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

V Lučenci 5.4.2018

Vážení členovia SJF

Dňa 13.2.2018 som sa Vám prihovoril prostredníctvom Otvoreného listu, kde som vysvetlil svoj postoj k situácii,
ktorá nastala v Predsedníctve SJF pri hlasovaní (dňa 8.2.2018) o Odvolaní sa Róberta Pála voči Rozhodnutiu Disciplinárnej
komisie SJF.
Pripomínam, že jazdcovi R.Pálovi udelila Disciplinárna komisia SJF trest vo výške 500€ za neoprávnený štart na
šiestich koňoch bez platnej licencie SJF. Spolu sa jednalo o cca 25 štartov v priebehu mesiaca máj a jún 2017, v ktorých
inkasoval okrem iného aj odmenu za umiestnenie v celkovej sume cca 700€. V niektorých prípadoch sa dokonca jednalo o
použitie licenčného čísla "cudzieho" koňa. Nemôžem sa stotožniť s - aj keď demokraticky - prijatým rozhodnutím
Predsedníctva SJF, ktoré hlasovaním nadpolovičnej väčšiny členov (Chovan, Štangel, Sabo, Fekár) "zrušilo" rozhodnutie DK
a celá vec skončila napomenutím. Mám za to, že pri hlasovaní išlo vyslovene o osobné vzťahy, či dokonca spoločné
záujmy.
Od tej doby, ako som oznámil v Otvorenom liste, som sa nezúčastňoval na činnosti a tým ani hlasovaniach v rámci
Predsedníctva SJF. Zároveň som sa tým dištancoval od akýchkoľvek následných rozhodnutí Predsedníctva SJF. Moje
rozhodnutie sa však nedotklo činnosti predsedu a člena predsedníctva Stredoslovenskej jazdeckej oblasti, kde pracujem
plnohodnotne naďalej.
Uznesenie Predsedníctva SJF, ktorým bolo prijaté odvolanie sa R.Pála však podľa môjho názoru nespĺňalo
náležitosti stanovené Zákonom o športe, preto som sa rozhodol (spolu s Marekom Horváthom – tiež členom P-SJF) podať
podnet na Kontrolnú komisiu SJF. Na základe predložených dokladov prijala KK uznesenie nasledujúceho znenia (Zápisnica
zo dňa 11.3.2018, Bod 2, uznesenie č.3):
"Uznesenie Predsedníctva SJF uvedené v zápisnici 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 uvedené uznesenia
zrušiť a rozhodovať/hlasovať vo veci opätovne, tak aby prijaté uznesenia boli v súlade s citovaným Zákonom
(rozhodnutie o opravnom prostriedku nebolo odôvodnené)."
Na základe prijatého uznesenia KK očakávam, že Predsedníctvo SJF na svojom zasadnutí dňa 9.4.2018, ktoré sa
bude konať v Bratislave uvedené uznesenia (o odvolaní sa Pála a udelení trestu – miesto pokuty - napomenutie) zruší a
bude vo veci rozhodovať opätovne, tak aby bol naplnený zákon, t.j. prijaté rozhodnutie bolo odôvodnené/zdôvodnené.
Verím, že členovia predsedníctva nepodľahnú osobným záujmom a "bludnému" presvedčeniu, že sa posudzuje opozdené
zaplatenie faktúry. Začali sa totiž šíriť myšlienky, že R.Pál, tým že mal faktúru s pridelenými číslami koní, mohol štartovať a
faktúru stačilo zaplatiť do splatnosti. Podľa mňa absolútny nezmysel. Stačí citácia z Registračného poriadku SJF:
"1. Registrácia športových koní (ďalej len „koní“) sa vykonáva na základe žiadosti, ktorú podáva klub, v zmysle tohto
Registračného poriadku na predpísanom tlačive SJF (Príloha č.5) a zaplatením licenčného poplatku na príslušný
kalendárny rok v zmysle dodatku Prehľad príspevkov a poplatkov.
8. Dokladom oprávňujúcim koňa k účasti na pretekoch je Pas koňa, resp. Preukaz športového koňa s vydanou a
nalepenou licenčnou známkou SJF v Pase/Preukaze."
V čase konania pretekov nebola podaná žiadna žiadosť o registráciu koní, nebol zaplatený žiadny licenčný poplatok
ani vydaná žiadna licenčná známka pre kone na ktorých štartoval R.Pál.

Mám za to, že spravodlivým riešením je zrušiť prijaté uznesenia, hlasovať vo veci opätovne a zamietnuť
odvolanie sa R.Pála, t.j. potvrdiť rozhodnutie Disciplinárnej komisie SJF zo dňa 1.12.2017.
Neviem, ako sa k tomu postavia ostatní členovia Predsedníctva na zasadnutí dňa 9.4.2018, jedno je však isté: Veľa
to totiž napovie o mojej ďalšej činnosti v štruktúrach SJF. Moje stanovisko je (najmä v oblasti dodržiavania pravidiel,
predpisov a rovnakého "metra" pre všetkých) nemenné a jasné!!!

Ďakujem za pochopenie.

Jaroslav Ivan

