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                                   Zápisnica 
 
                             zo zasadania Výkonného Výboru SJF SSO z 
                          dňa 15 .  decembra  2011  v  Liptovskej   Sielnici . 
 
 
      Dňa 15.12.2011  sa uskutočnilo zasadanie Výkonného Výboru SJF SSO so začiatkom o 
15  hodine v Liptovskej Sielnici  ( prítomní viď. prezenčná listina )  , ktoré zvolal predseda 
SJF SSO Ľubomír Paučo , z nasledovným programom: 
 
      1., Otvorenie 
      2., Kontrola uznesenia z VZ SJF SSO z 12.11.2011  
      3., Príprava športovej sezóny 2012 
      4., M-SSO v jednotlivých disciplínach  
      5., Športové poháre 2012 v jednotlivých disciplínach 
      6., Gala večer SSO 
      7., Športový kalendár SSO 2012 
      8., Diskusia 
      9., Rôzne 
     10.,Záver 
 
 
      Rokovanie Výkonného Výboru otvoril jeho predseda , privítal zúčastnených členov 
a skonštatoval , že  1. zasadnutie je uznášania schopné  ,  z predloženým programom 
rokovania a zapisovateľom zápisnice bol poverený p. Paulovič Jozef . 
 
-k bodu 2. 
  Podľa nariadenia sekretariátu SJF , boli zaslané materiály návrhovej komisii a mandátovej 
komisii , ktoré pracovali počas VZ SJF SSO a nepredložili zápisy na doplnenie , aby bolo 
možné skompletizovať dokumenty potrebné k ďalšej činnosti na prípravu VZ SJF. 
 
 Predseda SJF SSO na základe zápisu KRK SJF SSO zo dňa 12.11.2011 dorieši vyúčtovanie 
M-SSO , cena Mesta Lučenec . 
 
Výkonný Výbor SJF SSO , nemá v súčasnom stave za potrebu predkladať zmeny v Stanovách 
SJF , a navrhuje do budúcna poveriť zástupcov príslušných komisií SJF za stredoslovenskú 
oblasť prípravou novelizácie Stanov SJF. 
 
Výkonný Výbor prijal od p.Milutína Kubíka pečiatku SSO s poradovým číslom 2. , ktorá bola 
následne odovzdaná do užívania hospodárovi oblasti p. Zuzane Gánovskej . 



Výkonný výbor prijal rozhodnutie o spoločnej príprave podkladov a následnej príprave 
a vypracovaniu účtovníctva za rok 2011 v zložení p. Milutín Kubík , p. Mária Valaštíková a p. 
Zuzana Gánovská. 
 
Hospodárke oblasti p. Milutín Kubík odovzdal účtovné doklady na ich doriešenie , ktoré sú 
v kompetencii hospodára a ponúkol svoju spoluprácu a prípadnú pomoc pri preklenutí 
obdobia nasledujúcich mesiacov . 
 
Výkonný Výbor prerokoval aj podmienky archivácie dokumentov súvisiacich s činnosťou 
SSO a poveril archivovaním dokumentov  p.Milutína Kubíka. 
 
Výkonný Výbor zobral na vedomie  Výpoveď z rámcovej dohody o diele  od p. Márii 
Valaštíkovej , ktorá bola doručená  na adresu SSO. 
 
-k bodu 3. 
Výkonný Výbor doporučuje členským subjektom SSO , ktorý nezaslali prihlášku do 
kalendára SJF , aby tak učinili do konca roku 2011 . 
 
-k bodu 4. 
Výkonný výbor prerokoval otázku usporiadania Majstrovstiev SSO v jednotlivých 
disciplínach na základe konkurzu na internetovej stránke ,ktorý bol vypísaný pre záujemcov 
do 15.12.2011 a rozhodol : 
 
Na základe vypísaného výberového konania sa prihlásili zástupcovia klubov Hippoclub 
Liptovská Sielnica a KPKRJ  Teplý Vrch v spolupráci s Agroris Rimavská Sobota na 
usporiadanie M-SSO v skoku . 
 
- Majstrovstvá SSO v skoku na koni detí a juniorov sa uskutočnia v termíne 23.-24.6.2012                       

V Liptovskej Sielnici . 
- Majstrovstvá SSO v skoku na koni seniorov sa uskutočnia v termíne 23.9.2012 v Liptov- 

skej Sielnici . 
- Výkonný Výbor navrhol usporiadateľovi pretekov Hippoclubu Liptovská Sielnica aby sa 

uskutočnili ako 2-dňový model , a ukladá zástupcovi skokovej komisie  p. Patrikovi Čut- 
kovi  vec na doriešenie . 

- Výkonný Výbor ukladá zástupkyni drezúrnej komisie SSO p. Monike Brienikovej prero- 
kovať z klubmi možnosť usporiadania majstrovstiev SSO v drezúre. 

- Majstrovstvá SSO vo Všestrannej spôsobilosti sa uskutočnia 27.-29.7.2012 v Pincinej vo 
všetkých kategóriách  na základe ústnej ponuky , ktorú tlmočil zástupca komisie všestran- 
nosti p. Karol Bugár. 
 

-k bodu 5. 
Výkonný Výbor SJF SSO ukladá členom za jednotlivé športové disciplíny pripraviť podklady 
na pripomienkovanie pre Športové poháre SSO  2012 ( ligy SSO ) a určiť spracovateľov 
výsledkov . 
- Výkonný Výbor s adminom stránky SSO pripraví preklik na jednotlivé disciplíny , aby 

bolo možné pripomienky adresovať zástupcom disciplín . 
 
Výkonný Výbor SSO berie na vedomie a poveruje p. Vladimíra Košku  doriešením preroko- 



vania záväzkov maďarskej oblasti ohľadne Novohradsko – Maďarského pohára 2011 a spolu 
s členom za disciplínu skoky Patrikom Čutkom ich poveruje prípadnou prípravou na rok 
2012. 
 
-k bodu 6. 
Na základe vypísaných podmienok na usporiadanie Galavečera   SSO 2011 na stránke SSO sa 
Výkonný Výbor zaoberal predloženými návrhmi svojich členov . 
- boli predložené ponuky od Hotela Turiec v Martine (p. Gánovská ) , Hotela Reduta 

v Lučenci ( p.Koška ) a Hotela Dixon v Banskej Bystrici (p.Paučo) . 
 
-      Výkonný Výbor SSO rozhodol na základe predložených cenových ponúk a termínov kto- 
        ré boli ponúknuté , že Galavečer SSO 2011 sa uskutoční   dňa 3.2.2012 v Hoteli Dixon 
        v Banskej Bystrici zo začiatkom o 19.oo . 
- organizátorom Galavečera je SSO v spolupráci s klubom Koška horseteam Lučenec , v  

zmysle zápisnice z VZ SJF SSO z 12.11.2011 , za vopred dohodnutých podmienok. 
- Výkonný Výbor poveruje zastupovaním pri rokovaniach p. Vladimíra Košku a koordiná- 

torov p.Alenu Dokoupilovú a p. Jozefa Pauloviča . 
- Výkonný Výbor prerokoval a prijal aj návrhy na ďalšie ocenenia počas Galavečera SSO. 
 
-k bodu 7. 
Výkonný Výbor doporučil jednotlivým zástupcom športových disciplín sledovať prípadné 
zmeny v kalendári SSO a poprípade rokovať v prípadoch ich kolidácie z dôležitými 
podujatiami na Slovensku  v záujme spolupráce a rozvoja a podpory všetkých disciplín. 
 
-k bodu 8. 
V diskusii boli prednesené mnohé pripomienky k aktuálnej problematike od zostavenia 
kalendára SJF  , cez činnosť v oblasti až po prípravu VZ SJF , kde bude vyzývať k zvýšenej 
aktivite zástupcov jednotlivých disciplín , aby sa členské subjekty zapojili do činnosti počas 
budúcej sezóny . 
 
-k bodu 9. 
- Výkonný Výbor podporil myšlienku aktivít jednotlivých športových disciplín , ktoré 
považujú za potrebné širšie diskutovať s klubmi o problematike a dať možnosť diskusie na 
širšej úrovni avšak v záujme spoločného rozhodnutia . 
 
 
               Záverom predseda SJF SSO Ľubomír Paučo  poďakoval všetkým prítomným za ich  
účasť na rokovaní Výkonného Výboru SSO a zasadanie ukončil. 
 
 
 
Zapísal: Jozef Paulovič 
 
 
 
                                     V Liptovskej Sielnici 15.12.2011        
 
 
                                                                                                               Paučo Ľubomír 
                                                                                                             predseda SJF SSO 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                


