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

Z á p i s n i c a 
z 1. Valného zhromaždenia Slovenskej jazdeckej federácie – Jazdecká oblas� Banská Bystrica 

vo Zvolene 11.1.2014  

D�a 11.1.2014 sa uskuto�nilo 1. Valné zhromaždenie Slovenskej jazdeckej federácie – Jazdecká oblas�
Banská Bystrica vo Zvolene so za�iatkom o 10:00 hodine  (prítomní vi�. prezen�ná listina), ktoré zvolal 
splnomocnenec  SJF pre oblas� Banská Bystrica, pán �ubomír Pau�o. 

1. Rokovanie VZ SJF JO Banská Bystrica otvoril splnomocnenec zvolený IX. VZ SJF d�a 16.11.2023 
v Lu�enci pre zvolanie 1. VZ SJF JO Banská Bystrica, pán �ubomír Pau�o 

2. Splnomocnenec p. Pau�o �ubomír vyzval delegátov VZ SJF JO Banská Bystrica, aby predložili 
návrhy na zloženie mandátovej komisie. Z pléna boli navrhnutí p. �utka Patrik, p. Gánovská Zuzana 
a p. Michálek Ladislav. VZ zvolilo mandátovú komisiu v zložení p. �utka Patrik (20 hl.), p. 
Gánovská Zuzana (22 hl.) a p. Michálek Ladislav (21 hl.). Mandátová komisia si zvolila spomedzi 
seba predsedu p. �utku Patrika. 

3. Mandátová komisia po kontrole mandátov a splnomocnení konštatovala, že zo 26 vydaných 
mandátov, prítomní oprávnení zástupcovia �lenských klubov reprezentujú 22 mandátov, �o je 
84,61%  všetkých mandátov. Mandátová komisia vyhlásila, že VZ je uznášania schopné. 

4. Splnomocnenec p. Pau�o �ubomír vyzval delegátov VZ SJF JO Banská Bystrica, aby predložili 
návrhy na zloženie pracovného predsedníctva a predsedajúceho schôdze. Z pléna boli navrhnutí do 
pracovného predsedníctva p. Ivan Jaroslav, p. Bugár Karol, p. Bagdal Alexander, p. Nagy Tibor a p. 
Paulovi� Jozef. VZ SJF JO Banská Bystrica zvolilo pracovné predsedníctvo v zložení p. Ivan 
Jaroslav (19 hl.), p. Bugár Karol (18 hl.), p. Bagdal Alexander (22 hl.). Pracovné predsedníctvo 
poverilo vedením schôdze predsedu pracovného predsedníctva p. Ivana Jaroslava. 

5. VZ SJF JO Banská Bystrica opustili delegáti p. Ambróš Ján, p. Dokoupilová Alena, p. Ivínová 
Lucia, p. Paulovi� Jozef a splnomocnenec p. Pau�o �ubomír. Mandátová komisia konštatovala, že 
po odchode horeuvedených delegátov VZ je na�alej uznášania schopné s 15 mandátmi, �o je 
57,69% všetkých mandátov. 

6. VZ SJF JO Banská Bystrica zvolil za zapisovate�a p. Bagdala  (15 hl) a za overovate�ov zápisnice p. 
Košku (15 hl) a p. Micháleka (15 hl). 

7. Predsedajúci p. Ivan oboznámil delegátov s navrhnutým programom rokovania VZ. Z pléna neboli 
podané žiadne pozme�ujúce návrhy. VZ hlasovalo o návrhu programu rokovania. Hlasovalo: za 15 
hlasov. VZ SJF JO Banská Bystrica schválil program rokovania VZ. Program bol schválený v tomto 
znení: 
1. Otvorenie a privítanie delegátov 
2. Vo�ba mandátovej komisie a správa mandátovej komisie 
3. Vo�ba pracovného predsedníctva 
4. Vo�ba zapisovate�a a overovate�ov zápisnice 
5. Schválenie programu rokovania 
6. Vo�ba volebnej a návrhovej komisie 
7. Schválenie rokovacieho poriadku 
8. Schválenie volebného poriadku 
9. Vo�ba predsedu, podpredsedu a �lenov predsedníctva jazdeckej oblasti Banská Bystrica 
10. Vo�ba kontrolóra oblasti 
11. Vo�ba �lena disciplinárnej komisie 
12. Diskusia 
13. Správa návrhovej komisie 
14. Záver 



8. VZ SJF JO Banská Bystrica si zvolilo tieto pracovné orgány:  
Volebná komisia: �utka Patrik (predseda) - 15 hlasov za 
                              Gánovská Zuzana – 15 hlasov za 
                              Michálek Ladislav – 15 hlasov za 

Návrhová komisia: Machalová Andrea (predseda) – 15 hlasov za 
                                 Koška Vladimír – 15 hlasov za 
                                 Jan�o Florián – 15 hlasov za 

9. Predsedajúci p. Ivan oboznámil delegátov s návrhom rokovacieho poriadku. Z pléna neboli podané 
žiadne pozme�ujúce návrhy. VZ hlasovalo o návrhu rokovacieho poriadku. Hlasovalo: za 15 hlasov. 
Rokovací poriadok bol schválený nadpolovi�nou vä�šinou všetkých hlasov. 

10. Predsedajúci p. Ivan oboznámil delegátov s návrhom volebného poriadku. Z pléna neboli podané 
žiadne pozme�ujúce návrhy. VZ hlasovalo o návrhu volebného poriadku. Hlasovalo: za 15 hlasov. 
Volební poriadok bol schválený nadpolovi�nou vä�šinou všetkých hlasov. 

11. Predseda volebnej komisie p. �utka predložil delegátom návrh kandidátov do volebných orgánov. 
Ako predseda predsedníctva bol navrhnutý  Ivan Jaroslav, ktorý kandidatúru sú�asne aj prijal. Za 
predsedu predsedníctva SJF JO Banská Bystrica bol zvolený  Ivan Jaroslav s po�tom hlasov 15 za. 
Ako podpredseda predsedníctva bola navrhnutá  Machalová Andrea, ktorá kandidatúru sú�asne aj 
prijala. Za podpredsedu predsedníctva SJF JO Banská Bystrica bola zvolená  Machalová Andrea 
s po�tom hlasov 15 za. Za �lenov predsedníctva boli navrhnutí a kandidatúru sú�asne aj prijali  p. 
�utka Patrik, p. Koška Vladimír a p. Bagdal Alexander. �lenovi predsedníctva SJF JO Banská 
Bystrica zvolení hlasovaním nasledovne: �utka Patrik – 15 hlasov za, Koška Vladimír – 15 hlasov 
za, Bagdal Alexander – 15 hlasov za.  

12. Predseda volebnej komisie p. �utka predložil delegátom návrh kandidátov do funkcii kontrolóra. 
Ako kontrolór  bola navrhnutá Gánovská Zuzana, ktorá kandidatúru sú�asne aj prijala. Za kontrolóra 
bola hlasovaním zvolená Gánovská Zuzana s po�tom hlasov 15 za. 

13. Predseda volebnej komisie p. �utka predložil delegátom návrh kandidátov za �lena disciplinárnej 
komisie. Za �lena disciplinárnej komisie bol navrhnutý Bugár Karol, ktorý kandidatúru sú�asne aj 
prijal. Hlasovaním za �lena disciplinárnej komisie bol zvolený Bugár Karol 15 hlasov za. 

14. V diskusii ak prvý vystúpil predseda predsedníctva p. Ivan. Po�akoval prítomným za prejavenú 
dôveru. Po�akoval (už neprítomnému) bývalému predsedovi SJF SSO a splnomocnencovi 
p.Pau�ovi, za doterajšiu prácu. Vyslovil sklamanie, že po zvolení pracovného predsedníctva niektorí 
delegáti opustili rokovanie. Základným atribútom demokracie je vedie� prija� vä�šinový názor. �alej 
povedal, že predsedníctvo je kolektívny orgán, ktorý sa bude snaži�, on ako predseda, spája�, aby 
pracovalo v záujme celej oblasti. Deklaroval úzku spoluprácu so všetkými oblas�ami a najmä s 
jazdeckou oblas�ou Žilina. 
Pani Machalová oboznámila delegátov s Vyhlásením �lenov -  ú�astníkov IX. VZ SJF v Lu�enci 
16.11.2013 a so Žiados�ou o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia SJF.  Pre�ítala �estné 
prehlásenie predsedu mandátovej komisie IX. VZ SJF p. Vojteka. 
Zástupcovia klubov predložili svoje návrhy na zástupcov jazdeckých disciplín v komisiách SJF.  
   

15. Predseda návrhovej komisie p. Machalová oboznámila delegátov s návrhom uznesenia z 1. VZ SJF 
JO Banská Bystrica. Z pléna neboli podané žiadne pozme�ujúce návrhy. VZ hlasovalo o návrhu 
uznesenia. Hlasovalo: za 15 hlasov. Uznesenie IX VZ SJF JO Banská Bystrica bolo schválené 
nadpolovi�nou vä�šinou všetkých hlasov. 

16. Záverom predseda predsedníctva SJF JO Banská Bystrica Jaroslav Ivan po�akoval prítomným za ich 
ú�as� na zasadaní VZ a zasadanie VZ ukon�il. 
















