
komisiách SJF. Závažným zistením je antidatovanie príjmového dokladu o zaplatení členského 
príspevku od S.Magála (TJ Žrebčín Motešice). V tejto súvislosti boli konštatované chyby v 
evidencii pečiatok a pokladničných dokladov, identifikačných údajoch na vystavovaných 



faktúrach a iných účtovných dokladoch. V rozpore s vnútornými predpismi SJF boli 
zaregistrované subjekty, ktoré majú podlžnosti voči SJF. 

- Generálny sekretár SJF D.Polák podáva výpoveď a začína mu plynúť dvojmesačná výpovedná 
doba.  

 
máj 2015 

- Po dlhšej dobe sa koná zasadnutia P-SJF, a to za prítomnosti ôsmych členov P-SJF (Rindošová, 
Ivan, Kubiš, Horváth, Kubík, Halo, Obšitníková, Magál, ospravedlnila sa Gavorníková) a viacerých 
pozvaných predsedov komisií a iných členov SJF. Na zasadnutí sú prerokované dôležité témy, 
najmä finančná správa pre rok 2014, návrh rozpočtu na rok 2015, činnosť sekretariátu a 
jednotlivých komisií, nominácie reprezentantov a technické podmienky konania M SR v 
jednotlivých jazdeckých disciplínach. Prerokovaná bola aj Správa ÚRKK a v nej uvedené zistenia. 
Zasadnutie sa nieslo v "búrlivej" atmosfére s častou výmenou názorov napr. medzi J.Gírethom – 
povereným predsedom ÚRKK so S.Magálom, ďalej J.Hanulayom – predsedom skokovej komisie, 
V.Obšitníkovou na jednej strane s J.Ivanom,  M.Horváthom na strane druhej. Predsedníctvo SJF 
prostredníctvom tohto rokovania vyzýva predsedov jazdeckých oblastí Bratislava-okolie 
S.Gavorníkovú, Trenčín S.Magála, Nitra M.Hala a Žilina M.Kubíka, na potrebu zvolania Valných 
zhromaždení oblastí za účelom voľby chýbajúcich členov predsedníctiev oblastí - a to 
kontrolórov (BAo, TN) a členov disciplinárnej komisie (BAo, NR, ZA). Zasadnutie postupne 
opustili členovia P-SJF M.Halo, V.Obšitníková, M.Kubík a S.Magál, čím prestalo byť rokovanie 
uznášaniaschopné (z potrebných 5 členov ostali len štyria – Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth).    

- Celková situácia v SJF sa dostáva na "bod mrazu", množia sa sťažnosti a nespokojnosť s prácou 
sekretariátu. Niektorí členovia P-SJF prestávajú komunikovať, navzájom sa obviňujú z nečinnosti, 
alebo naopak vyčítajú jeden druhému "chybné" rozhodnutia.  
 

jún 2015 
- Pokračuje patová situácia v SJF. J.Rindošová, J.Ivan, Ľ.Kubiš a M.Horváth neustále upozorňujú 

predsedu skokovej komisie J.Hanulaya na jeho autoritatívne rozhodovanie v komisii. V tejto 
súvislosti spomínajú dodržiavanie Stanov a Štatútu komisie pri rozhodovacom procese a pri 
hlasovaní v komisii, ako aj na potrebu vyhotovenia zápisov a uznesení. J.Hanulay sa dostáva do 
sporu aj s členmi skokovej komisie P.Čutkom, I.Šulekom a Z.Kuchárom ohľadom obsahu, ale 
najmä spôsobu schvaľovania Technických podmienok konania M-SR v skoku. V.Obšitníková a 
S.Gavorníková (ako aj sám J.Hanulay) prízvukujú ostatným odbornosť a kompetentnosť 
J.Hanulaya, ako človeka, ktorý niečo už v tomto športe dosiahol a jeho názory treba rešpektovať.  

- Po dvojmesačnej výpovednej dobe ukončuje pracovný pomer GS D.Polák. Do pracovného 
pomeru sa vracia R.Fekár, ktorý bude externe vybavovať zahraničnú agendu a spravovať 
internetovú stránku SJF. Na sekretariáte ostáva pracovníčka A.Lukáčková, ktorej bola, v týchto 
súvislostiach, upravená pracovná náplň. 

 
júl 2015 

- Konajú sa M SR v drezúre v Topoľčiankach. 
- Konajú sa M SR v skokoch (aj PONY) v Šamoríne. 
- V dôsledku nevyhovujúceho terénu (sucho) a na návrh komisie všestrannej spôsobilosti, 

Motešice odstupujú od konania M SR vo všestrannej spôsobilosti. Predseda komisie Ľ.Paučo 
avizuje stanovenie nového termínu konania M SR – žiadny ďalší termín však stanovený nebol a 
Majstrák sa v roku 2015 neuskutočnil. 

 
august 2015 

- Priebežne prebiehajú polemiky a diskusie ohľadom pravidiel a smerníc SJF. V tejto súvislosti "sa 
vynárajú" aj mnohé nepresnosti a nejasnosti platných Pravidiel SJF, ako aj chýbajúce nariadenia, 
ktoré sa rokmi dodržiavajú, ale nie sú nikde uvedené (povinnosť preškolenia rozhodcov, 
kvalifikácia staviteľov, ... )  

- Konajú sa ME v rôznych jazdeckých disciplínach v Aachene (seniori) a vo Wiener Neustadte (deti 
a juniori) aj s účasťou slovenských reprezentantov 

 



september 2015 
- 1.9.2015 sa malo konať zasadnutie Predsedníctva SJF, kde boli pozvaní aj predsedovia 

jednotlivých komisií. Zasadnutie však nebolo uznášaniaschopné, nebola prítomná totiž 
nadpolovičná väčšina členov Predsedníctva SJF (5 členov z 9). Stretnutia vo Vígľaši-Pstruši sa 
zúčastnili len štyria členovia P-SJF - J.Rindošová, J.Ivan, Ľ.Kubiš a M.Horváth. 
Pozvanie prijali a zúčastnili sa zástupcovia komisií, a to komisie všestrannosti Ľ.Paučo, drezúrnej 
komisie R.Potocký, voltížnej komisie M.Fogašová a zástupca Ústrednej revíznej a kontrolnej 
komisie Z.Gánovská. 
Prítomní v neformálnej diskusii prerokovali dôležité témy. Zástupcovia komisií podrobne 
informovali o zrealizovaných a pripravovaných športových podujatiach (preteky a sústredenia) 
a predniesli požiadavky na podporu organizátorom týchto podujatí. 

- Predsedníctvo SJF počtom hlasov 7 schvaľuje nový Registračný poriadok platný od roku 2016 (za 
hlasovali: Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Halo, Obšitníková a Magál) 

- Na účty jednotlivých jazdeckých oblastí, s výnimkou JO Trenčín a JO Bratislava-okolie, boli 
poukázané prvé finančné prostriedky z rozpočtu SJF. Uvedené dve oblasti nemajú zvoleného 
kontrolóra a teda nie je možné zabezpečiť transparentné nakladanie s financiami oblasti. 

- Konajú sa ME vo vytrvalosti v Šamoríne 
- Konajú sa M SR vo voltíži v Pezinku 

 
október 2015 

- Na Valnom zhromaždení EEF vo Varšave (Poľsko) zastupuje našu federáciu R.Fekár 
- P-SJF schvaľuje návrh komisie na prerozdelenie finančných prostriedkov v sume 6000,- v 

jazdeckej disciplíne voltíž (za hlasovalo 8 členov P-SJF: Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth, Halo, 
Obšitníková, Gavorníková a Magál. Kubík sa zdržal hlasovania) 

- Na základe predložených návrhov boli doplnené zloženia odborných komisií a to všestrannej 
spôsobilosti (činnosti sa vzdala V.Kučerová, doplnení boli M.Mídelka a K.Bugár) a záprahovej 
(doplnený bol I.Vankó) 

- Voľba nových členov do komisie všestrannej spôsobilosti sa stretla s nevôľou člena P-SJF 
S.Magála, ako aj predsedu komisie Ľ.Pauča.  

- P-SJF neschvaľuje návrh, ešte "starého" zloženia komisie na prerozdelenie finančných 
prostriedkov v sume 6000,- v jazdeckej disciplíne všestranná spôsobilosť (za hlasovali iba 3 
členovia P-SJF: Gavorníková, Magál a Halo) 

- Na podnet Predsedu P-JOBA-okolie S.Gavorníkovej sa "spúšťa" polemika ohľadom 
nepoukázaných financií pre JOBA-okolie a JOTN medzi terajším a bývalým najvyšším 
predstaviteľom SJF J.Rindošovou a M.Kubíkom ohľadom výkladu Stanov SJF a kompetencií ÚRKK 
a kontrolórov oblastí. Ivan uvádza príklad – ako to môže dopadnúť v oblasti bez kontrolóra a 
predkladá výpis pohybov na účte JO Trenčín za rok 2014 (financie boli rozdelené medzi TJF 
Motešice a TJ Žrebčín Motešice, ostatné boli vybrané z účtu predsedom oblasti). 

- Predsedníctvo SJF počtom hlasov 5 (za hlasovali Rindošová, Ivan, Kubiš, Horváth a Halo) 
schvaľuje započatie jednania na vyhotovenie uceleného databázového informačného systému 
na evidenciu klubov, členov a koní SJF (s následnou možnosťou prepojenia na evidenciu 
pretekov a vyhodnotenie výsledkov z pretekov v jednotlivých jazdeckých disciplínach) s 
dodávateľom Martinom Kupcom z ČR. Na zabezpečenie tejto komunikácie, ako aj konzultácií 
s dodávateľom systému a ostatných náležitostí (podmienky kúpy, vlastnícke práva a pod.) sa 
poveruje podpredsedníčka P-SJF Janka Rindošová a členovia P-SJF Jaroslav Ivan a Marek 
Horváth. 

november 2015 
- Vzhľadom k pretrvávajúcim nedostatkom vo funkčnosti sekretariátu a nutnosti riadneho 

zvládnutia registrácie a evidencie SJF pre rok 2016 je na základe dohody prijatá do pracovného 
pomeru Z.B.Masaryková. 

- Dňa 3.11.2015 bola zahájená kontrola čerpania finančných príspevkov pridelená Ministerstvom 
školstva, vedy , výskumu a športu pre rok 2014. 

- Na Valnom zhromaždení FEI v San Juan (Portoriko) zastupuje našu federáciu R.Fekár 



- Do jazdeckých oblastí (s výnimkou JO Trenčín a JO Bratislava-okolie) sú zo SJF poukázané ďalšie 
finančné prostriedky ako dopočet k 30.10.2015. 

- Na základe čl.VIII Stanov SJF sú, za účelom voľby "vedenia" oblastí, zvolávané prvé valné 
zhromaždenia oblastí (JO Košice, JO Prešov, JO Banská Bystrica, JO Bratislava-mesto, JO 
Bratislava–okolie, JO Žilina) a za účelom voľby kontrolóra valné zhromaždenie v JO Trenčín. 

- ÚRKK zahajuje kontrolu na sekretariáte SJF za účelom kontroly hospodárenia s finančnými 
prostriedkami v jednotlivých oblastiach pre rok 2014 a 2015. Výstupné účtovné zostavy každej 
oblasti  sú zaslané kontrolórom jednotlivých oblastí. 

- Koná sa Valné zhromaždenie JO Košice (predseda - ostáva: M.Horváth, členovia: M.Bulík, 
Z.Kuchár, T.Králik, J.Cigánek, kontrolór: V.Hura, disciplinár: J.Kuchár) 

 
december 2015 

- Koná sa Valné zhromaždenie JO Prešov (predseda - ostáva: J.Rindošová, členovia: M.Fogašová, 
M.Varga, M.Gryglak, M.Švagerko ml., kontrolór: S.Javorská, disciplinár: R.Sopkovič) 

- Na základe čl.VIII Stanov SJF sú, za účelom voľby "vedenia" oblastí, zvolávané zvyšné valné 
zhromaždenia oblastí na prvú polovicu budúceho mesiaca (JO Žilina, JO Nitra a JO Trnava) 

- Sekretariát nezvláda ďalšiu dôležitú úlohu – príprava Športového kalendára na rok 2016. J.Ivan 
poukazuje na viaznucu komunikáciu a spoluprácu medzi sekretariátom a komisiami ohľadom 
návrhov termínov na konanie MSR v jednotlivých jazdeckých disciplínach. Viacerí organizátori 
zaslali svoje prihlášky a návrhy na sekretariát, avšak komisiám predložené neboli. J.Ivan,M. 
Horváth a Ľ.Kubiš poukazujú na ďalšie nezrovnalosti v evidencii SJF (objavujú sa duplicity mien 
koní, evidenčných čísel, členov v rôznych kluboch, v číslovaní klubov, ako aj nezaevidovanie 
požadovaných zmien  a pod.) 

- S.Magál – predseda JO Trenčín, prostredníctvom internetovej stránky SJF, oznamuje zrušenie 
Valného zhromaždenia oblasti (z technických príčin) a to len tri dni pred jeho konaním. (???) 

- Koná sa Valné zhromaždenie JO Banská Bystrica (predseda - ostáva: J.Ivan, členovia: 
A.Machalová, P.Čutka, K.Bugár, A.Bagdal, kontrolór: Z.Gánovská, disciplinár: T.Nagy) 

- 14.12.2015 sa v Bratislave uskutočňuje stretnutie členov P-SJF, ktoré by sa v prípade dostatočnej 
účasti a odhlasovania mohlo stať zasadnutím P-SJF so všetkými právomocami s možnosťou 
prijímať potrebné uznesenia. Aj napriek prítomnosti potrebných 5 členov P-SJF (Rindošová, Ivan, 
Kubiš, Horváth, Magál) sa toto nemôže považovať za zasadnutie P-SJF, nakoľko sa S.Magál 
odmieta podpísať do prezenčnej listiny. Na stretnutí sa zúčastňujú aj zástupcovia odborných 
komisií SJF – M.Filová (drezúra), Ľ.Paučo (všestrannosť), J.Hanulay (skoky), V.Pažitný (vytrvalosť), 
P.Krauspe (voltíž), I.Babík, L.Hána (záprahy). V neformálnej diskusii zástupcovia komisií (s 
výnimkou J.Hanulaya) informujú o svojej činnosti,  podávajú návrhy na riešenia a prednášajú 
svoje požiadavky. J.Hanulay neustále a hlasno kritizuje činnosť P-SJF (menovite Rindošovú, 
Ivana, Kubiša a Horvátha), že nekonajú v prospech jazdcov a blokujú viaceré rozhodnutia. 
Dotknutí sa mu snažia vysvetliť, že štyria z deviatich nemôžu nič blokovať a nech sa so svojou 
kritikou obráti na zvyšných piatich členov P-SJF. Ich vystúpenia sú často prekrikované a 
prerušované p.Hanulayom, ktorý si svoju pozíciu medzi prítomnými neustále presadzuje, okrem 
kriku, aj apelovaním na svoje dosiahnuté športové úspechy a prízvukuje, že najmä J.Ivan a 
M.Horváth sa mu nemôžu rovnať.  J.Ivan a M.Horváth kritizujú prácu J.Hanulaya najmä ako 
predsedu skokovej komisie, kde nedokáže počúvať názory iných (najmä ak sú protichodné) a 
často svoje vlastné názory prezentuje ako stanoviská a uznesenia komisie. Na stretnutí sa 
neprijalo žiadne uznesenia ani rozhodnutie P-SJF.  

- Koná sa Valné zhromaždenie JO Bratislava-mesto (predseda: M.Štangel, členovia: J.Ondrišová, 
P.Krauspe, M.Vitek, A.Hubner, kontrolór: M.Krajči, disciplinár: I.Koišová) 

- Koná sa Valné zhromaždenie JO Bratislava-okolie (predseda: J.Hanulay, členovia: M.Filová, 
K.Kubišová, K.Neuschlová, S.Gavorníková, kontrolór: V.Obšitníková, disciplinár: A.Jahoda) 

- Na sekretariát je doručené oznámenie o ukončení zmluvného vzťahu od účtovníčky 
M.Valaštíkovej k termínu 31.1.2016 

- Z dôvodu riešenia naliehavých úloh pre SJF, J.Rindošová opätovne pozýva členov P-SJF a 
zástupcov odborných komisií SJF na stretnutie na 29.12.2015, opäť v Bratislave. Stretnutia sa 
zúčastňujú 6 členovia P-SJF J.Rindošová, J.Ivan, Ľ.Kubiš, S.Magál a novozvolení predsedovia 
J.Hanulay a M.Štangel. Stretnutie je počtom hlasov 6 odsúhlasené za zasadnutie P-SJF. Komisie 



zastupujú I.Vietor (drezúra), J.Hanulay (skoky), Ľ.Paučo (všestrannosť) a L.Hána (záprahy). Na 
zasadnutí sú prijaté všetky potrebné rozhodnutia a uznesenia, ako rozdelenie finančných 
prostriedkov pre jednotlivé komisie, schválenie organizátorov M SR, zmena disponenta na 
bankovom účte vo VÚB a pod. Odsúhlasuje sa rozviazanie pracovného pomeru s pracovníčkou 
sekretariátu A.Lukáčkovou k 31.12. 
Po počiatočných iskreniach sa členovia P-SJF rozchádzajú s úsmevom, podaním rúk a prianím 
všetkého dobrého do nového roku. 

- Do riadneho pracovného pomeru nastupuje doterajšia "dohodárka" Z.B. Masaryková, ktorá je 
menovaná do funkcie generálneho sekretára SJF a dostáva prvé úlohy – spracovanie návrhu na 
doplnenie sekretariátu a riešenie spracovania účtovníctva SJF.  

- 30.12.2015 podáva TJ Žrebčín Motešice (S. Magál) na sekretariát žiadosť o registráciu 93 nových 
členov (nešportovcov - bez licencie!) ešte na rok 2015 !!! ... a v tento deň vystavuje A.Lukáčková 
(prítomná posledný deň v práci), bez kontroly a overenia žiadosti, faktúru a v tento deň nabieha 
na účet SJF aj úhrada za tieto registrácie. Vzhľadom k tomu, že dňa 31.12.2015 A.Lukáčková už 
čerpá dovolenku, je žiadosť posúdená členmi predsedníctva (Rindošová, Ivan, Kubiš a Horváth), 
ktorí zisťujú, že žiadosť neobsahuje kompletné údaje v znysle Registračného poriadku SJF 
a navyše obsahuje duplicitné prihlášky viacerých potenciálnych členov. Z tohto dôvodu je žiadosť 
vrátená žiadateľovi a zároveň je TJ Žrebčín Motešice vystavený dobropis a vrátená platba 
k predmetnej žiadosti.    

- Dňa 31.12.2015 je registrácia klubov, členov a koní uzavretá a zverejnená na oficiálnej 
internetovej stránke SJF 

 
 

********************************************************************************* 
 
január 2016 

- Koná sa Valné zhromaždenie JO Žilina (predseda: J.Gíreth, členovia: D.Dibdiak, M.Brieniková, 
P.Chlebničan, J.Bučkuliak, kontrolór: M.Kmeť, disciplinár: P.Chlebničan) 

- Koná sa Valné zhromaždenie JO Trnava (predseda - ostáva: Ľ.Kubiš, členovia: R.Potocký, 
A.Gasparovicsová, D.Sabo, A.Virágová, Š.Ambruš, R.Pál, kontrolór: P.Siváková, disciplinár: 
K.Šulko) 

- Koná sa Valné zhromaždenie JO Nitra (predseda - ostáva: M.Halo, členovia: I.Šulek, M.Nittnaus, 
M.Horná, J.Majdlenová, B.Kodak, R.Mladý, kontrolór: T.Pintér, disciplinár: nezvolený) 

- Dňa 14.1.2016 vyhlásuje okresný súd Bratislava III rozsudok v kauze Vladimír Chovam vs SJF v 
znení: Určuje sa, že rozhodnutia odporcu (poznámka: SJF) prijaté na IX.valnom zhromaždení, 
konanom dňa 16.11.2013 v Lučenci v zmysle zápisnici z Valného zhromaždenia od bodu 21 
vrátane do jej úplného konca sú neplatné. 
Neplatné uznesenia v skratke: 
VZ schválilo nové Stanovy SJF, tak ako ho predložila iniciatívna skupina jazdeckých klubov 
a ktorých prerokovanie a schválenie bola náplňou bodu 7 schváleného programu VZ 
nadpolovičnou väčšinou prítomných mandátov. 
VZ odvoláva predsedu SJF V.Chovana a ostatných členov Rady SJF - V.Obšitníkovú (BAO), 
Š.Karahutu (VSO), M.Hala (ZSO), Ľ.Pauča (SSO) ďalej R.Fekára, M.Kraveca, K.Bugára, V.Huru, 
D.Majerčíka, J.Majdlenovú, Z.Kuchára, P.Gašpara, P.Šimeka, M.Hornú a L.Farmera. 
VZ schválilo vymenovanie Výboru SJF v zložení: V.Obšitníková, S.Gavorníková, S.Magál, Ľ.Paučo,  
F.Vajgel, Z.Malík, P.Chlebničan, M.Pribula a D.Kollár. Členovia Výboru sú ako splnomocnenci 
oblastí, zodpovední za zvolanie VZ jednotlivých oblastí a ktorí budú viesť SJF do zvolenia 
riadneho predsedníctva a ostatných orgánov v súlade s novoprijatými Stanovami SJF. 

- Za predsedu Ústrednej revíznej a kontrolnej komisie je zvolená Z.Gánovská 
- Do skokovej komisie sú zvolení R.Pál a A.Machalová. Na vlastnú žiadosť je odvolaný F.Nosek. 

 
február 2016 

- Členovia skokovej komisie Z.Kuchár, P.Čutka, J.Cigán, I.Šulek, R.Pál, A.Machalová žiadajú listom 
P-SJF o výmenu predsedu komisie J.Hanulaya. Na jeho miesto navrhujú R.Pála. Na základe tohto 
listu sa J.Hanulay vzdáva činnosti v skokovej komisii. 



- Magál podáva trestné oznámenie na trojicu členov P-SJF (J.Rindošovú, J.Ivana a Ľ.Kubiša) za 
poškodzovanie cudzích práv ako reakciu na odmietnutú žiadosť o registráciu nových členov 
svojho klubu TJ Žrebčín Motešice z konca roku 2015 

- Koná sa (na druhý pokus) dlhoočakávané Valné zhromaždenie JO Trenčín, ktorého sa zúčastňujú 
ako hostia členovia P-SJF J.Ivan, Ľ.Kubiš, J.Gíreth a predsedkyňa ÚRKK Z.Gánovská. VZ otvára 
predseda S.Magál, ktorý oznamuje počty mandátov a konštatuje, že TJ Žrebčín Motešice si 
uplatňuje na VZ aj mandáty za odmietnuté registrácie. Podľa neho disponuje 28 mandátmi – 
hlasmi z celkového počtu 49. Za pomoci svojich hlasov si volí mandátovú komisiu v zložení 
A.Lukáčková, Ľ.Paučo, I.Babík, ktorá potvrdzuje počet mandátov pre TJ Žrebčín Motešice 28. 
Mandáty prepočítava predsedkyňa ÚRKK Gánovská a podľa platnej Evidencie členov k 
31.12.2015 (čo bola evidencia určená pre výpočet mandátov na VZ) zistila, že právoplatný počet 
mandátov pre TJ žrebčín Motešice je 12 z celkového počtu 33 mandátov. Po tom čo Magál 
odmieta akceptovať tieto skutočnosti a pokračuje v rokovaní VZ, sa prítomní rozdeľujú na dva 
tábory. Magálova skupina (TJ Žrebčín Motešice) pokračuje v rokovaní v Motešiciach a druhá 
(všetky ostatné kluby JO Trenčín) pokračujú v rokovaní v Trenčíne - Nozdrkovciach. Kým 
motešické rokovanie je možné považovať za besiedku sympatizantov a roztlieskavačov klubu, 
ktorí sa hrali hru "Velím si sám", v Nozdrkovciach VZ pokračuje riadnym rokovaním. 

- V najbližších dňoch sú zverejnené dva Zápisy z VZ JO Trenčín - jeden z Motešíc a druhý z Motešíc 
s pokračovaním v Trenčíne – Nozdrkovciach. Podľa motešického je za predsedu zvolený S.Magál 
a podľa nozdrkovského M.Maxon. 

- Trojica členov P-SJF (J.Ivan, J.Gíreth, Ľ.Kubiš) zverejňuje Správu z priebehu konania VZ a 
konštatuje, že S.Magál a mandátová komisia (A.Lukáčková, Ľ.Paučo, I.Babík) hrubo porušili 
Stanovy SJF a príslušné ustanovenia Registračného poriadku SJF. 

- Predsedkyňa ÚRKK Z.Gánovská vydáva Oznámenie – zistenie z VZ, kde uvádza, že údaje o počte 
mandátov klubu TJ Žrebčín Motešice (28) zistené mandátovou komisiou na VZ boli nesprávne. 

- ÚRKK po preskúmaní dokumentov súvisiacich s neprijatou registráciou TJ Žrebčín Motešice, ako 
aj priebehu VZ vydáva uznesenie, podľa ktorého za oficiálny a jedine platný považuje Zápis z 
Trenčína – Nozdrkoviec, kde bol za predsedu JO Trenčín zvolený M.Maxon a následne členovia 
predsedníctva P.Mikuláš, J.Lehocký, K.Trebatická, V.Potočný, kontrolór P.Viktorín a člen 
disciplinárnej komisie J.Klein.  

- 19.2.2016 zasadá P-SJF, ktoré jednohlasne potvrdzuje uznesenie ÚRKK a za predsedu JO Trenčín 
a člena P-SJF považuje M.Maxona. 
P-SJF schvaľuje za deviateho člena skokovej komisie M.Štangela, za predsedu skokovej komisie 
R.Pála a za predsedu rozhodcovskej komisie R.Fekára.  

- M.Maxon (poverený P-SJF) podáva v mene P-SJF podnet na Disciplinárnu komisiu SJF s návrhom 
na vylúčenie S.Magála zo Slovenskej jazdeckej federácie. 

 
 
marec 2016 

- Disciplinárna komisia hlasovaním potvrdzuje opodstatnenosť podnetu na vylúčenie S.Magála zo 
SJF. 

- Dňa 11.3.2016 sa v Košiciach stretávajú členovia P-SJF v kompletnom zložení (J.Rindošová, J.Ivan, 
Ľ.Kubiš, M.Horváth, J.Gíreth, M.Halo, M.Maxon, M.Štangel, J.Hanulay). Na tomto rokovaní došlo 
k zásadným zmenám. Pätica členov P-SJF (J.Gíreth, M.Halo, M.Maxon, M.Štangel, J.Hanulay) 
hlasovaním zvolila za predsedu P-SJF J.Gíretha. Následne sa Ľ.Kubiš odmietol zúčastňovať na 
ďalších hlasovaniach, J.Rindošová sa vzdala funkcie podpredsedu P-SJF, M.Horváth, J.Ivan a 
J.Rindošová sa vzdali poverenia na prípravu informačného systému SJF. Tá istá pätica členov P-
SJF odhlasovala, že Zápisy z rokovaní P-SJF sa nebudú zverejňovať v plnom znení, bude 
zverejnená len informácia o prijatých uzneseniach. 

- V nasledujúcich dňoch (ešte pred overením košického Zápisu – overovateľmi Ľ.Kubišom a 
J.Hanulayom) J.Gíreth, považujúc sa už za predsedu P-SJF, začína úkolovať a vydávať príkazy 
sekretariátu. Jeho autoritatívne jednanie a arogantné správanie začína traumatizovať činnosť 
sekretariátu a ohrozovať chod SJF. J.Gíreth sa pokúša - štyri dni po zasadnutí, mailovým 
hlasovaním zmeniť overovateľa Zápisu Ľ.Kubiša a nahradiť ho M.Maxonom. Voči hlasovaniu 



ostro vystúpia J.Rindošová, J.Ivan, Ľ.Kubiš a M.Horváth a označia ho za manipulatívne a 
nespĺňajúce všetky náležitosti hlasovania per rollam.  

- Ľ.Kubiš odmieta overiť košický Zápis pre viaceré procesné chyby, ako napríklad, že rokovanie 
nebolo na začiatku odhlasované za zasadnutie P-SJF a z toho dôvodu nebolo možné prijať žiadne 
uznesenia. 

- Na sekretariát SJF je doručený dlho očakávaný Rozsudok súdu v kauze Chovan vs. SJF, ktorý 
potvrdzuje neplatnosť uznesení prijatých na VZ v Lučenci v novembri 2013. Po nadobudnutí 
právoplatnosti Rozsudku (ak sa žiadna zo strán neodvolá) sa štruktúra SJF (stanovy, počet a 
vedenie oblastí, predseda, zloženie Rady SJF) vracia do stavu z pred novembra 2013. 

- Dňa 29.3. sa vo Zvolene opätovne stretávajú členovia predsednícva SJF (s výnimkou J.Gíretha), 
aby zaujali stanoviská k vzniknutým udalostiam. Rokovanie je odhlasované za zasadnutie P-SJF s 
možnosťou prijímať záväzné uznesenia. Výsledky košického zasadnutia označujú, v dôsledku 
viacerých procesných chýb,  za neplatné (t.j. okrem iného J.Gíreth sa nestal predsedom P-SJF) a 
opätovne volia za podpredsedu P-SJF J.Rindošovú. Jednohlasne sa uznášajú, že sa SJF voči 
Rozsudku súdu neodvolá a akceptuje ho v plnom znení. Odsúhlasuje sa, na návrh Disciplinárnej 
komisie, vylúčenie S.Magála zo SJF.  

- Rozpočet a príprava VZ (v súvislosti s novým Zákonom o športe) sa ponecháva na "staronové" 
vedenie SJF s predsedom V.Chovanom.    

 
 
apríl 2016 

- Nadobúda právoplatnosť Rozsudok súdu, a tým sa vyše dva roky trvajúci cieľ, snaha a "boj za 
spravodlivosť" všetkých slušných členov SJF stávajú skutočnosťou. 

- V platnosť opätovne vstupujú Stanovy z roku 2013. Čaká sa na prvý krok predsedu SJF 
V.Chovana, ktorým bude zvolanie Rady SJF (2013) v zložení: V.Chovan - predseda, Ľ.Paučo (SSO), 
M.Halo (ZSO), V.Obšitníková (BAO), Š.Karahuta (VSO), R.Fekár, M.Kravec, K.Bugár, V.Hura, 
D.Majerčík, J.Majdlenová, Z.Kuchár, P.Gašpar, P.Šimek, M.Horná, L.Farmer. 
 
 


