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Z á p i s n i c a 
zo zasadania výkonného výboru SJFSSO dňa 30.8.2009 

v Závade  
 
 
  Dňa 30.8.2009 sa uskutočnilo zasadanie výkonného výboru SJFSSO so začiatkom o 930 hodine v 
Závade (prítomní viď. prezenčná listina), ktoré zvolal predseda SJFSSO Ľubomír Paučo.  
 
Program:  1. Otvorenie. 
  2. Prerozdelenie finančných  prostriedkov zo SJF. 
  3. Príprava Galavečera SJFSSO.  

4. Rôzne.    
  5. Záver. 
 
ad.1 

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

 
ad.2 

a) Dňa 8.7.2009 boli na účet SJFSSO pripísané peniaze v sume 811 €, ktoré boli pridelené našej 
oblasti z prostriedkov SJF. Časť z týchto prostriedkov bude použitá ako príspevok pre 
usporiadateľov jazdeckých pretekov v našej oblasti v 1. polroku 2009. 

b) VV rozhodol, že za prvý polrok bude všetkým usporiadateľom, s výnimkou usporiadateľa JK 
Dolný Kalník, poskytnutá na jeden súťažný deň suma 35 €. Usporiadateľovi JK Dolný Kalník 
bude poskytnutá na jeden súťažný deň suma 17,50 €. VV pristúpil ku kráteniu príspevku pre JK 
Dolný Kalník  o 50 % oproti ostatným usporiadateľom z dôvodu opakovaného porušovania 
pravidiel prijatých v rámci SJF resp., SJFSSO pre usporiadateľov jazdeckých pretekov 
(nezabezpečenie dostatočného počtu technického personálu počas pretekov, neskoré 
zverejňovanie rozpisov na preteky). 
Príspevok pre usporiadateľov jazdeckých pretekov v 1. polroku je pridelený nasledovne: 
 
Usporiadateľ   Disciplína  Súťažných dní  Príspevok € 

 Hippoclub L. Sielnica  Skoky    2     70,- 
 Koška HT  Lučenec  Skoky    1     35,- 
 JK Dolný Kalník  Skoky    2                 35,-
 JS Trebostovo   Skoky    1     35,- 
 JO Kováčovce   Skoky    2                 70,-
 JK Králiky   Drezúra   1     35,- 
 KŠJ Zvolenská Slatina  Skoky    1     35,-
 Farma Gíreth Kaľamenová Vytrvalosť   1     35,- 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
 Spolu:                  11               350,-
  

c) Vyššie uvedené finančné prostriedky pridelené jednotlivým subjektom 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. 

 
 
 
 



ad.3 
a) Tradičný spoločenský večer „Galavečer SJFSSO“ organizovaný každoročne SJFSSO pri 

príležitosti odovzdávania ocenení pre najúspešnejších  jazdcov a kone v našej  oblasti a pri 
príležitosti vyhodnotenia oblastných líg SJFSSO v jednotlivých disciplínach jazdeckého 
športu, spojený s reprezentačným plesom, sa tento rok uskutoční 21.11.2009 v hotely Viktória 
v Martine.  

b) Spoluorganizátorom tohtoročného Galavečera bude Jazdecká spoločnosť Trebostovo. 
c) VV rozhodol, že na rozdiel od predchádzajúcich rokov všetky finančné pohyby súvisiace 

s Galavečerom musia byť vykonané na účet a meno SJFSSO a nie na účet a meno 
spoluorganizátora. 

d) Zásady prijaté v predchádzajúcich rokoch vo veci rozdelenia, resp. umorenia, hospodárskeho 
výsledku z podujatia zostávajú v platnosti aj pre tento rok t.j., prípadnú finančnú stratu znáša 
spoluorganizátor, prípadný finančný zisk sa delí rovnakým dielom medzi SJFSSO 
a spoluorganizátora.  

 
ad.4 

a) VV rozhodol, že najbližšie zasadanie Oblastnej konferencie SJFSSO sa uskutoční dňa 
7.11.2009 v penzióne Fontána v Bešeňovej. 

b) VV sa zaoberal sťažnosťou pána Ladislava Bednára na činnosť staviteľky parkúrov, 
rozhodcovského zboru a technického personálu na pretekoch v Dolnom Kalníku 16.8.2009, 
ktorú adresoval na sekretariát SJF a ktorá nám bola zo sekretariátu SJF  postúpená na riešenie. 
VV v tejto veci rozhodol, že si od jednotlivých dotknutých osôb a subjektov vyžiada ich 
písomné stanovisko a o veci rozhodne po ich obdŕžaní  na ďalšom zasadaní VV. 

 
ad.5 
    Predseda SJFSSO Ľ. Paučo na záver poďakoval prítomným za ich  účasť na zasadaní VV  
a zasadanie ukončil. 
 
 
 
Zapísal: M. Kubík 
 
 
 
 
 
                V Závade 30.8.2009 

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

                                                                                   Ľubomír Paučo 
predseda SJFSSO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


