
Slovenská jazdecká federácia – stredoslovenská oblasť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–

Z á p i s n i c a
zo zasadania VV a RK SJFSSO dňa 13.01.2008

vo Zvolenskej Slatine

  Dňa 13.01.2008 sa uskutočnila schôdza členov výkonného výboru a revíznej komisie SJF SSO so
začiatkom o 1000   vo Zvolenskej Slatine (prítomní viď. prezenčná listina), ktorú zvolal predseda VV
SJFSSO Ľubomír Paučo. 

Program: 1. Otvorenie.
2. Správa zo zasadania P-SJF
3. Správa RK o kontrole hospodárenia.
4. Návrhy zástupcov jednotlivých disciplín na sezónu 2008.
5. Športový kalendár na rok 2008.
7. Rôzne. 
8. Záver.

ad.1
   Ľ.  Paučo prítomných privítal  a skonštatoval,  že  výkonný výbor  je  uznášaniaschopný.
Zapisovaním bol poverený M. Kubík.

ad.2
a) VZ SJF sa bude konať 16.2.2008 v Topoľčiankach,
b) je  potrebné  zo  strany  záujemcov  o usporiadanie  jazdeckých  pretekov  v tomto  roku,  aby

dodržali  termín 25.1.2008 na osobné nahlásenie svojho záujmu o usporiadanie pretekov na
sekretariát SJF (tlačivo prihlášky viď. www.sjf.sk),

c) bola tlmočená požiadavka P-SJF nahlásiť na sekretariát SJF zástupcov jednotlivých oblastí do
komisií SJF (viď. bod 6 písm.a).

. 
ad.3

Predseda RK  Karol Bugár predniesol správu o kontrole hospodárenia SJFSSO, ktorá bola RK
vykonaná dňa 5.1.2008 (správa v písomnej forme je k dispozícii a je uložená na sekretariáte SJFSSO)
a navrhol opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
    VV správu a návrh opatrení RK zobral na vedomie s tým, že jednotlivé nedostatky a sporné body
uvedené v správe budú priebežne riešené.

ad.4
Členovia VV zodpovední za jednotlivé športové disciplíny a oblasti činnosti predniesli a tiež,

niektorí  v písomnej  forme  predložili  svoje  návrhy  na  rok  2008  (predložené  písomné  návrhy  sú
súčasťou tejto zápisnice a sú uložené na sekretariáte SJFSSO, nepredložené písomné návrhy budú
dodatočne predložené).  
    Správy predniesli:  Dana Očovanová – drezúra (písomnú správu dodá), Jozef Pavlovič  – zbor
rozhodcov,  Marián Mídelka – všestrannosť, Adrián Krak – skoky (písomnú správu dodá).
    Ľubomír  Paučo – predniesol  a v písomnej  forme predložil  niektoré svoje návrhy vo veciach
organizácie líg v SSO a vo veciach zverejňovania príspevkov za SJFSSO v médiach a na webových
stránkach.
    Jednotlivé návrhy v správach boli prediskutované s tým, že VV na svojich ďalších zasadaniach
bude podľa týchto návrhov postupne prijímať opatrenia.



ad.5
a) Predbežný  kalendár  jazdeckých  športových  podujatí v SSO  na  rok  2008  bol  doplnený

a upravený podľa nahlásených požiadaviek usporiadateľov a termínových možností s tým, že
tento  bude  ďalej  doplňovaný  a do  konečnej  podoby  bude  daný  na  zasadaní  P-SJF  po
zohľadnení termínov súťaži v rámci celej SR.

b) Záujem o usporiadanie M-SSO prejavili:
- skoky deti: JO Závada/Obec Závada  - Závada

- skoky juniori : Ranč pod bukmi Látky - Nemecká
- skoky seniori: Koška Horseteam Lučenec – Ružiná

Equimart Dolný Kalník – Dolný Kalík
- drezúra (všetky kat.) Daiquiri Krupina – Krupina.

c) Po zapracovaní  dnes  vykonaných zmien a doplnkov bude predbežný  kalendár,  čo možno
v najkratšom čase, zverejnený na našej oblastnej webovej stránke www.sso.sjf.sk.

ad.6
a) VV navrhol týchto zástupcov SJFSSO do komisií SJF:

- Bagdal Alexander - organizačná komisia
- Kubík Milutín - hospodársko-marketingová komisia
- Olajec Richard - veterinárna a zdravotná komisia
- Sedlačko Martin - disciplinárna komisia
- Paulovič Jozef - rozhodcovská komisia
- Krak Adrián - skoková komisia
- Očovanová Dana - drezúrna komisia
- Matloň Jozef - záprahová komisia
- Dokoupilová Alena - voltížna komisia
- Mídelka Marián - komisia všestrannej spôsobilosti
- (zatiaľ neurčený) - komisia vytrvalostného jazdenia
- Brozka Rastislav - komisia westernového jazdenia
- Bugár Karol - revízna komisia.

b) VV rozhodol, že počínajúc dnešným dňom až do vyriešenia problému s oficiálnym bankovým
účtom  pre  SJFSSO  sa  budú  finančné  prostriedky  SJFSSO  vyplácať  a prijímať  len  cez
pokladňu SJFSSO alebo zasielať poštovou poukážkou. V predchádzajúcom období výkonným
výborom SJFSSO schválený náhradný bankový účet sa už nebude používať.

c) VV rozhodol, že do 28.2.2008 sa uskutoční stretnutie zástupcov usporiadateľov športových
podujatí v SSO a rozhodcov z našej oblasti s tým, že na tomto stretnutí sa upresnia a ujednotia
niektoré otázky vo veci postupu pri usporadúvaní a organizácii pretekov.

d) VV prijal spoločný dar pre SJFSSO od darcov pani Zuzany Gánovskej a pána Karola Bugára
v tomto rozsahu:

- 1 ks notebook ASUS, model: F2HF, č. CN: 2289, č. SN: 71NOASO24571,
- 1 ks tlačiareň Canon, model: Pixma iP1700/iP1300, č. HU10256-6006,
- 2500 ks kancelársky papier biely, nelinajkovaný, formát A4.

Predmetný dar prevzal a darcom za SJFSSO poďakoval predseda VV Ľubomír Paučo.
e) VV  poveril  Ľ.  Pauča  pozvať  na  najbližšie  zasadanie  VV  pána  Jozefa  Orntha  vo  veci

prejednania vedenia webovej  stránky pre  SJFSSO a zverejňovania oficiálnych príspevkov
SJFSSO v médiach.

ad.8
    Predseda VV Ľubomír Paučo na záver poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť na dnešnom
zasadaní VV a RK a zasadanie ukončil.

Zapísal: Milutín Kubík

                Vo Zvolenskej Slatine 13.01.2008
                                                                                                      ....................................................
                                                                                 Ľubomír Paučo


