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Z á p i s n i c a  č.1/2011 
zo zasadania výkonného výboru SJFSSO dňa 28.4.2011 

na Králikoch. 
 
 
  Dňa 28.4.2011 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. Výbor sa zaoberal žiadosťami na pridelenie usporiadania M-SSO v skokoch v jednotlivých 
vekových kategóriach v roku 2011. Výboru boli v stanovenom termíne predložené tri žiadosti 
nasledovne: 

 a) VELES Michaela Sedlačková: žiadosť o pridelenie usporiadania M-SSO v skokoch  v kategóriach 
 deti, juniori a dospelí, v trvaní 3 dní, 
 b) JA SOŠ Lučenec: žiadosť o pridelenie usporiadania M-SSO v skokoch v kategórii dospelí, v 
 trvaní 1 deň, 
 c) JK Chovpol – Kanát Závada: žiadosť o pridelenie usporiadania M-SSO v skokoch v kategóriach 
 deti a juniori, v trvaní 1 deň. 
 

2. Výbor rozhodol, že M-SSO v skokoch v jednotlivých vekových kategóriách v tomto roku budú 
usporiadané nasledovne:  

 a) kategória dospelí, v Lučenci dňa 9.7.2011, usporiadateľ: JA SOŠ Lučenec, 
 b) kategórie deti a juniori, na Závade dňa 28.8.2011, usporiadateľ: JK Chovpol – Kanát Závada. 
 

3. VV oznamuje, že v súvislosti s rozhodnutím Rady SJF (podľa ktorého sa od tohto roku oblastný 
členský príspevok člena v danej oblasti vo výške 20 € uhrádza na účet SJF, z ktorého bude následne 
za všetky členské subjekty danej oblasti prevedený na účet tejto oblasti) bude tým členským 
subjektom našej oblasti, ktoré ku dnešnému dňu uhradili na účet alebo do pokladne oblasti členský 
príspevok člena SJFSSO na rok 2011, vrátený členský príspevok člena SJFSSO na rok 2011 vo 
výške 20 €.  

  Jedná sa o tieto subjekty: JHC Tomášovce 
      Farma Gíreth Kaľamenová  
      JK Pegas Veľká nad Ipľom  
      Fotosvet V+V Skýcov  
      JS Trebostovo    
      J+J Martin      
      KHT Lučenec    
      ŠK Zvolenská Slatina    
      JK Pozana Detva    
  VV žiada uvedené členské subjekty, aby sa skontaktovali s hospodárom SJFSSO M.
 Kubíkom (0905764507, polet@centrum.sk) a dohodli sa s ním, akým spôsobom  im  budú 
 uvedené peniaze vyplatené. 
        

4. VV zobral na vedomie oznámenie Správnej rady Nadácie otvorenej spoločnosti zo dňa 20.4.2011 o 
tom, že SJFSSO nebolo schválené udelenie finančnej podpory, o ktorú sa SJFSSO u tejto nadácie 
uchádzala projektom v súvislosti s usporiadaním 1. ročníka Novohradsko – Stredoslovenského 
pohára v parkúrovom skákaní 

 
5. VV poveril A. Bagdala preverením možností obstarania pre oblasť záložného zdroja pre oblastnú 

časomieru. 



6. K. Bugár v súvislosti s ustanovením čl.4 ods.2 stanov SJFSSO poukázal na to, že členka VV D. 
Očovanová podľa jeho zistenia nemá uhradený členský príspevok člena SJFSSO a preto by mala 
mať pozastavené v stanovách SJFSSO určené práva člena SJFSO. V tejto veci VV poveril Ľ. Pauča, 
aby preveril túto informáciu aj v súvislosti s čl.3 ods.4 stanov SJFSSO. 

 
7. R. Broska poukázal na používanie nevyhovujúceho prekážkového materiálu na niektorých pretekoch 

v oblasti. Žiadal, aby bolo s JK Kmeť Dolný Kalník priebežne riešené používanie nevyhovujúcich 
tenkých bariér s priemerom menším ako 10 cm na skokových pretekoch usporiadavaných týmto 
subjektom.  

 
8. VV opätovne vyzýva usporiadateľov jazdeckých pretekov na dodržiavanie ich povinnosti predkladať 

návrh rozpisov pretekov na schválenie v lehote minimálne 8 týždňov pred termínom konania  
uvedených pretekov určenému členovi rozhodcovskej komisie. V prípade porušovania tohto 
ustanovenia SJF sa bude postupovať v zmysle platných pravidiel SJF.  

 
 
    Predseda SJFSSO Ľ. Paučo na záver poďakoval prítomným za ich  účasť na zasadaní VV  a zasadanie 
ukončil. 
 
 
 
Zapísal: M. Kubík 
 
 
 
 
 
                Na Králikoch 28.4.2011 

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

                                                                                   Ľubomír Paučo 
predseda SJFSSO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


