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Vec: Podnet na prešetrenie  
 
 Dňa 18.2.2018 sme sa obrátili s podnetom na Kontrolnú komisiu SJF ohľadom prešetrenia zákonného postupu pri 
hlasovaní Predsedníctva Slovenskej jazdeckej federácie na svojom zasadnutí dňa 8.2.2018 v Bratislave. Na tomto zasadnutí 
bolo v bode 11. posudzované odvolanie sa Róberta Pála voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SJF, citujeme uznesenia zo 
zápisnice z predmetného zasadnutia: 
 
P-SJF prijalo odvolanie Roberta Pála voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SJF zo dňa 1.12.2017, ktorou mu bola 
udelená pokuta 500€. 
UZNESENIE PRIJATÉ 

P-SJF udeľuje Robertovi Pálovi pokutu 450€. 
UZNESENIE NEPRIJATÉ 

P-SJF udeľuje Robertovi Pálovi napomenutie. 
UZNESENIE PRIJATÉ 

O výsledku šetrenia sme do dnešného dňa nedostali od Vás ako predsedu Kontrolnej komisie oficiálnu odpoveď o 
výsledku šetrenia nášho podnetu. O tejto veci pojednáva Uznesenie č.3, ktoré je uvedené v Zápisnici zo zasadnutia KK zo 
dňa 11.3.2018, kde sa uvádza: "Uznesenie Predsedníctva SJF, uvedené v zápisnici č 1/2018 pod bodom 11 a tým aj 
následné prijaté uznesenia v bode 11 sú v rozpore s §54, odstavca 3 Zákona č. 440/2015 (Zákon o športe), preto KK žiada 
Predsedníctvo SJF uznesenia zrušiť a rozhodovať/hlasovať vo veci opätovne tak, aby prijaté uznesenia boli v súlade s 
citovaným zákonom (rozhodnutie o opravnom prostriedku nebolo odôvodnené)." Pripomínam, že za uvedené uznesenie 
hlasovali všetci členovia KK (vrátane Vás). 
 

Dňa 9.4.2018 zasadalo Predsedníctvo SJF, kde sa uvedenou vecou prítomní zaoberali, neprijali však žiadne 
rozhodnutie. Na svojom ďalšom zasadnutí dňa 30.4.2018 bolo Predsedníctvom prijaté nasledovné uznesenie: "P-SJF sa 
svojím uznesením, ktoré je uvedené v bode 11 Zápisnice 1/2018 zo dňa 8.2.2018 - o Odvolaní sa Róberta Pála voči 
rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SJF, už viac zaoberať nebude." 
  

 
Žiadame Vás týmto o prešetrenie celkového postupu Predsedníctva SJF, ktoré i) dňa 8.2.2018 prijalo uznesenie , 

ktoré nespĺňalo náležitosti Zákona 440/2015, ii) dňa 30.4.2018 prijalo uznesenie, ktorým nerešpektovalo požiadavku 
Kontrolnej komisie SJF. 
 

Podanie nášho podnetu na KK SJF zo dňa 18.2.2018, ako aj podanie tohto podnetu priamo kontrolórovi SJF je 
zvolený v zmysle Článku IV, odstavec 2, písmena b), keď spor súvisiaci s rozhodnutiami SJF riešime prednostne 
prostredníctvom príslušných orgánov SJF, kým sa obrátime na kontrolné a iné orgány mimo SJF. 
  

 
S pozdravom   
 
 
         Marek Horváth 

                                Jaroslav Ivan 


