Jaroslav IVAN (č.licencie: 05547) – člen Predsedníctva SJF

V Lučenci 9.4.2018

Nateraz posledná informácia z diania v SJF

Vážení členovia SJF

Dňa 9.2.2018 som sa zúčastnil zasadnutia Predsedníctva SJF, kde som očakával ako sa vyvinie situácia najmä
ohľadom opätovného hlasovania o prijatí Odvolania sa R.Pála voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie. Toto opätovné
hlasovanie odporučila Predsedníctvu Kontrolná komisia SJF svojím uznesením.
Na úvod zasadnutia, som členov Predsedníctva informoval o svojom rozhodnutí na zasadnutí nehlasovať, čo som
zdôvodnil vo svojom Otvorenom liste zo dňa 13.2.2018, a to až do doby, kým sa opätovne a "slušne" nerozhodne o
Odvolaní sa R.Pála.
Očakávaný bod programu rokovania však priniesol niečo úplne iné. Miesto rozhodovania v zmysle odporučenia
Kontrolnej komisie, som si na úvod vypočul energickú kritiku od Dušana Saba a Mariana Štangela na obsah Otvoreného
listu v ktorom som podľa nich bezdôvodne osočoval členov Predsedníctva a neoprávnene kritizoval spôsob ich
hlasovania. Ďalej som sa dozvedel, že všetci členovia predsedníctva niečo pre túto federáciu urobili, s výnimkou mňa, ktorý
som nič nedokázal a mojím cieľom je tejto federácii len škodiť. Naproti tomu R.Pál, ktorého "mám záujem" potrestať
pokutou už pre federáciu urobil toho veľa. Naozaj emotívne a vierohodné vystúpenie Dušana Saba bolo sprevádzané aj
častými verbálnymi "uznanlivými pokrikmi", ba priam jasotom prítomnej Zuzany Gánovskej. Len moje viacnásobné
"zahryznutie si do jazyka" nespôsobilo situáciu, ktorá by už nemala nič spoločné so slušným správaním. Na záver svojho
monológu Dušan Sabo navrhol, aby sa v Zápisnici nezverejňovali menovite hlasovania členov predsedníctva.
Na druhej strane - "moje slovo", kde som sa snažil zhrnúť základné argumenty vrátane prízvukovania na
rešpektovanie uznesenia Kontrolnej komisie už prítomní hltali spolu s donesenou vraj výbornou picou, takže neviem, čo
všetko počuli, resp. nepočuli.
Po prestávke, namiesto riešenia uznesenia kontrolnej komisie, sme si pre zmenu boli nútení vypočuť hlasnú
argumentáciu Vladimíra Chovana, o zmanipulovaní Kontrolnej komisie, ktorá vraj rozhodla inak, ako je uvedené v jej
Zápisnici. To už aj moja trpezlivosť dostala "na frak" a zvýšil som hlas aj ja. Nakoniec som usúdil, že ďalšia komunikácia s
uvedenými osobami by už nepriniesla žiadny osoh a rokovanie som opustil. V zmysle zachovania objektivity sa nebudem
zaoberať reakciou Vladimíra Chovana, keď si po skončení rokovania vypočul inkriminovanú časť zvukového záznamu z
rokovania Kontrolnej komisie, ktorá pojednávala o rozhodnutí komisie v tejto veci.

Neviem, či k rešpektovaniu odporučení Kontrolnej komisie Predsedníctvom ešte niekedy dôjde, lebo smerovanie
argumentácií pánov Saba, Štangela a Chovana svedčia zatiaľ o niečom inom. Opäť opakujem, že moje stanovisko je a vždy
bude (najmä v oblasti dodržiavania pravidiel, predpisov a rovnakého "metra" pre všetkých) nekompromisné, nemenné a
jasné!!!
Čo však nie je jasné, je zatiaľ iba to, či budem tento svoj postoj presadzovať aj naďalej, nakoľko podľa zákulisných
informácií (pred májovým valným zhromaždením SJF), sa pre viacerých aktérov stávam "nepohodlným" a začína sa zbrojiť
voči mojej osobe. Myslím, že to bude ešte zaujímavé!

Toto bola moja nateraz posledná informácia z diania v Predsedníctve SJF.

Ďakujem za pochopenie.

Jaroslav Ivan

