
           Slovenská jazdecká federácia, Jazdecká oblasť Žilina 

 

 

Z á p i s  
z 2. zasadania predsedníctva SJF JOZA 

v Žiline 7.8.2014 

 

    Dňa 7.8.2014 sa uskutočnilo 2. zasadanie predsedníctva  Slovenskej jazdeckej federácie – jazdecká 
oblasť Žilina (ďalej tiež „SJF JOZA“) za prítomnosti členov predsedníctva a tiež ďalších prítomných 
uvedených na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.  
 
    Zasadanie predsedníctva SJF JOZA so začiatkom o 17:00 hodine zvolal predseda predsedníctva 
JOZA Ing. Milutín Kubík s týmto, navrhovaným programom: 
 

1. Otvorenie. 
2. Kontrola uznesení z 1. zasadania P-SJF JOZA. 
3. Nakladanie s finančnými prostriedkami SJF v JOZA v roku 2014. 
4. Zhodnotenie činnosti a diania v JOZA a v SJF v uplynulej časti roku 2014. 
5. Rôzne. 
6. Záver. 

 

Ku bodu 1: Otvorenie 
 
1.1 Predseda predsedníctva SJF JOZA Ing. Milutín Kubík v úvode privítal prítomných na zasadaní 

a skonštatoval, že zasadanie je uznášaniaschopné, keďže zo 7 je prítomných 5 členov 
predsedníctva. Neprítomní členovia predsedníctva Jozef Bučkuliak a Monika Brieniková svoju 
neúčasť na zasadaní vopred ospravedlnili. 
 

1.2 Ako zapisovateľka zápisu bola zvolená Ing. Viera Beláňová, ako overovatelia obsahovej správnosti 
zápisu boli zvolení Jozef Hatala a Ing. Vladimír Lámoš. 

 

Ku bodu 2: Kontrola uznesení z 1. zasadania P-SJF JOZA 
 

2.1 ad. bod 3/a zápisnice z  1. zasadania P-SJF JOZA z 24.1.2014. 

splnené, 

spoločné oblastné majstrovstvá v skoku v kategórii detí a juniorov sa uskutočnili 12. a 13.7.2014 
v Liptovskej Sielnici, v skoku v kategórii dospelí, by sa mali uskutočniť tiež v Liptovskej Sielnici 6. a 
7.9.2014 a v drezúre v Dlhej na Orave v termíne 30.8.2014. 

 

2.2 ad. bod 3/b zápisnice z  1. zasadania P-SJF JOZA z 24.1.2014. 

splnené, 

spoločné oblastné pohárové súťaže JOZA a JOBB sú pre rok 2014 vyhodnocované vo všetkých 
dohodnutých disciplínach a kategóriách t.j. v skoku vrátane zvlášť pony kategórie, drezúre 
a všestrannej spôsobilosti. 

 



2.3 ad. bod 3/c zápisnice z  1. zasadania P-SJF JOZA z 24.1.2014. 

splnené, 

spoločná webová stránka JOZA a JOBB www.sso-sjf.wbl.sk je po dohode prevádzkovaná 
a priebežne aktualizovaná Alexandrom Bagdalom. Podrobnosti podmienok prevádzkovania, 
vrátane podmienok umiestňovania komerčných reklám na tejto stránke, boli doriešené.  

 

2.4 ad. bod 5/a zápisnice z  1. zasadania P-SJF JOZA z 24.1.2014. 

splnené, 

výzva na predkladanie ponúk na usporiadanie spoločných oblastných majstrovských súťaží 
v jednotlivých disciplínach v roku 2014 bola zverejnená na webovej stránke  www.sso-sjf.wbl.sk.  

 

2.5 ad. bod 5/b zápisnice z  1. zasadania P-SJF JOZA z 24.1.2014. 

splnené, 

náklady na usporiadanie 1. VZ SJF JOZA vo výške 127 € uhradené 4.1.2014 M. Kubíkom mu boli 
preplatené prevodom z účtu SJF JOZA na jeho účet dňa 9.6.2014. 

Ku bodu 3: Nakladanie s finančnými prostriedkami SJF v JOZA v roku 2014 
 

3.1 M. Kubík informoval, že schváleným rozpočtom SJF na rok 2014 boli JOZA pridelené finančné 
prostriedky  vo výške 2.091 € a tieto boli v plnej výške aj prevedené v dvoch častiach na účet SJF 
JOZA ku dňu 2.7.2014.  

 

3.2 Časť finančných prostriedkov SJF určená pre JOZA bude v zmysle stanov priebežne dorátaná podľa 
skutočného počtu členov SJF v oblasti v tomto roku. 

 

3.3 Stav disponibilných finančných prostriedkov, ktoré má JOZA ku dnešnému dňu zasadania 
predsedníctva na účte a v pokladni je 2.155,34 €. 

 

3.4 Predsedníctvo berie na vedomie schválenie smernice SJF č. 1-2014 o nakladaní s finančnými 
prostriedkami SJF pridelenými jazdeckým oblastiam SJF, dňom 1.7.2014, podľa ktorej je potrebné 
sa riadiť pri nakladaní s finančnými prostriedkami SJF určenými pre  JOZA. 

 

Ku bodu 4: Zhodnotenie činnosti a diania v JOZA a v SJF v uplynulej časti roku 2014 
 

4.1 V diskusii k tomuto bodu bolo skonštatované, že sa plnia dohody o užšej spolupráci s JOBB a to 
najmä pri organizovaní spoločných oblastných majstrovských súťaží, celoročnom vyhodnocovaní 
výsledkov športovcov resp. športových dvojíc z našich oblastí a pri prevádzke spoločnej webovej 
stránky našich oblastí. 

 

4.2 Bolo tiež skonštatované, že športová sezóna v našej oblasti prebieha štandardne bez väčších 
problémov s tým, že boli zorganizované viaceré športové súťažné podujatia a tiež skúšky 
základného výcviku jazdcov. 

 

4.3 Došlo k rozdeleniu zostatku finančných prostriedkov po bývalej SSO SJF medzi JOZA a JOBB, na 
základe čoho získala JOZA k dispozícii 44,86 €. 

 

4.4 Podarilo sa zabezpečiť umiestnenie dvoch reklám na spoločnú oblastnú webovú stránku, na 
základe čoho vznikol príjem SJF pre JOZA na rok 2014 vo výške 180 €. 

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


Ku bodu 5: Rôzne 
 
5.1 V súvislosti s rozhodnutím P-SJF o tom, že VZ SJF sa bude konať dňa 22.11.2014 s tým, že miesto 

jeho konania bude určené následne, predsedníctvo JOZA poverilo V. Lámoša, aby preveril 
možnosti prípadného usporiadania VZ SJF v uvedenom termíne v Žiline. 
 

5.2 Predsedníctvo zobralo na vedomie iniciatívu a návrh Pavla Krišpinského z BMM Belá-Dulice, aby 
sa spoločný galavečer 2014 JOZA a JOBB konal v Martine v hoteli Victoria dňa 7.2.2015. 
 

5.3 V súvislosti s uvedeným v predchádzajúcom bode predsedníctvo rozhodlo, že návrh a tiež vec 
prípadného spoločného usporiadania galavečera M. Kubík predloží a prejedná s JOBB s tým, že po 
prípadnom ich súhlase na jeho spoločné usporiadanie navrhne, aby bola na spoločnej oblastnej 
webovej stránke zverejnená výzva na predkladanie ďalších ponúk na usporiadanie galavečera.  

 
5.4 Ing. Jozef Gíreth informoval, že preteky vo vytrvalostnom jazdení Cena Turca a spoločné 

majstrovstvá JOZA a JOBB, ktoré sa mali uskutočniť v Kaľamenovej v dňoch 1. až 3.8.2014 boli 
zrušené z dôvodu odhlásenia sa jazdeckých dvojíc z jednotlivých súťaží a zostávajúcemu malému 
počtu ostatných prihlásených jazdeckých dvojíc.  

 
5.5 Predsedníctvo sa zaoberalo skutočnosťou, že do dnešného dňa nebolo v zmysle platných 

predpisov SJF predložené vyúčtovanie zo skúšok základného výcviku jazdca, ktorých usporiadanie 
zabezpečoval dňa 12.4.2014 v Dražkovciach ŠJŠ Equimartin Martin (Miloš Kmeť a Ing. Peter 
Chlebničan). Predsedníctvo žiada usporiadateľa o predloženie vyúčtovania.  

 

Ku bodu 6: Záver 
 
    Predseda predsedníctva SJF JOZA Ing. Milutín Kubík na záver poďakoval prítomným za účasť na 
zasadaní predsedníctva a zasadanie ukončil. 
 
 
 
V Žiline  7.8.2014 

 

 

    Zapísala:   

       Ing. Viera Beláňová v.r. 

 

 

 

 

Overili:    

   Jozef Hatala v.r. 

 

 

 

 

    

   Ing. Vladimír Lámoš v.r. 

 


