
                                   ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSEDNÍCTVA SSO SJF 

spojeného so stretnutím klubov konaného dňa  12.12.2020 vo Vígľaši – Masarykov Dvor 

 

Prítomní členovia predsedníctva:  

Ľubomír Paučo – predseda SSO 

Andrea Machalová - člen 

Jozef Bučkuliak – člen - ospravedlnený 

 

Ad 1/ Predseda SsO SJF Ľubomír Paučo otvoril zasadnutie, privítal prítomných zástupcov klubov 

a členku predsedníctva a oboznámil ich s navrhovaným programom zasadnutia:  

1. Otvorenie 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice 

3. Informácia o situácii v SJF 

4. Fungovanie SSO v roku 2020 

5. Športová sezóna 2020 a Pohárové súťaže 2020 

6. Stav finančných prostriedkov SSO a návrh na prerozdelenie finančných 

prostriedkov pre rok 2020 

7. Majstrovské súťaže SSO v roku 2021 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Záver 

Predsedníctvo SsO schválilo program zasadnutia tak ako bol navrhnutý predsedom. 

HLASOVANIE: ZA – 2 / Paučo, Machalová /, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL – 1 / Bučkuliak / 

Ad 2/ Predsedníctvo SsO schválilo za zapisovateľa zápisnice Andreu Machalovú a za overovateľa 

Ľubomíra Pauča. 

HLASOVANIE: ZA – 2 / Paučo, Machalová /, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL – 1 / Bučkuliak / 

Ad 3/ Predseda SsO Ľubomír Paučo poinformoval prítomných o činnosti v predsedníctve SJF v sezóne 

2020, ktorá bola výrazne ovplyvnená nepriaznivou epidemiologickou situáciou COVID-19, čím došlo 

k obmedzeniu organizácie pretekov ako aj zasadnutí predsedníctva. Schválenou novinkou sú jazdecké 



školy, ktoré môžu robiť pre svojich členov vo výcviku domáce súťaže, schválili sa za účelom zvýšenia 

členskej základne SJF a tým prípadné navýšenie finančných prostriedkov pre náš športový zväz.  

 V auguste 2020 došlo k zmene skokovej komisie SJF, kde po abdikácii predsedu Tomáša Kuchára boli 

zvolení noví členovia Skokovej komisie SJF – predseda Monika Gonos Noskovičová, členovia Martin 

Bulík a Silvia Gavorníková. Vzhľadom na to že všetci členovia sú z Bratislavskej oblasti, predsedníctva 

SsO aj VsO oblasti požiadali predsedníctvo SJF o dovolenie členov do skokovej komisie SJF za 

stredoslovenskú a východoslovenskú oblasť, navrhovaných členov však predsedníctvo SJF 

neschválilo. 

Ad 4/ Ľubomír Paučo zhrnul sezónu 2020 v stredoslovenskej oblasti, prebehli Majstrovstvá SSO 

v skoku v dvoch termínoch – pony, deti a juniori + družstvá v auguste vo Vígľaši – Masarykov Dvor 

a seniori a družstvá v septembri v HIPPOCLUBe v Liptovskej Sielnici. Vígľaš MD bol aj organizátorom 

drezúrnych pretekov a pretekov vo všestrannej spôsobilosti. Okrem toho preteky zorganizovali 2x 

Gíreth Kaľamenová / vytrvalosť /, Húšť Dlhá nad Oravou a  BERI Nová Baňa drezúry a CARMINA 

Rimavská Sobota v skokoch. Viac pretekov v oblasti pre pandémiu Covid-19 sa nepodarilo 

zorganizovať. Vo všestrannosti  sa konali len 1 preteky  a jedny MSR vo Vigľaši MD. 

Ad 5/  Predsedníctvo po porade s prítomnými zástupcami klubov SsO schválilo kľúč pre vyhodnotenie 

Pohárových súťaží za rok 2020, taktiež sa dohodlo odovzdanie pohárov najúspešnejším jazdcom za 

roky 2019 a 2020 podľa aktuálnej situácie na najbližšom možnom jazdeckom podujatí , prípadne 

podujatiach, ktoré sa budú konať  v roku 2021. Bližšie informácie ako aj zoznam ocenených za roky 

2019 a 2020 členom oblasti budú upresnené mailom začiatkom roka 2021. 

Uznesenie:  „Predsedníctvo SsO schvaľuje Pohárové súťaže za sezónu 2020, ktoré budú vyhodnotené 

podľa poradia v celoslovenských rebríčkoch k 31.12.2020. Vyhodnotí sa  5 ocenených za skoky a traja 

za ostatné disciplíny – drezúru, všestrannosť a vytrvalosť. V ostatných disciplínach sa vyhodnotia 

najúspešnejší jazdci , prípadne klub za danú disciplínu. Predsedníctvo na účel ocenenia 

najúspešnejších jazdcov SsO – nákup pohárov - schvaľuje sumu  1500.- eur zo svojho rozpočtu SsO.“ 

HLASOVANIE: ZA – 2 / Paučo, Machalová /, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL – 1 / Bučkuliak / 

 Zoznam ocenených jazdcov a klubov bude zverejnený  v mesiaci január. Oceneným jazdcom budú 

odovzdané poháre podľa situácie, pravdepodobne nebude možná organizácia Galavečera SSO, preto 

za jednotlivé disciplíny predsedníctvo určí iný spôsob odovzdania, pravdepodobne na prvých 

pretekoch konaných v roku 2021 v Liptovskej Sielnici, prípadne aj na viacerých miestach, napríklad vo 

Vigľaši MD. Bližšie informácie rozpošle mailom predsedníctvo SsO všetkým klubom Sso. 

 

Ad 6/ Predseda SsO informoval o stave finančných prostriedkov oblasti. Suma na podúčte SJF 

k dátumu konania zasadnutia bola 10.005.- eur. 

Predsedníctvo rozdiskutovalo a po dohode s prítomnými členmi oblasti schválilo návrh na rozdelenie 

finančných prostriedkov. Zohľadnilo náklady organizátorov pretekov na sanitku, podporu na 

organizáciu sústredení  v oblasti a finančný príspevok jazdcom, ktorí sa napriek neľahkej situácii 

zúčastnili medzinárodných pretekov ako aj umiestneným na prvých troch miestach na Majstrovstvách 



SR. V roku 2020 sa jazdcom SsO podarilo získať najmä v skokoch množstvo víťazstiev na MSR 

v jednotlivcoch aj v družstvách. 

Uznesenie: „ Predsedníctvo SsO SJF schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov SSO nasledovne: 

A/ Za organizáciu pretekov  – 100.- eur za jeden pretekový deň  a za organizáciu jedného 

sústredenia  100.- eur a to týmto klubom SsO -  

14 pretekových dní v skoku + 6 sústredení – HIPPOCLUB Liptovská Sielnica              v sume 2000.- eur 

13 pretekových dní v skoku, drezúre a všestrannosti  + 3 sústredenia – MD Vígľaš  v sume 1600.- eur 

2 pretekové dni  vo vytrvalosti   - Gíreth Kaľamenová                                                     v sume  200.- eur 

1 pretekový deň v skoku – CARMINA Rimavská Sobota                                                  v sume  100.- eur 

1 pretekový deň v drezúre  – BERI klub Nová Baňa                                                          v sume  100.- eur 

1 pretekový deň v drezúre - JK Húšť Dlhá nad Oravou                                                     v sume  100.- eur 

A/ SPOLU ZA ORGANIZÁCIU PRETEKOV A SÚSTREDENÍ .................................................  4100.- eur 

 

B/ Za účasť a reprezentáciu jazdcov SsO na medzinárodných pretekoch – ME, CDI, CCI, CEI -  v sume 

100.- eur na  jazdca  týmto jazdcom -  

Tamara Polláková –   lic.č. 7987 - ME drezúra -   CARMINA Rimavská Sobota                                      100.-                  

Michaela Balážová – lic.č.5701 - drezúra CDI Brno – JO Martin Záturčie                                               100.- 

Martina Výbohová  - lic.č.7749 - všestrannosť  CCIO  Strzegom Pohár národov  – MD Vígľaš           100.- 

Lucia Sláviková – lic.č. 7468 - všestrannosť – CCIO  Strzegom Pohár národov  -  MD Vígľaš              100.- 

Alexandra Vladárová -  lic.č. 7717 – vytrvalosť CEI Šamorín 120 km  – klub AŠJ Mošovce                 100.- 

SPOLU ZA ÚČASŤ JAZDCOV SSO NA VÝZNAMNÝCH MEDZINÁRODNÝCH PRETEKOCH........... 500.-eur 

 

C/ Za umiestnenie jazdcov SsO na prvých troch miestach na MSR v jednotlivých disciplínach 

a kategóriách – 

SKOKY  

Kľúč na určenie výšky príspevku: jednotlivci -  1.miesto –200.-eur, 2.miesto–150.-eur, 3.miesto – 

100.-eur, družstvá – juniori – 100.- eur na jazdca, družstvá - seniori – 200.- eur na jazdca. 

Pony jednotlivci – Lucia Žiaková –lic.č. 8504 -  JK ISOKMAN Zvolen –                        1.miesto – 200.- eur 

                                 Linda Vejová – lic.č. 8251 – JK EPONA Mútnik  -                            3.miesto – 100.- eur 



Juniori jednotlivci – Stanislava Kramorišová  /5717/ – HIPPOCLUB Lipt. Sielnica –  1.miesto – 200.- eur 

Juniori družstvá -   Stanislava Kramorišová  /5717/ - HIPPOCLUB Liptov. Sielnica -  1.miesto – 100.- eur                                              

                                  Alexandra Machalová  /6098/  - JK ISOKMAN Zvolen -                 1.miesto – 100.- eur                                   

                                  Martina Výbohová  / 7749/ - MD Vígľaš -                                       1.miesto – 100.- eur 

Ženy – jednotlivci – Radka Kureková /3931/ - HIPPOCLUB Liptovská Sielnica –       1.miesto – 200.- eur 

                                   Táňa Hatalová /4547/ -    HIPPOCLUB Liptovská Sielnica –        2.miesto – 150.- eur 

Mladé kone do 8 rokov - Táňa Hatalová /4547/ -- HIPPOCLUB Liptovská Sielnica – 1.miesto – 200.- eur 

Amatéri jednotlivci – Karin Hrnčiarová /4753/ - Ranč pod Bukmi Látky -                   3.miesto – 100.- eur 

Seniori družstvá -  Samuel Matejka /4749/ - HIPPOCLUB Liptovská Sielnica -           1.miesto – 200.-eur 

                                 Táňa Hatalová / 4547/ -   HIPPOCLUB Liptovská Sielnica -           1.miesto – 200.-eur 

                                 Radka Kureková  /3931/ - HIPPOCLUB Liptovská Sielnica -           1.miesto – 200.-eur 

                                 Alexandra Machalová  /6098/ - JK ISOKMAN Zvolen -                   1.miesto – 200.-eur 

 

DREZÚRA 

Juniori jednotlivci – Michaela Balážová  /5701/ - JO Martin Záturčie                          2.miesto – 150.-eur   

                                    Michaela Balážová  /5701/ - JO Martin Záturčie                          3.miesto – 100.-eur 

VŠESTRANNOSŤ  

Juniori jednotlivci – Lucia Sláviková  /7468/ - MD Vígľaš -                                              1.miesto – 200.-eur 

                                    Lucia Sláviková  /7468/ - MD Vígľaš -                                              2.miesto – 150.-eur 

Seniori jednotlivci – Martina Výbohová  /7749/ - MD Vígľaš -                                       1.miesto – 200.-eur      

                                    Martina Výbohová  /7749/ - MD Vígľaš -                                       2.miesto – 150.-eur 

SPOLU ZA UMIESTNENIE JAZDCOV SSO NA 1.-3.MIESTE NA MSR 2020............................. 3200.- eur“ 

HLASOVANIE: ZA – 2 / Paučo, Machalová /, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL – 1 / Bučkuliak / 

Ad 7/ Predsedníctvo SsO schválilo Technicko organizačné podmienky pre Majstrovstvá SSO SJF. Tieto 

ostávajú nezmenené podľa rokov 2019 aj 2020. 

UZNESENIE: „ Predsedníctvo SsO SJF schvaľuje TO podmienky pre organizáciu MSSO v jednotlivých 

disciplínach pre rok 2021 bezo zmeny podľa rokov 2019 a 2020. Zároveň predsedníctvo SsO schvaľuje 

organizátorov MSSO v skokoch – v júli  2021 v kategóriách pony, deti, juniori a družstvá vo Vígľaši MD 



a seniori a družstvá v septembri 2021 v HIPPOCLUBE Liptovská Sielnica. Organizátora MSSO v drezúre 

– MD Vígľaš. Dátumy konania budú včas upresnené po finalizácii kalendára pretekov na rok 2021.“ 

HLASOVANIE: ZA – 2 / Paučo, Machalová /, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL – 1 / Bučkuliak / 

Ad 8/  Členovia predsedníctva SsO v spolupráci s prítomnými zástupcami klubov diskutovali 

o možnom obnovení internetovej stránky pre stredoslovenskú oblasť, ktorá bola v SJF zrušená, 

nakoľko členovia oblasti avizovali nedostatočnú informovanosť, na stránke bývali zverejnené pravidlá 

a výsledky pohárových súťaží a líg, taktiež organizátori pretekov využívali stránku SSO pre 

zverejňovanie štartovných listín na pretekoch a mnohým členom oblasti chýba aj história činnosti v 

oblasti.  

UZNESENIE:  „Predsedníctvo na základe žiadosti členov oblasti poveruje predsedu Ľubomíra Pauča 

požiadať na predsedníctve SJF o možnosť obnovenia internetovej stránky SSO na stránke SJF.“ 

HLASOVANIE: ZA – 2 / Paučo, Machalová /, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL – 1 / Bučkuliak / 

Ad 9/ V diskusii prítomní zástupcovia klubov  vyjadrili nesúhlasné stanovisko k neschváleniu 

oblastným predsedníctvom navrhnutého člena SsO do Skokovej komisie SJF predsedníctvom SJF. 

Členovia SsO SJF vyjadrili názor, že každá oblasť by mala mať v komisii svoje zastúpenie, nakoľko 

zástupcovia bratislavskej oblasti nemôžu relevantne hájiť záujmy Stredoslovákov a pritom komisia 

rozhoduje za celé Slovensko. Členovia SSO žiadajú predsedníctvo SJF dovoliť k trom zvoleným členom 

Skokovej komisie aj členov za jednotlivé oblasti. 

Ad 10/ Predseda poďakoval prítomným zástupcom klubov a členke predsedníctva za účasť 

a zasadnutie predsedníctva a stretnutie klubov ukončil. 

 

Vo Vígľaši – Masarykov Dvor, dňa 12.12.2020 

 

Zapísala: Andrea Machalová, v.r.                .................................................................................... 

 

Zápisnicu overil: Ľubomír Paučo , v.r.         ................................................................................... 

 

 

 

        

 

 

 



 

 

 

 

 

 


