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Z á p i s n i c a 
z oblastnej konferencie členov SJFSSO konanej 

dňa 24.1.209 vo Zvolenskej Slatine 
 
 
    Dňa 24.1.2009 sa uskutočnila oblastná konferencia členov SJFSSO (ďalej len OK) za prítomnosti 
členov uvedených na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou tejto zápisnice a je uložená na sekretariáte 
SJFSSO a tvorí prílohu č.1 tejto zápisnice. 
    OK so začiatkom o 10 hodine zvolal pozvánkou zo dňa 15.12.2008 výkonný výbor SJFSSO (ďalej 
len VV) s týmto programom: 
 
1. Zahájenie. 
2. Zmeny v stanovách SJFSSO. 
3. Rôzne. 
4. Záver. 
 
ad.1 
    Predseda SJFSSO Ľubomír Paučo v úvode privítal prítomných členov SJFSSO. 
    Po preverení prezenčnej listiny bolo skonštatované, že v čase o 10 hodine, na ktorú bola OK 
zvolaná, bolo zaprezentovaných prostredníctvom poverených delegátov 43 členských subjektov 
SJFSSO (vid. delegačné lístky – prílohy č.2 až č.44 uložené na sekretariáte SJFSSO) z celkového 
počtu 61 členských subjektov SJFSSO. Vzhľadom k uvedenému, v súlade s čl.7 stanov SJFSSO, bola 
OK uznášaniaschopná.  
    Program rokovania OK bol schválený v rozsahu ako bol uvedený na pozvánke VV na OK. 
    Vedením rokovania bol poverený Milutín Kubík. 
    Za zapisovateľa bol zvolený Alexander Bagdal. 
    Za overovateľov zápisnice z OK boli zvolení Jozef Ornth a Jozef Dokoupil. 
    Za skrutátorov boli zvolení Jozef Paulovič a Martin Sedlačko. 
 
ad.2 
    Stanovy SJFSSO boli OK schválené v znení uvedenom v originály stanov SJFSSO, ktorý  
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zápisnice a je jej prílohou č.45. 
    OK rozhodla, že každý členský subjekt SJFSSO obdrží spolu s kópiou tejto zápisnice aj kópiu 
schválených stanov SJFSSO.  
 
ad.3 

a) V súlade s čl. 8 bod 2 stanov SJFSO boli OK do VV zvolení nasledujúci členovia VV: 
- Feras Boulbol (člen VV pre vytrvalostné jazdenie), 
- Rastislav Broska (člen VV pre westernové jazdenie). 

b) OK rozhodla, že členskému subjektu SJFSSO ŠK Jasná nebude vyplatený príspevok vo výške 
33,19 EUR (1.000 Sk) schválený na VZ SJFSSO dňa 9.11.2008 za usporiadanie M-SSO 
v roku 2008 vo vytrvalostnom jazdení, vzhľadom k tomu, že tieto preteky nesplnili kritéria 
SJF stanovené pre majstrovské súťaže. 

c) Počas rokovania OK bolo predsedom SJFSSO zdôraznené, aby členské subjekty vo veci 
členského príspevku SJFSSO schváleného na VZ SJFSSO dňa 9.11.2008, postupovali tak ako 
bolo schválené, t.j. aby členský príspevok na rok 2009 vo výške 20 EUR uhradili do 31.3.2009 
nasledovne: - prevodom alebo vkladom na bankový účet SJFSSO č. 2416955651/0200 vedený  

                             vo VÚB, 
         - osobne do pokladne SJFSSO u Milutína Kubíka 
                          - poštovou poukážkou na adresu: Milutín Kubík, 038 41 Trebostovo č.151. 



 
ad.4 
    Záverom predseda SJFSSO Ľubomír Paučo poďakoval prítomným za ich účasť na OK a OK 
ukončil. 
 
 
 
Vo Zvolenskej Slatine 24.1.2009 
 
 
 
 
 

Zapísal:  Alexander Bagdal 
 
 
 
 

Overili:  Jozef Ornth 
 
 

         Jozef Dokoupil 
 
 
 


