
Janka Rindošová, Fulianka 25, 082 12 Kapušany 

Marek Horváth, Ružínska 11, 040 11 Košice 
členovia Predsedníctva Slovenskej jazdeckej federácie 

 

 

 

 

V Košiciach 8.6.2018     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

       Slovenskej republiky 

       p. Fisterová – hlavná kontrolórka športu 

 

 

 

 

 

Vec: Podnet na prešetrenie priebehu Valného zhromaždenia Slovenskej jazdeckej federácie 

 

 

Týmto podávame podnet ohľadne prešetrenia priebehu Valného zhromaždenia Slovenskej 

jazdeckej federácie a na ňom prijatých uznesení. Sme členmi Predsedníctva SJF – teda najvyššieho 

výkonného orgánu – a boli sme v tejto funkcii aj potvrdení na ostatnom XIII. VZ SJF. 

V prílohe Vám zasielame vtedy platné Stanovy SJF a zápisnicu z VZ. 

  

Svojím podnetom spochybňujeme platnosť prijatých uznesení na VZ, resp tým aj platnosť 

celého VZ SJF. Naším zámerom nie je poškodiť SJF, ale za roky ktoré pôsobíme v SJF sme nezažili 

takú manipuláciu a porušovanie Stanov a Zákona o športe ako predviedol predsedajúci VZ SJF  p. 

Vladimír Chovan, a to za výraznej asistencie Kontrolórky SJF p. Zuzany Gánovskej (č. 0020). Na 

tomto VZ bola Kontrolórka SJF niekoľkokrát vyzvaná (ako jeden z kompetentných, ktorý má 

zásadný vplyv na transparetný priebeh VZ), aby sa k priebehu vyjadrila – no bez odozvy. V 

Zápisnici z tohto VZ je citované vyjadrenie, ktoré učinila pred VZ, a to ohľadom skutočnosti, či 

Rokovací a Volebný poriadok, patria medzi dokumenty, ktoré je potrebné zverejniť najmenej 7 dní 

pred konaním VZ. Jej odpoveď vtedy znela – "napatria". A myslím, že toto vyjadrenie spustilo ďalší 

sled udalostí – popísaný aj nižšie. 

 

 

Problematické uznesenia a body z VZ : 

Uznesenie č. 8 zápisnice 

To že neboli RaV poriadok predložený Predsedníctvom SJF (najvyšším výkonným orgánom) je 

pravda. Dôvodom však je, že ich Predsedníctvo neschválilo, nakoľko predseda SJF p. Vladimír 

Chovan dal pred konaním VZ hlasovať o svojej verzii RaV poriadku, ktorá bola v ostrom rozpore 

s platnými Stanovami SJF. Tento návrh prijatý nebol. Následne dal predseda SJF p.Vladimír Chovan 

hlasovať o tých istých návrhoch (bez zmeny) opätovne. V hlasovaní ich odmietlo 6 zo 7 členov 

Predsedníctva SJF (ZA bol len sám predkladateľ). Počas tohto procesu sme namietali 

nepripravenosť RaVP, ako aj nemožnosť ich pripomienkovať. Tým pádom sme ako 

Predsedníctvo SJF nesplnili ani jeden "atribút", a to predložiť RaVP delegátom VZ Predsedníctvom 

SJF – Stanovy, Článok VIII. Bod 6 písm d/, a povinnosť ich zverejneniť 7 dní vopred (čo v tomto 
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štádiu "negovala" Kontrolórka SJF – tak ako je uvedené vyššie v druhom odstavci). Dostali sme sa 

do zložitej situácie – nemali sme na rokovanie VZ návrh RaV poriadku. 

No priamo na VZ navrhovali pp.Rindošová a Ivan, aby sme brali do úvahy ako návrh - Rokovací 

a volebný poriadok z minulého roku (hoci sa viazal vyslovene na predchádzajúce XII. VZ), no spĺňal 

oba potrebné atribúty 1/ bol predložený Predsedníctvom SJF a 2/ bol zverejnený 7 dní vopred (tento 

dokonca vyše rok). O tomto našom návrhu a riešení situácie nie je v Zápisnici z VZ ani zmienka. 

K tomuto návrhu RaV poriadku sme mali pripravené pozmeňujúce návrhy, ktoré by ho upravili na 

aktuálny priebeh VZ, no zbytočne. Delegáti v uznesení konštatovali porušenie Stanov SJF 

Predsedníctvom SJF tým, že nepredložilo RaV poriadok – a pokračovali sme ďalej. 

 

Uznesenie 9 zápisnice 

V ďalšom prijali delegáti VZ (nadpolovičnou väčšinou !!!!) uznesenie o konaní VZ bez RaV 

poriadku, čiže to, že VZ bude riadiť predsedajúci a to bez Rokovacieho a Volebného poriadku. 

Podľa nášho názoru došlo k porušeniu Stanov SJF - článok VII, bod 16, ktorý  jasne hovorí o tom že 

VZ sa riadi Rokovacím a Volebným poriadkom na návrh Predsedníctva SJF. Máme za to, že 

delegáti VZ sú týmto viazaní a nemôžu jednoduchým hlasovaním rozhodnúť o opaku – aj najmä 

preto, že RaV poriadok určuje spôsob rokovania a voľby na VZ. Všetci členovia SJF, teda aj 

delegáti VZ sa vždy musia riadiť Stanovami, až kým Stanovy nie sú zmenené priamo 

delegátmi. 

A podstatná vec: Ak zoberieme do úvahy, že na zmenu Stanov je potrebná kvalifikovaná 

väčšina 2/3 hlasov prítomných delegátov (Stanovy SJF – Článok VII, odstavec 9, písmeno a/) 

a uvedené uznesenie, ktoré de facto mení ustanovenie stanov, bolo prijaté len nadpolovičnou 

väčšinou hlasov, máme za to, že toto uznesenie nemôže byť platné. 

  

Zápisnica Bod 14 (zápisnica strana 12) a následné uznesenia – voľba orgánov SJF 

Jedná sa konkrétne o voľbu členov Predsedníctva. 

Predsedníctvo SJF máme podľa stanov (Článok VIII, bod 2) zložené – Predseda, Zástupca 

športovcov, Zástupca činovníkov, členovia  za bratislavskú, západoslovenskú, stredoslovenskú a 

východoslovenskú oblasť Myšlienka pri tvorbe Stanov pred 4 rokmi, bola taká že, keď máme 

územný princíp historicky daný, zostane zachovaný. Jednotlivé oblasti nemajú právnu subjektivitu a 

nazeráme na ne ako na záujmové skupiny členov založené na územnom členení. 

Stanovy a doterajšia prax definujú postup nasledovne : 

1. členovia oblasti si navrhnú kandidátov na člena Predsedníctva SJF za danú oblasť (3 dni 

vopred) 

2. z navrhnutých kandidátov z oblasti si LEN delegáti danej oblasti zvolia/navrhnú jedného 

kandidáta na člena Predsedníctva SJF. Takýmto kandidátom sa stane ten, ktorý získa najviac a 

nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov danej oblasti 
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3. v súlade so Zákonom o športe celé VZ zvolí/nezvolí oblasťou navrhnutého kandidáta za člena 

Predsedníctva SJF 

  

Doteraz počas VZ od roku 2015 to vždy fungovalo. Ak sa napríklad stalo, že oblasť si nikoho 

nenavrhla, no tak nemala zastúpenie v P-SJF. Predsedníctvo máme definované ako maximálne 7 

členné. 

Na tomto VZ si stredoslovenská oblasť navrhla dvoch kandidátov , p. Ivana a p. Murínovú. 

Voľbou delegátov oblasti bol na VZ navrhnutý kandidát p. Ivan /oblasť spolu 78 hlasov, z toho Ivan 

54, Murínová 24/. Následne sa stalo to, že celé VZ hlasovaním p. Ivana nezvolilo za člena P-SJF 

/získal len 190 hlasov – potrebných bolo 219/. V tomto prípade máme za to, že predsedajúci 

p.Vladimír Chovan mal konštatovať že stredoslovenská oblasť nemá zvoleného člena 

Predsedníctva Namiesto toho dal predsedajúci opäť v rozpore so Stanovami hlasovať, že prebehne 

voľba kandidáta z oblasti, ktorý sa umiestnil na druhom mieste – p.Murínovej (uznesenie č.24 

zápisnice). A táto bola uznesením č.25 zápisnice zvolená. Všetko napriek tomu, že Stanovy hovoria 

v článku VIII. bod 2, druhý odstavec, o voľbe jedného kandidáta z oblasti. Pani Murínová teda 

nebola zvolenou kandidátkou záujmovej skupiny – oblasti a aj napriek tomu sa stala zástupcom 

stredoslovenskej oblasti, resp. členkou najvyššieho výkonného orgánu - Predsedníctva SJF. 

 

 

 

Za spravodlivé riešenie nášho podnetu vopred ďakujeme. 

 

 

S pozdravom 

 

 

Janka Rindošová  

 

Marek Horváth  

  

  

 


