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Vladimír Chovan



Činnosť orgánov SJF a komisií 

➢XII. Valné zhromaždenie SJF 29.5.2017 v Senci

➢Zasadnutia predsedníctva SJF v r. 2017        17.3. v Bratislave

sa uskutočnili 7 krát: 25.4. v Bratislave

28.5. v Senci

3.8. v Bratislave

25.9. v Bratislave

8.11. v Topoľčiankach

11.12. v Bratislave

➢ Schválenie rozpočtu SJF, autonómne hospodárenie jednotlivých          

športových disciplín vrátane presunu ušetrených finančných prostriedkov

➢ Komisie pre jednotlivé športové disciplíny SJF pracovali samostatne, zmena 

nastala na poste predsedu skokovej komisie

➢ Správy o činnosti predložili komisie: kontrolná a vzdelávacia, z disciplín: 

drezúra, skoky, všestrannosť a záprahy. Správy nepredložili komisia 

športových odborníkov, voltíž, vytrvalosť, pony a reining.



Valné zhromaždenia oblastí:
BAO – 1x neuznášaniaschopné VZ

ZSO – 1x neuznášaniaschopné VZ

SSO – 3x z toho 1x uznášaniaschopné VZ

VSO – 2x z toho 1x uznášaniaschopné VZ

Zasadnutia komisií:
Kontrolná – 1x + 3x podnety + 2x kontrola na sekretariáte

Vzdelávacia  – 3x

Disciplinárna – 0 x + 9x podnet

Športových odborníkov – 2x

Skoková – 2x

Pony – 1x

Drezúrna – 3x

Vytrvalosť – 2x

Voltíž – 2x

Záprahy – 3x

Všestrannosť – 0x

Reining – 0x (komisia nie je zriadená)



Členská základňa SJF 2017
Registrované kluby: 197

Registrovaní členovia: 2010

Registrované kone:  1684 

Športovci do 23 rokov – 893 (k 30.9.2017)

Členská základňa SJF 2018

Registrované kluby: 161

Registrovaní členovia: 1 841

Registrované kone:  1 462

Zmena Registračného poriadku SJF

Športovci do 23 rokov – 862 (k 20.5.2018)







Účasť našich športovcov:

Šamorín

Lipica

Goteborg

Brussel

Roosendaal

Ebreichsdorf

Ermelo

Valeggio sul Mincio

Lanaken



Bronislav Chudyba



Michaela Supeková (jun.)

6. miesto, senior



Štátna podpora
Rok 2016:  102 600 €

Rok 2017:  164 599 €  (index nárastu 1,6)

Šport mládeže pomerne medzi športové kluby 

podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov:    min. 24 689 €

Rozvoj talentovaných športovcov:                         min. 32 919 €

Športová reprezentácia: min. 41 149 €

Výdavky na prevádzku: max. 24 689 €

Dotácia pre kluby na organizáciu športových podujatí:          45 000 €

MPaRV na podporu športového testovania koní cez ZChKnS:  15 000 € 

Rok 2018:  131 273 €   (určené 75%)

Šport mládeže pomerne medzi športové kluby podľa

počtu aktívnych športovcov do 23 rokov (min. 15%):  min. 19 686 €

Rozvoj talentovaných športovcov (min. 20%):             min. 26 248 €

Športová reprezentácia (min. 25%): min. 32 810 €

Výdavky na prevádzku (max.75%): max. 19 686 €



Finančné prostriedky vyplatené klubom podľa aktívnych športovcov 

do 23 rokov:

Určené pre 121 klubov

Čiastka:  24 689 €

K 29.12.2017 vyplatené 72 klubom 

Čiastka: 18 828,83 €

Vrátené: 5 860,17 €.

Finančné prostriedky určené na 

rozvoj talentovaných športovcov:

Čiastka:  32 919 €

Vyplatené:  29 949 €

Vrátené:

skoky:   2 120 €

drezúra:   800 €

vytrvalosť:  50 €

Kluby, ktoré nevyužili podporu:

BAO 16

ZSO 18

SSO 7

VSO 8





Rozpočet SJF 2017 410 391 € 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠVVaŠ pre oblasť športu 164 599 € 

2. Členské príspevky a licenčné poplatky SJF 111 600 € 

2.1 Členský príspevok klubu 26 700 € 

2.2 Členský príspevok člena nad 18 rokov 37 000 € 

2.3 Členský príspevok člena do 18 rokov 7 900 € 

2.4 Licenčný poplatok za koňa 40 000 € 

3. Registračné poplatky FEI (preúčtovanie kapitoly 21) 27 500 € 

3.1 Registračné poplatky (jazdci a kone) 11 500 € 

3.2 Vystavenie medzinárodného pasu koňa 16 000 € 

4. Iné 6 812 € 

4.1 Iné poplatky spojené s registráciou členov a koní (medzinárodné jazdecké licencie, 
duplikáty preukazov, zmeny v pase, zmeny mena koňa, zmena klubovej príslušnosti a pod.) 4 000 € 

4.2 Úroky na bankových účtoch 312 € 

4.3 Ostatné (reklama a marketing, pokuty a pod.) 2 500 € 

Nevyčerpané prostriedky 2016 99 880 € 

* kapitola 9 25 288 € 

* kapitola 15 7 400 € 

prenos z 2016 (nevyčerpané iné kapitoly neuvedené v údajoch) 67 192 € 





Rozpočet  SJF na rok 2018 
Príjmy

•Dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MŠVVaŠ SR pre oblasť športu 131 237€

•Členské príspevky a licenčné poplatky SJF 139 200€

1.Členský príspevok klubu 61 200€

2.Členský príspevok člena nad 18 rokov 32 000€

3.Členský príspevok člena do 18 rokov 8 000€

4.Licenčný poplatok za koňa 38 000€

•Registračné poplatky FEI 31 200€

1.Registračné poplatky (jazdci a kone) 12 500€

2.Vystavenie medzinárodného pasu koňa 18 700€

•Iné   5 800€

1.Iné poplatky spojené s registráciou členov a koní (medzinárodné 2 500€

jazdecké lic., duplikáty preukazov, zmeny v pase, zmeny mena koňa,

zmena klubovej príslušnosti a pod.)

1.Úroky na bankových účtoch 300€

2.Ostatné (reklama a marketing, pokuty a pod.) 3 000€

------------------------------------------------

Príjmy spolu:                               307 437€

•Pohľadávky k 31.12.2017 36 816,04€

•Výdaje spolu :        383 085€



Slovenského olympijského výboru predložil víziu transformácie SOV na 

strešnú organizáciu slovenského športu.

Plénum poverilo prezidenta a výkonný výbor SOV utvorením pracovnej 

skupiny na prípravu procesu zastrešenia slovenského športu pod SOV, 

ktorý by sa v prípade zavŕšenia tohto procesu transformoval aj na 

organizáciu reprezentujúcu slovenský šport voči štátu. 

Delegáti 52. VZ SOV zároveň poverili prezidenta SOV aj vedením rokovaní 

o utvorení štátneho orgánu pre šport aspoň na úrovni štátneho tajomníka 

pre šport.

52. VZ SOV, 9. júna 2017 v Bratislave

Jazdectvo - 2 hlasy zo 114
Olympijský šport

Zriadená ale nefunkčná 

Rada min. ŠVVaŠ pre šport

Personálne obsadenie postu 

GR Sekcie športu

Odchody všetkých 

športových odborníkov







Šamorín odstúpil od kandidatúry 

na organizovanie WEG 2022



Pracovná 

návšteva 

úradu FEI

Lausanne

5. 12. 2017

Ingmar De Vos, prezident FEI

Sabrina Ibanez, gen. sekretár

Lucinda Arsenio, asist. prezid. 

Laetitia Gilliéron, voltíž

Manuel Bandeira de Mello, 

vytrvalosť a záprahy

Lucinda Arsenio, asist. prezidentaLucinda Arsenio, asist. prezidenta



Výber dodávateľa Informačného systému.



Membery ponúka implementáciu základných matrík organizácií a členov, 

aktiváciu osobných kônt členov, nastavenia rolí, evidenciu poplatkov, 

evidenciu žiadostí, súťažný modul a tvorbu www portálu priamo v Membery.

Informačný systém

Kalendár

Funkcionalita pre vytváranie a riadenie evidencie a zverejňovania podujatí 

integrovaný so súťažným modulom (automatické vytváranie podujatí na 

základe súťaží).

Modul obsahuje:

● Výtváranie a riadenie jednotlivých podujatí

● Publikovanie podujatí na stránke

● Prihlasovanie na podujatia pre členov v rámci systému (jeden formulár)

● Prihlasovanie pre nečlenov prostredníctvom stránky (jeden formulár)

● Schvaľovací proces prihlášky na podujatie (jeden proces)

● Zrušenie prihlášky

● Automatické preberanie podujatí z modulu súťaží







(2) Zápisnica zo zasadnutia najvyššieho orgánu, najvyššieho

výkonného orgánu a kontrolného orgánu obsahuje

a) schválený program zasadnutia,

...

e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane

výsledkov hlasovania a odlišného stanoviska člena, ktorý

nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho

odôvodnením, ak o to požiada,

§ 21

Zasadnutia orgánov národného športového zväzu





















Ďakujem za pozornosť.
















