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

Z á p i s n i c a  č.2/2010 
zo zasadania výkonného výboru SJFSSO dňa 1.9.2010 

na Králikoch. 

  Dňa 1.9.2010 sa uskutočnilo na Králikoch zasadanie výkonného výboru SJFSSO so začiatkom o 1300

hodine 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. Prítomní členovia SJFSSO zastupujúci SJFSSO v jednotlivých komisiách SJF v krátkosti oboznámili 
ostatných prítomných o činnosti príslušných komisií SJF a tiež o dianí a priebehu športovej sezóny  
v rámci športovej disciplíny spadajúcej do referátu tej ktorej komisii. 

2. Výbor zobral na vedomie, že na M-SSO v drezúre, ktoré sa uskutočnili dňa 15.8.2010 v Lučenci, 
došlo k porušeniu uznesenia (prijatého VZ SJFSSO dňa 9.11.2008) podľa ktorého v súťažiach v 
rámci M-SSO v drezúre nesmú rozhodovať rozhodcovia zo SSO. Výbor v tejto súvislosti zároveň
skonštatoval, že rozhodnutie usporiadateľa v danej situácii bolo, napriek porušeniu vyššie uvedeného 
uznesenia, s ohľadom na možné alternatívy (zrušiť preteky alebo porušiť uznesenie) to menej zlé.  

3. V súvislosti s uvedeným v predchádzajúcom bode a tiež v súvislosti so zmenami, ktoré sa v rámci 
drezúrneho diania v SSO od prijatia uvedeného rozhodnutia udiali, výbor rozhodol, že na najbližšom 
VZ doporučí VZ schváliť v uvedenom uznesení zmenu v tom, že na M-SSO v drezúre môžu 
rozhodovať aj rozhodcovia zo SSO, avšak pri vylúčení konfliktu záujmov v zmysle všeobecných 
pravidiel SJF, s tým, že minimálne hlavný rozhodca musí byť nie zo SSO. 

4. Na základe viacerých sťažností a pripomienok členov SSO výbor poveril svojich zástupcov v P-SJF 
a tiež v komisiách SJF, aby pri zasadaní príslušných orgánov SJF presadzovali riešenia nasledujúcich 
problémov: 

 a)  nie najlepšia činnosť sekretariátu SJF, 
 b)  nedostatočná obsahová náplň, aktualizácia a prevádzka webovej stránky SJF,  
 c) slabá úroveň využívania možností existujúceho softvéru, na všetkých úrovniach štruktúr SJF,   
      ktorý je určený na evidenciu výsledkov, tvorbu štartovných a výsledkových listín a pod. 

5. Výbor rozhodol, že v nasledujúcom období do začiatku novej jazdeckej sezóny bude zabezpečené 
preškolenie aj ďalších rozhodcov (minimálne 3) z našej oblasti tak, aby boli schopní v prípade 
potreby zabezpečovať na jazdeckých pretekoch fungovanie a obsluhu časomerného zariadenia 
oblasti a tiež programu na spracovanie výsledkov. Zodpovední: Alexander Bagdal, Jozef Paulovič. 

6. V súvislosti s uvedeným v predchádzajúcom bode a tiež v súvislosti s potrebou mať v oblasti k 
dispozícii notebook, v ktorom by bol nainštalovaný vyššie uvedený program, a tento by bol podľa 
potreby k dispozícii hociktorému zo zaškolených rozhodcov z oblasti, výbor zobral na vedomie 
ponuku Karin Murgašovej, že by mohla pre potreby oblasti na tento účel poskytnúť notebook.  

7. Vzhľadom na časté nedôvodné požiadavky až zneužívanie niektorými jazdcami, resp. členmi ich 
ekíp vo veci vykonávania dodatočných zmien v už vyhotovených štartovných listinách výbor 
doporučuje usporiadateľom jazdeckých pretekov a tiež rozhodcovským zborom na týchto pretekoch, 
aby trvali na dodržiavaní a dodržiavali ustanovenie všeobecných pravidiel o spoplatňovaní zmien v 
štartovných listinách súťaží.  

8. Výbor poveril K. Murgašovú ako zástupkyňu oblasti v skokovej komisii a Ľ. Pauča ako podpredsedu 
SJF a člena Rady a Výboru SJF, aby pri jednaní príslušných orgánov presadzovali zrušenie v 
posledných rokoch uplatňovaného pravidla podľa, ktorého na M-SR v skokoch detí v prípade 
rovnosti bodov v trojkolovej súťaži na prvých miestach rozhodol o poradí lepšie umiestnenie jazdca 
v štýlovej súťaži vyhodnocovanej v prvom kole. Výbor má za to, že v situácii, kedy sa počas celej 
sezóny na Slovensku nekonajú takmer žiadne preteky, na ktorých by sa vyhodnocoval štýl jazdy detí, 
nie je primerané, aby, v podstate na najdôležitejších pretekoch sezóny pre jazdca, o výsledku 
rozhodovalo toto kritérium.  



9. Výbor rozhodol o vypracovaní návrhu vo forme doporučenia pre usporiadateľov skokových 
pretekov v našej oblasti, podľa ktorého by na skokových pretekoch v našej oblasti od budúcej sezóny 
bol, v základných parkúroch alebo prvých kolách alebo prvej fáze súťaží hodnotených podľa 
stupnice A do stupňa obtiažnosti ZL, zúčastneným deťom hodnotený štýl jazdy a to určeným 
rozhodcom verejne prezentovaným verbálnym popisom a tiež výslednou známkou s tým, že po 
ukončení poslednej súťaže stupňa ZL na pretekoch by bol rozhodcovským zborom určený najlepší 
jazdec na štýl z kategórie detí na daných pretekoch a tento by bol zároveň ocenený napr. stužkou. 
Termín: do 31.12.2010. Zodpovedný: Ľ. Paučo. 

10. VV sa spolu s prítomným predsedom RK SJFSSO pánom Karolom Bugárom zaoberal situáciou 
vzniknutou vo veci vyúčtovania skúšok základného výcviku jazdca, ktoré boli usporiadané JK Dolný 
Kalník dňa 24.4.2010 a vo veci s vyúčtovaním súvisiacim tvrdením pána Miloša Kmeťa zástupcu JK 
Dolný Kalník, podľa ktorého JK Dolný Kalník nieje členom SJFSSO ale je členom SJFZSO a preto 
podľa platných predpisov SJF nemusí zúčtovať SJFSSO predmetné SZVJ. 

 V tejto súvislosti na základe predchádzajúceho preverenia si niektorých skutočností VV: 
 a) skonštatoval, že JK Dolný Kalník nebol v súlade s ustanovením čl. VII ods.12 Stanov SJF prijatý 
     oblastnou konferenciou SJFZSO za člena SJFZSO vzhľadom k čomu je JK Dolný Kalník členom 
      SJFSSO, 
 b) rozhodol, že JK Dolný Kalník ako  člen  SJFSSO  je  povinný predmetné SZVJ riadne zúčtovať     
      SJFSSO do 10.10.2010. 

11. VV schválil vzor tlačiva na vyúčtovanie skúšok základného výcviku jazdca v SJFSSO, ktorý tvorí 
prílohu č.2 tejto zápisnice. Tlačivo bude zverejnené na oblastnej webovej stránke SJFSSO. 

12. VV rozhodol, že Oblastná konferencia SJFSSO sa bude konať Dňa 13.11.2010 v obci Závada v 
Motoreste Závada. 

13. VV rozhodol, že na oblastnej webovej stránke www.sso-sjf.wbl.sk bude zverejnená výzva pre 
záujemcov o spoluorganizovanie Galavečera SJFSSO 2010 s tým, že prípadní záujemcovia budú 
predkladať (do 10.10.2010) návrhy na miesto a čas usporiadania podujatia. Zodpovedný za 
zverejnenie oznamu: A. Bagdal. 

14. Vzhľadom k tomu, že v priebehu tohtoročnej jazdeckej sezóny nastala potreba v rámci drezúrnej 
oblastnej ligy zaradiť do nej aj výkony na stupni obtiažnosti drezúrnej úlohy T, s čím sa pri tvorbe 
podmienok pre vyhodnocovanie na začiatku sezóny nerátalo, VV poveril D. Očovanovú doplniť
tabuľku na vyhodnocovanie o stupeň obtiažnosti T, s tým, že takto skompletizovaná tabuľka bude 
zverejnená na oblastnej webovej stránke. 

15. VV rozhodol, že bodovacie tabuľky pre vyhodnocovanie oblastnej skokovej ligy pre budúcu 
skokovú sezónu budú doplnené o medzistupne obtiažnosti skokových súťaží nasledovne ZM, ZMZ, 
Z, ZZL, ZL, ZLL, L, LS, S*, S**, ST*, ST**, T*, T** , TT*, TT**. Zodpovední: A. Bagdal, 
J.Paulovič. 

16. Na základe podnetu a žiadosti pána K. Bugára VV poveril Ľ. Pauča ako zástupcu našej oblasti v 
Rade SJF a tiež Výbore SJF, aby pri rokovaní týchto orgánov požadoval nápravu v tom, aby na 
pretekoch všestrannej spôsobilosti (a to najmä na MSR) naďalej nedochádzalo ku porušovaniu zásad 
o konflikte záujmov, kedy je členom rozhodcovského zboru vlastník koní zúčastnených v daných 
súťažiach alebo blízki príbuzní zúčastnených jazdcov. 

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

Zapísal: M. Kubík 

 Na Králikoch 1.9.2010 

.................................................... 
                                                                                   Ľubomír Paučo 

predseda SJFSSO 
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