
Slovenská jazdecká federácia – stredoslovenská oblasť. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-------------------- 
 
 

Z á p i s n i c a  č.2/2011 
zo zasadania výkonného výboru SJFSSO dňa 29.8.2011 

na Králikoch. 
 
 
  Dňa 29.8.2011 sa uskutočnilo na Králikoch zasadanie výkonného výboru SJFSSO za prítomnosti 
uvedených na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou tejto zápisnice a tvorí jej prílohu č.1. 
    Predseda výboru Ľ. Paučo prítomných privítal a skonštatoval že výbor je uznášania schopný. Zapisovaním 
bol poverený M. Kubík. 
 

1. VV rozhodol, že Oblastná konferencia SJFSSO sa uskutoční 12.11.2011 vo Zvolenskej Slatine v 
reštaurácii Zlatý Dukát s týmto navrhovaným programom: 

  Otvorenie. 
  Zhodnotenie činnosti za rok 2011. 
  Správa o hospodárení za rok 2011. 
  Správy členov VV a KK a zástupcov SSO v komisiách P-SJF. 
  Voľba Výkonného výboru SJFSSO. 
  Voľba Kontrolnej komisie SJFSSO. 
  Prerozdelenie finančných prostriedkov SJFSSO. 
  Príprava športového kalendára na rok 2012. 
  Rôzne. 
  Záver.  
 

2. VV rozhodol, že na oblastnej webovej stránke www.sso-sjf.wbl.sk  bude v termíne od 1.9.2011 do 
30.9.2011 zverejnená výzva na podávanie ponúk na usporiadanie Galavečera SJFSSO 2011 v 
termíne od 19.11.2011 do 31.1.2012. 

 
3. VV sa zaoberal písomnou sťažnosťou niektorých jazdcov a účastníkov parkúrových pretekov v 

Kováčovciach v dnoch 20. až 22.5.2011 na činnosť Ingrid Szabovej ako staviteľky parkúrov na 
týchto pretekoch. VV skonštatoval, že berie sťažnosť na vedomie ako opodstatnenú vzhľadom k 
tomu, že zo strany Ingrid Szabovej prišlo k pochybeniam na týchto pretekoch. Podľa členov VV, 
ktorí sa na uvedených pretekoch zúčastnili sa zo strany Ingrid Szabovej jednalo o neúmyselné 
pochybenia neovplyvňujúce výsledok v súťažiach v tom, že by niektoré jazdecké dvojice boli 
zvýhodnené, resp. znevýhodnené oproti iným. VV v tejto súvislosti poveril Jozefa Pauloviča ako 
predsedu rozhodcovskej komisie v oblasti, aby predmetnú sťažnosť s Ingrid Szabovou osobne 
prejednal za účelom toho, aby sa obdobné pochybenia z jej strany v budúcnosti podľa možnosti 
nevyskytovali.  

 
4. VV prejednal vyúčtovanie skúšok základného výcviku jazdca, ktoré sa uskutočnili 7.5.2011 v 

Mošovciach. VV skonštatoval, že vyúčtovanie je v rozpore s platnými predpismi SJF a tiež, že 
napriek opakovaným osobným upozorneniam usporiadateľov skúšok Ľubomírom Paučom do 
dnešného dňa nedošlo k náprave vo vyúčtovaní.. V tejto súvislosti VV poveril Ľubomíra Pauča, aby 
opätovne, tentokrát písomne, vyzval Farmu Jack Mošovce ako usporiadateľský subjekt SJFSSO, 
ktorý vyúčtovanie predložil, na opravu vyúčtovania v zmysle predpisov SJF a to do 15 dní od 
obdŕžania výzvy na opravu. V prípade, ak nebude oprava vyúčtovania zjednaná v zmysle uvedeného, 
VV poveril Ľubomíra Pauča, aby vec postúpil na riešenie Kontrolnej komisii SJFSSO. 

 
5. VV sa zaoberal rozpisom jazdeckých pretekov, ktoré sa majú uskutočniť dňa 17.9.2011 v 

Turčianskych Kľačanoch. Rozpis bol predložil na schválenie JK Dolný Kalník. VV skonštatoval, že 
rozpis bol predložený na schválenie v rozpore s platnými predpismi SJF (nebol zaradený do 
kalendáru SJF) a tiež, že po obsahovej stránke je v rozpore s týmito predpismi (určenie výšky 
štartovného). VV aj vzhľadom na opakované porušenie vyššie uvedeného postupu pri predkladaní 



návrhu rozpisu na schválenie JK Dolný Kalník rozhodol, že JK Dolný Kalník je povinný v čase do 
15.9.2011 uhradiť v prospech SJFSSO do pokladne alebo na účet pokutu vo výške 30 €. VV tiež 
rozhodol, že predložený rozpis môže byť schválený len v upravenej forme neodporujúcej 
nariadeniam SJF, ktorá bude vzhľadom na dlhodobú neprítomnosť pána Miloša Kmeťa z JK Dolný 
Kalník, upravená po dohode VV Jozefom Paulovičom ako osobou oprávnenou rozpisy schvaľovať. 

 
6. VV odsúhlasil navrhovanú zmenu v Pravidlách Novohradsko - Stredoslovenského pohára v 

parkúrovom skákaní (ďalej len „NSSP“), v zmysle ktorej sa finálové súťaže v tejto pohárovej súťaži 
budú vo všetkých vekových kategóriách v oboch kolách vyhodnocovať podľa stupnice A a čl. 
238.2.2 skokových pravidiel FEI s tým, že v súlade s uvedenými Pravidlami NSSP SJFSSO 
prostredníctvom svojho predsedu Ľubomíra Pauča o tejto zmene uzatvorí s Jazdeckou federáciou 
Novohradskej župy písomný dodatok ku Dohode o usporiadaní 1. ročníka NSSP. 

 
7. VV potvrdil, že tak ako doteraz SJFSSO bude spoplatňovať umiestnenie komerčnej reklamy na 

oblastnej webovej stránke www.sso-sjf.wbl.sk minimálne sumou 3 € za mesiac v prípade reklám 
priamo súvisiacich s jazdectvom a jazdeckým športom a minimálne sumou 6 € za mesiac v prípade 
ostatných reklám.  

 
8. VV oznamuje členom SJFSSO, že vo firme SART šport s.r.o. Banská Bystrica, ktorá má umiestnenú 

reklamu na našej oblastnej webovej stránke si môžu uplatňovať pri nákupoch u nich vykonaných 
zľavu vo výške 25% a to na základe dohody so SJFSSO o umiestnení ich reklamy za protihodnotu 
vo forme uvedenej zľavy pre SJFSSO a jej členov.  

 
9. VV oznamuje, že usporiadatelia jazdeckých podujatí môžu požiadať o umiestnenie ich grafickej a 

obrazovej  upútavky, resp. oznamu o konaní jazdeckého podujatia, na oblastnej webovej stránke na 
dobu max 7 dní s tým, že podklady je potrebné dodať (Alexander Bagdal, bagdal@zoznam.sk, 
0905474127) najmenej 5 dní pred dňom, od ktorého chcú mať oznam zverejnený. Táto služba je pre 
členov SJFSSO bezplatná, pre nečlenov je spoplatnená jednorázovým poplatkom 3 €.  

  
  
    Predseda SJFSSO Ľubomír Paučo na záver poďakoval prítomným za ich  účasť na zasadaní VV  a 
zasadanie ukončil. 
 
 
 
Zapísal: M. Kubík 
 
 
 
 
 
                Na Králikoch 29.8.2011 

 
 
 
 
 
                                                                                                      
.................................................... 

                                                                                   Ľubomír Paučo 
predseda SJFSSO 

 
 
 

 
 


