
Slovenská jazdecká federácia Stredoslovenská oblasť 
so sídlom: 984 03 Lučenec, Rúbanisko 1/15 

IČO 31787801 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 

Z á p i s n i c a 
z valného zhromaždenia členov SJFSSO konaného 

dňa 9.11.2008 vo Zvolenskej Slatine 
 
 
    Dňa 9.11.2008 sa uskutočnilo valné zhromaždenie členov SJFSSO (ďalej len VZ) za prítomnosti 
členov uvedených na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou tejto zápisnice a je uložená na sekretariáte 
SJFSSO. 
    VZ so začiatkom o 9 hodine zvolal pozvánkou zo dňa 17.10.2008 výkonný výbor SJFSSO (ďalej 
len VV) s týmto programom: 
 
1. Otvorenie. 
2. Zhodnotenie činnosti za rok 2008. 
3. Správa o hospodárení za rok 2008. 
4. Správy členov VV za jednotlivé disciplíny a správa za RK. 
5. Prerozdelenie finančných prostriedkov  SJFSSO. 
6. Diskusia. 
7. Záver. 
 
ad.1 
    Predseda SJFSSO Ľubomír Paučo v úvode privítal prítomných členov SJFSSO a hostí. 
    Po preverení prezenčnej listiny bolo skonštatované, že v čase o 9 hodine, na ktorú bolo VZ zvolané, 
nieje prítomný nadpolovičný počet všetkých členov SJFSSO a preto v súlade s čl.7 stanov SJFSSO 
nieje VZ v tomto čase uznášaniaschopné. V súlade s čl.7 stanov SJFSSO VZ bolo uznášaniaschopné 
s počtom prítomných členov SJFSSO po uplynutí jednej hodiny od času, na ktorý bolo VZ zvolané, t.j. 
VZ začalo riadne rokovať o 10 hodine.  
    Vedením rokovania bol poverený Milutín Kubík. 
    Za zapisovateľa bol zvolený Alexander Bagdal. 
    Za overovateľov zápisnice z VZ boli zvolení Jozef Ornth a Peter Chlebničan. 
 
ad.2 
    Správu o činnosti za rok 2008 v oblasti predniesol predseda SJFSSO Ľubomír Paučo. Správa 
v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice a je uložená na sekretariáte SJFSSO. 
 
ad.3 
    Správu o hospodárení SJFSSO za rok 2008 predniesol hospodár SJFSSO Milutín Kubík. Správa 
v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice a je uložená na sekretariáte SJFSSO. 
 
ad.4 
      Ďalej boli prednesené správy nasledovne: 
  - Karol Bugár predseda revíznej komisie,   

- Dana Očovanová členka VV zodpovedná za drezúru, 
- Marián Mídelka člen VV zodpovedný za všestrannosť, 
- Adrián Krak člen VV zodpovedný za skoky, 
- Jakub Vojtek zástupca SJFSSO za vytrvalostné jazdenie, 
- Rastislav Broska zástupca SJFSSO za westernové a ródeové jazdenie, 
- Jozef Paulovič člen VV zástupca zboru rozhodcov v SJFSSO, 
- Martin Sedlačko zástupca SJFSSO v Disciplinárnej komisii SJF. 

    



 Uvedené správy v písomnej forme tvoria prílohy tejto zápisnice a po ich dodaní VV budú uložené na 
sekretariáte SJFSSO spolu s originálom tejto zápisnice. 

 
ad.5      
    VZ schválilo prerozdelenie finančných prostriedkov vo výške 88.475,15 Sk (jedná sa o finančné 
prostriedky, ktoré pozostávajú z prostriedkov nachádzajúcich sa ku dnešnému dňu na účte SJFSSO vo 
výške 56.275,15 Sk, v pokladni SJFSSO vo výške 12.500 Sk a z prostriedkov, ktoré budú pre SJFSSO 
v tomto roku ešte poukázané zo SJF vo výške 19.700 Sk) nasledovne: 

 
a) príspevok pre usporiadateľov športových sústredení  

v roku 2008 – spolu         1.000,- 
z toho: KŠJ Zvolenská Slatina za usporiadanie  
           športového sústredenia: - vo všestrannosti    500,- 

     - v skokoch     500,-  
 

b) príspevok pre KHT Lučenec na usporiadanie galavečera  
2008 a vyhodnotenie oblastných súťaží      10.000,- 

       
c) príspevok pre usporiadateľov drezúrnych pretekov  

v roku 2008 – spolu         2.800,- 
 z toho: - JK Žilina Brezany (2 x 350)                  700,- 
  - JK Daiqiuri Krupina (2 x 350)                  700,- 

   - JK Králiky (1 x 350)       350,- 
   - JK Pegas Veľká nad Ipľom (1 x 350)     350,- 
   - Hippoclub Liptovská Sielnica (1 x 350)    350,- 
   - JK Dolný Kalník (1 x 350)                  350,- 

 
d) príspevok pre usporiadateľov M-SSO v roku 2008 - spolu    6.000,- 

z toho:   
             - JK Dolný Kalník / parkúr – dospelí                  1.000,- 
 - Látky Ranč pod bukmi / parkúr – juniori 1.000,- 
 - JO Závada / parkúr – deti   1.000,- 
 - JK Daiqiuri Krupina / drezúra - dospelí 1.000,- 
 - Hippoclub Lipt. Sielnica/ drezúra – deti a jun.  1.000,- 
 - ŠK Jasná / vytrvalostné jazdenie  1.000,- 
 

e) odmena pre členov SJF SSO, ktorí sa zúčastnili na M-SR – spolu 23.000,- 
 (parkúr – dospelí) 

- Ján Lauček  /  Everest / JK Martin J + J   1.000,- 
- Adrián Krak /  Dorádo / KŠJ Zvolenská Slatina  1.000,- 
- Milan Šimun / Quick Horn Z / JK Mitreco Banská Bystrica 1.000,- 
- Patrik Čutka / Shakira / JK Limfora Badín   1.000,- 

 (parkúr – juniori) 
 - Silvie Ševčíková / Telma / Látky / Ranč pod bukmi  1.000,- 
 - Silvie Ševčíková / Longie T / Látky / Ranč pod bukmi  1.000,- 
 - Martina Paučová / Ramón / Látky Ranč pod bukmi  1.000,- 
 - Petra Kobzošová / Yogi / Látky Ranč pod ukmi  1.000,- 
 (parkúr – deti) 
 - Gabriela Kubíková / Arleta 2 / JS Trebostovo   1.000,- 

- Masárová Denisa / Úrok / JK DeNa Žilina   1.000,- 
- Júlia Holáková / Lady Dakota / JK Makov Čierne  1.000,- 
- Katarína Holáková / Fly Over / JK Makov Čierne  1.000,- 
- Barbora Lamošová / Hubička / JK Makov Čierne  1.000,- 

 (všestrannosť – seniori) 
 - Lucia Kosková / Figaro / KHT Lučenec   1.000,- 
 - Július Neugebauer / Gobivan Kenoby / JHC Tomášovce 1.000,- 
  



             - Lucia Kosková / Maxo / KHT Lučenec   1.000,- 
 (všestrannosť – juniori) 
 - Martina Paučová / Amerigo Látky Ranč pod bukmi  1.000,- 

- Martina Paučová / Ramón / Látky Ranč pod bukmi  1.000,- 
 (voltíž – jednotlivci - dospelí) 
 - Maroš Libič / JK Králik     1.000,- 
 (voltíž - družstvá - dospelí) 
 - družstvo / JK Králiky      2.000,- 
 (voltíž – jednotlivci – junori) 
 - Jana Hromádková / JK Králiky     1.000,- 
 (voltíz – jednotlivci – deti) 
 - Terézia Vidovencová / JK Králiky    1.000,- 
 

f) odmeny za umiestnenie na súťažiach M-SR – spolu   30.000,- 
- Lucia Kosková / Figaro / KHT Lučenec 

          1. miesto / všestrannosť – dospelí    5.000,- 
 - Július Neugebauer / Gobivan Kenoby / JHC Tomášovce 
   2. miesto / všestrannosť – dospelí    3.000,- 
 - Lucia Kosková / Maxo / KHT Lučenec 
   3. miesto / všestrannosť – dospelí    2.000,- 
 - Martina Paučová / Ramón / Látky Ranč pod bukmi 
   2. miesto / všestranosť – juniori    3.000,- 
 - Martina Paučová / Amerigo Ahoj / Látky Ranč pod bukmi 
   3. miesto / všestrannosť – juniori    2.000,- 

 - Gabriela Kubíková / Arleta 2 / JS Trebostovo 
   3. miesto / parkúr – deti      2.000,- 
 - parkúrové družstvo SSO 
   3. miesto / parkúr – deti      4.000,- 

 - voltížne družstvo SSO 
   3. miesto / voltíž – dospelí     4.000,- 
 - Zuzana Vojteková / ŠK Jasná 
   1. miesto / vytrvalostné jazdenie – juniori    5.000,- 
  

g) odmeny za reprezentáciu oblasti na pretekoch MS, ME, CSIO – spolu   8.000,- 
- Al Asil Liptovský Mikuláš     5.000,- 

 - Mitreco Banská Bystrica     3.000,-    
    

h) rezerva na zabezpečenie činnosti SJFSSO v ďalšom  období     7.675,15 
 
    Vyššie 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. 
 
ad.6 

a) V úvode rokovania VZ podala zástupkyňa členského subjektu SJFSSO Látky ranč pod bukmi 
Zuzana Gánovská  návrh, aby dnešné rokovanie VZ ďalej nepokračovalo ako rokovanie VZ 
(vzhľadom k tomu, že nepokladá stanovy SJFSSO za platné a tiež vzhľadom k tomu, že má za 
to, že tieto stanovy sú v rozpore so stanovami SJF) ale len ako schôdza prítomných členov 
SJFSSO. VZ o predloženom návrhu rozhodlo hlasovaním. Za pokračovanie riadneho 
rokovania VZ hlasovalo 14 členov, proti boli 3 členovia, hlasovania sa zdržali 3 členovia.  

b) Vzhľadom na počet prítomných členov na zasadaní VZ, pri ktorom v súlade s čl.7 stanov 
SJFSSO VZ nemôže rozhodovať o zmene stanov, VZ rozhodlo, že bude do 60 dní zvolané 
mimoriadne rokovanie VZ za účelom vykonania zmien v stanovách SJFSSO. 

 



c) VZ zaviazalo VV, aby zabezpečilo zverejnenie stanov SJFSSO a tiež ku dnešnému dňu VV 
navrhovaných zmien v stanovách SJFSSO na webovej stránke www.sso.sjf.sk v termíne do 
12.11.2008. 

d) Na základe písomnej žiadosti JK Fotosvet V+V Skýcov o prijatie za člena našej oblasti, bol 
tento JK dnešným dňom rozhodnutím VZ prijatý za člena SJFSSO. 

e) Vladimír Koška informoval VZ o tom, že na Strednej združenej poľnohospodárskej škole 
v Lučenci budú v nasledujúcom školskom roku otvárať odbor Chovateľ koní. 

f) V priebehu rokovania o prerozdelení finančných prostriedkov SJFSSO navrhol Marián 
Mídelka, aby finančné prostriedky vo výške 40.000 Sk, boli presunuté na rok 2009 na ďalšiu 
bližšie neurčenú činnosť ako rezerva. VZ hlasovaním rozhodlo o neprijatí tohto návrhu. 

g) Rozhodnutím VZ bolo potvrdené ku dnešnému dňu v našej oblasti platné ustanovenie, že na 
M-SSO v drezúre môžu rozhodovať len rozhodcovia z iných oblastí alebo zo zahraničia. 

h) VZ poverilo zodpovedné osoby za jednotlivé jazdecké disciplíny, aby do 31.12.2008, 
vypracovali návrhy na systém vyhodnocovania oblastných líg (v prípade ak v danej jazdeckej 
disciplíne je o vyhlásenie oblastnej ligy záujem) a tiež v tejto súvislosti VZ vyzvalo všetkých 
členov SJFSSO, aby spolupracovali s týmito zodpovednými osobami na návrhoch 
vyhodnocovania oblastných líg a to predovšetkým formou podávania im svojich pripomienok 
a návrhov. 

i) VZ rozhodlo, že členské subjekty SJFSSO, ktoré chcú v roku 2009 usporiadať jazdecké 
preteky v našej oblasti, sú povinné nahlásiť ich predbežné termíny konania do 20.11.2008 
Alexandrovi Bagdalovi. 

j) VZ schválilo členský príspevok člena SJFSSO na rok 2009 vo výške 20 EUR (v prípade jeho 
úhrady v roku 2008 je možné tento členský príspevok uhradiť alternatívne sumou 603 Sk)  
s tým, že tento príspevok musí byť uhradený do 31.3.2009. Jeho úhradu je možné vykonať 
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.7 
    Záverom predseda VV SJFSSO Ľubomír Paučo poďakoval prítomným za ich účasť na VZ a VZ 
ukončil. 
 
 
 
Vo Zvolenskej Slatine 9.11.2008 
 
 
 
 
 

Zapísal:  Alexander Bagdal 
 
 
 
 

Overili:  Jozef Ornth 
 
 

         Peter Chlebničan 
 
 


