
                                  OTVORENÝ LIST ČLENOM STREDOSLOVENSKEJ OBLASTI 

 

Vážení členovia, 

 

Dovoľujem si Vám doplniť informácie a podeliť sa s Vami o  svoje postrehy, na základe ktorých si 

môžete doplniť a vytvoriť vlastný názor na dianie v SJF a predovšetkým v SSO. 

Pre tých, ktorí sa nezúčastnili na VZ SJF vo Vígľaši, v skratke zhrnutie - pre nás dosť podstatné fakty: 

Zúčastnení členovia SSO si vo voľbách do orgánov predsedníctva SJF na základe stanov  zvolili svojho 

kandidáta na post predsedu SSO. Z celkového počtu 78 prítomných hlasov SSO bol zvolený  54 hlasmi 

Jaroslav Ivan . Druhá navrhovaná kandidátka Viktória Murínová, získala len 24 hlasov. Náš oblasťou 

zvolený kandidát však nebol prevolený ostatnými členmi SJF. Nebudem sa vracať k džentlmentskej 

dohode, ktorou mali rešpektovať ostatní členovia SJF voľby jednotlivých oblastí...Hovorí sa – karma je 

zdarma...Raz budú v podobnej situácii aj oni – uvidíme ako sa im bude páčiť, keď im niekto druhý 

bude diktovať, kto bude rozhodovať o veciach v ich oblasti... 

Keďže oblasťou zvolený kandidát neprešiel voľbami celého VZ, podľa platných stanov by pôvodný 

predseda SSO, teda Jaroslav Ivan, mal ostať  naďalej v predsedníctve SJF a vykonával by nevyhnutné 

úkony až do zvolenia nového predsedu – teda napríklad o rok na ďalšom VZ. Tak ostal vo svojej 

funkcii pred dvomi rokmi aj terajší predseda Vladimír Chovan. Dezinformáciou a šikovnou 

manipuláciou členskej základne na VZ však došlo k porušeniu stanov opätovnou voľbou „prehratého“ 

kandidáta SSO oblasti  – Viktórie Murínovej  všetkými členmi SJF. Títo ju  - v mylnom domnení, že 

oblasť vraj nebude mať žiadneho predsedu - zvolili. Menšinová skupinka jednotlivcov oblasti SSO s 

výdatnou podporou prevažne neobjektívne informovaných (ba priam zavedených) členov SJF získala 

do vedenia oblasti outsidera, ktorému väčšina členov SSO vôbec nedala svoju podporu... Svoje 

tvrdenie o outsiderovi podložím faktom, že novo zvolená predsedkyňa SSO sa členkou SJF stala 

v apríli 2018, keď si vo februári tohto roka urobila skúšky základného výcviku jazdca. Jej „dosadenie“ 

do predsedníctva SJF bolo účelové a nikto sa ďalej nezaujíma, aký dopad to bude mať na SSO a ako 

nás hodili cez palubu... 

Po pondelňajšom VZ SJF /21.5.2018 /sme s Jožkom Bučkuliakom ako členovia predsedníctva SSO 

dostali vo štvrtok večer od novej predsedkyne mail, v ktorom nám oznámila, že ide zvolať VZ SSO 

v dátume 25.6.2018 na Masarykovom Dvore vo Vígľaši s konkrétnym programom, ktorý sama 

navrhla. Do druhého dňa sme jej mali predložiť svoje pripomienky s tým, že ak sa nevyjadríme, 

posiela pozvánku všetkým členom SSO. Aj ja aj Jozef Bučkuliak sme nesúhlasili s predloženou 

pozvánkou, nakoľko sme mali pripravené aj iné návrhy a  argumentovali sme predsedkyni potrebou 

schváliť dátum, čas , miesto a program VZ formou uznesenia predsedníctvom SSO. Písomne sme jej 

predložili aj príslušné články stanov, ktoré toto naše tvrdenie potvrdzujú. Predsedkyňa však náš 

nesúhlas odignorovala a pozvánku na VZ dala bez schváleného uznesenia predsedníctvom SSO 

zverejniť na stránke SJF. 

Následne sme ju požiadali, opäť na základe článku stanov SJF, aby zvolala zasadnutie predsedníctva 

SSO, kde sme mali záujem napraviť tento  nelegitímny krok predsedkyne a riešiť akútne záležitosti 

oblasti, ktoré sa nám nazbierali. Taktiež sme sa od p. Ivana dozvedeli, že ho p. Murínová žiada 

o odovzdanie prístupových kódov  k internetovej stránke oblasti. Po prieťahoch od predsedkyne, že je 



pracovne zaneprázdnená, sme sa konečne dočkali otvoreného zasadnutia predsedníctva, ktorého sa 

zúčastnili aj aktívni členovia oblasti, ktorí majú záujem o dianie v SSO a v SJF. 

Väčšina prítomných vytkla p. Murínovej pracovnú a hlavne odbornú nespôsobilosť pri riešení 

záležitostí oblasti. Kritizovali sme aj svojvoľný krok predsedkyne pri predložení pozvánky na VZ SSO, 

o ktorom rozhodla sama, čo považujem za absolútnu diktatúru moci... 

Na zasadnutí predsedníctva predsedkyňa mala záujem prevziať internetovú stránku oblasti, a som 

presvedčená, že cieľom bolo zobrať členom SSO možnosť zdroja aktuálnych informácií o dianí v SJF / 

a aj členom  SJF, keďže ostatní členovia nemajú kde získať viac informácií o dianí v SJF a mnohí práve 

preto našu stránku navštevujú /. Teória zahmlievania – teda čím menej sú ľudia informovaní, tým 

lepšie sa s nimi dá manipulovať v niečí prospech – je populárna na slovenskej politickej scéne 

a bohužiaľ sa začína presadzovať aj v našom športovom zväze... Jaroslav Ivan bol práve tým 

človekom, ktorý v dobrej viere mal záujem informovať ľudí, aby poznali aj iný pohľad na dianie v SJF 

a aby si vedeli vytvoriť svoj názor.  Pichol však do „osieho hniezda“, keď sa snažil obhajovať 

legislatívne postupy  a spravodlivosť  a rovnosť pre všetkých členov SJF, čo sa mu pre nedostatok 

diplomacie v jednaniach stalo "osudným"...Jaroslav Ivan sa na zasadnutí predsedníctva SSO vyjadril, 

že stránka SSO je internetová stránka oblasti, ktorá má slúžiť pre všetkých členov a  každý člen má 

právo  v nej vyjadriť svoj názor. Nikdy neodmietol zverejniť názor ktoréhokoľvek člena oblasti. Preto 

na základe nedôvery k dosadenej predsedkyni oblasti sme uznesením predsedníctva SSO stránku 

ponechali v  kompetencii Jaroslava Ivana. 

P. Murínová aj ako zapisovateľka zápisnice  zo zasadnutia predsedníctva potvrdila moje presvedčenie 

o jej účelovom dosadení zhora. Po deviatich dňoch od zasadnutia predsedníctva SSO nám zaslala 

mailom na overenie jej verziu zápisnice, ktorá nezodpovedala skutočnosti a pri formulácii uznesení 

bolo množstvo chýb. Keďže sme jej takúto zápisnicu nechceli overiť, pokúšala sa  rôznymi úskokmi 

cez iných členov mimo SSO  dosiahnuť overenie svojej verzie zápisnice. P.Murínová jednoducho ako 

zapisovateľ nerešpektovala pripomienky overovateľov. To sa za éry predsedovania Jaroslava Ivana 

nikdy nestalo. Pripomienky boli vždy zakomponované do zápisnice a ihneď overené overovateľmi.  

P. Murínová absolútne nerozumie problematike jazdeckého športu a potrebám riadenia našej oblasti. 

25.6. 2018 sa bude konať VZ SSO. Šport bude podporovaný zo štátnych zdrojov len vtedy, keď sa 

členovia športových zväzov budú aktívne zapájať do diania. Aj preto zákon o športe zrušil možnosť 

náhradného VZ pri neúčasti nadpolovičnej väčšiny klubov.   Je preto na nás, aby naše VZ bolo 

uznášania schopné, aby sme si povedali svoj názor a aby sme všetkým dali jasne najavo, že nie sme 

ovce, s ktorými môžu manipulovať bez nášho súhlasu... 

Preto verím, že sa stretneme na VZ SSO. Kto nebude môcť prísť, poverte ľudí, ktorým dôverujete 

a s ktorými zdieľate svoje názory / splnomocnením s overeným podpisom /, aby Vás na VZ 

zastupovali...Aj to je forma, ako môžete byť aktívni a pritom vyjadriť Váš názor... 

S pozdravom 

 

V Kriváni 17.6.2018                                                                                  Andrea Machalová, v.r., 

                                                                                                                    členka Predsedníctva SSO 


