
           Slovenská jazdecká federácia, Jazdecká oblasť Žilina 

 

Z á p i s  
z 3. zasadania predsedníctva SJF JOZA 

v Bešeňovej 13.11.8.2014 

 

    Dňa 13.11.2014 sa uskutočnilo 3. zasadanie predsedníctva  Slovenskej jazdeckej federácie – 
jazdecká oblasť Žilina (ďalej tiež „SJF JOZA“) za prítomnosti členov predsedníctva uvedených na 
prezenčnej listine, ktorá je súčasťou tejto zápisnice.  
 
    Zasadanie predsedníctva SJF JOZA so začiatkom o 16:00 hodine zvolal predseda predsedníctva SJF 
JOZA Ing. Milutín Kubík s týmto, navrhovaným programom: 
 

1. Otvorenie. 

2. Kontrola plnenia uznesení P-SJF JOZA. 

3. Príprava Galavečera 2014. 

4. Vyhodnotenie športovej sezóny 2014. 

5. Návrhy na udelenie ocenení, odmien a príspevkov za rok 2014. 

6. Rôzne. 

7. 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 sú prítomní všetci členovia 
predsedníctva.  
 

1.2 Ako zapisovateľka zápisu bola zvolená Ing. Viera Beláňová, ako overovatelia obsahovej správnosti 
zápisu boli zvolení  Ing. Jaroslava Karbanová a Jozef Bučkuliak. 

 

1.3 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 5.1 zápisu z  2. zasadania P-SJF JOZA zo 7.8.2014. 

splnené, 

V. Lámoš zabezpečil ako alternatívu pre usporiadanie VZ SJF v termíne 22.11.2014 priestory 
v hoteli Holiday Inn v Žiline. 

 

2.2 ad. bod 5.3 zápisu z  2. zasadania P-SJF JOZA zo 7.8.2014. 

splnené, 



ponuka P. Krišpinského zo športového klubu BMM Belá-Dulice na usporiadanie oblastného 
Galavečera 2014 bola prerokovaná so zástupcami SJF JOBB a na oblastnej webovej stránke bola 
zverejnená výzva na predkladanie ďalších ponúk na usporiadanie oblastného Galavečera 2014. 

 

2.3 ad. bod 5.5 zápisu z  2. zasadania P-SJF JOZA zo 7.8.2014. 

trvá, 

vyúčtovanie zo SZVJ, ktorých usporiadanie dňa 12.4.2014 v Dražkovciach zabezpečoval ŠJŠ 
Equimartin Martin, nebolo stále predložené.  

Ku bodu 3: Príprava Galavečera 2014 

 
3.1 P-SJF JOZA v dňoch 22. a 23.10.2014 hlasovaním per rollam prostredníctvom e-mailovej 

komunikácie rozhodlo, že možnosť spolupodieľať sa na zorganizovaní spoločného oblastného 
Galavečera 2014 SJF JOBB a SJF JOZA v termíne 7.2.2015 v hoteli Victoria v Martine bude ako 
prvému ponúknutá športovému klubu BMM Belá-Dulice. Toto rozhodnutie je v súlade 
s obdobným rozhodnutím P-SJF JOBB. Rozhodovalo sa medzi dvomi ponukami  a to medzi 
ponukou BMM Belá-Dulice (Hotel Victoria Martin v termíne 7.2.2015) a ponukou JŠ Beri Nová 
Baňa (rekreačné stredisko Branko Nová Baňa v termíne 31.1.2015). P-SJF JOZA týmto ďakuje aj JŠ 
Beri Nová Baňa za predloženú ponuku na spoluorganizovanie Galavečera. 

 
3.2 Vzhľadom ku záujmu usporiadať spoločný Galavečer 2014 pre JOBB a JOZA sa M. Kubík a V. Lámoš 

ako členovia P-SJF JOZA zúčastnili na zasadaní P-SJF JOBB dňa 7.11.2014 vo Zvolene, na ktorom 
prerokovali základné predpoklady pre usporiadanie spoločného Galavečera. Nižšie uvedené body 
odsúhlasené P-SJF JOZA vo veci prípravy Galavečera sú v zhode s predbežne prerokovanými 
predpokladmi na zasadaní P-SJF JOBB 7.11.2014 a tiež s uzneseniami prijatými P-SJF JOBB v tejto 
veci. 

 
3.3  P-SJF JOZA rozhodlo, že na nákup vecných cien a tiež ostatných predmetov pre zabezpečenie 

oceňovania vyčleňuje predbežne sumu 350 €.  
 
3.4 V súlade s predbežne dohodnutým na zasadaní P-SJF JOBB 7.11.2014 P-SJF JOZA rozhodlo, že: v 

každá disciplíne bude vyhodnotených max. 5 najlepších jazdeckých dvojíc podľa umiestnenia 
v pohárových oblastných a/alebo celoslovenských súťažiach, podľa možností budú vyhodnotené 
aj kategórie mladé kone, kôň roka, klub roka, objav roka a tiež prípadné iné, vypracovaním návrhu 
zoznamu ocenených poveruje Alexandra Bagdala. 

 

Ku bodu 4: Vyhodnotenie športovej sezóny 2014. 
 

4.1 Športová sezóna 2014 z hľadiska SJF JOZA bola vyhodnotená ako štandardná s tým, že sme mali 
svojich zástupcov aj na medzinárodných jazdeckých podujatiach najvyššieho rangu. Na WEG 
v Normandii vo Francúzsku sa z našej oblasti zúčastnili v disciplíne vytrvalostné jazdenie traja 
reprezentanti a to Feras Boulbol, Feiruz Boulbolová a Charlotte Mlynčeková. Táňa Hatalová 
a Michaela Ješková členky našej oblasti sa zúčastnili ME v skoku juniorov v Arezze v Taliansku. 

 

4.2 V našej oblasti sa v tomto roku uskutočnilo 12 jazdeckých pretekov, z toho 9 v disciplíne skoky (z 
toho 5 dvojdňových) a 3 v drezúre.  Tiež sa podarilo zorganizovať 3 skúšok základného výcviku 
jazdcov, ktoré spolu úspešne absolvovalo 44 účastníkov.  

 



4.3 V spolupráci s banskobystrickou jazdeckou oblasťou boli počas sezóny vyhodnocované spoločné  
stredoslovenské oblastné pohárové súťaže v disciplínach skoky, drezúra, všestranná spôsobilosť 
a tiež v kategórii pony v disciplíne skoky. 

 

4.4 Správu o dianí a činnosti v drezúre v našej oblasti predniesla M. Brieniková. Jej správa v písomnej 
forme je prílohou tohto zápisu. 

 

Ku bodu 5: Návrhy na udelenie ocenení, odmien a príspevkov za rok 2014. 

 

5.1 Ocenenia v rámci JOZA budú odovzdávané na Galavečeri 2014 v zmysle uvedeného vyššie 

v tomto zápise. 

  

5.2 P-SJF JOZA rozhodlo, že členom a športovým klubom z našej oblasti budú z finančných 

prostriedkov SJF, ktoré dostala na tento rok SJF JOZA k dispozícii, poskytnuté nasledovné 

príspevky a odmeny: 

 

5.2.1 príspevky pre usporiadateľov jazdeckých pretekov v JOZA v roku 2014 - spolu  510 € 

z toho:  

a) Hippoclub Liptovská Sielnica   (10 x 30)  300 € 

b) Admeum Vrútky    (1 x 30)     30 € 

c) JS Polet Trebostovo    (1 x 30)     30 € 

d) JK Húšť Dlhá nad Oravou   (2 x 30)     60 € 

e) JK Brezany     (1 x 30)     30 € 

f) ŠJŠ Equimartin Martin    (2 x 30)     60 € 

 

5.2.2 príspevky pre usporiadateľov M-SJF JOZA v roku 2014 - spolu    150 € 

 z toho: 

a) Hippoclub Liptovská Sielnica / skoky – dospelí    50 € 

b) Hippoclub Liptovská Sielnica / skoky – deti a juniori   50 € 

c) JK Húšť Dlhá nad Oravou / drezúra     50 € 

 

5.2.3 odmeny za umiestnenie do 3. miesta na M-SR - spolu     330 € 

z toho: 

a) 1. miesto / skoky družstvá – juniori 

Táňa Hatalová / Hippoclub Liptovská Sielnica      50 € 

Dominika Kramorišová / Hippoclub Liptovská Sielnica     50 € 

Samuel Matejka / JS Polet Trebostovo       50 € 

b) 2. miesto / skoky jednotlivci - juniori 

Táňa Hatalová / Hippoclub Liptovská Sielnica      50 € 

c) 2. miesto / drezúra jednotlivci – starší juniori  

Milan Kuhajda / JK SOŠ Tuerany       50 € 

d) 2. miesto / skoky družstvá – deti 

Tereza Gulašová / Hippoclub Liptovská Sielnica      40 € 

Stanislava Kramorišová  / Hippoclub Liptovská Sielnica     40 € 

 

5.2.4 odmeny za reprezentáciu JOZA na WEG, ME a iných významných 



medzinárodných jazdeckých podujatiach – spolu     400 € 

z toho: 

a) Feras Boulbol / Al Asil Liptovský Mikuláš / vytrvalosť     80 € 

b) Feiruz Boulbolová / Al Asil Liptovský Mikuláš / vytrvalosť    80 € 

c) Charlotte Mlynčeková / Al Asil Liptovský Mikuláš / vytrvalosť    80 € 

d) Táňa Hatalová / Hippoclub Liptovská Sielnica / skoky     80 € 

e) Michaela Ješková / Al Asil Liptovský Mikuláš / skoky     80 € 

 

5.3 P-SJF JOZA vyzýva vyššie uvedených členov a športové kluby, ktorým boli odsúhlasené príspevky 

a odmeny, aby na e-mailovú adresu predsedu P-SJF JOZA kubikmilutin@gmail.com oznámili číslo 

bankového účtu, na ktorý žiadajú, aby im boli zaslané príslušné odmeny alebo príspevky. 

 

Ku bodu 6: Rôzne 

 
6.1 P-SJF JOZA odsúhlasilo odmenu pre Alexandra Bagdala  vo výške 150 € za vedenie a údržbu 

spoločnej oblastnej webovej stránky SJF JOZA a SJF JOBB www.sso-sjf.wbl.sk v roku 2014.  
 

6.2 P-SJF JOZA vyjadrilo súhlas s tým, aby Ing. Andrea Machalová predložila aj v mene SJF JOZA 
žiadosť na P-SJF o poskytnutie finančného príspevku na zabezpečenie cien pre vyhodnotenie 
pohárových pony súťaží v skoku konaných v tomto roku. 

 

6.3 P-SJF zobralo na vedomie informáciu, že VZ SJF, ktoré sa pôvodne podľa prijatého uznesenia P-
SJF malo konať v Košiciach v termíne 22.11.2014, sa konať nebude a to vzhľadom k tomu, že P-SJF 
neodsúhlasilo v zmysle stanov SJF zvolanie tohto VZ.  

 

6.4 P-SJF opätovne žiada  ŠJŠ Equimartin Martin, aby v zmysle predpisov SJF predložil vyúčtovanie zo 
SZVJ, ktorých usporiadanie zabezpečoval dňa 12.4.2014 v Dražkovciach. 

 

6.5 P-SJF žiada JK Húšť Dlhá nad Oravou, aby v zmysle predpisov SJF predložil vyúčtovanie zo SZVJ, 
ktorých usporiadanie v tomto roku zabezpečoval v Dlhej nad Oravou.  

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

V Bešeňovej 13.11.2014 

    Zapísala:   

       Ing. Viera Beláňová  v.r. 

 

 

Overili:    

   Ing. Jaroslava Karbanová  v.r. 

 

 

    

   Jozef Bučkuliak  v.r. 

mailto:kubikmilutin@gmail.com
http://www.sso-sjf.wbl.sk/

