
                                          Zápisnica z 3. schôdzu KVJ SJF. 
24.11.2016 

 11:00 

 Prievidza 

Prítomní: Pažitný, Nálepka, Supek, Majerčík, Rovný, Gallo 

Neprítomná : Fonferová 

Program: 

1. Voľba zapisovateľa a overovateľov. 

2. Kontrola uznesení. 

3. Zápisnice KVJ 

4. Športový kalendár a podmienky organizácie M-SR 2017. 

5. Príprava seminára pre talentovanú mládež, mladých a začínajúcich jazdcov. 

6. Pozvánka na H.H.Sh. Mo. Bin Rashid Al Maktoum cup 2017. 

7. Príprava vyhodnotenia sezóny 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

 

1. Predseda prítomných privítal a vyzval na voľbu zapisovateľa a overovateľov. Za zapisovateľa bol zvolený 

Pažitný a za overovateľov Rovný a Gallo. 

2. Všetky uznesenia z predošlej schôdze boli splnené 

 

3.           Predseda otvoril problém s neoverenými zápisnicami, čo spôsobuje následne komplikácie ,či už smerom k  

 predsedníctvu, alebo verejnosti. Povedal , že doplní zápisnicu z predošlej schôdze aby ju R. Supek mohol overiť. 

 Čo sa týka prvej zápisnice, A. Nálepka bol vyzvaný, aby splnil svoju povinnosť zapisovateľa a prečítal si konečne  

 zápisnicu z pred štyroch mesiacov a overil ju . Nálepka odpovedal, žiadosťou o jej opätovné zaslanie, vraj ju nevie  

 nájsť. Predseda mu to prisľúbil. 

4. Prítomní sa oboznámili so športovým kalendárom, a predseda oznámil kandidatúru dvoch subjektov na M-SR 

2017,  na základe prihlášok doručených na SJF. Subjekt 1. JK Napoli 7.7-9.7 2017  v Mengusovciach a JK Monty Ranč 

1.9-3.9.2017. Prítomní zástupcovia spomenutých klubov poinformovali o dôvodoch svojej kandidatúry a predstavách o 

samotnej organizácii. Následne prebehlo hlasovanie o usporiadateľovi M-SR 2017 

Výsledok hlasovania:  

1. kandidát JK Napoli -  ZA 2 ( Nálepka ,Supek), PROTI 2 (Rovný Gallo), ZDRŽALI SA 2 ( Majerčík, Pažitný)  

2. kandidát JK Monty Ranč - ZA 3 (Rovný, Gallo , Pažitný ), PROTI 2 (Nálepka , Supek) , ZDRŽAL SA 1 (Majerčík). 

5. Predseda predniesol svoju predstavu o organizácii seminára pre talentovanú mládež a mladých jazdcov do 25 

rokov. Navrhol ho zorganizovať do konca roku v JK Napoli a vypracovať koncept a scenár tohto seminára. Prítomní po 

krátkej diskusii súhlasili . Do konca mesiaca by mali členovia zaslať predsedovi návrhy týkajúce sa programu a 

samotnej organizácie seminára . 

6. Predseda informoval že podľa pozvánky z DEC kontaktoval 3 elitných slovenských jazdcov dvaja na ponuku 

nereflektovali (F. Boulbol a S. Potočná) . Požiadal členov JK Napoli A Nálepku  a R, Supeka aby informovali KVJ či 

M. Hoffmann reflektuje na pozvanie. sa týka M. R. Supek informoval , že Mario Hoffmann svoje prípadné miesto 

odstúpil s vysvetlením, že s koňom , ktorý je už v UAE , bude štartovať tak či tak. Dáva tak šancu ďalšiemu 

slovenskému jazdcovi na využitie benefitov spojených s pozvaním. V Hre zostala z elitných jazdcov iba L. Starovecká. 

R.Supek namietal , že pozvánka znie pre top jazdcov. Pažitný vysvetlil, že to je pravda,ale iba v úvode pozvánky v 

ďalšom texte pozvánky , je organizátorom uvedená priorita výberu jazdcov. Prečítal celú pozvánku a zdôraznil, že sám 

organizátor prioritu výberu kladie na FEI medailistov a elitných jazdcov a práve preto elitných jazdcov aj KVJ má pri 

výbere preferovať . Gallo súhlasil a povedal , že bohužiaľ nemáme FEI medailistov. Supek povedal, že medajlistov 

máme. Pažitný mu odpovedal, že FEI medailistami sa rozumejú umiestnení na medailových pozíciách na FEI 

šampionátoch. Supek predložil rebríčky kde prezentoval najlepších SR jazdcov a uviedol, že Starovecká  nepatrí medzi 

prvých troch. Je v nich na 9. (resp.7) mieste.  Rovný sa opýtal, či to znamená, že by Starovecká nemala patriť medzi 

Top jazdcov. Supek uznal, že medzi nich patrí. Nato Majerčík a Gallo navrhli hlasovať o nominácii Staroveckej a o 

ostatných nominovaných hlasovať per-rollam po výzve, aby sa záujemci prihlásili do 16.00 27.11.2016.  

Hlasovanie o nominácii Staroveckej:  

ZA 4 (Gallo, Rovný, Majerčík, Pažitný) PROTI 2 (Supek, Nálepka). ZDRŽAL SA 0. 

 

Hlasovanie o následnom výbere a doplnení nominácie jedného jazdca a jedného dodatočného (náhradného) jazdca 

formou hlasovania per rollam v nedeľu 27.11.2016: 

ZA 6 PROTI 0 ZDRŽAL SA 0. 

 

7.          Rovný predniesol ponuku  JK Monty ranč zorganizovať vyhodnotenie a záver sezóny 2016. Rovnakú ponuku 

predniesol Supek zo strany JK Napoli. Obidvaja vysvetlili svoje dôvody, ktoré si prítomní vypočuli po krátkej diskusii 



uznali argumentáciu Nálepku a Supeka a predseda dal hlasovať. 

Hlasovanie za organizátora záveru sezóny JK Napoli: 

ZA:6  PROTI:0 ZDRŽAL SA:0 

Prítomní ďalej rozobrali detaily organizácie, pracovná skupina by mala pozostávať z Nálepku a Pažitného. Do  10.12. 

2016 treba zostaviť zoznam pozvaných, termín (polovica januára 2017) rozpracovať rozpočet a do 24.12.2016 rozoslať 

pozvánky. 

8.            Predseda sa vrátil k per-rollam hlasovaniam za obdobie od poslednej schôdze KVJ.  

ýsledky hlasovania per-rollam 15.11.2016  

1.návrh Technické podmienky pre organizáciu MSR 2017- MSR seniorov budú organizovné na urovni CEI**, kritériá 

kvalifikácie pre kone a jazdcov zostávajú. M-SR juniorov budú oraganizované na úrovni CEI*, kritéria kvalifikácie pre 

kone a jazdcov zVostávajú.  ZA:7 (Gallo, Rovný, Fonferová, Pažitný, Supek, Nálepka PROTI:0  ZDRŽAL SA:0.  

2.návrh Čerpanie z kapitoly 15 rozpočtu. Z 15.1. 2500,-EUR. Z 15.2. 4000,-EUR Prostriedky využiť na zorganizovanie 

seminára pre začínajúcich jazdcov a jazdcov do 20 rokov. ZA 4 (Rovný, Gallo, Majerčík, Pažitný) PROTI:2 (Nálepka, 

Supek) ZDRŽAL SA: 1 (Fonferová) 

 

3.návrh Čerpanie z kapitoly 13 rozpočtu. 1000EUR JK Napoli, 1000EUR JK NŽTopolčianky, 1000EUR JKFarma 

Gíreth. ZA 4 (Rovný, Gallo, Majerčík, Pažitný) PROTI:2 (Nálepka, Supek) ZDRŽAL SA: 1 (Fonferová) 

9.             Prítomní sa po krátkej diskusii rozišli.  

 

UZNESENIA: 

 

1. KVJ nominuje Luciu Staroveckú na HH SH MAKTOUM ENDURANCE CUP 2017 

2. 27.11 2016 doplniť výber nominovaných na HH SH MAKTOUM ENDURANCE CUP 2017 formou per-rollam 

3. Vyhodnotenie a záver sezóny 2016 organizuje JK NAPOLI  

4. Výsledky hlasovania per-rollam 15.11.2016  

1.návrh Technické podmienky pre organizáciu MSR 2017- MSR seniorov budú organizovné na urovni CEI**, kritériá 

kvalifikácie pre kone a jazdcov zostávajú. M-SR juniorov budú oraganizované na úrovni CEI*, kritéria kvalifikácie pre 

kone a jazdcov zVostávajú.  ZA:7 (Gallo, Rovný, Fonferová, Pažitný, Supek, Nálepka PROTI:0  ZDRŽAL SA:0.  

2.návrh Čerpanie z kapitoly 15 rozpočtu. Z 15.1. 2500,-EUR. Z 15.2. 4000,-EUR Prostriedky využiť na zorganizovanie 

seminára pre začínajúcich jazdcov a jazdcov do 20 rokov. ZA 4 (Rovný, Gallo, Majerčík, Pažitný) PROTI:2 (Nálepka, 

Supek) ZDRŽAL SA: 1 (Fonferová) 

3.návrh Čerpanie z kapitoly 13 rozpočtu. 1000EUR JK Napoli, 1000EUR JK NŽTopolčianky, 1000EUR JKFarma 

Gíreth. ZA 4 (Rovný, Gallo, Majerčík, Pažitný) PROTI:2 (Nálepka, Supek) ZDRŽAL SA: 1 (Fonferová)  

 

poznámka: Uznesenie o organizátorovi MSR nie je možné prijať pretože chýba súhlas nadpolovičnej väčšiny členov. 

zapísal dňa 27.11.2016 vo Svatom Jure Vladimír Pažitný  

overil: R.Rovný 

overil: V.Gallo 

 

 



 


