
 

 

Informácia - Zápisnica 
 

zo stretnutia klubov a členov 
Slovenskej jazdeckej federácie - Stredoslovenskej oblasti 

Prijaté uznesenia Predsedníctva SSO 
Vígľaš 25.11.2016 

 
 
Prítomní: 
 
Jaroslav Ivan (Lučenec Koška Horse team) – predseda SSO 
Vladimír Koška (Lučenec Koška Horse team) 
Jozef Paulovič (Závada JS Hájik) 
Alexander Bagdal (Kováčovce JO) 
Jakub Vojtek (Demänovská Dolina ŠK Jasná) 
Karol Bugár (Látky Algatour Ranč pod bukmi) 
Jozef Hatala (Liptovská Sielnica Hippoclub) 
Marián Mídelka (Tomášovce JHC) 
Ladislav Michálek (Lučenec JA SOŠ) 
Tibor Nagy (Veľká Ves Ranč) 
Martin Malatinec (Vígľaš JK Masarykov dvor) 
Vladimír Lamoš (Žilina JK OVER) 
Janka Lamošová (Žilina JK OVER) 
Andrea Machalová (Zvolen Isokman) 
 
Ospravedlnení: 
Dušan Vrabec (Liptovská Sielnica Hippoclub) 
Ľubomír Paučo (Závada JS Hájik) 
Linda Fraňová (Martin Záturčie JO) 
Jozef Bučkuliak (Martin Záturčie JO) 
Lýdia Fonferová (Horná Lehota Horskí jazdci) 
Milutín Kubík (Trebostovo JS) 
 
Prezenčná listina je súčasťou tejto Informácie – Zápisnice. 
 
 
Stretnutie zástupcov klubov a členov Stredoslovenskej oblasti SJF (SSO) zvolal na základe pozvánky 
predseda SSO Jaroslav Ivan. 

 
Stretnutie otvoril Jaroslav Ivan, ktorý zároveň privítal prítomných zástupcov klubov SSO. Oboznámil 
prítomných s navrhovanými bodmi programu, ktoré boli súčasťou pozvánky. K navrhovaným bodom 
nemali nikto z prítomných pripomienky, preto boli prerokované tak ako boli navrhnuté. 

 
 
 



 

 

1/ Informácia o situácii v SJF 
 
p. Ivan – informoval o činnosti Predsedníctva SJF od Valného zhromaždenia v Nitre. Boli prijaté viaceré 
Vnútorné smernice SJF, Disciplinárny poriadok, boli menované športové komisie SJF, prijatý bol 
Rozpočet na 2016, rozbehli sa školenia športových odborníkov, zaviedol sa poriadok pri schvaľovaní SZVJ 
(nové pravidlá pre voltíž a záprahy), začala fungovať (zatiaľ v testovacej verzii) nová internetová stránka 
SJF, začalo sa pracovať na novej marketingovej politike SJF. Ďalej informoval o pracovnom stretnutí 
Predsedníctva a klubov ZSO a o pripravovanom stretnutí v BAO. Výsledkom týchto stretnutí je určenie 
zástupcu za danú oblasť (keďže tieto oblasti nemajú zvolených predsedov), ktorí budú prizývaní na 
zasadnutia Predsedníctva, budú dostávať všetky materiály a budú mať poradný hlas bez práva hlasovať. 
Vyzdvihol spoluprácu v Predsedníctve SJF a v jednotlivých komisiách SJF. Sú samozrejme aj problémy ale 
tie sa priebežne riešia. Zástupcovia z našej oblasti pracujú v jednotlivých komisiách aktívne. 
p. Paulovič – sa pýtal ohľadom informačného systému SJF 
p. Ivan – nová registrácia by mala prebiehať už v novom informačnom systéme. Preteky a 
vyhodnocovanie výsledkov sa bude zapracovávať v priebehu roku 2017. Garanciu nad týmto má 
sekretariát SJF. Nová registrácia SJF pre rok 2017 by mala zahŕňať aj "hromadné" poistenie koní, pre 
tých, čo budú mať o to  záujem. 
p. Ivan – ďalej informoval o Valnom zhromaždení SJF, ktoré sa zatiaľ neoficiálne pripravuje na marec 
2017, ako aj o termínoch ktoré bude treba v súvislosti s jeho zvolaním dodržať. Je tiež potrebné, aby 
bola spracovaná účtovná závierka, ktorú musí VZ schváliť a pre stanovenie mandátov podľa novej 
registrácie je potrebné počkať na jej spracovanie. 
p. Ivan – sa dotkol aj pripravovanej novely Zákona o športe, ktorá upravuje a spresňuje niektoré 
formulácie, ako aj vypúšťa termín "náhradné VZ". Zmeny bude treba pozorne sledovať a zapracovať do 
Stanov SJF, aby mohli byť na najbližšom VZ schválené. 
 
 
 

2/ fungovanie SSO, uzavretie pohárových súťaží (líg) 2016, majstrovské 
súťaže 2016 
 
p. Ivan – pripomenul, že zatiaľ kým nie sú zvolení ďalší členovia predsedníctva SSO je on jediným členom 
Predsedníctva SSO a plní všetky náležitosti a povinnosti Predsedníctva SSO a Predsedu SSO vyplývajúce 
zo Stanov SJF. Stretnutie klubov organizuje hlavne za účelom rozdiskutovania niektorých základných 
tém. Súčasnou hlavnou témou je zvolať/nezvolať valné zhromaždenie oblasti. V čase prvého stretnutia 
klubov SSO v júli, keď bola reálna možnosť zvolania Mimoriadneho VZ SJF, sa prítomní zhodli, že VZ 
oblasti je vhodné zvolať až po prípadnom MVZ SJF. Keďže sa MVZ SJF nekonalo a na rokovaní 
Predsedníctva SJF bolo prijaté odporúčanie na zvolanie VZ oblastí do konca januára 2017 požiadal 
prítomných o vyjadrenie sa k tejto téme.  
p. Vojtek – upozornil na možnú nelegitímnosť VZ v Nitre, nakoľko nebol dodržaný postup voľby najskôr v 
oblastiach a potom na "veľkom" VZ, kde oblastné VZ si mali zvoliť svojich predsedov, zástupcov do 
Kontrolnej komisie a ostatných komisií. Nespochybňuje, že p. Ivan bol právoplatne zvolený na predsedu 
oblasti, ale kritizoval skutočnosť, že ako predseda nezvolal doposiaľ VZ oblasti. Ďalej sa dotkol financií v 
SJF, kde žiadny legitímny orgán nerozhodol o zlúčení financií bývalých deviatich oblastí – v našom 
prípade o zlúčení financií JO Žilina a JO B.Bystrica. Ďalej navrhuje v SSO stanoviť prípravný výbor na 
zorganizovanie Valného zhromaždenia oblasti a do konca januára VZ aj uskutočniť. Na VZ oblasti si treba 
zvoliť členov Predsedníctva SSO, Kontrolóra a zástupcov do komisií SJF. 
p. Bugár – súhlasil s p.Vojtekom a veľmi ho znepokojuje postoj p. Ivana, ktorý podľa predchádzajúcej 
Zápisnice zo stretnutia (22.7.2016) uviedol "že on je doposiaľ ako predseda – jediným členom 
Predsedníctva SSO a môže rozhodovať o činnosti v oblasti, vrátane financií "de facto" aj "de iure" sám" . 



 

 

Žiada, aby bol tento zápis stiahnutý z internetovej stránky SSO a apeluje na p. Ivana, aby si uvedomil, že 
predsedníctvo je kolektívny orgán, ktorý má minimálne 3 členov. 
p. Ivan – reagoval na oboch prítomných rečníkov (pp. Vojteka a Bugára), aby si dobre preštudovali 
Stanovy a nešírili tu dezinformácie. Prízvukoval, že nemá problém zvolávať Valné zhromaždenie oblasti, 
ak sa na tom väčšina prítomných (a predpokladá, že na stretnutie prišli tí, ktorí majú záujem o dianie v 
SSO) zhodne. Informoval, že toto stretnutie klubov je zvolané práve preto, aby sa prítomní vyjadrili či je 
záujem uskutočniť VZ oblasti. Podobné stretnutie sa uskutočnilo na východe v VSO, kde sa prítomní 
zhodni, že VZ VSO je potrebné zvolať, ale  až po uskutočnení "veľkého" VZ SJF, ktoré môže stanoviť 
určité súvislosti, ktoré sa musia riešiť v oblastiach formou následných valných zhromaždení. Treba si 
uvedomiť, že každé VZ niečo stojí, nakoľko treba pripraviť pozvánky, rokovací a volebný poriadok, 
prenajať sálu, prípadne obed a pod.  
Pripomenul p. Bugárovi, že za vyjadrením ohľadom "rozhodovania o činnosti v oblasti, vrátane financií" 
si stojí a interpretácia "predsedníctva ako kolektívneho orgánu, ktorý má minimálne 3 členov" nemá 
oporu v Stanovách ani v Zákone a je to len výmysel. Nechce však toto právo zneužívať a práve preto je 
zvolané aj toto a minulé stretnutie klubov. 
Pripomenul ďalej, že VZ oblasti má podľa Článku XV. bodu 2, písmena b) právomoc voliť a odvolávať len 
členov Predsedníctva oblasti (okrem predsedu, ktorý je volený "veľkým" VZ SJF) a vôbec nie kontrolóra a 
zástupcov do komisií ako tvrdí p. Vojtek. 
p. Bugár – poznamenal, že ak p.Ivan vyplatí financie (podľa zaslaného návrhu) na základe tohto 
stretnutia, bude to nezákonné. 
p. Machalová – reagovala podozrením, že pp. Vojtek a Bugár prišli na stretnutie s úmyslom rozoštvať 
prítomných a nič konštruktívne nevyriešiť. 
p. Malatinec – veľmi rozmýšľal či na toto stretnutie prísť, nakoľko je zaneprázdnený, a navyše po 
nedávnom nedorozumení s istou členkou SSO ani nemal veľkú chuť. Rozhodol sa však a prišiel. Reagoval 
na p. Vojteka, že by sme sa nemali sústrediť na to čo bolo ale držať sa teraz platných stanov. 
p. Vojtek sa vyjadril na adresu p. Malatinca ohľadom jeho znalostí Stanov SJF 
p. Hatala – upozornil p. Vojteka, aby tu nikoho neurážal 
 
Reakciou p. Malatinca bol jeho odchod zo stretnutia. Stretnutie opustil následne aj p. Bagdal 
 
p. Vojtek – spochybnil účasť p.Hatalu na tomto stretnutí, nakoľko nie je členom SJF 
p. Hatala sa prezentoval splnomocnením, ktoré obdržal od štatutára klubu na zastupovanie klubu na 
tomto stretnutí 
p. Ivan – pripomenul, že toto stretnutie je stretnutím zástupcov klubov a ak štatutár Hippoclubu p. 
Vrabec splnomocnil na zastupovanie p.Hatalu, tak to bude rešpektovať 
pp. Nagy, Machalová – vyzvali p.Vojteka a p.Bugára, aby rokovali konštruktívne a nerozoštvávali 
prítomných 
p. Ivan – vyzval prítomných na pokoj a prezentoval snahu pokračovať v rokovaní o momentálne hlavnej 
téme, a to zvolať/nezvolať VZ oblasti 
 
pp. Paulovič, Mídelka, Nagy, Koška, Lamoš, Lamošová, Machalová, Hatala  a Michálek – sú pre zvolanie 
VZ, ale až po uskutočnení "veľkého" VZ SJF. Ak by sme uskutočnili VZ oblasti v januári a na "veľkom" VZ 
SJF sa situácia vyvinie tak, že bude treba opätovne zvolať VZ oblasti bude to zbytočné mrhanie 
financiami SSO.  
 
p. Vojtek - pripomenul, že rozhodovaciu právomoc v oblasti má Predsedníctvo oblasti a nie Predseda. A 
keďže SSO predsedníctvo nemá, nemá kto rozhodovať. 
p. Ivan – citoval, Článok XVI. bod 1 Stanov SJF: "Predsedníctvo jazdeckej oblasti SJF je výkonným 
orgánom SJF pre riadenie činnosti SJF na úrovni oblasti SJF" – v tom má p.Vojtek pravdu, ale čítajme 
ďalej: "Predsedom jazdeckej oblasti SJF (a zároveň členom Predsedníctva jazdeckej oblasti SJF) sa stáva 



 

 

člen Predsedníctva SJF zvolený VZ SJF pre príslušnú jazdeckú oblasť". Prízvukoval "... (a zároveň členom 
Predsedníctva jazdeckej oblasti) ..." Takže z uvedeného vyplýva, že aj sám predseda tvorí Predsedníctvo 
oblasti a môže rozhodovať, a ak sa tu prítomní na niečom dohodnú on sám ako predsedníctvo SSO 
príjme uznesenie a sám ho aj vykoná, či sa to pp. Vojtekovi a Bugárovi bude páčiť alebo nie.  
p. Vojtek – tu na mieste prehlásil, že urobí všetko preto, aby "to" p. Ivanovi "neprešlo" a pripomenul, že 
už "si poradil" aj s väčšou skupinou ľudí v SJF ako je táto - prítomná na tomto stretnutí. 
 
p. Koška – vyzdvihol prácu p.Ivana od jeho zvolenia po VZ v Lučenci 2013, ako aj dôležitú úlohu 
p.Vojteka v súdnom procese v kauze SJF vs. Chovan. Viackrát sa už vyjadril, že vníma pôsobenie p. Ivana 
vo funkcii člena Predsedníctva SJF a Predsedu SSO ako nesmierne dôležité, spravodlivé a čestné. 
p. Vojtek – doplnil, že aj vďaka nemu tu dnes p. Ivan sedí ako predseda SSO 
 
Všetci prítomní, okrem pp. Vojteka a Bugára sa zhodli na tom, že VZ oblasti treba uskutočniť až po 
"veľkom" VZ SJF. 
 
Uznesenie 12: Predseda SSO bude zvolávať Valné zhromaždenie SSO, až po uskutočnení Valného 
zhromaždenia SJF, a to v zmysle Článku XV, bodu 3 Stanov SJF najneskôr však do 27.6.2017. 
 
p. Ivan – ešte poznamenal, že hlavne v zmysle Zákona o športe (a čiastočne aj podľa Stanov SJF) má 
možnosť zvolať mimoriadne VZ oblasti aj Kontrolór SJF, tak ak sú pochybnosti o jeho rozhodnutí, je 
možné vec riešiť. 
 
p. Ivan – informoval, o majstrovských súťažiach v SSO, kde sa uskutočnili MSSO v drezúre juniorov 
(Trebostovo), MSSO v skokoch detí a juniorov (Vígľaš) pony a dospelých (Liptovská Sielnica) a vo 
všestrannosti juniorov (Lučenec). Všetky súťaže boli vyhodnotené a odmenené pohármi a/alebo 
medailami.  Poďakoval organizátorom a tiež komisii všestrannej spôsobilosti SJF (prítomným pp. 
Bugárovi a Mídelkovi) za finančnú podporu pretekov v Lučenci. 
Ďalej informoval, že k 15.11.2016 boli zapracované do oblastných pohárových súťaží (líg) všetky 
pripomienky k výsledkom a na internetovej stránke sú zverejnené konečné výsledky. 
 
Uznesenie 13: Predsedníctvo SSO potvrdzuje konečné výsledky Pohárových súťaží (líg), a to 
Stredoslovenského skokového pohára, Stredoslovenského drezúrneho pohára a Stredoslovenského 
pohára vo všestrannej spôsobilosti, tak ako sú uvedené na internetovej stránke SSO. 
 

 
 
3/ menovanie garantov za jednotlivé jazdecké disciplíny SJF 
 
Prítomní sa zhodli na potrebe stanovenia garantov za jednotlivé jazdecké disciplíny – najmä skoky, 
drezúru a všestrannosť, ktorí budú nápomocní predsedovi SSO pri riešení aktuálnych otázok ohľadom 
disciplín. Po diskusií a telefonátoch (keďže niektorí navrhnutí neboli prítomní) boli stanovení: za skoky 
Patrik Čutka, za drezúru Linda Fraňová a za všestrannosť Marián Mídelka. Za vytrvalosť, záprahy a voltíž 
nepadli zatiaľ žiadne návrhy. 
  
Uznesenie 14: Predsedníctvo SSO ustanovuje garantov za jednotlivé jazdecké disciplíny, ktorí budú úzko 
spolupracovať s Predsedom SSO, a to za skoky Patrika Čutku, za drezúru Lindu Fraňovú a za všestrannosť 
Mariána Mídelku. 
 
 



 

 

4/ galavečer 2016 – vyhodnotenie návrhov a výber spoluorganizátora 
 
p. Ivan – informoval, že do stanoveného termínu 15.11.2016 sa neprihlásil žiadny uchádzač o 
spoluorganizovanie Galavečera. 
pp. Hatala, Lamoš – vyslovili názor, že s minulým Galavečerom vo Vígľaši boli viacerí spokojní a 
navrhujú, aby bol oslovený opätovne JK Masarykov dvor Vígľaš na spoluorganizovanie Galavečera 
 
Prítomní s uvedeným názorom súhlasili. 
 
Uznesenie 15: Predsedníctvo SSO poveruje Predsedu SSO oslovením a dojednaním ďalších podmienok s 
JK Masarykov dvor Vígľaš ohľadom spoluorganizovania Galavečera 2016 v termíne január-február 2017.   
 
p. Hatala – navrhuje, aby sa v budúcnosti zvážil termín na organizovanie Galavečera mimo plesovú 
sezónu a to na prvú polovicu decembra v danom roku. 
 
 
 

5/ základné princípy rozdelenia financií SSO a návrhy na ocenených pre rok 
2016 
 
p. Ivan – informoval, že všetkým klubom bol spolu s pozvánkou zaslaný aj návrh rozdelenia financií SSO 
pre rok 2016 a mal sa možnosť k nemu každý vyjadriť. Tento návrh predtým konzultoval s viacerými 
členmi SSO avšak je potrebné doriešiť niektoré detaily. Vysvetlil prítomným základný princíp návrhu, kde 
sú zohľadnené financie aj po bývalých JO Žilina a JO Banská Bystrica, ktoré si vedie v pomocnej evidencii 
a budú prednostne použité na vyplatenie aktivít klubov a členov v tej ktorej bývalej oblasti. Informoval o 
zostatkoch pred rozdelením financií za rok 2016. 
p. Lamoš – vyslovil názor, že po uzavretí roku 2015 a vyplatení podlžností pre kluby bývalej JO Žilina a po 
rozdelení pre rok 2016 už nie je potrebné financie deliť v pomocnej evidencií na JO ZA a JO BB. 
p. Ivan – informoval, že v pomocnej evidencii po navrhovanom rozdelení pre rok 2016 ostáva pre rok 
2017 v JO ZA 1271 € a v JO BB 729 € a spravodlivé a transparentné bude tie financie prerozdeliť pre 
aktivity klubov v daných bývalých oblastiach. Dodal, že ešte sa plánujú sústredenia v drezúre v lokalite 
Martina a Žiliny – tam by sa mali použiť financie po bývalej JO ZA. 
p. Hatala – nie je to už potrebné komplikovať a deliť to na JO ZA a JO BB. 
p. Ivan – navrhol, aby sa ešte pre rok 2017 použila táto pomocná evidencia a pre rok 2018 už budú 
financie bez ohľadu na zostatky zlúčené a pomocná evidencia zanikne. 
 
S uvedeným prítomní súhlasili. 
 
Uznesenie 16: Predsedníctvo SSO poveruje Predsedu SSO, aby aj pre rok 2017 viedol okrem riadnej 
účtovnej evidencie SSO aj pomocnú účtovnú evidenciu po bývalých JO Žilina a JO B. Bystrica. Pre rok 
2018 už budú zostatky financií podľa pomocnej evidencie zlúčené a pomocná evidencia zanikne. 
 
p. Ivan – pokračoval v prezentovaní návrhu na delenie financií podľa jednotlivých bodov návrhu.  
 
Počas prezentovania návrhu na rozdelenie financií SSO stretnutie opustili pp. Vojtek a Bugár 
 
Prítomní sa zhodli na rozdelení financií s úpravami a poznámkami. Výsledný návrh s úpravami a 
poznámkami je uvedený v prílohe tejto Informácie – Zápisnice. 
 



 

 

Uznesenie 17: Predsedníctvo SSO schvaľuje rozdelenie financií SSO pre rok 2016 (s poznámkami), tak 
ako je uvedené v prílohe tejto Informácie – Zápisnice. Kluby SSO (resp. jazdci SSO) zašlú aktuálne číslo 
účtu Predsedovi SSO. 
 
p. Ivan – navrhuje, aby boli na Galavečeri ocenení traja najlepší jazdci v skokoch, drezúre a všestrannosti 
v každej kategórii podľa pohárových súťaží. Vo vytrvalosti traja najlepší jazdci podľa celoslovenského 
rebríčka a v záprahoch najlepší klub. 
p. Koška – je za to, aby boli ocenení viacerí jazdci - najmä v skokoch 
p. Machalová – súhlasí s p.Koškom a navrhuje, aby vzhľadom k najväčšiemu počtu zúčastnených dvojíc v 
skokovom pohári, bolo vyhodnotených najlepších päť dvojíc v každej kategórii  
 
Prítomní sa zhodli na ocenení najlepších jazdcov, klubov a koní na Galavečeri 2016 nasledovne: 
Skoky: podľa Stredoslovenského skokového pohára - prvých päť dvojíc v kategórií dospelých, juniorov, 
detí a little. Kôň roka a Klub roka. 
Drezúra: podľa Stredoslovenského drezúrneho pohára - prvý senior (je len jeden), prví traja v kategórii 
juniorov, detí a little. Kôň roka, Mladý kôň roka a Klub roka. 
Všestrannosť: podľa Stredoslovenského pohára vo všestrannej spôsobilosti - prvé tri dvojice v kategórii 
dospelých a juniorov. Kôň roka, Mladý kôň roka a Klub roka 
Vytrvalosť: prví traja jazdci podľa celoslovenského rebríčka. Klub roka. 
Záprahy: najlepší klub   
 
Ocenení obdržia na Galavečeri poháre. Podklady (menovité zoznamy) dodajú Predsedovi SSO pp. Bagdal 
(skoky a všestrannosť) a Balážová (drezúra).  
Na Galavečeri bude vyhodnotený aj Celoslovenský skokový pony pohár. Ceny pre najlepších pony 
jazdcov a kone bude financovať pony komisia SJF a sponzori. Garantom tohto vyhodnotenia je p. 
Machalová. 
 
Uznesenie 18: Predsedníctvo SSO schvaľuje ocenenia (poháre) na Galavečeri 2016 pre najlepších 
jazdcov, kone a kluby pre rok 2016 nasledovne: 
Skoky: podľa Stredoslovenského skokového pohára - prvých päť dvojíc v kategórií dospelých, juniorov, 
detí a little. Kôň roka a Klub roka. 
Drezúra: podľa Stredoslovenského drezúrneho pohára - prvý senior (je len jeden), prví traja v kategórii 
juniorov, detí a little. Kôň roka, Mladý kôň roka a Klub roka. 
Všestrannosť: podľa Stredoslovenského pohára vo všestrannej spôsobilosti - prvé tri dvojice v kategórii 
dospelých a juniorov. Kôň roka, Mladý kôň roka a Klub roka 
Vytrvalosť: prví traja jazdci podľa celoslovenského rebríčka. Klub roka. 
Záprahy: najlepší klub 
Na zakúpenie pohárov sa poveruje Predseda SSO v spolupráci s ustanovenými garantmi za jednotlivé 
jazdecké disciplíny. 
 

 
 

6/ plán činnosti pre rok 2017, pohárové a majstrovské súťaže 2017 
 

p. Ivan – informoval o pripravovaných dvoch drezúrnych sústredeniach v roku 2017 v JK Martin Záturčie. 
Na tieto sústredenia sa predbežne plánuje príspevok zo SSO po 120-200€ z financií po JO ZA. 
p. Hatala – informoval o plánovaných 9-10 skokových sústredeniach v Liptovskej Sielnici pre mladých 
jazdcov do 25 rokov. 
p. Machalová – podotkla, že na tieto sústredenia v Liptovskej Sielnici plánuje prispieť aj skoková komisia 
SJF, je to v štádiu schvaľovania 



 

 

 
V ďalšej časti sa prítomní venovali úprave najmä skokových pravidiel Stredoslovenského skokového 
pohára. Zhodli sa na zachovaní súťaže ako súťaže dvojíc, avšak pri priebežnom a aj výslednom 
vyhodnotení sa bude pri jazdcoch s viacerými koňmi brať do úvahy len jeho najlepšie umiestnenie 
(dvojice jazdec – kôň). 
Uvedené bude aplikované aj do Stredoslovenského pohára vo všestrannej spôsobilosti. 
 
Uznesenie 19: Predsedníctvo SSO schvaľuje zmenu pravidiel Stredoslovenského skokového pohára a 
Stredoslovenského pohára vo všestrannej spôsobilosti s účinnosťou od roku 2017 nasledovne: súťaže 
budú zachované ako súťaž dvojíc, avšak pri priebežnom a aj výslednom hodnotení sa bude pri jazdcoch s 
viacerými koňmi brať do úvahy len jeho najlepšie umiestnenie. Upravené pravidlá pre rok 2017 budú 
zverejnené na internetovej stránke SSO do 15.12.2016. 
 
Majstrovským súťažiam SSO pre rok 2017 sa prítomní venovali len okrajovo, keďže ešte nie sú známe 
termíny všetkých pretekov.  
 

 
 

7/ rôzne a diskusia 

 
V neformálnej diskusii sa prítomní venovali rôznym témam a na záver vyslovili poľutovanie nad počinmi 
a vyjadreniami niektorých členov SSO, ktorí takto znechucujú či už nových zanietených "koniarov", alebo 
aj dlhoročných jazdeckých odborníkov. 
 

 
Prítomní poverili p. Ivana vypracovaním Informácie - Zápisnice z tohto stretnutia ("výstupy" ktoré bude 
možné považovať za uznesenia Predsedníctva SSO) a jej zverejnením na internetovej stránke oblasti. 

 
Na záver Jaroslav Ivan poďakoval prítomným za účasť a stretnutie zástupcov klubov a členov SSO 
ukončil. 

 
 

           Vo Vígľaši 25.11.2016         
 
 

 
zapísal: Jaroslav Ivan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA – STREDOSLOVENSKÁ OBLASŤ 

ROZDELENIE FINANCIÍ KLUBOM A JAZDCOM PRE ROK 2016 

 

Popis situácie: 

Po vynesení rozsudku súdu na jar tohto roka v kauze Chovan vs SJF boli zrušené Jazdecké oblasti 
Žilina a Banská Bystrica a stav sa vrátil k Stredoslovenskej oblasti, t.j. oblasti boli opätovne zlúčené. 
Tento stav bol potvrdený aj na VZ SJF v Nitre v júni 2016. Na základe rozhodnutia predsedníctva SJF 
boli zostatky financií SJF, ktoré ostali na účtoch po JOZA v sume cca 3588€ a JOBB v sume cca 1292€ 
zlúčené na účte JOBB a tento sa stal novým účtom SSO.  

Následne boli na účet SSO poukázané aj financie zo SJF pre rok 2016 v sume cca 5310€ . Na stretnutí 
klubov SSO vo Vígľaši 22.7.2016 boli okrem iného odkonzultované a schválené aj nasledovné úkony 
týkajúce sa financií: 

- uhradenie podlžností JOZA voči klubom a členom JOZA z roku 2015 v celkovej výške 1040,00€, ktoré 
boli uznesením JOZA schválené, ale neboli doposiaľ vyplatené.  

- vysporiadanie podlžností JOZA z roku 2015 voči SJF vo výške 249,90€ a voči JOBB vo výške 28,73€. 

- zostavenie pomocnej evidencia tak, aby zostatky na účtoch oboch bývalých oblastí JOBB a JOZA boli 
vyčerpané pre účely klubov a jazdcov z danej oblasti – "účelové financie". Financie pridelené zo SJF 
pre rok 2016 už budú čerpané spoločne – "spoločné financie" 

Pomocná evidencia je v Prílohe 

 

Po horeuvedených a iných úhradách a poplatkoch je stav k 25.11.2016 nasledovný: 

Východiskový stav (údaje sú zaokrúhlené): 

SSO "spoločné" : 5527,- € (banka 5447€, pokladňa 80€) 

JO BB "účelové" (v banke na základe pomocnej evidencie – viď Príloha): 1329,- € 

JO ZA "účelové" (v banke na základe pomocnej evidencie – viď Príloha): 2371,- € 

SPOLU: 9227,- € 

ešte príde doplatok zo SJF za kluby a členov SSO mínus poplatky za 11 a 12/2016    

 

Principiálne rozdelenie financií SSO pre rok 2016 

 

Delenie v prvom slede ("spoločné financie"): 

1. Kluby - organizátori pretekov (+ majstráky)     1957 

2. Jednotlivci – rebríčky, výsledky MSR, MSSO, Ligy    2200 

3. Galavečer (poháre a diplomy)        600 

4. Iné             500 

SPOLU výdaje v prvom slede      5257,- € 

 

Delenie v druhom slede ("účelové financie")        

5. Podpora z účelových financií JOBB        600 

6. Podpora z účelových financií JOZA      1100 

SPOLU výdaje v druhom slede        1700,- € 



 

 

1. Kluby - organizátori pretekov - 1957,- € 

príspevok za štart: S=0,50€ D, E, C=2,0€ 

príspevok za majstrák SSO: 250€ / kategóriu 

Klub      poč.štartov       €                majstrák €      Spolu € 

Hippoclub L.Sielnica S - 1185 0* 250+250 500 

JO Kováčovce S - 63 32 
 

32 

JK Masarykov dvor Vígľaš S - 546 0* 250+250 500 

Koška HT Lučenec S - 101 51 
 

51 

Carmina R. Sobota S - 62 31 
 

31 

JK Hájik Závada S - 50 25 
 

25 

JA pri SOŠ Lučenec C - 11 0* 250 250 

JC Farma Gíreth Kaľamenová E - 28 56 alebo 0**** 
 

56 alebo 0 

JK Beri Nová Baňa D - 34 68 alebo 0** 
 

68 alebo 0 

JO pri SOŠ Turany (neexist.) D - 17 
   

JS Polet Trebostovo D - 97 194 alebo 69*** 250 444 alebo 319 

SPOLU 
  

1957 alebo upravené 

POZNÁMKY 

* - financie boli schválené priamo zo SJF ako podpora organizátorom pretekov  z rozpočtu skokovej komisie SJF (L.Sielnica 1500,-€ a 

Vígľaš 1000,-€) a z rozpočtu komisie všestrannosti SJF (Lučenec 800,-€) 

** - financie pre Novú Baňu boli navrhnuté priamo zo SJF ako podpora organizátorom  pretekov  z rozpočtu drezúrnej komisie SJF vo výške 

125,-€. Ak budú schválené Predsedníctvom SJF podpora zo SSO nebude potrebná. 

*** - financie pre Trebostovo boli navrhnuté priamo zo SJF ako podpora organizátorom  pretekov  z rozpočtu drezúrnej komisie SJF vo výške 

125,-€ . Ak budú schválené Predsedníctvom SJF podpora zo SSO bude vo výške suma 69 € (čo je doplatkom od SSO do prislúchajúcej výšky 
194 €)  

**** - financie pre Kaľamenovú boli navrhnuté priamo zo SJF ako podpora organizátorom pretekov  z rozpočtu vytrvalostnej komisie SJF vo 
výške 1000,-€. Ak budú schválené Predsedníctvom SJF podpora zo SSO nebude potrebná. 

 

2. Jednotlivci – 2200,- € 

podľa jednotlivých disciplín – delené podľa percentuálneho zastúpenia členov v danej disciplíne: 

 

SKOKY 1400,- (63,73%) 

MSR skoky Michaela Ješková Al Asil L.Mikuláš – 1.ml.j. – 200  

MSR skoky Samuel Matejka Martin Záturčie JO – 2.ml.j. – 150 

MSR skoky Viktória Dibdiaková Vrútky JK Admeum – 3.deti – 100 

MSR pony Marianna Antalíková V.Ves Ranč – 1.pony – 200 

MSR pony Michaela Balážová Martin Záturčie JO – 2.pony - 150 

 

MSSO skoky Tereza Gulašová L.Sielnica Hippoclub – 1.deti – 50 

MSSO skoky Alexandra Machalová Zvolen Isokman – 2.deti – 30 

MSSO skoky Stanislava Kramorišová L.Sielnica Hippoclub – 3.deti – 10 

MSSO skoky Samuel Matejka Martin Záturčie JO – 1.jun – 50 

MSSO skoky Norbert Horváth Lučenec KHT – 2.jun – 30 

MSSO skoky Mária Zvarová Tomášovce JHC – 3.jun – 10 

MSSO skoky Nikola Mišíková Martin Záturčie JO - 1.sen – 50 

MSSO skoky Táňa Hatalová L.Sielnica Hippoclub – 2.sen – 30 



 

 

MSSO skoky Lucia Kohútová Sl.Ľupča WH – 3.sen – 10 

MSSO skoky Alexandra Machalová Zvolen Isokman – 1.pony – 50 

MSSO skoky Tereza Gulašová L.Sielnica Hippoclub – 2.pony – 30 

MSSO skoky Anna Lišuchová Mútnik JK Epona – 3.pony – 10 

 

SSSP – liga skoky Táňa Hatalová L.Sielnica Hippoclub – 1.sen – 50  

SSSP – liga skoky Táňa Hatalová L.Sielnica Hippoclub – 2.sen – 40  

SSSP – liga skoky Katarína Košecká L.Sielnica Hippoclub – 3.sen – 30  

SSSP – liga skoky Michaela Ješková Al Asil L.Mikuláš – 1.jun – 30  

SSSP – liga skoky Michaela Ješková Al Asil L.Mikuláš – 2.jun – 20  

SSSP – liga skoky Samuel Matejka Martin Záturčie JO – 3.jun – 10 

SSSP – liga skoky Tereza Gulašová L.Sielnica Hippoclub – 1.deti – 30  

SSSP – liga skoky Stanislava Kramorišová L.Sielnica Hippoclub – 2.deti – 20  

SSSP – liga skoky Viktória Dibdiaková Vrútky Admeum – 3.deti – 10  

 

 

DREZÚRA 350,- (15,81%) 

MSR drezúra Martina Kollová Badín JK Limfora – 3.ml.jun. – 70 

MSR drezúra Michaela Balážová Martin Záturčie – 3.deti – 70 

 

MSSO drezúra Martina Kollová Badín JK Limfora – 1.jun – 30 

MSSO drezúra Michaela Pavlovičová Zvolen Isokman – 2.jun - 20 

MSSO drezúra Mária Anna Gábrišová Badín JK Limfora – 3.jun – 10 

 

SSDP – liga drezúra Jana Rengevičová L.Mikuláš ŠK Grafon – 1.sen – 30  

SSDP – liga drezúra Martina Kollová Badín Limfora JK – 1.jun – 30 

SSDP – liga drezúra Mária Anna Gábrišová Badín Limfora JK – 2.jun – 20 

SSDP – liga drezúra Kornélia Šályová L.Sielnica Hippoclub – 3.jun – 10 

SSDP – liga drezúra Michaela Balážová Martin Záturčie – 1.deti – 30 

SSDP – liga drezúra Katarína Košinová R.Sobota KPKRJ – 2.deti – 20 

SSDP – liga drezúra Lea Viviána Belková Nová baňa Beri klub – 3.deti – 10 

 

VŠESTRANNOSŤ 140,- (6,24%) 

MSR všestrannosť Simona Gánovská Látky Algatour Ranč pod bukmi – 1.jun - 55 

MSR všestrannosť Zuzana Gánovská Látky Algatour Ranč pod bukmi – 2.jun - 40 

 

MSSO všestrannosť Simona Gánovská Látky Algatour Ranč pod bukmi – 1.jun – 20 

MSSO všestrannosť Zuzana Gánovská Látky Algatour Ranč pod bukmi – 2.jun – 15 

MSSO všestrannosť Marianna Antalíková V.Ves Ranč – 3.jun – 10 

 



 

 

VYTRVALOSŤ 260,- (11,90%) 

podľa celoslovenského rebríčka 

Boubol Feras L.Mikuláš Al Asil - 60 

Bouboluvá Feiruz L.Mikuláš Al Asil - 60 

Szabó Csaba L.Mikuláš Al Asil - 50 

Chlpáčová Simona Horná Lehota HJ - 40 

Toriška Karol L.Mikuláš Al Asil - 30 

Marková Simona - L.Mikuláš Al Asil - 20 

 

ZÁPRAHY 50,- (2,32%)  

Jazdci klubu Martin Záturčie - 50 

 

3. Galavečer – 600,- € 

poháre pre ocenených v zmysle Uznesenia č.18 

 

4. Iné – 500,-€ 

Vedenie internetovej stránky – Alexander Bagdal – 300 

Časomiera a iné (servis, údržba a pomoc organizátorom pretekov) – Alexander Bagdal – 200 
(organizátori pretekov nemuseli platiť za spracovanie výsledkov a časomieru) 

Činnosti vykonávané zdarma (bez nároku na odmenu): 

Alexander Bagdal – spracovanie skokového SSO pohára a pohára SSO vo všestrannosti 

Jana Balážová – spracovanie SSO drezúrneho pohára 

Andrea Machalová – spracovanie Slovenskej pony ligy 

 

5. "Druhý sled" Podpora z účelových financií JOBB – 600,- € 

Podporný program pre jazdeckú disciplínu všestranná spôsobilosť 

(paušál 20 + L 50€, ZL 30€, Z 10€) – spolu: max 600,-€ 

Ivana Lőrinčíková Lučenec KHT – 200 alebo 0 v prípade, že bude Predsedníctvom SJF schválená vyššia podpora ako 

200€ (navrhované komisiou všestrannosti SJF je 800€), resp. bude riešené doplatkom zo SSO, ak schválená podpora zo SJF 
bude nižšia ako 200€ 

Marián Mídelka Tomášovce JHC - 40 

Matej Marčok Sl. Ľupča WH - 30 

Ivan Sihelský R.Sobota KPKRJ – 30 

Zuzana Gánovská Látky Algatour Ranč pod bukmi - 110 alebo 0 v prípade, že bude Predsedníctvom SJF 

schválená vyššia podpora ako 110€ (navrhované komisiou všestrannosti SJF je 800€), resp. bude riešené doplatkom zo SSO, 
ak schválená podpora zo SJF bude nižšia ako 110€ 

Simona Gánovská Látky Algatour Ranč pod bukmi – 100 alebo 0 v prípade, že bude Predsedníctvom SJF 

schválená vyššia podpora ako 100€ (navrhované komisiou všestrannosti SJF je 800€), resp. bude riešené doplatkom zo SSO, 
ak schválená podpora zo SJF bude nižšia ako 100€ 

Mariana Antalíková Veľká Ves Ranč - 30 

Ján Melicher R.Sobota KPKRJ - 30 

Veronika Oravcová Lučenec JA SOŠ - 30  

 



 

 

6. "Druhý sled" Podpora z účelových financií JOZA – 1100,- € 

Podporný program – talentovaní mladí skokani (ml.jazdci, juniori, deti) 

Táňa Hatalová L.Sielnica Hippoclub (ml.j. 6xST, ST+) - 400 

Michaela Ješková Al Asil L.Mikuláš (jun 7xST, 18xST+) – 0 podpora je plánovaná a navrhnutá skokovou komisiou 

SJF z kapitoly talentovaná mládež – navrhovaná suma je 1500,-€ a podlieha schváleniu Predsedníctvom SJF  

Samuel Matejka Martin Záturčie JO (jun 3xST) – 300 

Tereza Gulašová L.Sielnica Hippoclub (deti 2xS) – 200 

Stanislava Kramorišová L.Sielnica Hippoclub (deti L) – 100 

Viktória Dibdiaková Vrútky JK Admeum (deti L) - 100 

 

Plánované zostatky pre rok 2017  

SSO – "spoločné": 270 € plus doplatok zo SJF za kluby a členov SSO k 30.11.2016 – mínus poplatky 

JOBB – "účelové": 729 € 

JOZA – "účelové": 1271 € 

 

 

 

Vo Vígľaši 25.11.2016      Jaroslav Ivan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha: POMOCNÁ EVIDENCIA SSO (JO BB a JO ZA) 

 

Pomocná evidencia JOBB 

prevod z minulého obdobia:    1300,46 

preúčtovaná pohľadávka z JO ZA       28,73 

Zostatok k 30.11.2016    1329,19   - rôzne poplatky 

Zostatok zaokrúhlene k 30.11.2016  1329,00 

 

Pomocná evidencia JOZA 

prevod z minulého obdobia:    3588,67 

preúčtovaný záväzok voči JOBB           -28,73 

preúčtovaný záväzok voči SJF         -249,90 -0,18 

JOZA 2015 Mlynčeková            -50,00 -0,18 

JOZA 2015 Hanáková            -40,00 -0,18 

JOZA 2015 Bagdal           -150,00 -0,18 

JOZA 2015 JK Húšť             -60,00 -0,18 

JOZA 2015 L.Sielnica          -180,00 -0,18 

JOZA 2015 Hatalová           -160,00 -0,18 

JOZA 2015 Matejka           -180,00 -0,18 

Vklad do pokladne M.Kubík (- poplatok)      73,75     

JOZA 2015 Ješková             -80,00 -0,18 

JOZA 2015 Dolná Lehota - SOŠ Turany          -30,00 -0,18 

JOZA 2015 Boubol             -80,00 -0,18 

Zostatok k 30.11.2016    2371,81   - rôzne poplatky 

Zostatok zaokrúhlene k 25.11.2016  2371,00 

 
 
 
 
 
Vo Vígľaši 25.11.2016      Jaroslav Ivan 

 
 
 
 
 
 


