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

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

Z á p i s n i c a 
zo zasadania oblastnej konferencie  SJFSSO 

dňa 13.11.2010 v Závade. 
 
 
    Dňa 13.11.2010 sa uskutočnilo zasadanie oblastnej konferencie SJFSSO (ďalej len OK) za 
prítomnosti členov uvedených na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou tejto zápisnice a je uložená na 
sekretariáte SJFSSO. 
 
    Zasadanie OK so začiatkom o 10 hodine zvolal pozvánkou zo dňa 1.10.2010 výkonný výbor 
SJFSSO (ďalej len VV) s týmto programom: 
 

1. Otvorenie. 
2. Zhodnotenie činnosti SJFSSO za rok 2010. 
3. Správa o hospodárení za rok 2010. 
4. Správy členov VV a RK a zástupcov SSO v komisiách SJF. 
5. Prerozdelenie finančných prostriedkov SJFSSO. 
6. Príprava športového kalendára na rok 2011. 
7. Rôzne. 
8. Záver. 

 
Ku bodu 1 
 

a) Predseda SJFSSO Ľubomír Paučo v úvode privítal prítomných členov SJFSSO a hostí pána 
Roberta Fekára prvého podpredsedu SJF a pani Jaroslavu Látalovú generálnu sekretárku SJF. 

 
b) Vedením zasadania OK bol poverený Milutín Kubík. 

 
c) Hlasovaním OK boli zvolené tieto pracovné orgány OK: 

 
Mandátová komisia:  Jozef Gíreth 
   Florián Jančo 
   Marián Mídelka 

(členovia mandátovej komisie si spomedzi seba určili ako 
predsedu mandátovej komisie Jozefa Gíretha) 

 
Overovatelia zápisnice: Peter Šofranko 

    Vladimír Kanát 
 
Zapisovateľ:  Alexander Bagdal 
 

d) Mandátová komisia po preverení prezenčnej listiny a preverení oprávnenosti jednotlivých 
delegátov členských subjektov SJFSSO podieľať sa v čase začiatku dnešného zasadania OK 
na  činnosti SJFSSO podľa čl.4 ods.1 písm.b) stanov SJFSSO skonštatovala, že OK je 
uznášaniaschopná podľa čl.7 ods.3 stanov SJFSSO, keďže je na zasadaní OK prítomný 
nadpolovičný počet delegátov členských subjektov SJFSSO oprávnených podieľať sa v čase 
začiatku dnešného zasadania OK na činnosti SJFSSO. 

 
 
Ku bodu 2 
              Správu o činnosti za rok 2010 v oblasti predniesol predseda SJFSSO Ľubomír Paučo. Správa 
v písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 



 
 
Ku bodu 3 
 
    Správu o hospodárení SJFSSO za rok 2010 predniesol hospodár SJFSSO Milutín Kubík. Správa v 
písomnej forme tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
 
Ku bodu 4 
 
      Boli prednesené nasledovne správy: 

a) správa  kontrolnej komisie SJFSSO prednesená jej predsedom Karolom Bugárom,   
b) správa za zbor rozhodcov SJFSSO prednesená Jozefom Paulovičom členom VV, 
c) správa Dany Očovanovej členky VV zodpovednej za drezúru, 
d) správa Mariána Midelku člena VV zodpovedného za všestrannosť, 
 

    Správy za jazdecké disciplíny skoky, vytrvalosť, westernové jazdenie, voltíž a vozotajstvo, ktoré 
mali predniesť členovia VV zodpovední za tieto disciplíny Karin Murgašová, Feras Boulbol, Alena 
Dokoupilová a Jozef Matloň prednesené neboli, pre ospravedlnenú neúčasť uvedených členov VV. 
 
    Vyššie uvedené správy, ktoré boli VV odovzdané na archiváciu v písomnej forme (jedná sa o 
správy uvedené v tomto bode pod písm.a a písm.d), tvoria prílohy tejto zápisnice a budú uložené na 
sekretariáte SJFSSO spolu s originálom tejto zápisnice. 

 
 
Ku bodu 5 
 
    OK schválila prerozdelenia finančných prostriedkov vo výške 3.610,69 € (jedná sa o finančné 
prostriedky, ktoré pozostávajú z prostriedkov nachádzajúcich sa ku dňu 31.10.2010 na účte SJFSSO 
vo výške 1630,56 € , v pokladni SJFSSO vo výške 135,13 € a z prostriedkov, ktoré majú byť pre 
SSOSJF v tomto roku ešte poukázané zo SJF vo výške 1.845 €) nasledovne: 
 

a)   usporiadanie OK SJFSSO dňa 13.11.2010 v Závade    200 €  
 
b)   príspevky pre usporiadateľov jazdeckých pretekov v SSO v roku 2010           1.134 € 

z toho: - Hippoclub Lipt. Sielnica   (6 x 35)                        210 € 
   - JK Dolný Kalník  (6 x 35 - 50%)              105 € 

 - KHT Lučenec   (4 x 35)                        140 € 
 - JA SOŠ Lučenec  (3 x 35)                        105 € 
 - JS Trebostovo   (3 x 35)                       105 € 
 - Carmina Rim. Sobota  (2 x 35 - 20%)  56 € 
 - JK Húšť Dlhá nad Oravou (2 x 35)   70 € 
 - JK Králiky   (2 x 35)   70 € 
 - Carpathia EC Lócz  (1 x 35)   35 € 
 - Farma Jack Mošovce  (1 x 35)   35 € 
 - JK Kaľamenová  (1 x 35)                35 € 
 - JK Žibritov   (1 x 35)    35 € 
 - JO Kováčovce  (1 x 35)   35 € 
 - KPKL Bobrovec  (1 x 35 - 20%)              28 € 
 - KŠJ Zvolenská Slatina  (1 x 35)   35 € 

   - JO Chovpol Kanát Závada (1 x 35)     35 €   
 
       c)   príspevok na usporiadanie Galavečera SJFSSO 2010  
 a vyhodnotenie oblastných súťaží na Sliači dňa 29.1.2011   700 € 
 
       d)   príspevok pre usporiadateľov M-SSO v roku 2010 - spolu             120 € 

z toho:  - JS Trebostovo / skoky - dospelí, juniori, deti  80 €  
 - JA SOŠ Lučenec / drezúra - dospelí, deti   40 € 
 



e) príspevok za účasť na M-SR - spolu      540 € 
z toho: 

  (skoky - dospelí) 
- Lucia Kosková / Figaro / KHT Lučenec   30 € 

  (skoky - juniori) 
  - Andrea Bendeová / Longie T / Látky Ranč pod bukmi  30 € 
  - Andrea Bendeová / Yogi / Látky Ranč pod bukmi  30 € 
  - Ivana Vilhanová / Telma / Látky Ranč pod bukmi  30 € 
  - Ivana Vilhanová / Jessy / Látky Ranč pod bukmi  30 €   
  - Radoslava Ivanová / Monte Christo / KHT Lučenec  30 € 
  (skoky - deti) 
  - Gabriela Kubíková / Cantu / JS Trebostovo   30 € 
  - Gabriela Kubíková / Alfa / JS Trebostovo   30 € 
  - Táňa Hatalová / Calantino / Hippoclub Lipt. Sielnica  30 € 
  - Táňa Hatalová / Dharma / Hippoclub Lipt. Sielnica  30 € 

- Jana Cedzová / Normandia / JuR Ondrašová   30 € 
- Jana Cedzová / Rutina KK / JuR Ondrašová   30 € 
(drezúra - dospelí) 
- Rudolf Kohút / Desir / Fotosvet V+V Skýcov   30 € 
(drezúra - deti) 
- Gabriela Kubíková / Charlatan Z / JS Trebostovo  30 € 
- Gabriela Kubíková / Leonardo / JS Trebostovo  30 € 

  (všestrannosť - dospelí) 
  - Marián Midelka / Jantár 5 / JHC Tomášovce   30 € 
  (všestrannosť - juniori) 
  - Ivana Lorinčíková / Django / KHT Lučenec   30 € 
  - Andrea Bendeová / Amerigo Ahoj / Látky Ranč pod bukmi 30 € 
  

f) odmena za umiestnenie do 6. miesta na M-SR - spolu    390 € 
 - 2. miesto / skoky - družstvá deti              120 € 
   Gabriela Kubíková, Táňa Hatalová, Jana Cedzová 
 - 3. miesto / drezúra - deti     50 € 

  Gabriela Kubíková / Leonardo / JS Trebostovo 
   - 4. miesto / skoky - deti     40 € 

    Táňa Hatalová / Calantino / Hippoclub Lipt. Sielnica 
  - 4. miesto / všestrannosť - juniori     40 € 
    Andrea Bendeová / Amerigo Ahoj / Látky Ranč pod bukmi 
  - 5. miesto / skoky – deti     30 € 
  - Gabriela Kubíková 
  - 5. miesto / všestrannosť - juniori       30 € 
    Ivana Lırinčíková / Django / KHT Lučenec    
  - 5. miesto / skoky - družstvá juniori                60 € 
    Andrea Bendeová, Radoslava Ivanová, Ivana Vilhanová 
  - 6. miesto / drezúra - dospelí     20 €  
    Rudolf Kohút 
 

g) odmeny za reprezentáciu oblasti na pretekoch MS, ME a iných   160 € 
významných medzinárodných súťažiach - spolu    

- Feras Boulbul / Al Asil Lipt. Mikuláš / vytrvalosť             80 € 
- Janina Haranina / Pozana Detva / skoky              80 € 

 
h) účelové prostriedky získané na usporiadanie skokových súťaží           200 € 

             o pohár BBSK v roku 2010     
 

i) rezerva na činnosť SJFSSO v ďalšom  období                  166,69 €  
 
    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 požiadanie ich zašle na určené číslo bankového účtu. 



 
 
Ku bodu 6 
 
a)  Bol prejednaný  predbežný  kalendár  jazdeckých  podujatí  uverejnený  ku  dnešnému  dňu  na 
 oblastnej  webovej  stránke.   V   tejto   súvislosti   boli   vyzvané  členské  subjekty,  aby   bez 
 zbytočných prieťahov čo možno v najkratšom čase nahlásili A. Bagdalovi termíny jazdeckých 
 podujatí, ktoré chcú v budúcom roku usporiadať. 
 
b) OK  vyzvala  zodpovedné  osoby  za  jednotlivé  jazdecké  disciplíny, ako  aj  ostatných našich 
 členov,  aby  do  15.1.2011  predkladali  VV  svoje  návrhy  vo  veci  prípadného  usporiadania 
 a vyhodnocovania oblastných líg, resp. iných pohárových súťaží v našej oblasti v nastávajúcej 
 jazdeckej sezóne. 
 
c) OK rozhodla, že na oblastnej webovej stránke www.sso-sjf.wbl.sk bude zverejnená výzva  pre 

záujemcov o usporiadanie M-SSO v jednotlivých jazdeckých disciplínach s tým, že prípadní 
záujemcovia môžu svoje návrhy predkladať VV do 15.1.20101. 

 
 
Ku bodu 7 
 
a) Účtovná  uzávierka  SJFSSO   za  rok  2009   bola  OK  schválená  v  znení  tak  ako  bola  OK 
 predložená na schválenie. Kópia účtovnej uzávierky SJFSSO za rok 2009 spolu s komentárom 
 poverenej účtovníčky  Márii Valaštíkovej, ktorá túto uzávierku vypracovala, je prílohou tejto 
 zápisnica tiež súčasťou účtovných dokladov SJFSSO. 
 
b) OK schválila členský príspevok člena SJFSSO na rok 2011 vo výške 20 EUR s tým,, že tento 
 príspevok musí byť uhradený do 31.5.2011. Jeho úhradu je možné vykonať nasledovne:  

 - prevodom alebo vkladom na bankový účet SJFSSO č. 2416955651/0200 vo VÚB, 
  - osobne do pokladne SJFSSO u Milutína Kubíka. 

 
c) Rozhodnutím OK bolo zmenené ustanovenie VZ zo dňa 9.11.2008 v tom, že na M-SSO v   

drezúre môžu rozhodovať aj rozhodcovia zo SSO, avšak pri vylúčení konfliktu záujmov v 
zmysle všeobecných pravidiel SJF, s tým, že minimálne hlavný rozhodca musí byť nie zo 
SSO. 

 
d)          Na  základe písomnej  žiadosti JK Merci Cheval Krškany  o prijatie za  člena našej oblasti, bol 

tento JK dnešným dňom rozhodnutím OK prijatý za člena SJFSSO. 
 
e) Rozhodnutím OK bolo opätovne potvrdené  členstvo JK Mitani Prievidza, JK RR Horses 
 Prievidza a ŠK Kľak. Jedná sa o subjekty, ktoré boli v predchádzajúcom období prijaté na 
 základe ich žiadosti za členov našej oblasti. 
  
 
Ku bodu 8 
 
    Záverom predseda VV Ľubomír Paučo poďakoval prítomným za ich účasť na zasadaní OK a 
zasadanie ukončil. 
 
V Závade 13.11.2010 

  
Zapísal:  Alexander Bagdal 

 
Overili:              Peter Šofranko     

 
 Vladimír Kanát 


