
 

 

Slovenská jazdecká federácia – Stredoslovenská jazdecká oblasť 
 
 

V snahe prispôsobiť sa stále meniacej sa legislatíve vyplývajúcej zo Zákona o športe, ktorý má zásadný 
dopad na spôsob fungovania športových zväzov a teda aj Slovenskej jazdeckej federácie, prijalo Predsedníctvo SJF 
zásadnú zmenu pri registrácii klubov SJF – od roku 2018. 

 
Na výšku pridelených dotácií z MŠVVaŠ má významný vplyv počet športovcov – detí a jazdcov do 23 rokov. 

Nevyhnutnou podmienkou je však každoročné uskutočnenie Valného zhromaždenia so všetkými úkonmi v zmasle 
Zákona.  
 
Zmena v registrácii klubov pre rok 2018 má preto za cieľ : 
1/ sústrediť jazdcov do menšieho počtu klubov, 
2/ nasmerovať funkciu klubu okrem účasti na pretekoch aj na výchovu mladých jazdcov pod vedením 
profesionálnych trénerov, s výhľadom na zriadenie jazdeckých škôl 
3/ zvýšenie počtu mladých športovcov a detí, ktoré pôsobia v kluboch bez registrácie v SJF 
4/ zabezpečiť uznášaniaschopnosť valných zhromaždení, zvýšením počtu „aktívnych“ klubov so záujmom o účasť 
na VZ.  
 
Bližšie informácie získate na stretnutí klubov SSO / Zasadnutí P-SJF SSO, 16.11.2017 vo Vígľaši (Masarykov 
dvor). 
 
 
Príklady výšky registračného poplatku: 
 
1/ Existujúce kluby, ktoré podajú tlačivo riadne a včas do 15.2.2018 a zaplatia do 28.2.2018 
(do príspevku od SJF sa započítajú športovci a činovníci uvedení na tlačive/ách podaných do 15.2.2018) 
Klub má 5 športovcov a činovníkov: 360€-(príspevok SJF 5x20€)=260€ (vyššie členské) 
Klub má 12 športovcov a činovníkov: 360€-(príspevok SJF 12x20€)=120€ (ako doteraz) 
Klub má 20 športovcov a činovníkov: 360€-(príspevok SJF 20x20€ maximálne 240)=120€ (ako doteraz) 
 
2/ Existujúce kluby, ktoré zaplatia neskoršie (od 1.3.2018) 
(do príspevku od SJF sa započítajú športovci a činovníci uvedení na tlačive/ách podaných do 15.2.2018) 
Klub má 5 športovcov a činovníkov: 420€-(príspevok SJF 5x20€)=320€ (vyššie členské) 
Klub má 12 športovcov a činovníkov: 420€-(príspevok SJF 12x20€)=180€ (ako doteraz) 
Klub má 20 športovcov a činovníkov: 420€-(príspevok SJF 20x20€ maximálne 240)=180€ (ako doteraz) 
 
3/ Nové kluby (aj kluby po prerušení členstva) v priebehu roka 
(do príspevku od SJF sa započítajú športovci a činovníci uvedení na tlačive podanom pri registrácii klubu) 
Klub má 5 športovcov a činovníkov: 420€-(príspevok SJF 5x20€)=320€ (vyššie členské) 
Klub má 12 športovcov a činovníkov: 420€-(príspevok SJF 12x20€)=180€ (ako doteraz) 
Klub má 20 športovcov a činovníkov: 420€-(príspevok SJF 20x20€ maximálne 240)=180€ (ako doteraz) 
 
 
 
Poznámka: 
Pravidlá registrácie členov (činovníkov, športovcov, členov bez licencie) a koní sa nemenia.  

 
 
 

        Jaroslav Ivan – predseda SJF-SSO 



 

 

 


