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

Z á p i s n i c a 
zo zasadania výkonného výboru SJFSSO dňa 10.1.2010 

v Trebostove. 

  Dňa 10.1.2010 sa uskutočnilo zasadanie výkonného výboru SJFSSO so začiatkom o 1400 hodine v 
Trebostove (prítomní viď. prezenčná listina), ktoré zvolal predseda SJFSSO Ľubomír Paučo.  

Program:  1. Otvorenie. 
  2. Zúčtovanie finančných prostriedkov pridelených SJFSSO zo SJF v roku 2009. 
  3. Kalendár športových podujatí SJFSSO na rok 2010. 
  4. Hobby Cup 2010. 

4. Rôzne.    
  5. Záver. 

Ku bodu 1:

    Ľ. Paučo prítomných privítal a skonštatoval, že výkonný výbor je uznášaniaschopný. 
Zapisovaním bol poverený M. Kubík. 

Ku bodu 2:

a) VV prejednal predložený návrh vyúčtovania príspevku pre SJFSSO zo SJF za rok 2009 
vypracovaný hospodárom SJFSSO M. Kubíkom. 

b) VV rozhodol že Vyúčtovanie spolu s prílohami v ňom uvedenými (v znení, aké je uvedené 
v jeho opise, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zápisnice) odovzdá na sekretariáte SJF osobne na 
jednaní Rady SJF dňa 16.1.2010. 

Ku bodu 3:

a) VV zobral na vedomie nahlásené termíny na usporiadanie jazdeckých podujatí členskými 
subjektami SJFSSO a skonštatoval, že nie všetci záujemcovia o usporiadanie pretekov si 
splnili svoju povinnosť nahlásiť svoj zámer usporiadať v tomto roku preteky na sekretariát 
SJF tak, aby tieto mohli byť zaradené do celoslovenského kalendára jazdeckých podujatí. 

b) VV vyzýva záujemcov o usporiadanie pretekov, aby svoj zámer usporiadať jazdecké preteky 
nahlásili na sekretariát SJF, ak tak doteraz nespravili. 

c) VV rozhodol, že majstrovstvá Stredoslovenskej oblasti v parkúrovom skákaní v kategóriách 
deti, juniori a tiež dospelí sa v tomto roku uskutočnia spoločne v termíne 3. a 4. júla 
v Trebostovo. Ich usporiadateľom bude Jazdecká spoločnosť Trebostovo. 

d) VV rozhodol o konečnej podobe pravidiel pre Stredoslovenský skokový pohár 2010 a tiež pre 
Stredoslovenský drezúrny pohár 2010. Tieto pravidlá budú bez zbytočných prieťahov 
zverejnené na našej oblastnej webovej stránke www.sso-sjf.wbl.sk. 

Ku bodu 4:

a) VV rozhodol, že aj v tomto roku sa v našej oblasti uskutoční „Hobby Cup“ ako viackolová 
súťaž v parkúrovom skákaní a to podľa pravidiel a za podmienok aké platili aj v roku 2009. 
Pravidlá pre Hobby Cup 2010 budú bez zbytočných prieťahov zverejnené na našej webovej 
stránke www.sso-sjf.wbl.sk. 

b) Termíny konania jednotlivých kôl po ich upresnení s niektorými usporiadateľmi skokových 
súťaží v našej oblasti, budú tiež zverejnené na vyššie uvedenej webovej stránke. 



Ku bodu 5:

a) VV poveril Ľ. Pauča , aby na zasadaní Rady SJF, resp. aj na zasadaní VV SJF predniesol našu 
požiadavku na SJF, aby sa SJF pokúsila riešiť pridelenie výnimky pre platenie cestného mýta 
pri preprave športových koní. 

b) VV skonštatoval, že pán Jakub Vojtek ako predseda mandátovej komisie na OK SJFSSO, 
ktorá sa konala dňa 7.11.2009 v Bešeňovej, stále, napriek viacerým opakovaným výzvam zo 
strany členov VV SJFSSO, neodovzdal na archiváciu originál zápisnice vyššie uvedenej 
mandátovej komisie. V tejto súvislosti VV poveril Ľ. Pauča, aby pána J. Vojteka opäť vyzval 
na jej odovzdanie. 

Ku bodu 6:

    Predseda SJFSSO Ľ. Paučo na záver poďakoval prítomným za ich  účasť na zasadaní VV  
a zasadanie ukončil. 

Zapísal: M. Kubík 

                V Trebostove 10.1.2010 

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

                                                                                   Ľubomír Paučo 
predseda SJFSSO 




