
Slovenská jazdecká federácia Stredoslovenská oblasť

so sídlom: 984 03 Lučenec, Rúbanisko 1/15 
IČO 31787801 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Z á p i s n i c a 
zo zasadania oblastnej konferencie  SJFSSO  

dňa 7.11.2009 v Bešeňovej 

    Dňa 7.11.2009 sa uskutočnilo zasadanie oblastnej konferencie SJFSSO (ďalej len OK) za 
prítomnosti členov uvedených na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou tejto zápisnice a je uložená na 
sekretariáte SJFSSO. 
    Zasadanie OK so začiatkom o 10 hodine zvolal pozvánkou zo dňa 7.10.2009 výkonný výbor 
SJFSSO (ďalej len VV) s týmto programom: 

1. Zahájenie. 
2. Zhodnotenie činnosti SJFSSO za rok 2009. 
3. Správa o hospodárení za rok 2009. 
4. Správy členov VV za jednotlivé disciplíny a správa za RK. 
5. Prerozdelenie finančných prostriedkov  SJFSSO. 
6. Rôzne. 
7. Diskusia. 
8. Záver. 

Ku bodu 1

a) Predseda SJFSSO Ľubomír Paučo v úvode privítal prítomných členov SJFSSO. 
b) Jakub Vojtek predniesol návrh, aby  OK v rokovaní nepokračovala podľa stanov SJFSSO, 

ktoré podľa jeho názoru niesu platné a sú v rozpore so stanovami SJF. OK o tomto návrhu 
hlasovala a rozhodla, že rokovanie OK bude pokračovať podľa stanov SJFSSO. 

c) Vedením zasadania OK bol poverený Milutín Kubík. 
d) Hlasovaním OK boli zvolené tieto pracovné orgány OK: 

Mandátová komisia:  Jakub Vojtek 
    Ján Lauček 
    Jozef Paulovič
    Ján Váradi 
    Pavel Kozovský 

(členovia mandátovej komisie si spomedzi seba určili ako 
predsedu mandátovej komisie Jakuba Vojteka) 

Volebná komisia: Zuzana Gánovská 
    Peter Šofranko 
    František Brienik 

Overovatelia zápisnice: Zuzana Gánovská 
    Jozef Gíreth 

Zapisovateľ:  Alexander Bagdal 
e) Mandátová komisia po preverení prezenčnej listiny a preverení oprávnenosti jednotlivých 

delegátov členských subjektov SJFSSO podieľať sa v čase začiatku dnešného zasadania OK 
na  činnosti SJFSSO podľa čl.4 ods.1 písm.b) stanov SJFSSO, vo svojej správe (tvorí prílohu 
tejto zápisnice) skonštatovala, že OK je uznášaniaschopná podľa čl.7 ods.3 stanov SJFSSO, 
keďže je na zasadaní OK prítomný nadpolovičný počet delegátov členských subjektov 



SJFSSO oprávnených podieľať sa v čase začiatku dnešného zasadania OK na činnosti 
SJFSSO. 

f) Bol schválený návrh Milutína Kubíka na upravenie programu zasadania OK a program bol 
schválený v tomto znení: 

1. Zahájenie. 
2. Zhodnotenie činnosti SJFSSO za rok 2009. 
3. Správa o hospodárení za rok 2009. 
4. Schvaľovanie účtovnej uzávierky za rok 2008. 
5. Správy členov VV za jednotlivé disciplíny a správa za RK. 
6. Doplňujúce voľby do VV SJFSSO. 
7. Prerozdelenie finančných prostriedkov  SJFSSO. 
8. Rôzne. 
9. Záver. 

Ďalej zasadanie OK pokračovalo v rokovaní podľa tohto upraveného programu. 

Ku bodu 2

    Správu o činnosti za rok 2009 v oblasti predniesol predseda SJFSSO Ľubomír Paučo. Správa 
v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice a je uložená na sekretariáte SJFSSO. 

Ku bodu 3

    Správu o hospodárení SJFSSO za rok 2009 predniesol hospodár SJFSSO Milutín Kubík. Správa 
v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice a je uložená na sekretariáte SJFSSO. 

Ku bodu 4

    Účtovná uzávierka SJFSSO za rok 2008  bola OK schválená v znení tak ako bola OK predložená na 
schválenie. Kópia účtovnej uzávierky SJFSSO za rok 2009 spolu s komentárom poverenej účtovníčky  
Márii Valaštíkovej, ktorá túto uzávierku vypracovala, je prílohou tejto zápisnice a je uložená na 
sekretariáte SJFSS. 

Ku bodu 5

      Boli prednesené nasledovne správy: 
a) správa  kontrolnej komisie SJFSSO prednesená jej predsedom Karolom Bugárom,   
b) správa za zbor rozhodcov SJFSSO prednesená Jozefom Paulovičom členom VV, 
c) správa Dany Očovanovej členky VV zodpovednej za drezúru, 
d) správa Ferasa Boulbola člena VV zodpovedného za vytrvalostné jazdenie, 
e) správa Rastislava Brosku člena VV zodpovedného za westernové a ródeové jazdenie, 
f) správa Aleny Dokoupilovej za voltížne jazdenie, 
g) správa Jozefa Matloňa za vozatajstvo. 

    Správy za jazdecké disciplíny skoky a všestrannosť, ktoré mali predniesť členovia VV zodpovední 
za tieto disciplíny Karin Murgašová a Marián Mídelka, prednesené neboli pre ospravedlnenú neúčasť
uvedených členov VV. Ku týmto disciplínam sa v krátkosti vyjadril predseda SJFSSO Ľubomír Paučo. 
    Vyššie uvedené správy, ktoré boli VV odovzdané na archiváciu v písomnej forme (jedná sa 
o správy uvedené v tomto bode pod písm. a a písm. c , tvoria prílohy tejto zápisnice a budú uložené na 
sekretariáte SJFSSO spolu s originálom tejto zápisnice. 

Ku bodu 6

    Karin Murgašová ako kooptovaná členka VV zodpovedná za skokové jazdenie (kooptovaná VV na 
svojom zasadaní  dňa 31.5.2009 v Kováčovciach namiesto pôvodného riadneho člena VV Adriána 
Kraka, ktorý na uvedenom zasadaní VV oznámil svoju abdikáciu na člena VV) bola hlasovaním OK 
zvolená za riadnu členku VV zodpovednú za skokové jazdenie. 



 Ku bodu 7

    OK schválila prerozdelenie finančných prostriedkov vo výške 3.076,52 € (jedná sa o finančné 
prostriedky, ktoré pozostávajú z prostriedkov nachádzajúcich sa ku dňu 31.102009 na účte SJFSSO vo 
výške 1.847,67 €, v pokladni SJFSSO vo výške 145,85 € a z prostriedkov, ktoré budú pre SJFSSO 
v tomto roku ešte poukázané zo SJF vo výške 1.083 €) nasledovne: 

a) usporiadanie OK SJFSSO dňa 7.12.2009 v Bešeňovej    200 € 

b) príspevky pre usporiadateľov jazdeckých pretekov v SSO v roku 2009  630 € 
z toho: - JK Králiky      35 € 
 - JK Dolný Kalník               105 €  
 - KHT Lučenec                140 € 
 - Carpathia Equus Center Lócz    35 € 
 - JS Trebostovo      35 € 
 - JO Kováčovce     35 € 
 - JO Závada      35 € 
 - JK Daiqiuri Krupina     35 € 
 - JK Pegas Veľká nad Ipľom     35 € 
 - Farma Jack Mošovce     35 € 
 - Hippoclub Liptovská Sielnica    35 € 
 - JHC Tomášovce     35 € 
 - KŠJ Zvolenská Slatina     35 € 

c) príspevok na usporiadanie Galavečera SJFSSO a vyhodnotenie 
oblastných súťaží v Martine dňa 21.11.2009     350 € 

d) príspevok pre usporiadateľov M-SSO v roku 2009 – spolu     120 € 
z toho:  - Hippoclub 

Liptovská Sielnica / skoky – dospelí 40 €  
 - JO Kováčovce / skoky – juniori a deti             40 € 
 - JK Pegas Veľká nad Ipľom / drezúra   40 € 

e) odmena pre členov SJF SSO, ktorí sa zúčastnili na M-SR – spolu  720 € 
z toho: 

  (skoky – dospelí) 
- Lucia Kosková / Figaro / KHT Lučenec   30 € 
- Patrik Čutka / Shakira / JK Limfora Badín   30 € 

  (skoky – juniori) 
  - Silvie Ševčíková / Telma / Látky / Ranč pod bukmi  30 € 
  - Silvie Ševčíková / Longie T / Látky / Ranč pod bukmi  30 € 
  - Martina Paučová / Ramón / KŠJ Zvolenská Slatina  30 € 
  - Diana Almaská / Ell / KŠJ Zvolenská Slatina   30 €   
  - Andrea Bendeová / Ariet / KHT Lučenec   30 € 
  - Michaela Šatárová / Cabaletta / JK Pozaa Detva  30 € 
  (skoky – deti) 
  - Gabriela Kubíková / Arwen / JS Trebostovo   30 € 

- Jana Cedzová / Normandia / JuR Ondrašová   30 € 
- Martin Cedzo / Rutina KK / JuR Ondrašová   30 € 
- Michaela Melišová /Esquel / JO Martin Záturčie  30 € 

  (všestrannosť – dospelí) 
  - Ivan Sihelský / Médeia / KHT  Lučenec   30 € 
  - Marián Midelka / Jantár 5 / JHC Tomášovce   30 € 
  (všestrannosť – juniori) 
  - Martina Paučová / Ramón / KŠJ Zvolenská Slatina  30 € 



   

   - Ivana Lorinčíková / Django / KHT Lučenec   30 € 
  - Tunde Soosová / Andria / KHT Lučenec   30 € 
  (vytrvalosť – dospelí)  
  - Feras Boulbol / Faradge / Al Asil liptovský Mikuláš  30 € 
  - Zuzana Sitárová / Shagan / Farma Jack Mošovce  30 € 
  (drezúra – juniori)  
  - Veronika Šofranková / Magik / Fotosvet V+V Skýcov  30 € 
  - Katarína Žiakova / Little Lord / Kamenný ranč Slov. Ľupča 30 € 
  (vozatajstvo – dvojzáprahy) 
  - Jozef Matloň / Pluto 11, Pluto 17 / JK Marengo Smrečany 30 € 
  (voltíž - družstvo) 
  - družstvo / JK Králiky      60 € 

f) odmeny za umiestnenie na súťažiach M-SR – spolu    220 € 
 - Ivan Sihelský / Médeia / KHT Lučenec 
          1. miesto / všestrannosť – dospelí                          80 €  

  - Martina Paučová / Ramón / KŠJ Zvolenská Slatina 
    2. miesto / všestrannosť – juniori    50 € 
  - Feras Boulbol / Faradge / Al Asil Liptovský Mikuláš 
    3. miesto / vytrvalosť – dospeli     30 € 

- Katarína Žiakova / Little Lord / Kamenný ranč Slov. Ľupča 
     3. miesto / drezúra - juniori     30 € 

  - Marián Midelka / Jantár 5 / JHC Tomášovce 
    3. miesto / všestrannosť – dospelí    30 € 

g) odmeny za reprezentáciu oblasti na pretekoch MS, ME a iných   150 € 
významných medzinárodných súťažiach - spolu    

- Feras Boulbul / Al Asil Liptovský Mikuláš            100 € 
  - Patrik Čutka / Limfora Badím                 50 € 
    

h) rozšírenie oblastnej časomiery       650 € 

i) rezerva na činnosť SJFSSO v ďalšom  období                    36,52 €   

    Uvedené finančné prostriedky pridelené jednotlivým subjektom alebo osobám bude hospodár 
SJFSSO Milutín Kubík (mobil 0905764507, tel./fax 043/4294715, e-mail: polet@centrum.sk) 
vyplácať z pokladne proti podpisu alebo na preukazné požiadanie ich zašle na oznámené číslo 
bankového účtu. 

Ku bodu 8

a) OK bol prijatý návrh Karola Bugára, aby boli hlasovaním OK potvrdení alebo 
nepotvrdení jednotliví zástupcovia SJFSSO v komisiách SJF, ktorí boli do týchto komisií 
dosadení na základe písomného návrhu VV zo dňa 13.1.2008 alebo aj tí ktorí boli 
v následnom období do niektorej komisii kooptovaní VV (Karin Murgašová) alebo určení 
OK (Feras Boulbol), a v prípade, ak niektorý zástupca v danej komisii nebude potvrdený, 
aby bol OK zvolený nový zástupca v tejto komisii. 

b) Hlasovaním OK o každom zástupcovi SJFSSO v danej komisii SJF boli potvrdení všetci 
doterajší zástupcovia v tomto obsadení: 

- Alexander Bagdal  - organizačná komisia 
- Milutín Kubík  - hospodársko-marketingová komisia
- Richard Olajec  - veterinárna a zdravotná komisia
- Martin Sedlačko  - disciplinárna komisia 
- Jozef Paulovič   - rozhodcovská komisia 
- Karin Murgašová - skoková komisia 




