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O t v o r e n ý   l i s t    č l e n o m    S J F  

 
 
Vážení členovia SJF 
 

Mojou snahou bolo, už od prvého zvolenia do funkcie v roku 2014 (po Valnom zhromaždení v Lučenci), zabezpečiť 
riadne a transparentné fungovanie Slovenskej jazdeckej federácie. Počas tohto obdobia prešla federácia rôznymi fázami 
vývoja a verte mi, nebolo to vždy ľahké. 

Jednou z dôležitých súčastí fungovania nášho občianskeho združenia ako športovej organizácie je okrem, Zákona o 
športe, dodržiavanie aj Stanov SJF a ostatných vnútorných Pravidiel a Smerníc SJF. Na Disciplinárnu komisiu SJF bolo v 
ostatnej dobe adresovaných viacero podnetov na porušenie pravidiel a v nejednom prípade to bolo práve Predsedníctvo 
SJF, ktoré svojimi uzneseniami rozhodlo o ich podaní na DK. Spolu s "kolegami" v Predsedníctve SJF sme už v roku 2016 
zaviedli rozpočtovú kapitolu - Organizátori športových podujatí. V spolupráci so športovými komisiami sme uplatňovali 
systém "motivačného" prideľovania finančných prostriedkov organizátorom pretekov s prihliadnutím práve na 
dodržiavanie pravidiel (termíny, rozpisy, výsledky, rozhodcovia, sanitka, ...) 

 
Vážení členovia SJF  

V ostatnej dobe sa objavili v Predsedníctve SJF tendencie, ktoré poľavujú z nastoleného trendu. Mojou snahou 
bolo, ako som už uviedol, vyžadovať dodržiavanie Stanov SJF, Pravidiel a Smerníc SJF.  Bol som za rovnocenné 
posudzovanie previnení či už ide o "radového" člena, alebo "zaslúžilého či dlhoročného" člena alebo "významného" 
športovca SJF. V našom občianskom združení by sme si totiž, čo sa týka dodržiavania Pravidiel, mali byť všetci rovní. A 
práve táto skutočnosť bola v minulosti podceňovaná, čo dospelo do mnohých až absurdných situácií, v ktorých jeden musel, 
druhý mohol a tretí ani nemusel.    

Zasadnutie Predsedníctva SJF zo dňa 8.2.2018 v Bratislave bolo výsmechom slušným a zodpovedným členom SJF. 
Na tomto zasadnutí bolo totiž posudzované odvolanie člena SJF Pála voči rozhodnutiu Disciplinárnej komisie SJF o udelení 
pokuty 500€ za viacnásobné porušenie pravidiel – štart na koňoch bez zaplatenej licencie SJF. Pripomínam, že jazdec Pál sa 
takto zúčastnil parkúrov na pretekoch v Pezinku a Olomouci v priebehu mája a júna 2017. Spolu sa jednalo o cca 25 štartov, 
v ktorých inkasoval 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. Čerešničkou na torte boli uštipačné poznámky niektorých členov o pozvánke na spoločnú 500 eurovú večeru. 

 
Keďže som sa presvedčil, že v Predsedníctve existuje nadpolovičná, demokratické väčšina (pri hlasovaní sú na 

prijatie uznesenia potrebné 4 hlasy), a jej smerovanie sa nezhoduje s mojím presvedčením, od tejto chvíle nevidím zmysel, 
aby som vyvíjal akúkoľvek osobnú iniciatívu pri riadení SJF súvisiacu napr. s legislatívnou, organizačnou a inou odbornou 
činnosťou, tak ako tomu bolo doteraz. V dôsledku vzniknutej situácie, som sa rozhodol, že svoje pôsobenie v Predsedníctve 
SJF obmedzím len na nevyhnutné úkony. Do doby kým sa situácia nezmení a "vykoľajený vlak sa vráti do svojich koľají" sa 
nebudem zúčastňovať činnosti a tým ani hlasovaní v rámci Predsedníctva SJF. Zároveň sa týmto dištancujem od 
akýchkoľvek ďalších rozhodnutí Predsedníctva SJF.  

 
Možno sa teraz viacerí pýtate, prečo neodstúpim z funkcie. Priznám sa, vážne som uvažoval aj o tomto kroku. Na 

jednej strane ostáva v Predsedníctve dostatok členov na prijatie rozhodnutí a uznesení ale na strane druhej by som 
paralyzoval činnosť v Stredoslovenskej jazdeckej oblasti a tým poškodil jej členov. Takto sa moje rozhodnutie nedotkne 
práce v jazdeckej oblasti za ktorú som bol do Predsedníctva SJF prioritne zvolený a nesiem zodpovednosť za jej činnosť.  

 
V riadení "veľkej" SJF dávam priestor tým členom Predsedníctva SJF, ktorí prevzali iniciatívu, aby "svojou" 

nadpolovičnou väčšinou a demokraticky smerovali Slovenskú jazdeckú federáciu tam, kam sa rozhodli. Ich uznesením o 
"zrušení" rozhodnutia Disciplinárnej komisie sme sa totiž vrátili v čase, keď naše úsilie o dodržiavanie Pravidiel začínalo. 
Páni - máte to vo "svojich rukách"!  

 
 
Ďakujem za pochopenie.     
 
 

                                 Jaroslav Ivan 


