
           Slovenská jazdecká federácia, Jazdecká oblasť Žilina 

 

 

Z á p i s 
zo 4. zasadania predsedníctva SJF JOZA 

na Bystričke 27.5.2015 

 

    Dňa 27.5.2015 sa na Bystričke uskutočnilo 4. zasadanie predsedníctva  Slovenskej jazdeckej 
federácie – jazdecká oblasť Žilina (ďalej tiež „P-SJF JOZA“) za prítomnosti členov predsedníctva: Ing. 
Viera Beláňová, Monika Brieniková, Ing. Jaroslava Karbanová, Ing. Vladimír Lámoš, Ing. Milutín Kubík, 
Jozef Bučkuliak. Člen P-SJF JOZA Jozef Hatala sa z dnešného zasadania vopred ospravedlnil. Na časti 
zasadania sa zúčastnil člen SJF JOZA Ing. Peter Chlebničan. 
 
    Zasadanie P-SJF JOZA so začiatkom o 18:00 hodine zvolal predseda P-SJF JOZA Ing. Milutín Kubík 
pozvánkou zo dňa 19.5.2015 s týmto, navrhovaným programom: 
 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení P-SJF JOZA. 

3. Zhodnotenie činnosti v JOZA v uplynulom období roku 2015. 

4. Oblastné majstrovské súťaže pre rok 2015. 

5. Plán činností v JOZA v zostávajúcom období roku 2015. 

6. Rôzne. 

7. Záver. 

 
Ku bodu 1: Otvorenie. 

 
1.1 Predseda P-SJF JOZA Ing. Milutín Kubík v úvode privítal prítomných na zasadaní a skonštatoval, že 

zasadanie je uznášaniaschopné, keďže je prítomná nadpolovičná väčšina členov P-SJF JOZA.  
 

1.2 Na začiatku zasadania bola prednesená otázka zániku alebo trvania mandátu Ing. Jaroslavy 
Karbanovej ako členky P-SJF JOZA dňom 28.2.2015 z dôvodu neuhradenia si poplatku spojeného 
s registráciou člena SJF na rok 2015 ku uvedenému dňu alebo z dôvodu prípadného ukončenia jej 
členstva v SJF uvedeným dňom. Keďže otázky ako: „kto môže alebo nemôže byť členom orgánov 
SJF“, „vznik, zánik a trvanie mandátu člena orgánov SJF“ a pod. nie sú momentálne v stanovách 
SJF ani v iných záväzných predpisoch SJF jednoznačne určené, prítomní členovia P-SJF JOZA 
jednohlasne rozhodli, že Ing. Jaroslava Karbanová sa môže zúčastniť zasadania P-SJF JOZA ako 
jeho riadna členka. 

 
1.3 Ako zapisovateľka zápisu bola zvolená Ing. Viera Beláňová, ako overovatelia obsahovej správnosti 

zápisu boli zvolení  Monika Brieniková a Jozef Bučkuliak. 
 

1.4 Program rokovania predsedníctva bol schválený v znení, aké bolo uvedené v pozvánke na dnešné 
rokovanie P-SJF JOZA. 

 
 



Ku bodu 2: Kontrola plnenia uznesení P-SJF JOZA. 
 

2.1 ad. bod 6.4 zápisu z  3. zasadania P-SJF JOZA zo 13.11.2014. 

nesplnené, 

Športový klub ŠJŠ Equimartin Martin, ktorý mal predložiť vyúčtovanie zo SZVJ, ktoré zorganizoval 
12.4.2014 v Dražkovciach, v tomto roku nie je registrovaný ako člen SJF, takže momentálne nie je 
možné od neho ako člena SJF účinne vyžadovať predloženie uvedeného vyúčtovania.   

 

2.2 ad. bod 6.5 zápisu z  3. zasadania P-SJF JOZA zo 13.11.2014. 

trvá, 

Monika Brieniková, ako členka JK Húšť Dlhá nad Oravou, na dnešnom zasadaní prisľúbila, že 
predmetné vyúčtovanie zo SZVJ, ktoré zorganizovali v minulom roku, predloží. 

Ku bodu 3: Zhodnotenie činosti v JOZA v uplynulom období roku 2015. 

 
3.1 Dňa 7.2.2015 JOZA v spolupráci s JOBB a športovým klubom z našej oblasti BMM Belá-Dulice 

úspešne zorganizovala v priestoroch hotela Victoria v Martine spoločný oblastný Galavečer pri 
príležitosti ukončenia a vyhodnotenia športovej sezóny roku 2014. 

 

3.2 V tomto roku sa v našej oblasti uskutočnili zatiaľ dvoje dvojdňové preteky v disciplíne skoky 
v Liptovskej Sielnici. 

 

3.3 Tak ako aj v minulom roku, aj v tomto roku je zabezpečené spoločné vyhodnocovanie jazdeckých 
dvojíc z JOZA a JOBB v tzv. pohárových súťažiach a to v disciplínach skoky, všestrannosť a skoky 
pony. Priebežne by sa malo zabezpečiť aj vyhodnocovanie v disciplíne drezúra. 

  

3.4 Naša oblasť spoločne s JOBB prevádzkuje oblastnú webovú stránku www.sso-sjf.wbl.sk , ktorá je 
priebežne aktualizovaná. 

 

3.5 Čo sa týka hospodárenia s finančnými prostriedkami oblasti, z finančných prostriedkov 
pridelených a získaných pre oblasť v minulom roku máme ku dnešnému dňu ešte sumu 715,33 € 
z ktorej, je 360 € viazaných na vyplatenie členom našej oblasti v súlade s rozhodnutím P-SJF JOZA 
zo dňa 13.11.2014 (bod 5.2 zápisu z 3. zasadania P-SJF JOZA) a 355,33 € je k dispozícii oblasti na 
ďalšie použitie. 

 

3.6 Vzhľadom k tomu, že ešte nebol schválený rozpočet SJF na rok 2015, neboli JOZA z financií SJF 
zatiaľ pridelené žiadne finančné prostriedky a JOZA zatiaľ ani nezískala žiadne  iné finančné 
prostriedky. 

 

Ku bodu 4: Oblastné majstrovské súťaže pre rok 2015. 
 
4.1 P-SJF JOZA sa zaoberalo návrhmi P-SJF JOBB na usporiadanie spoločných majstrovstiev JOZA 

a JOBB v disciplíne skoky vo Vigľaši-Pstruša v termíne 18. a 19.7.2015 v kategóriách deti a juniori 
a v termíne 3. a 4.10.2015 v kategórii seniori. P-SJF JOZA obidva návrhy P-SJF JOBB prijalo 
a odsúhlasilo usporiadanie spoločných majstrovských súťaží v skokoch tak, ako je vyššie uvedené. 
 

4.2 P-SJF JOZA prijalo rozhodnutie navrhnúť P-SJF JOBB usporiadanie spoločných majstrovstiev JOZA 
a JOBB na rok 2015 v disciplíne drezúra a to v termíne 25.7.2015 v Trebostove. V tejto súvislosti 
P-SJF JOZA poveruje M. Kubíka predložiť tento návrh P-SJF JOBB.  

http://www.sso-sjf.wbl.sk/


 

4.3 Vzhľadom na stav členskej základne v ostatných jazdeckých disciplínach v našej oblasti sa 
s usporiadaním oblastných majstrovstiev pre rok 2015 v týchto disciplínach zatiaľ nepočíta.  

 

Ku bodu 5: Plán činností v JOZA v zostávajúcom období roku 2015. 

 

5.1 Popri zabezpečovaní bežnej prevádzky a športových podujatí a s tým súvisiacich činností v oblasti 

by sa malo v súlade so stanovami SJF uskutočniť oblastné riadne valné zhromaždenie, na ktorom 

by sa mali voliť nové oblastné orgány. V tejto súvislosti sa P-SJF JOZA dohodlo, že oblastné VZ sa 

uskutoční ku koncu roka po ukončení športovej sezóny. 

 

5.2 V rámci našej oblasti je predbežne ohlásené usporiadanie skokových pretekov v Liptovskej 

Sielnici ( dvoje dvojdňové preteky) v Porúbke (jednodňové) a v Trebostove (jednodňové) a tiež 

jednodňových drezúrnych pretekov v Dlhej nad Oravou (dvoje) a v Trebostove (dvoje). 

 

Ku bodu 6: Rôzne. 

 
6.1 Jozef Bučkuliak informoval prítomných o zámere pokúsiť sa zorganizovať v tomto roku 

usporiadanie záprahových pretekov v Trebostove.  
 

6.2 P-SJF vyzýva členov SJF JOZA alebo ich zákonných zástupcov, ktorí do dnešného dňa neoznámili 

čísla bankových účtov, na ktoré im majú byť zaslané odmeny alebo príspevky, ktoré im boli 

v minulom roku odsúhlasené z oblastných prostriedkov SJF JOZA (viď. bod 5 zápisu z 3. zasadania 

P-SJF JOZA v Bešeňovej dňa 13.11.2014) , aby tak urobili čo možno v najkratšom čase. Jedná sa 

o týchto členov: Tereza Gulašová, Feras Boulbol, Feiruz Boulbolová, Charlotte Mlynčeková 

a Michaela Ješková. 

 
Ku bodu 7: Záver. 
 
    Predseda P- SJF JOZA Ing. Milutín Kubík na záver poďakoval prítomným za účasť na zasadaní 
predsedníctva a zasadanie ukončil. 
 
 

Na Bystričke 27.5.2015 

    

    Zapísala:  

       Ing. Viera Beláňová v.r. 

 

 

Overili:    

   Monika Brieniková v.r. 

 

 

   

   Jozef Bučkuliak v.r.  

 


