
 

Informácia 
 

zo stretnutia zástupcov klubov Stredoslovenskej oblasti 
(JO Banská Bystrica a JO Žilina) Slovenskej jazdeckej federácie 

 
Dražkovce 14.6.2016 

 
 
Prítomní: 
 
Vladimír Lamoš (Žilina JK OVER) 
Jakub Vojtek (Demänovská Dolina ŠK Jasná JO) 
Jozef Bučkuliak (Martin – Záturčie JO) 
Linda Fraňová (Martin – Záturčie JO) 
Miloš Kmeť (Martin – Záturčie JO) 
Peter Chlebničan (Trebostovo Polet JS) 
MUDr. Dušan Dibdiak (Vrútky JK Admeum) 
Dušan Vrabec (Liptovská Sielnica Hippoclub) 
Andrea Machalová (Zvolen Isokman) 
Zuzana Gánovská (Látky Algatour Ranč pod bukmi)   
Jaroslav Ivan (Lučenec Koška Horse team) 
 
 

Stretnutie zástupcov klubov Stredoslovenskej oblasti SJF (JO Banská Bystrica a JO Žilina) zvolali, 
na základe pozvánky Karol Bugár a Vladimír Lamoš do Dražkoviec. 

Stretnutie otvoril Vladimír Lamoš, ktorý zároveň privítal prítomných zástupcov klubov. Prítomní 
poverili p. Ivana vypracovaním Informácie z tohto stretnutia a zverejnením na internetovej stránke 
oblasti. 
 
p. Lamoš – na úvod informoval o priebehu stretnutia štatutárov a zástupcov klubov, ktoré sa uskutočnilo 
3.6.2016 v Dolnom Kubíne. Zhrnul základné body návrhu Stanov SJF a popísal mechanizmus voľby 
Predsedníctva SJF. 
p. Ivan – informoval o ďalšom postupe prípravy Stanov SJF, ako aj o zmenách, ktoré sa do návrhu 
postupne zapracovali a ktoré sa plánujú ešte konzultovať pred záverečným odsúhlasením Radou SJF. 
pp. Lamoš, Ivan, Kmeť – ozrejmili niektoré znenia Zákona 440/2015 (o športe), ktoré ovplyvňujú 
prípravu návrhu Stanov a VZ.  
 
Prítomní diskutovali o: 
- dôležitých náležitostiach vyplývajúcich zo Zákona o  športe pred Valným zhromaždením ako nahlásenie 
kandidátov do určitého termínu a povinnosť ich zverejnenia minimálne 3 dni pred konaním VZ, možnosť 
a podmienky splnomocnení delegátov a pod. 
- podmienkach uznášaniaschopnosti VZ a prijímania uznesení na VZ 
- forme hlasovania a voľby Predsedu SJF a členov Predsedníctva - zástupcov za oblasti, za športovcov a 
za činovníkov 
- kompetenciách Kontrolnej komisie a Disciplinárnej komisie 



- podmienkach, ktoré musí spĺňať kandidát na predsedu Kontrolnej komisie a potrebu následného 
vykonania skúšok  
- kreovaní odborných komisií 
- dôsledkoch neprijatia Stanov SJF 
- činnosti jazdeckých oblastí a forme a kompetenciách následných VZ oblastí 
- súvislostiach s ukončením aktívnej činnosti p. Bagdala je treba hneď po VZ riešiť problematiku 
pridelenia a prevádzkovania časomiery, vedenia internetovej stránky oblasti, vedenia rebríčkov 
oblastných líg a pod. 

 
Prítomní vzniesli pripomienky k zneniu niektorých bodov návrhu Stanov, Rokovacieho a Volebného 
poriadku a pod.: 
- požiadavka zavedenia možnosti tajného hlasovania, resp. voľbu kandidátov formou krúžkovania, aby sa 
vyhlo duplicitným hlasom ZA  
- je neprijateľná právomoc Predsedu SJF, ktorý môže konať v mene SJF samostatne – požiadavka na 
doplnenie, aby to tak bolo na základe uznesenia/uznesení Predsedníctva SJF.  
- požiadavka na bližšie špecifikovanie podmienok pridelenia finančných prostriedkov oblastiam a zásad 
hospodárenia, ktoré musia byť presne špecifikované a uvedené v stanovách 
- nedostačujúce vymedzenie spôsobu voľby členov komisií – je potrebné zohľadniť územný princíp a 
delegovanie členov do týchto funkcií priamo jazdeckými oblasťami, ako to bolo v minulosti 
p. Ivan - vysvetlil, ktoré postupy a návrhy je možné zapracovať do návrhu Stanov SJF hneď a ktoré sa 
môžu riešiť dodatočne, alebo ktoré budú upresnené vnútornými predpismi SJF 

 
 

V ďalšom sa prítomní venovali návrhom kandidátov z oblasti a za oblasť na volené funkcie na VZ 
- Kontrolná komisia SJF – predseda p. Gánovská, člen p. Gíreth 
- Disciplinárna komisia SJF – člen p. Fraňová 
- Predseda oblasti, resp. člen Predsedníctva SJF za oblasť – p. Kmeť, p. Ivan 
Prítomní vyzývajú Kluby a členov oblasti, aby pripravili ďalšie návrhy, ktoré treba adresovať na 
sekretariát SJF, aby mohli byť títo kandidáti v zmysle §17, odsek 1, písmeno h/ zverejnení. 
 

 
Na záver Vladimír Lamoš poďakoval prítomným za účasť a stretnutie zástupcov klubov SSO 

ukončil. 
 
 
 
 
 

           zapísal: Jaroslav Ivan  
 
 
 
 
V Dražkovciach 14.6.2016     

 


