
Slovenská jazdecká federácia – Jazdecká oblasť Banská Bystrica 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

 

Z á p i s 
zo zasadania predsedníctva SJF JO Banská Bystrica dňa 16.5.2015 

vo Vígľaši - Pstruši 

 

 

 

Prítomní:  Ing. Jaroslav Ivan – predseda P-JO BB 

  Ing. Andrea Machalová – podpredseda P-JO BB 

  Patrik Čutka – člen P-JO BB 

  Vladimír Koška – člen P-JO BB 

   

Neprítomní – ospravedlnený: 

  Alexander Bagdal – člen P-JO BB 

   

hostia: RSDr. Karol Bugál – člen disciplinárnej komisie SJF za JO BB 

 Adriana Lőrinčíková 

pozvaný hosť Ing.Zuzana Gánovská – kontrolór SJF za JO BB svoju účasť ospravedlnila 

 

/ V texte bez uvádzania titulov / 

 

 

Dňa 16.5.2015 sa uskutočnilo zasadanie Predsedníctva Slovenskej jazdeckej federácie - 

Jazdecká oblasť Banská Bystrica (ďalej len P-JOBB) a hostí. Zasadanie predsedníctva sa 

uskutočnilo počas jazdeckých pretekov v areáli Masarykov dvor na Vígľaši – Pstruši, ktoré zvolal 

predseda P-JOBB Jaroslav Ivan s nasledovným programom: 

 

 

Program:   

1. Otvorenie 

2. Kontrola Uznesení 

3. Informácia o aktuálnom dianí v SJF – Jaroslav Ivan 

4. Informácia o športovej činnosti – Andrea Machalová (drezúra, voltíž, práca s mládežou a deťmi / 

pony) 

5. Informácia o športovej činnosti  – Patrik Čutka (skoky)  

6. Informácia o športovej činnosti  – Vladimír Koška (všestrannosť, vytrvalosť, záprahy)  

7. Informácia o športovej činnosti  – Alexander Bagdal (športový kalendár, rozpisy, skúšky ZVJ, 

legislatíva)  

8.Návrhy na uskutočnenie spoločných Majstrovstiev oblastí Banská Bystrica a Žilina v jednotlivých 

jazdeckých disciplínach pre rok 2015 

9. Rôzne 

10. Záver 

 
 

Bod 1: Otvorenie 

 

Predseda P-JOBB Jaroslav Ivan na úvod privítal prítomných a informoval o ospravedlnenej 

účasti Alexandra Bagdala, ktorý bol zúčastnený ako hlavný rozhodca na prebiehajúcich jazdeckých 

pretekoch a pre výkon svojej funkcie sa zasadnutia nemohol zúčastniť. Zapisovaním bol poverený 

Jaroslav Ivan, ako overovateľom zápisnice bol zvolený Vladimír Koška.   



 

 

Bod 2: Kontrola Uznesení 

 

Bolo konštatované, že všetky doterajšie uznesenia boli splnené. 

Jaroslav Ivan informoval o hlasovaniach, ktoré prebiehali per rollam, formou internetovej 

komunikácie od ostatného zasadnutia P-JOBB nasledovne: 

 

7.11.a 22.11.2014 - Predsedníctvo JO BB schvaľuje Ŕozdelenie finančných prostriedkov v celkovej 

výške 1700,00€ pre Kluby a jazdcov jazdeckej oblasti Banská Bystrica (Doklad je Prílohou tohto 

Zápisu) 

  

16.2.2015 - Predsedníctvo JO BB schvaľuje Rozdelenie finančných prostriedkov pre Kluby 

jazdeckej oblasti Banská Bystrica, ktoré boli dodatočne poukázané z prostriedkov SJF. (Doklad je 

Prílohou tohto Zápisu) 

 

 

 

Bod 3: Informácia o aktuálnom dianí v SJF 

 

Jaroslav Ivan podrobne informoval o dianí v Predsedníctve SJF. Každému členovi 

Predsedníctva sú pravidelne zasielané informácie o dianí v SJF. 

Postupne prebehla diskusia na tieto témy: 

- valné zhromaždenie SJF – 28.2.2015 Košice, ktoré bolo ukončené pre stratu uznášania-

schopnosti a nelegitímna snaha niektorých členov SJF o jeho pokračovanie. 

- Správa ÚRKK predložená na VZ a Správa z vystúpenia Jozefa Gíretha na VZ 

- stále sa opakujúce chybné Rozpisy na preteky v skokoch (najmä z jazdeckých oblastí 

Trenčín, Bratislava – mesto a Bratislava – okolie) – treba zvážiť kompetenciu 

zodpovedných za schvaľovanie rozpisov 

- podnet podaný na ÚRKK štyrmi členmi Predsedníctva Jankou Rindošovou, Jaroslavom 

Ivanom, Ľubomírom Kubišom a Marekom Horváthom ohľadom preverenia registrácie 

klubov a členov SJF v Evidencii SJF k 28.2.2015 

- Správa ÚRKK z kontroly na sekretariáte zo dňa 1.4.2015 

- Nie je vytvorená reprezentácia v jednotlivých jazdeckých disciplínach, nakoľko komisie SJF 

pracujú veľmi slabo, ba dokonca niektoré vôbec. 

- pripravované zasadnutie Predsedníctva SJF v Bratislave dňa 22.5.2015 

 

 

 

Bod 4: Informácia o športovej činnosti – Andrea Machalová (drezúra, voltíž, práca 

s mládežou a deťmi / pony) 

 

Drezúra: 

– Andrea Machalová osloví p.Moniku Brienikovú z JOZA, ohľadom konania spoločných 

majstrovstiev JOBB a JOZA. 

Voltíž: 

– nemá žiadne informácie 

Práca s mládežou a deťmi / pony: 

– rozbehla sa celoslovenská pony liga, príprava rebríčka. Zatiaľ prebehli len dvoje pretekov 

(Slovensko 1x a ČR 1x), ktoré sa budú započítavať do ligy a teraz dnešné preteky na Vígľaši-

Pstruši 

- žiada predsedu Jaroslava Ivana, aby tlmočil na Predsedníctve SJF žiadosť, aby osoby zodpovedné 

za rozpisy so skokových pretekov zabezpečili uvádzanie aj v názve Rozpisov na preteky, kde budú 

prebiehať pony súťaže, text "+PONY)   



 

 

Bod 5: Informácia o športovej činnosti – Patrik Čutka (skoky) 
 

Skoky: 

- rozbehla sa naša skoková liga JOBB a JOZA (skokový pohár) 

- ešte zatiaľ nebola žiadna súťaž celoslovenského významu, kde by sa prezentovali jazdci z JOBB 

- dnešné preteky na Vígľaši-Pstruši sú prvé riadne preteky v našej oblasti, prebehol už jeden verejný 

tréning v Novej Bani 

 

 

 

Bod 6: Informácia o športovej činnosti – Vladimír Koška (všestrannosť, vytrvalosť, záprahy) 

 

Všestrannosť: 

- Vladimír Koška informoval, že v roku 2014 sme mali v JOBB dva kluby, ktoré sa venovali 

všestrannosti (Koška Horseteam Lučenec - seniori a Ranč pod bukmi Látky – mládež). Tohto roku 

sa zatiaľ pretekov zúčastnila len Ivana Lőrinčíková z JK Vígľaš Agrosev. 

- na zasadnutie bola Vladimírom Koškom pozvaná Adriana Lőrinčíková, majiteľka 

najúspešnejšieho koňa Django vo všestrannosti stredoslovenskej oblasti (JOBB+JOZA), a zároveň 

aj mamička najúspešnejšej jazdkyne vo všestrannosti stredoslovenskej oblasti (JOBB+JOZA) 

Ivany. Pani Lőrinčíková absolvuje s dcérou všetky preteky doma i v zahraničí. 

- p.Lőrinčíková informovala športovej činnosti Ivany a Djanga, v roku 2014 absolvovali 13 štartov 

prevažne v zahraničí, tohto roku už majú za sebou úspešné štarty na pretekoch v Maďarsku – 

obtiažnosti 1*. 

- p.Lőrinčíková kritizovala prácu komisie všestrannej spôsobilosti SJF a predsedu Ľubomíra Pauča, 

napr. 

- do dnešného dňa nie sú zverejnené pravidlá tejto disciplíny – jazdci na Slovensku nevedia 

podľa čoho súťažia. S úsmevom však poznamenala, že jej to ani tak veľmi nevadí, lebo dcéra sa 

zúčastňuje doposiaľ pretekov len v Maďarsku (pripravuje sa do Českej republiky) a tam už sú na 

internetových stránkach pravidlá dávno zverejnené. 

- vyslovila sklamanie s organizáciou pretekov v roku 2014 v Motešiciach, a to 

neinformovanosť o výsledkoch po drezúrnych súťažiach (tieto boli k dispozícii len pre vyvolených 

a má podozrenie, že pred oficiálnym zverejnením boli manipulované), zmätky vo výsledkoch, kedy 

dokonca od zahraničných jazdcov dostala informáciu, že do Motešíc už neprídu, nakoľko sú tam 

výsledky v drezúre neobjektívne. V crosovej časti je neprimeraný stanovený čas – bola svedkom, že 

domáci jazdci krúžili pred cieľom a na pokyn majiteľa areálu vyštartovali do cieľa,  aby neboli 

penalizovaní za nebezpečnú jazdu. A tento organizátor, aj napriek nezvládnutej organizácií 

pretekov (aj MSR) dostáva stále dotácie z komisie všestrannej spôsobilosti SJF a aj priamo zo SJF.   

 - kritizovala prácu komisie, ktorá žiadnym spôsobom nepomáha jazdcom z našej oblasti.  

 - informáciu predsedu Ľubomíra Pauča, v ktorej hodnotil rok 2014, a v ktorej nie je ani 

zmienka a úspechoch, ktoré dosiahli jazdci z našej oblasti, považuje za neobjektívnu a tendečnú. 

- všetky finančné prostriedky, ktoré má k dispozícii komisia sú prerozdeľované prevažne 

Motešiciam. Takto si jazdcov aj v iných častiach Slovenska neudržíme, už aj tak je ich málo.   

- predseda komisie Ľubomír Paučo, ktorý je mimochodom registrovaný v našej oblasti (JK 

Závada), ale zamestnaný je u p.Magála – majiteľa areálu v Motešiciach, si asi týmto spôsobom 

vybíja flustráciu a zlosť zo skutočnosti, že v našej oblasti stratil vplyv. Preto sa rozhodol škodiť 

najmä klubom a členom našej oblasti u ktorých nemá – alebo nikdy nemal podporu. 

- Vladimír Koška, žiada v mene p.Lőrinčíkovej predsedníctvo JOBB o zaujatie stanoviska a riešenie 

tohto problému. (Viac v Uzneseniach) 

Vytrvalosť: 

– nemá žiadne informácie 

Záprahy: 

– nemá žiadne informácie 



 

 

Bod 7: Informácia o športovej činnosti – Alexander Bagdal (športový kalendár, rozpisy, 

skúšky ZVJ, legislatíva) 

 

- Alexander Bagdal bol pre plnenie rozhodcovských povinností na prebiehajúcich pretekov vo 

Vígľaši-Pstruši neprítomný, avšak sprostredkovane, cez predsedu P-JOBB Jaroslava Ivana 

informoval o konaní Skúšok základného výcviku jazdcov v Novej Bani. Tieto skúšky ako rozhodca 

viedol a vyúčtovanie predložil Jozef Paulovič. 

- intenzívne kritizoval Evidenciu klubov, členov a koní SJF, ktorá je nepresná a neúplná, čo jemu a 

ďalším rozhodcom a spracovateľom výsledkov z pretekov sťažuje situáciu. V evidencii napr. nie sú 

členovia a kone, za ktoré už boli registračné poplatky zaplatené a majú aj vydanú licenčnú známku. 

JOBB sa podujala pre našich členov túto situáciu riešiť a na základe výzvy na našej internetovej 

stránke sme už dali doporiadku evidenciu koní pre kluby JK Závada a JK Vígľaš. 

 

 

 

Bod 8: Návrhy na uskutočnenie spoločných Majstrovstiev oblastí Banská Bystrica a Žilina v 

jednotlivých jazdeckých disciplínach pre rok 2015 

 

Skoky: 

- Jaroslav Ivan informoval o rokovaní s majiteľom Masarykovho dvora na Vígľaši-Pstruši 

p.Malatincom o možnosti zorganizovať spoločné Majstrovstvá JOBB a JOZA v skokoch. (Viac v 

Uzneseniach) 

Ostatné disciplíny: 

- nie sú žiadne návrhy 

 

 

 

Bod 9: Rôzne 

 

- Vladimír Koška informoval o zlej finančnej situácii klubu Koška Horseteam Lučenec, na základe 

čoho neboli schopní zorganizovať tradičné a obľúbené májové preteky. Vyslovil však presvedčenie, 

že ak sa situácia trochu zlepší tento rok preteky na Fabianke ešte budú. 

- Karol Bugár sa pripája ku kritike Adriany Lőrinčíkovej ohľadom práce komisie všestrannej 

spôsobilosti. Má možnosť porovnať činnosť komisie, nakoľko v minulosti pracoval práve on ako jej 

predseda. Kritizoval internetovú stránku, ktorú súkromne spravuje predseda komisie Ľubomír 

Paučo. Preklik na túto stránku sa nachádza na internetovej stránke JOBB a JOZA. Táto stránka 

nijakým spôsobom neinformuje o činnosti jazdcov z našej oblasti (čo si myslí, že je zámerné) a 

nijakým spôsobom neprispieva k rozvoju tejto disciplíny v našej oblasti.  

 

 

 

Bod 10: Záver 

- Predseda P-JOBB Jaroslav Ivan na záver poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí 

predsedníctva a zasadnutie P-JOBB ukončil. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P R Í L O H Y : 
 

Slovenská jazdecká federácia – Jazdecká oblasť Banská Bystrica 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Rozdelenie finančných prostriedkov pre rok 2014 
 
Vyhodnotenie sezóny – GALAVEČER       350,00 
Údržba a vedenie internetovej stránky       150,00 

- Alexander Bagdal        150,00 

Kluby a jazdci v disciplíne skoky        774,00 
- Koška Horseteam Lučenec 157 štartov       85,00 
- JK Kováčovce   98 štartov       62,00 
- Carpathia EC Lócz  103 štartov       62,00 
- JA SOŠ Lučenec  77 štartov       50,00 
- Carmina Rimavská Sobota 77 štartov       50,00 
- JS Hájik Závada  78 štartov       50,00 
- Beri-Klub Nová Baňa  13 štartov         10,00 
- Yanina Haranina (JK Pozana Detva)     výk 50, liga 75  125,00 
- Michaela Šatarová (JK Pozana Detva)   výk 50, liga 55+15 120,00 
- Alexandra Machalová (Isokman Zvolen)  výk 20, liga 10+10   40,00 
- Radoslava Ivanová (Koška Horseteam Lučenec) liga 35, mjo 5    40,00 
- Lenka Kosková (Koška Horseteam Lučenec)  liga 25     25,00 
- Patrik Čutka (Wavo Horses Slovenská Ľupča) šmk 20     20,00 
- Zuzana Šufliarska (JA SOŠ Lučenec)   liga 15     15,00 
- Lucia Kohútová (Wavo Horses Slovenská Ľupča) mjo 10     10,00 
- Lenka Rybárová (Isokman Zvolen)   liga 10     10,00   

Kluby a jazdci v disciplíne drezúra       142,00 
- Beri-Klub Nová Baňa          50,00 
- KPKRJ Rimavská Sobota         50,00 
- Linda Kilíková (Beri-Klub Nová Baňa)        14,00 
- Michaela Šaturová (Beri-Klub Nová Baňa)         14,00  
- Ivan Sihelský (KPKRJ Rimavská Sobota)       14,00 

Kluby a jazdci v disciplíne všestranná spôsobilosť     132,00 
- Ivana Lőrinčíková (Koška Horseteam  Lučenec)      70,00 
- Katarína Očovanová (Ranč pod bukmi Látky)      22,00 
- Lea Šomogyová (Ranč pod bukmi Látky)       10,00 
- Veronika Sopková (Ranč pod bukmi Látky)       10,00 
- Karin Hrnčiarová (Ranč pod bukmi Látky)       10,00 
- Matej Marčok (Wavo Horses Slovenská Ľupča)      10,00 

Kluby a jazdci v disciplíne voltíž          66,00 
- JK Králiky            66,00 

Kluby a jazdci v disciplíne vytrvalosť         76,00 
- Simona Chlpáčová (Horskí jazdci Horná Lehota)      76,00 

Kluby a jazdci v disciplíne záprahy           10,00 
- Szilard Barta (KPKRJ Rimavská Sobota)        10,00 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPOLU na rozdelenie                1700,00  
Schválilo Predsedníctvo jazdeckej oblasti Banská Bystrica 
dňa 7.11.2014 (Zápis) a 22.11.2014  
Jaroslav Ivan, predseda Predsedníctva JO B.Bystrica 



Slovenská jazdecká federácia – Jazdecká oblasť Banská Bystrica 

 

Uznesenie zo dňa 16.2.2015 

prijaté na základe hlasovania formou mailovej komunikácie „per rollam“ v dňoch 13.2.-16.2.2015 

Predsedníctvo Jazdeckej oblasti Banská Bystrica schvaľuje a súhlasí, aby sa zostatok na účte oblasti, ktorý 
vznikol na základe dodatočne poukázaných finančných prostriedkov zo SJF ako podiel na členských 
príspevkoch, prerozdelil medzi kluby Jazdeckej oblasti nasledovne: 

B.Bystrica Belis Mitreco   18,00€ 

Badín Limfora    18,00 € 

Boľkovce Zairin dvor   18,00 € 

Budikovany Agrotrade JK  18,00 € 

Číž Cason JO    18,00 € 

Detva Pozana JK   39,00 € 

Horná Lehota Horskí jazdci  39,00 € 

Kováčovce JO    39,00 € 

Králiky JK    39,00 € 

Látky Ranč pod bukmi   39,00 € 

Lócz Carpathia EC   18,00 € 

Lučenec JA SOŠ    18,00 € 

Lučenec Koška Horseteam   54,00 € 

Nová Baňa Beri – Klub   18,00 € 

Rimavská Sobota Carmina   18,00 € 

Rimavská Sobota KPKRJ  18,00 € 

Slovenská Ľupča Wavo Horses  18,00 € 

Veľká Ves Ranč    18,00 € 

Vígľaš AGROSEV JK   18,00 € 

Závada Hájik JS    54,00 € 

Zvolen Isokman   36,00 € 

 

Schválilo Predsedníctvo jazdeckej oblasti Banská Bystrica 
dňa 16.2.2015 
 
Jaroslav Ivan, predseda Predsedníctva JO B.Bystrica 
 

 


