
Slovenská jazdecká federácia – Stredoslovenská oblas�.

    

Z á p i s n i c a    
zo zasadania Výkonného Výboru SJF SSO  

d�a 1. 12. 2012  v Liptovskej Sielnici. 

D�a 1. 12. 2012 sa uskuto�nilo zasadanie Výkonného Výboru SJF  SSO v Liptovskej 
Sielnici, so za�iatkom o 13,00 hod. v penzióne Hippoclub, ktoré zvolal predseda  VV SJF SSO 
�ubomír Pau�o, 
 s nasledovným programom: 

1. Otvorenie. 
2. Kontrola plnenia uznesení VV SJF SSO. 
3. Hodnotenie športovej sezóny 2012. 
4. Návrh finan�ného krytia pre rok 2012 
5. Výberové konanie na galave�er 2012. 
6. Výberové konanie na M-SSO v roku 2013. 
7. Hodnotenie pohárových sú�aží pre rok 2013. 
8. Diskusia 
9. Rôzne 
10. Záver   

  
 Prítomní �lenovia VV SSO SJF: pp. �ubomír Pau�o, Vladimír Koška, Zuzana Gánovská, 
Karol Bugár, Patrik �utka, Monika Brieniková, Alena Dokoupilová, Jozef Paulovi�, Feras Boulbol. 
Nezú�astnil sa p. Jozef Matlo�. Ako hostia sa zú�astnili pp. Vladimír Chovan – predseda SJF, Miloš 
Kme�, Jakub Vojtek, Jozef Hatala. / Vi� prezen�ná listina./ 

 Rokovanie Výkonného Výboru otvoril jeho predseda, privítal zú�astnených �lenov a hostí a 
skonštatoval, že  zasadnutie je uznášania schopné . Program zasadania bol prítomnými �lenmi 
schválený. Zapisovaním a vypracovaním zápisnice bol poverený p. Vladimír Koška. Za 
overovate�ov zápisnice boli poverení p. Dr. Karol Bugár a p. Monika Brieniková. 

K bodu 2.: Kontrola plnenia uznesení VV SJF SSO. 
 a/ Požiadavky na radu SJF oh�adne ustanovenia komisie na prípravu stanov do ktorej bol za 
SSO delegovaný p. Jakub Vojtek boli splnené.                  
 b./ Finan�ná odmena ú�tovní�ke za vedenie ú�tovníctva bola vyplatená. 
 c./ Príspevok na drezúrne sústredenie pre klub Martin Zátur�ie bol vyplatený. 
  
K bodu 3. Hodnotenie športovej sezóny 2012:  

Jozef Paulovi� za komisiu rozhodcov:  hodnotí športovú jazdeckú sezónu ako ve�mi 
úspešnú. Vyjadrenie podporil bilanciou:  
 Konali sa 8x na 8 miestach SZVJ, kde získalo licenciu nových 79 jazdcov, �o rozhodne potvrdzuje 
rozmach jazdeckého športu. 
        Uskuto�nilo sa   6 drezúrnych pretekov, 
                  21 skokových pretekov, 
             2 pretekov všestrannosti  v našej SSO v roku 2012. 

 Hodnotí rast kvality jazdcov, ke� máme prvý raz v celoslovenskom hodnotení v rebrí�ku 
212 jazdcov,  až 5 jazdcov dospelých a mladých  do 55. miesta a to Michal Žák, Lucia Kosková, 
Janina Haranina, Patrik �utka a Radoslava Ivanová. V junioroch medzi 56 juniormi sa umiestnila  
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Tá�a Hatalová na 5. mieste, Michaela Šatarová na 9. a Dominika Miková na 11. mieste. 
 Bola ve�mi dobrá úrove� spolupráce s usporiadate�mi pretekov. 
 Skonštatoval, že je v SSO málo rozhodcov, stewardov, stavite�ov. Z 10 rozhodcov sú iba 3 
národní rozhodcovia. 
Je potrebné, aby sa na školenia rozhodcov prihlásili záujemcovia.  
P. Paulovi� oboznámil výkonný výbor s konaním porady rozhodcov, ktoré sa nieslo v snahe o 
všestrannú schopnos� jednotlivých rozhodcov , nau�i� sa pracova� s �asomierou, príslušným 
po�íta�ovým programom a prezentoval ochotu pána Bagdala na zau�enie rozhodcov. 

 P. Paulovi� sa vyjadril aj k pravidlám SZVJ, že boli svojho �asu dobré, ale doba si vyžaduje 
ich dopracovanie resp. aj špecifikáciu pod�a jednotlivých jazdeckých disciplín. Skúšky by mohli  
obsahova� aj jednoduchú drezúrnu úlohu. Je možné, že budú záujemcovia, ktorí by chceli jazdi� len 
drezúrne jazdenie a nie skokové. Toto by mohli zoh�ad�ova� v budúcnosti odlišné typy licencií. 

Téma rozhodovania, pravidiel SZVJ, licencií, softvéru, poplatkov za SZVJ... vyvolala živú diskusiu 
k tomuto hodnotiacemu bodu. 

Postupne sa vyjadrili : 
p. Chovan: je naklonený k prevzatiu osved�eného a zabehnutého softwéru pre vyhodnocovanie 
jazdeckých podujatí z Ma�arska. „Softwér je živá vec“ Má záujem túto oblas� rieši� v spolupráci s 
p. Bagdalom. 
p. Chovan konštatoval, že je žalostný stav v otázke trénerov. Chýba systém práce, s �ím súvisia 
kvalita, náro�nos�, poslanie klubov, vytváranie športových centier. 
p. Bugár žiada konkretizova� návrhy okolo pravidiel SZVJ. V oblasti nedostatku rozhodcov 
navrhuje vyzva� centrá jazdeckého športu Martin, Liptovskú Sielnicu, Lu�enec, aby si dali vyškoli�
rozhodcov. 
p. Kme� sa vyjadril, že už dávno na školenie prihlásil 8 osôb, ale p. Paulovi� na to nereagoval. 
V súlade s témou sa k tomuto bodu podporne vyjadrili aj pp. Brieniková, Boubol, �utka, Koška. 

Alena Dokoupilová – voltíž: V oblasti máme iba jedno voltížne družstvo na Králikoch. Družstvo 
sa zú�astnilo 3 pretekov, z toho na pretekoch juniorov v Nitre a na M-SR seniorov v Topol�iankach, 
kde juniori obsadili 2. a seniori 3. miesto. 
 Bolo by potrebné dosiahnu� zvýšenie záujmu o voltížnu �innos� aj v �alších mestách. 

Patrik �utka – skoky: Je dobré, že je viac pretekov. Do 50. miesta v SR máme 4 jazdcov, �o 
predtým nebolo. V Liptovskej Sielnici sa konali M-SSO na dvakrát, zvláš� juniori a deti a zvláš�
seniori. Kým v minulosti bol problém oh�adne po�tu  v sú�aži družstiev, v Liptovskej Sielnici 
sú�ažilo na ve�mi dobrej úrovni až 7 družstiev. Oboznámil prítomných s výsledkami M-SSO v 
skokoch vo všetkých vekových kategóriách. 
p. �utka pochválil usporiadate�ov v SSO za dobrú úrove� organizácie pretekov. 
p. Hatala: Je dobré, že v majstrovstve dospelých mali možnos� štartova� aj juniori. 
p. Chovan: Je potrebné aktualizova� priebežné tabu�ky, dobrý softwér robí aj poriadok. 
p. Pau�o: Pochválil vznik sú�aže Litle slovami „ aj LITLE bola super.“ 

Feras Boulbol – vytrvalos�: Jazdci a kone oblasti vo vytrvalosti sa zú�ast�ujú národných pretekov. 
p.Boulbol informoval o ú�asti na ME  a MS, kde dosiahli ve�mi úspešné umiestnenie teamu z 27 
teamov na 10. mieste. Postupne by chceli toto výborné umiestnenie ešte zlepši�. Pri tomto zámere 
musia dba� na zdravie svojich koní.  
p. Pau�o sa vyjadril v súvislosti s ú�as�ou na ME a MS, že v budúcnosti budeme novofinancovaní 
aj pod�a získaných bodov z pretekov a sú�aží na úrovni ME a MS. 
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Dr. Karol Bugár – všestrannos�: V disciplíne si vytvorili komisiu v ktorej pracovali ešte Marian 
Mídelka a Ladislav Michálek.  V oblasti sa venuje všestrannosti 11 jazdcov v  7 kluboch na 17 
ko�och. Jazdci oblasti uskuto�nili v roku 39 štartov z �oho bolo 10 nedokon�ených.  

�innos� v jazdeckej všestrannosti hodnotí pozitívne, lebo po rokoch boli aj v našej oblasti 
zorganizované preteky a to 2x v Pincinej. M-SSO nemohlo by� vyhodnotené pre nedodržanie 
minimálneho po�tu 5 jazdcov z minimálne 3 klubov. 
 V lige všestrannosti , v kategórii deti sa na prvých dvoch miestach umiestnili Simona a 
Zuzana Gánovské, ktoré sa zú�astnili a boli aj hodnotené v troch sú�ažiach . 
 V kategórii mladší junior nebol hodnotený žiadny jazdec. 
 V starších junioroch získala Michaela Šatarová z jedného preteku stup�a „ZL“ 6,5 boda. 
 V senioroch majú jazdci zapo�ítané najviac dva preteky od stup�a „L“v ktorých boli 
hodnotení. 
 V kategórii juniori a seniori tak nesplnili pravidlá pre hodnotenie ani jeden jazdec / dokon�i�
a by� hodnotený minimálne v troch sú�ažiach, juniori od stup�a „ZL“ a seniori od stup�a „L“/  
  V lige s mladým ko�om Ailosom získal Marian Mídelka spolu 68 bodov. 
 Ko�om roka mladých koní a aj celkovo ko�om roka vo všestrannosti 2012 sa stal  AIOLOS 
– Tomášovce JHC �ím získal dve ocenenia,  klubom roka Látky Ran� pod Bukmi. 

Monika Brieniková – drezúry: V SSO sa uskuto�nilo 6 drezúrnych podujatí. Podujatia ako aj 
ú�as� jazdcov hodnotí ve�mi pozitívne. V drezúrnom pohári 2012 získalo body až 18 klubov. V 
rebrí�ku SR uspeli deti a junior Milan Kuhajda z Húš� JK. V M-SR boli úspešné kone PORTHOS z 
Badína Limfory a RAPILON zo Skýcova Fotosvet V+V. 
 Jazdeniu pre rados� by prospelo vypísanie pohárovej sú�aže LITTLE podobne ako to majú 
skokani. 
 Klubom roka sa stal Skýcov Fotosvet V+V, drezúrnym ko�om roka PORTHOS Badín 
Limfora a mladým drezúrnym ko�om RAPILON zo Skýcov Fotosvet V+V. 

p. Pau�o vyjadril rados� z rozmanitosti drezúrnych úloh. Navrhol Katarínu Krišpinskú vyhodnoti�
ako objav- talent roka. 
p.Gánovská – vyjadrila nespokojnos� s hodnotiacimi, demotiva�nými a urážlivými  vyjadreniami 
rozhodcu p. Vietora. Jeho poh�ad zrejme ovplyv�uje ú�as� na ve�kých zahrani�ných sú�ažiach, kde 
je na rozhodovanie iný meter. 
p. Brieniková podporila stanovisko p. Gánovskej za M-SR v Topol�iankach. 

p.Miloš Kme�-vyhodnotenie PONY-LIGY: Uskuto�nilo sa 8  PONY podujatí  so 16 sú�ažiami. 
Pony ligy sa zú�astnilo 15 dvojíc zo 6 klubov na 15 poníkoch. Výška poníka je do 148 cm plus 1 
cm na podkovu. Seriálu sa zú�astnila aj jedna �eská ú�astní�ka. Predstavila sa nová gererácia 
poní�károv. Deti boli od 8 rokov – PONY licencia. Seriál je vnímaný ve�mi pozitívne. 
p. Chovan– vyjadril chválu PONY lige a  po�akovanie. 

P Jakub Vojtek – organiza�ná komisia SSO:  Bol delegovaný do komisie SJF na tvorbu 
rokovacieho poriadku a  stanov SJF. Ako �len organiza�nej komisie SJF a teda komisie ako 
poradného orgánu SJF na tvorbu organiza�ného poriadku a stanov SJF sa vyjadril, že táto komisia 
nepracuje a navrhuje ju zruši�. Funkcionár platený by nemal robi� v komisii. 
p.Vojtek sa vyjadril, že návrh stanov bol odkonzultovaný, ale rokovací poriadok nebol 
odkonzultovaný. 

p.Chovan oponuje p. Vojtekovi, že organiza�ná komisia sa nedá zruši�. Je to v �u�och – 
neznechucova� sa, ale pracova� konštruktívne. Je potrebné vypracova� štruktúru Slovenskej 
jazdeckej federácie s výh�adom na 10 rokov  aj  k vôli koncepcii športu Ministerstva školstva SR do 
roku 2020. 
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 Stanovy na Valné Zhromaždenie SJF musia by� ve�mi kvalitne a pozorne pripravené. 
Dôležitá je príprava. Pre Ministerstvo školstva musia ma� registrované kluby v SJF aj vlastné I�O, 
�o vytvára povinnos� pre jednotlivé kluby  sa registrova� na Ministerstve vnútra SR v termíne do 
februára 2013. 

K bodu 4.: Návrh finan�ného krytia pre rok 2012. 
p. Ing. Zuzana Gánovská – hospodárka SSO: informuje o stave finan�ných prostriedkov na 
bežnom ú�te a v pokladni. 
 Ak mala by� vypracovaná dohoda o odmenách, takéto dohody môže v mene SJF vypracova�
len ústredie SJF. Len SJF môže uzatvára� akéko�vek dohody. 
 p. Gánovská predstavila protinávrh, na dva návrhy p. Pau�a na rozdelenie finan�ných 
prostriedkov SSO SJF v roku 2012. Za jej protinávrh hlasovali pp. Gánovská, Bugár, Koška. 
 Hlasovaním bola schválená verzia II. p. Pau�a na rozdelenie  finan�ných prostriedkov. 
 p. Gánovská sa vyjadrila, že obeh ú�tovných dokladov v oblastiach nie je správne 
pochopený.   
p. Chovan sa vyjadril, že oh�adne ekonomiky bude vhodné niektoré splnomocnenia delegova� na 
oblasti.  

Platby za SZVJ sa budú rieši�pod�a jednotnej metodiky SJF 
p. Koška navrhuje, vzh�adom na to, že finan�né prostriedky pochádzajú z �lenských príspevkov, 
teda sú naše, nerozdeli� za každú cenu všetky, ale necha� finan�nú rezervu pre budúci rok na 
podporu reprezentácie oblasti a na  racionálne požiadavky �lenov SSO.  

Rozdelenie finan�ných prostriedkov SJF-SSO ku koncu roku 2012

Stav na ú�te a v pokladni k  1.12.2012 :                                                 3.121,38.€ 
                                                                                                
Príspevok organizátorom ktorý organizovali 5 pretekových dní a viac : 
Hippoclub Lipt. Sielnica                                                                                    - 100€ 
JK Kme� Dolný Kalník                                                                                      - 100€ 
zostatok                                                                                                              2.921,38€ 
Gala ve�er SSO 2012                                                                                          - 500€ 
zostatok                                                                                                              2.421,38€ 
M-SSO:      príspevok  za usporiadanie                                                  
Skoky deti + juniori                                                                                               - 50€ 
Skoky seniori                                                                                                         - 50€ 
Drezúra                                                                                                                  - 50€ 
zostatok                                                                                                               2.271,38€ 
Príspevok  za výsledky na M-SR -umiestnenie do 3.miesta: 
Skoky: 
Juniori: 
- 2. miesto Tá�a Hatalová / Calantino/ Hippoclub Lipt. Sielnica                         - 50€ 
- 3. miesto družstvá: Tá�a Hatalová /Calantino/ Hippoclub Lipt.Sielnica           - 30€ 
                  Dominika Miková /Avatar Antonius/ Kamenný Ran� Sl.�up�a  - 30€ 
                   Katarína Krišpinská /Ciwano/ Belá Dulice BMM                       - 30€ 
zostatok                                                                                                               2.131,38€ 
Drezúra: 
Deti: 
-1.miesto : Sabina Martináková / FavoryXI-31 /Krškany Merci Cheval               - 50€ 
Juniori: 
-3.miesto: Milan Kuhajda /Mercedes/ JK  Húš� Dlhá nad Oravou                        - 30€ 
Zostatok:                                                                                                               2.051,38€ 
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Vytrvalostné jazdenie : 
Juniori a ml.jazdci: 
-1.miesto: Ivana Repiská / Dahoman IX-1/  ŠK K�ak                                           - 50€ 
-2.miesto: Michaela Ižípová / Avalon/ Farma Gíreth Ka�amenová                       - 40€ 
-3.miesto: Lucia Rovná / Dahoman IX-14 / ŠK K�ak                                           - 30€ 
Seniori: 
-2.miesto: Zuzana Sitárová /Uster/ Farma JACK Mošovce                                  - 40€ 
-3.miesto: Jaroslava Karbanová /Perky Pepy/ JK TINI Žilina                              - 30€ 
zostatok:                                                                                                              1.861,38€ 
Všestranná spôsobilos�: 
Juniori: 
-3.miesto: Michaela Šatarová /Maxo/ JK Pozana Detva                                       - 30€ 
zostatok:                                                                                                              1.831,38€ 
Príspevok  za reprezentáciu oblasti na ,ME,MS a iných významných  
medzinárodných sú�ažiach : 
-Feras Boulbol       /vytrvalos�/ Al Asil Lipt.Mikuláš                                           - 50€ 
-Feirus Boulbolová /vytrvalos�/ Al Asil Lipt.Mikuláš                                        - 100€ 
-Charlotte Mlyn�eková  /vytrvalos�/ Al Asil Lipt.Mikuláš                                   - 50€ 
-Tá�a Hatalová     /skoky/ Hippoclub Lipt.Sielnica                                              - 50€ 
-Michaela Ješková /skoky/ Al Asil Lipt.Mikuláš                                                  - 50€ 
zostatok:                                                                                                              1.531,38€          
Príspevok  za vedenie a správu webovej stránky SSO:
- Alexander Bagdal  / JO Ková�ovce /                                                                 -200€ 
zostatok:                                                                                                              1.331,38€ 
Doplnenie �asomerného zariadenia SSO                                                              - 80€ 
zostatok                                                                                                               1.251,38€ 
OK /oblastná konferencia/ SJF ( január - február 2013)                                      -300€   
zostatok                                                                                                                  951,38€ 
Rezerva za vedenie ú�tu                                                                                     -100€ 
zostatok                                                                                                                851,38€ 
Poštovné na OK SJF                                                                                           - 60€ 
zostatok                                                                                                               791,38€ 
Rezerva na MTZ  oblasti                                                                                    - 21,38€ 
Zostatok na podpornú �innos� reprezentantov oblasti                                       770€ 
          =========== 

p. Gánovská bola proti vyplateniu príspevkov za reprezentáciu oblasti na ME, MS a iných 
významných medzinárodných sú�ažiach pretože jazdci tieto príspevky dostávajú od SJF z inej 
kapitoly. 

K bodu 5.: Výberové konanie na Galave�er 2012. 
p. Pau�o informuje Výkonný výbor, že výberového konania sa zú�astnil len jeden záujemca, a to 
klub Koška-Horseteam Lu�enec. 
p. Koška prezentoval ponuku na konanie galave�era – formou Jazdeckého plesu SSO SJF d�a 
19.1.2013 v sobotu od 18.00 hod.  v spolo�enskej dvorane komplexu REDUTA Lu�enec.  
 Na podujatí bude slávnostné vyhlásenie a dekorovanie jazdcov, klubov, koní v jazdeckej lige 
a pohároch v jednotlivých jazdeckých disciplínach, pod�a vyhodnotenia jednotlivými komisiami 
disciplín. Budú odovzdané �estné uznania  SJF a ocenenia  za propagáciu a rozvoj jazdeckého 
športu.  
 Pri dosiahnutí životného jubilea  pp. Rudolf Kohút a Jozef Matlo�. Za 25 rokov tradície 
jazdeckého športu v Ková�ovciach  p. Florián Jan�o. Za mediálnu �innos� v prospech jazdeckého  
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športu  redakcia SME-Novohradské noviny. Ako objav – talent roka bude vyznamenaná jazdky�a 
Katarína Krišpinská. 
 Jazdecký ples bude obsahova� dostatok jedál a nápojov, kultúrny program, do tanca a na 
po�úvanie bude hra� hudobná kapela AVANTIS z Krupiny tak, aby sa mohli primerane zabavi�
všetky vekové skupiny ú�astníkov. 
 Vstupné je 25 Euro na osobu. 
 Ubytovanie ú�astníkov jazdeckého plesu je zabezpe�ené priamo v komplexe Hotela Reduta 
Lu�enec za cenu 12.50 Euro na osobu. Touto prijate�nou cenou chce vedenie REDUTY Lu�enec 
prispie� k rozvoju jazdeckého športu. 

K bodu 6.: Výberové konanie na M-SSO v roku 2013. 
Výberového  konania na usporiadanie majstrovstiev Stredoslovenskej oblasti v skokových 
disciplínach ako aj v drezúre koní sa zú�astnil Hippoclub Liptovská Sielnica. 
 M-SSO Skoky deti, juniori ….............15. – 16. júna 2013 
 M-SSO drezúry deti, juniori, seniori...27. – 28. júla 2013 
 M-SSO Skoky seniori...........................21. – 22. septembra 2013 
p. Gánovská sa k návrhu vyjadrila, že oh�adne termínu nie je rešpektovaný skokový predpis, že 
deti majú ma� svoje majstrovské sú�aže po�as školských prázdnin. 
p. Hatala informoval Výkonný výbor, že po�as školských prázdnin t. j. aj dovolenkového obdobia, 
kedy majú areál obsadený rekreantmi nemôžu usporiada� skokové majstrovstvá. Výnimo�ne – 
ústretovo zorganizujú v tomto období majstrovskú sú�až v drezúrnom jazdení.  
p. Hatala  vyslovil aj podmienku usporiadate�a, že majstrovské sú�aže budú vyhodnotené z 
otvorených sú�aží, �iže každý ú�astník  M-SSO si musí najskôr zaplati� štartovné do príslušnej 
otvorenej sú�aže.  
  
K bodu 7.: Hodnotenie pohárových sú�aží SSO a ligy SSO pre rok 2013. 
p. �utka predniesol zmenu, ktorú pripravili spolo�ne pp. Jaroslav Ivan a Alexander Bagdal na 
základe pripomienok �lenských subjektov v disciplíne SKOKY. Jedná sa o rozšírenie bodového 
hodnotenia o sú�aže 135, 145, 155 cm. Táto zmena sa dotkne úpravy príslušnej tabu�ky. Zárove�
bude vykonaná aj úprava tabu�ky za reprezentáciu na CSI pretekoch. 
p. Gánovská  odprezentovala návrh, aby �asomiera slúžila všetkým klubom bezodplatne s �ím p. 
Pau�o aj  �lenovia V V súhlasili.  

p. Brieniková požaduje hodnotenie drezúrnych úloh stup�a L jednou známkou. 
Zárove� pre rok 2013 bude vytvorená nová sú�ažná kategória LITTLE. 

p. Bugár v Pravidlách hodnotenia všestrannej spôsobilosti pre rok 2013 nepožaduje zásadné zmeny, 
ale v záujme rozvoja všestrannosti k ur�itým úpravám kritérií by malo prís�.  

 K bodu 8.: Diskusia.  

Prebiehala konštruktívne pri prejednávaní každého jedného bodu programu 

K bodu 9.: Rôzne.  
p. Chovan: Od roku 2013 bude povinnos�ou pre  každý �lenský subjekt  sa zaregistrova� ako 
združenie, klub, spolok, ktorý musí ma� vlastné I�O a v stanovách vykonávanie a organizovanie 
jazdeckého športu. 
 Druhou podmienkou vstupu medzi �lenské subjekty vrámci SJF bude povinnos� ma� v 
danom klube, spolku, združení  min.3 jazdcov s licenciou SJF a 3 kone s licenciou SJF.  
 Prioritou �innosti SJF  bude mládež a reprezentácia. 
 Od roku 2013  bude povinnos�ou pre každé miesto ustajnenia ko�a registrova� chov koní t.j. 
ma� zaregistrovanú farmu. Každá zmena ustajnenia, okrem výjazdov na športové podujatia, alebo  










