
Slovenská jazdecká federácia – Jazdecká oblas� Banská Bystrica 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Z á p i s n i c a 
zo zasadania predsedníctva SJF JO Banská Bystrica d�a 8.2.2014 

v Lu�enci 

D�a 8.2.2014 sa uskuto�nilo 1.zasadanie predsedníctva Slovenskej jazdeckej federácie - Jazdecká 
oblas� Banská Bystrica (�alej len SJF JO BB) za prítomnosti �lenov predsedníctva a �alších prítomných 
uvedených na prezen�nej listine, ktorá je sú�as�ou tejto zápisnice.  

Zasadanie predsedníctva so za�iatkom o 16.00 hodine zvolal predseda predsedníctva SJF JO BB 
Jaroslav Ivan stým, že na rokovanie boli prizvaní aj kontrolór SJF JO BB Zuzana Gánovská a �len 
disciplinárnej komisie SJF za JO BB Karol Bugár. 

Program:  1. Otvorenie. 
  2. Správa o ú�tovnej uzávierke za rok 2013.  
  3. Informácia o 1. zasadaní predsedníctva SJF. 
  4. Úlohy pre predsedníctvo SJF JO BB vyplývajúce z 1. zasadania predsedníctva SJF 
  5. Rozdelenie kompetencií pre jednotlivých �lenov predsedníctva. 
  6. Rôzne. 
  7. Uznesenie    
  8. Záver. 

ad.1
Predseda predsedníctva Jaroslav Ivan na úvod privítal prítomných a zasadanie otvoril . Zapisovaním 
bol poverený Alexander Bagdal, ako overovatelia zápisnice boli zvolení Jaroslav Ivan a Vladimír 
Koška.   

ad.2
a) Bývalá hospodárka SJF SSO p. Zuzana Gánovská informovala predsedníctvo, že po vyú�tovaní 

Galave�era SSO je na ú�te k dispozícii 104,82 €. Predsedníctvo rozhodlo, že do vyriešenia problému 
s oficiálnym bankovým ú�tom pre SJF JO BB sa nebudú žiadne finan�né prostriedky vypláca� ani 
prijíma� cez tento ú�et. Predsedníctvo poverilo p. �ubomíra Pau�a, ako bývalého predsedu SSO 
(ktorý má dispozi�né právo k tomuto ú�tu), aby tento ú�et zrušil a zvyšné finan�né prostriedky 
odovzdal do pokladne SJF JO BB. 

b) P. Zuzana Gánovská informovala predsedníctvo o hmotnom majetku SJF SSO. Predsedníctvo 
poveruje predsedu SJF JO BB Jaroslava Ivana, aby protokolárne (pod�a inventára) prevzal tento 
hmotný majetok od bývalého predsedu SJF SSO p. �ubomíra Pau�a, ako aj od ostatných �lenov 
u ktorých sa tento majetok nachádza. �alej bol predseda SJF JO BB poverený, aby dohodol 
s predsedom Jazdeckej oblasti Žilina p. Milutínom Kubíkom rozdelenie finan�ných prostriedkov, 
ktoré ostali po bývalej SSO, ako aj zaprotokolovanie hmotného majetku ako spolo�ného majetku 
oboch jazdeckých oblastí (Banská Bystrica a Žilina)  

ad.3
Predseda predsedníctva SJF JO BB p.Jaroslav Ivan informoval prítomných o priebehu 1. zasadania 
predsedníctva SJF d�a 7.2.2014 v Bratislave. 
Informoval, že za predsedu SJF bol zvolený p. Marko Halo, za podpredsedu p. Marek Horváth. �alej 
podrobne opísal priebeh rokovania: 
-zvolenie do�asnej komisie na prevzatie agendy SJF 
-potreba urýchleného riešenia vyú�tovania dotácie na MŠ (do 15.2.2014), ostáva 8 dní. Pod�a 
vyjadrenia p. Obšitníkovej je tento materiál spracovaný zatia� na 30% 
-riešenie pozície generálneho sekretára, vypísanie výberového konania 



-zrušenie Uznesenia predchádzajúceho do�asného Výboru �.13/12 – Smernica riadenie skokových 
sú�aží. Ostáva v platnosti pôvodná Smernica, ktorá bola schválená pre rok 2013. Novú smernicu (pre 
rok 2014) predloží skoková komisia 
-potreba úpravy Stanov a príprava Valného zhromaždenia na de� 22.3.2014 so stavom �lenskej 
základne k 1.12.2013, zvolenie do�asnej komisie na úpravu Stanov.   
-vo�ba �lenov komisií – zvolení �lenovia z JO BB: všestranná spôsobilos� (p. Michálek, p. Pau�o), 
skoky (p. �utka), záprahy (p. Barta), voltíž (p. Dokoupilová), vytrvalos� (p. Fonferová), 
rozhodcovská komisia (p. Bagdal, p. Paulovi�), legislatívna komisia (p. Bagdal). 
-rozdelenie financií „na rozbeh“ pre jednotlivé oblasti – po 1000,- €. 
-preverenie možnosti, aby sekretariát koordinoval otvorenie ú�tov pre jednotlivé jazdecké oblasti 

Pri všetkých bodoch prerokovávaných na zasadnutí Predsedníctva SJF informoval p. Jaroslav Ivan 
prítomných o tom, ako hlasoval a svoj postoj aj zdôvodnil. 

ad.4  
Predseda predsedníctva JO BB p. Jaroslav Ivan informoval o výhodách a nevýhodách právnej 
subjektivity, ktorá vyplýva z terajších stanov. Prítomní sa vyjadrili pre zdržanlivos� v oblasti právnej 
subjektivity, nako�ko sa situácia môže po VZ (22.3.2014) zmeni�. Predsedníctvo SJF JO BB 
poverilo p. Jaroslava Ivana, aby komunikoval so sekretariátom SJF oh�adom otvorenia ú�tu pre JO 
BB (aby bolo kde posla� dotáciu zo SJF), výroby pe�iatky a pod.  

ad.5
 Predseda p. Jaroslav Ivan navrhol rozdeli� kompetencie pre �lenov predsedníctva nasledovne: 

Jaroslav Ivan – spolupráca s predsedníctvom SJF a �alšie úlohy pod�a platných stanov. 
 Andrea Machalová – jazdecké disciplíny drezúra a voltíž, práca s mládežou a de�mi. 
 Patrik �utka – jazdecká disciplína skoky. 
 Vladimír Koška – jazdecké disciplíny všestranná spôsobilos�, vytrvalos� a záprahy. 

Alexander Bagdal – športový kalendár, schva�ovanie rozpisov, skúšky ZVJ a legislatíva. 
Jednotliví �lenovia, pod�a svojich kompetencií budú komunikova� s jazdcami, majite�mi koní, 
usporiadate�mi pretekov, �lenmi komisií SJF a pod., pod�a potreby a svojho uváženia. Odborníkov 
v danej oblasti môžu prizva� aj na zasadnutia Predsedníctva SJF JO BB. Jednotliví �lenovia 
zodpovedajú za �innosti pod�a svojich kompetencií v plnom rozsahu a „bez výnimky“.    
Predsedníctvo SJF JO BB tento návrh schválilo. 

  
ad.6
 V diskusií prebehli nasledovné témy a postupne vystúpili: 

Terajšie Stanovy SJF 
p. Mika 
-kritizoval terajšie Stanovy a upozornil na nejednozna�né a v niektorých prípadoch až ú�elové znenie 
viacerých �lánkov – napr: �lánok III., bod 1., �lánok VIII., bod 6., �lánok XV., bod 6.  
-najvä�ší dôraz dal na �lánok XV.,bod 5 a upozornil, že pri nehospodárnom nakladaní s financiami 
SJF hrozí riziko ú�elového tunelovania a zad	ženia SJF. Následne na to sa v �lánku XVI. hovorí 
o zániku SJF.  

 Prítomní sa zhodli na potrebe úpravy stanov a nutnosti širšej diskusie pred ich predložením na VZ 

Žiados� klubu Koška Horse Team Lu�enec 
p.Ivan 
-informoval o žiadosti p.Košku adresovanej JO B.Bystrica ako aj JO Žilina o možnosti odovzda�
ceny SSO pre rok 2013 (tým, ktorí si ich nemohli prevzia� na Galave�eri v Novej Bani) na Ve�ierku 
jazdcov a milovníkov koní, ktorý sa uskuto�ní 15.2.2014 v Lu�enci. Neodovzdané ceny sú 
momentálne u p.Pau�a, ktorý nesúhlasí s odovzdaním cien na Ve�ierku a mieni ich odovzda�, tak 
ako to bolo zaužívané v minulých rokoch, teda priamo oceneným. 
-informoval o stanovisku predsedu predsedníctva JO Žilina p.Kubíka, ktorý nevidí dôvod pre 
odovzdanie cien na Ve�ierku a myslí si, že by nebolo správne zo strany oblastného predsedníctva 
dáva� na nie�o takéto oficiálny súhlas.   



-informoval, že ke�že pán Koška nedostal súhlas od predsedníctva JO Žilina, s�ahuje svoju žiados�
a na Ve�ierku budú odmenení jazdci pod�a jeho uváženia a dohody v klube KHT. 
Prítomní sa zhodli, že ide o správny prístup p.Košku a o snahu sk�udni� napätú situáciu v oblasti       

 Galave�er v Novej Bani 
p. Miková 
-vyjadrila názor adresovaný terajšiemu Predsedníctvu, že na Galave�eri prevládlo sklamanie 
z neú�asti �lenov nového Predsedníctva.   
p. Machalová 
-opätovne vysvetlila stanovisko nového Predsedníctva k neú�asti na Galave�eri.  
p. Ivan 
-priznal, že každá „zo strán“ má „svoju pravdu“ ale aj „svoj diel viny“ na tejto „kauze“. 
p. Paulovi�
-pripomenul, že by malo ís� o spolo�nú vec – o jazdecký šport a Galave�er by mal by� príjemným 
posedením a ukon�ením jazdeckej sezóny bez hádok a obvinení. 
p. Ivan 
-vyslovil sa za definitívne uzavretie tejto kauzy s konštatovaním, že �alší Galave�er bude 
zorganizovaný, tak aby k podobným problémom už nedochádzalo. 
Prítomní sa na tomto riešení zhodli a vyjadrili sa za uk�udnenie vášní a o snahu pokra�ova� �alej 
v spolo�nej snahe o podporu jazdeckého športu. 

 Zvyšovanie kvality pretekov 
 p. Miková 

-sa pýtala, akou formou prebieha koordinácia pri ur�ovaní termínov pretekov v oblasti, ako aj medzi 
oblas�ami B. Bystrica a Žilina 

 -poznamenala, že už teraz sú v niektorých termínoch organizované dvoje pretekov  
 p. Bagdal 

-informoval, že vždy sa pripravuje predbežný kalendár, kluby - organizátori nahlasujú termíny a tie 
sa priebežne zverej�ujú na internetovej stránke 
-je plne v kompetencií organizátora, kedy usporiada preteky. Mal by samozrejme rešpektova� iné 
termíny, alebo znáša� riziko z duplicity pretekov  
p. Michálek 
-informoval, že vo všestrannej spôsobilosti koordinujú termíny pretekov jednotliví organizátori aj 
telefonicky 
p. Ivan 
-na spolo�nom rokovaní s JO Žilina bolo dohodnuté, že jednotlivé termíny budú organizátori 
spolo�ne konzultova�, aj z dôvodu, že máme len jednu spolo�nú �asomieru 
-súhlasil s p. Mikovou – už dnes je rovnaký termín pre preteky v skokoch, a to: L. Sielnica 
a R.Sobota, Nová Ba�a a Lu�enec SOŠ, Martin a Závada 
p. Bagdal a p. �utka 
-v zahrani�í je to bežné, že prebiehajú preteky v jeden termín a sú vzdialené napr. len 50km 
-je na zvážení jazdcov, ktoré preteky si vyberie, zváži kvalitu podkladu, cenu štartovného, výhry 
a pod. 
p.Ivan 
-u nás je však málo kvalitných povrchov (najmä skoky) a preto niektorí organizátori to využívajú 
a stanovujú vysoké štartovné - ve�a jazdcov ide na preteky len „trénova�“ a je to drahé 
-už dávno sa zaoberá týmto problémov – a to je zvýšenie kvality areálov, ktoré organizujú preteky 
(skoky, drezúra, všestrannos�) 
-vysvetlil prítomným svoju predstavu o tzv. kategorizácií (napr.A-medzinárodné, B-národné, C-
regionálne, D-miestne) jednotlivých pretekov. Pod�a kvality podkladov (kolbisko, opracovisko), 
prekážkový materiál (pri skokoch a všestrannej spôsobilosti), ustajnenie, ubytovanie a pod. by sa 
pridelila kategória. Pod�a kategórie by bolo stanovené štartovné, ceny, ur�ený by bol po�et 
a kvalifikácia rozhodcov a pod. Pod�a kategórie by sa pride�ovali aj dotácia za preteky zo SJF, resp. 
oblastí.  
-je to na diskusiu a ak bude záujem zo strany komisií SJF je ochotný pomôc�    

  



 Spolupráca 
Na zasadnutí predsedníctva SJF JO BB boli zú�astnení všetci „hlavní aktéri“ predchádzajúcich 
problémov v oblasti. Prítomní sa dohodli na ukon�ení všetkých doterajších sporov a o nastolení 
snahy všetkých o podporu toho, na �o sme tu všetci – a to podporu jazdeckého športu.  

ad.7  
Uznesenie 
1. Predsedníctvo SJF JO BB poveruje p. �ubomíra Pau�a, ako bývalého predsedu SJF SSO, aby 

ako štatutár zrušil ú�et SJF SSO vo VÚB. Zvyšné finan�né prostriedky odovzdá do pokladne SJF 
JO BB. 
Zodp.: �ubomír Pau�o 
Termín: 14.2.2014 

2. Predsedníctvo poveruje predsedu SJF JO BB p. Jaroslava Ivana, aby protokolárne prevzal, 
hmotný majetok (resp. ur�il poverenú osobu) od bývalého predsedu SJF SSO p. �ubomíra 
Pau�a, ako aj od ostatných �lenov u ktorých sa tento majetok nachádza  
Zodp.: Jaroslav Ivan, �ubomír Pau�o, Jozef Paulovi�, Alexander Bagdal 
Termín: 14.2.2014 

3. Predsedníctvo poveruje predsedu SJF JO BB p. Jaroslava Ivana, aby dohodol s predsedom 
Jazdeckej oblasti Žilina p. Milutínom Kubíkom rozdelenie finan�ných prostriedkov, ktoré ostali 
po bývalej SSO, ako aj zaprotokolovanie hmotného majetku ako spolo�ného majetku oboch 
jazdeckých oblastí (Banská Bystrica a Žilina)  
Zodp.: Jaroslav Ivan 
Termín: 31.3.2014, resp. pod�a VZ, ktoré sa bude kona� 22.3.2014 

4. Predsedníctvo poveruje predsedu SJF JO BB p. Jaroslava Ivana, aby v spolupráci so 
sekretariátom SJF vyriešil problém s oficiálnym ú�tom pre SJF JO BB a dohodol termín 
poukázania príspevku SJF vo výške 1000,-€. 
Zodp,: Jaroslav Ivan 
Termín: 20.2.2014  

ad.8
Predseda predsedníctva SJF JO BB na záver po�akoval prítomným za naozaj aktívnu ú�as� na 
zasadaní predsedníctva a zasadanie ukon�il. 

   

Zapísal: Alexander Bagdal 

   V Lu�enci 8.2.2014          Overili: 
                                                                                                                 
        

         
                     




