
 
Vážení členovia SJF 

 
Máme za sebou vyše dvojročné obdobie fungovania Slovenskej jazdeckej federácie ako aj 

činnosti v jednotlivých jazdeckých oblastiach. Štyri pôvodné jazdecké oblasti boli „násilným“ 
spôsobom rozdelené na 9 menších oblastí uzneseniami na kontroverznom IX. valnom 
zhromaždení v Lučenci v novembri 2013. 

Moja osobná účasť na tomto VZ a praktiky, ktoré som tam zažil, ma presvedčila o tom, že to 
takto ďalej nemôže fungovať. Na základe následných oblastných valných zhromaždení som bol 
v januári 2014 zvolený, a v decembri 2015 aj potvrdený vo funkcii predsedu jazdeckej oblasti 
Banská Bystrica. Hneď na začiatku som zistil, že názory členov Predsedníctva SJF - predsedov v 
jazdeckých oblastiach Trnava (Ľubomír Kubiš), Košice (Marek Horváth) a Prešov (Janka Rindošová) 
sú nám blízke. Celý čas sme spolu „bojovali“ práve proti praktikám, ktoré sa uplatnili na 
spomínanom VZ v Lučenci, a ktoré sa pokúšali do ďalšej činnosti SJF vniesť jeho hlavní aktéri. Toľko 
drzosti, arogancie, klamstiev a intríg som vo svojom osobnom živote ešte nezažil, a to všetko pod 
rúškom právnych kľučiek a rétoricky kultivovaných "výstupov". 

Na našej strane "stáli" ľudia a postupne sa k nám pridávali ďalší, ktorí pochopili celú 
situácia a boli nám počas celého obdobia veľkou oporou, a to v prospech všetkých slušných členov 
SJF. Na druhej strane tvorcom, alebo napomáhačom „puču“ v Lučenci, ktorý mal za následok 
odvolanie vtedajšej Rady SJF na čele s predsedom Vladimírom Chovanom, ako sme sa časom 
presvedčili, išlo len o vlastný prospech so snahou ovládnuť SJF. Na základe prijatých uznesení na VZ 
v Lučenci Vladimír Chovan zažaloval SJF a vznikol dlhotrvajúci súdny spor. 

 
To čo sa nepodarilo v plnej miere uskutočniť v novembri 2013, sa pokúsili tí istí ľudia 

dokonať počas X. valného zhromaždenia v Košiciach vo februári 2015. Väčšina členskej základne 
však ich úmysel včas "prekukla" a odchodom z VZ deklarovala svoj nesúhlasný postoj, čím sa stalo 
VZ neuznášaniaschopným. Výsledky a priebeh VZ v Lučenci a v Košiciach, spomínaný súdny spor, 
ako aj následné udalosti značne traumatizovali celú jazdeckú verejnosť až dodnes. Veci sa však 
pohli dopredu. 
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Práve v týchto dňoch nadobudol právoplatnosť Rozsudok súdu v kauze Chovan vs SJF, ktorý 

potvrdil neplatnosť uznesení prijatých na VZ v Lučenci, čo znamená návrat platnosti Stanov SJF z 
roku 2013 (počet oblastí, Predseda, Rada, ...). Momentálne sa čaká na krok "staronového" 
predsedu Vladimíra Chovana, ktorým by malo byť zvolanie "staronovej" Rady SJF. 

V kontexte s prijatím "Zákona o športe" je predpoklad konania valného zhromaždenia SJF 
do júna 2016, kde by sa mali všetky legislatívne kroky "vyčistiť" a verím, že nastoliť "normálnu" 
situáciu a "normálne" fungovanie našej Federácie. 

 
Vždy však musíme mať na pamäti: "Ten kto nepochopil, čo sa udialo na VZ v Lučenci, ... 

Ten kto nepochopil, čo sa malo udiať na VZ v Košiciach, ... je odkázaný na to, aby všetko prežil 
ešte raz!" 

 
 
 
 
V Lučenci 7.4.2016         Jaroslav IVAN v.r. 
 


