
Slovenská jazdecká federácia – stredoslovenská obla sť.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–

Z á p i s n i c a
zo zasadania výkonného výboru  dňa 16.10.2008

vo Zvolenskej Slatine

  Dňa 16.10.2008 sa uskutočnila schôdza členov výkonného výboru SJF SSO so začiatkom
o 1500   vo Zvolenskej  Slatine (prítomní viď.  prezenčná listina),  ktorú zvolal  predseda VV
SJFSSO Ľubomír Paučo. 

Program: 1. Otvorenie.
2. Prerokovanie kontroly nakladania s finančými prostriedkami v SSO.
3. Príprava VZ SJFSSO
4. Príprava vyhodnotenia oblastných súťaží a galavečera.
5. Rôzne. 
6. Záver.

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

ad.2
a) Ľ.  Paučo  informoval  o priebehu  a výsledkoch  kontroly  nakladania  s finančnými

prostriedkami  SJF  pridelenými  našej  oblasti  v predchádzajúcom  období,  ktorú
vykonala dňa 1.8.2008 v Trebostove KRK SJF pod vedením jej predsedu pána Jána
Becheru.

b) Hospodár SJFSSO M. Kubík predložil  VV svoje stanovisko k priebehu a výsledkom
predmetnej kontroly v písomnej forme (ktoré je súčasťou tejto zápisnice) a súčastne
v tejto súvislosti písomne požiadal VV o zváženie jeho ďalšieho zotrvania vo funkcii
hospodára v oblasti a tiež požiadal VV aby svoje rozhodnutie vyjadril vyslovením mu
dôvery alebo  nedôvery.

c) VV žiadosť M. Kubíka prejednal a vyslovil mu dôveru.

ad.3
a) VV rozhodol, že VZ SJFSSO sa uskutoční dňa 9.10.2008 so začiatkom o 9 hodine vo

Zvolenskej Slatine v reštaurácii Zlatý Dukát.
b) VV rozhodol, že na VZ sa môže za daný členský subjekt zúčastniť 1 člen na každých

započatých 10 členov členského subjektu, s tým, že každý členský subjekt má, v súlade
s oblastnými stanovami, pri rozhodovaní VZ jeden hlas. 

c) Počet  členov,  ktorých  môžu  jednotlivé  členské  subjekty  vyslať  na  VZ  je  uvedený
v zozname členských subjektov, ktorý je súčasťou tejto zápisnice a bude priložený aj
k pozvánke na VZ, ktorá bude zaslaná každému členskému subjektu.

ad.4
a) V priebehu  mesiaca  september  bolo  vyhlásené  výberové  konanie  na

spoluusporiadateľa   reprezentačného  plesu  SJFSSO  spojeného  so  slávnostným
vyhodnotením oblastných súťaží. Jedinú ponuku na spoluusporiadanie horeuvedenej
akcie predložilo v písomnej forme Združenie Grand Prix - KHT Lučenec. VV s vďakou
ponuku prijalo.

b) Ples sa uskutoční 22.11.2008 v reštaurácii Hviezda v Lučenci. Každý členský subjekt
v krátkom období obdrží pozvánku na tento ples.



ad.5
a) VV  rozhodol,  že  osloví  účtovníčku  Máriu  Valaštíkovú  vo  veci  zmluvného

zabezpečenia vedenia účtovníctva počínajúc dňom nadobudnutia právnej subjektivity
našej oblasti, t.j. dňom 21.1.2008.

b) VV  rozhodol,  že  podá  na  P-SJF  návrh  a krátenie  dotácie  týmto  usporiadateľom
pretekov:

- JO Kováčovce  /  preteky  v Kováčovciach dňa  7.  a 8.  júna  2008 –  návrh  krátenia
1.000 Sk (za momentálnu neprítomnosť veterinárnej služby na pretekoch),

- Ranč  pod bukmi Látky /  preteky v Nemeckej  dňa 15.6.2008 –  návrh na krátenie
1.000 Sk (za nedostatočné zdravotné zabezpečenie pretekov),

- JK Dolný Kalník / preteky na Dolnom Kalníku dňa 16. a 17.8.2008 (za nedostatočné
technické zabezpečenie pretekov).

c) VV vo veci vyhodnotenia oblastných súťaží a ocenenia členov a členských subjektov
z našej oblasti  na tento rok upresnilo dané pravidlá v nasledujúcom:

- počet ocenených v: všestrannosť dospelí 3
juniori 3
kôň roka 3
klub roka 3

drezúra dospelí 3
juniori 3
deti 3
kôň roka 3
klub roka 3
mladý kôň roka (4 až 6 rokov)

skoky dospelí 3
juniori 3
deti 3
kôň roka 3
4, 5 a 6 ročné kone po 3

objav roka 1
- každý člen alebo členský subjekt, ktorý sa zúčastnil M-SR v jazdeckých disciplínach

bude ocenený diplomom za reprezentáciu oblasti.

ad.6
    Predseda VV Ľ. Paučo na záver poďakoval prítomným za ich aktívnu účasť na dnešnom
zasadaní VV  a zasadanie ukončil.

Zapísal: A. Bagdal

                Vo Zvolenskej Slatine 16.10.2008

 
....................................................

                                                                                 Ľubomír Paučo


