Zápisnica zo schôdze KVJ SJF
23.1.2017 o 11:00 v Mengusovciach
Prítomní: Pažitný, Fonferová, Supek, Majerčík, Rovný, Gallo
Neprítomný : Nálepka
Program:
1. Voľba zapisovateľa a overovateľov.
2. Kontrola uznesení.
3. Zápisnice KVJ
4. M-SR 2017.
5. Vyhodnotenie prvej časti projektu podpory pre talentovanú mládež, mladých a začínajúcich
jazdcov.
6. Príprava Endurance mini gala 2016.
7. Vzdelávanie rozhodcov.
8. Rôzne.
Predseda prítomných privítal a otvoril schôdzu.
Bod 1.
voľba zapisovateľa a overovateľov
návrh zapisovateľa: Fonferová
Za 6
návrh overovateľov
Rovný a Gallo
Za 6
Bod 2.
Kontrola plnenia uznesení z predošlej schôdze:
Všetky uznesenia z predošlej schôdze boli splnené
Bod 3.
Zápisnice KVJ
Zápisnica zo schôdze konanej dňa 27.7.2016 je podľa vyjadrenia predsedu KVJ Pažitného ani po
viacerých upozorneniach doteraz neoverená overovateľom Nálepkom. Pažitný prečítal túto zápisnicu
a navrhol hlasovať o jej overení vtedy prítomných členov komisie v zložení Majerčík, Rovný, Pažitný,
Gallo
Za: Majerčík, Rovný, Pažitný
Zdržal sa : Gallo
Bod 4.
M-SR 2017
Pažitný zrekapituloval priebeh doterajších hlasovaní o mieste a termíne konania MSR 2017, a uviedol
tiež že predsedníctvo SJF neschválilo MSR podľa hlasovania komisie, preto treba hlasovanie
zopakovať.
Kandidáti na usporiadanie MSR 2017:
 JK Napoli, Mengusovce, 7.-9.7.
 Monty Ranč, Topoľčianky, 1.-3.9.
V diskusii k tomuto bodu uviedol Supek nevhodnosť termínu 1.-3.9. v Topoľčiankach čo je len dva
týždne po konaní ME seniorov v Belgicku, kde účastníci strávia cca 10 dní a preto nebudú mať dosť
priestoru pre doladenie kondície koní na MSR.
Rovný namietal proti termínu 7.-9.7. že sa naň nestihnú kvalifikovať žiadni noví juniorskí jazdci. Tiež
uviedol že má ohlasy od viacerých vytrvalostných jazdcov, ktorí by uvítali zmenu miesta aj termínu
konania MSR, ktoré sa už 4 roky po sebe konali v Mengusovciach.
Fonferová navrhla rozdeliť konanie MSR seniorov a MSR juniorov medzi týchto dvoch organizátorov.

K tomuto návrhu prebehlo nasledovné hlasovanie:
Za : 1 - Fonferová
Proti: 5 - Supek, Rovný, Pažitný, Gallo, Majerčík
Následne prebehlo hlasovanie o jednotlivých kandidátoch na usporiadanie:
JK Napoli, Mengusovce
Za: 1 - Supek
Proti: 5 -Majerčík, Rovný, Gallo, Fonferová, Pažitný
Monty Ranč v Topoľčiankach
Za: 5 – Majerčík, Rovný, Gallo, Fonferová, Pažitný
Proti: 1 – Supek
Bod 5.
Vyhodnotenie prvej časti projektu podpory pre talentovanú mládež, mladých a začínajúcich
jazdcov.
Rovný informoval o priebehu seminára na podporu mládeže do 25 rokov vo vytrvalostnom jazdení.
Správa ktorú prečítal je priložená ako príloha. Č. 1.
Do projektu podpory mladých jazdcov sa zapojilo 38 ľudí, okrem toho sa zúčastnilo seminára ďalších
15 účastníkov.
Ďalšia podpora mladých jazdcov bude finančná a to formou preplatenia štartovného účastníkom
národných pretekov.

Bod 6
Príprava Endurance Minigala 2016
Termín podujatia 4.2.2017, miesto konania Šamorín
50% nákladov na toto podujatie uhradí KVJ a 50% JK Napoli Šamorín
Do 25.1. treba urobiť uzávierku rebríčkov – do dohto termínu dohlásiť výsledky národných pretekov v
zahraničí s účasťou našich jazdcov, zodpovedný - Pažitný
Pozvaní hostia:
 1 zástupca aktívneho klubu
 členovia komisie
 za stránku infoendurance 2x
 ocenení
 predseda SJF + 1
 generálny sekretár +1
Vypracovať zoznam hostí a oceneních do 28.1. - zodpovedný – Pažitný, Majerčík, Nálepka
Bod 7.
Vzdelávanie rozhodcov
V rámci novej smernice SJF zabezpečiť preškolenie národných rozhodcov a veter. rozhodcov +
školenie nových rozodcov, zabezpečí Pažitný, Majerčík, termín do konca februára, v priestoroch SJF
Bod 8
Rôzne
Pažitný navrhol hlasovať o pridelení financií za preklad nových pravidiel FEI pre vytrvalostné jazdenie
pre prekladateľku Silviu Potočnú z rozpočtu KVJ
Za: 6
Proti: 0
Supek otvoril rozdelenie financíí organizátorom pretekov, ktoré bolo odhlasované per-rollam a uviedol
nasledovné:
„podľa vnútornej smernice SJF č. 5/2016 výslovne požadujem uviesť do zápisnice:
Dňa 13.11.2016 predseda Vladimír Pažitný spustil hlasovanie per-rollam ohľadom rozdelenia financií
pre organizátorov pretekov:
2. Návrh:
Čerpanie z kapitoly 13 rozpočtu
1000,- € JK Napoli
1000€ JK NŽ Topolčianky
1000€ JK Farma Gíreth
JK Napoli organizovalo:

Národné preteky 6x, dokopy 96 štartujúcich, premerne 16 na jednom podujatí
Medzinárodné preteky 8x, dokopy 328 štartujúcich, premerne 41 na jednom podujatí
Taktiež aj organizácia MS 2016, tie samostatne mali 130 štartujúcich.
Farma Gíreth v Kaľamenovej: jeden národný pretek – 14 štartujúcich
JK NŽ Topolčianky: jeden národný pretek – 18 štartujúcich
V reči čísel teda JK Napoli organizovalo 75% všetkých národných pretekov a 100% medzinárodných
pretekov, ktoré sa na území SR v roku 2016 konali.
V tomto kontexte vyznieva prerozdelenie prostriedkov komisiou vytrvalostného jazdenia na tri rovnaké
diely pre troch organizátorov ako presný opak podpory rozvoja vytrvalosti – čím menej pretekov klub
zorganizuje, tým väčšiu dotáciu na ne získa. /pre JK Napoli pri počte 14 podujatí vychádza 71,42 € na
jedno z nich, v porovnaní 1000€ pre každého zo zvyšných dvoch organizátorov/.
Poprosil by som predsedu KVJ o vyjadrenie prečo navrhol a spustil hlasovanie o nasledovnom
prerozdelení finančných prostriedkov v takejto podobe. Toto požadujem uviesť v zápisnici. Návrh
odsúhlasili členovia: predseda KVJ Vladimír Pažitný, a členovia Dušan Majerčík, Robert Rovný,
Vratislav Gallo
Proti boli: Alexander Nálepka a Rastislav Supek
Zdržala sa: Lýdia Fonferová“ /Viď príloha č. 2/
Následne sa predseda Pažitný vyjadril k tejto veci – v roku 2015 bolo z rozpočtu na podporu
organizátorov pretekov v celkovej výške 6000€ vyčlenených 4000€ pre JK Napoli a po 1000€
ostatným dvom organizátorom. Tieto peniaze mali byť smerované na podporu začínajúcich jazdcov na
národných pretekoch. Toto podľa Pažitného JK Napoli nezohľadnil vo výške štartovného, ktoré bolo
výrazne vyššie ako u iných organizátorov. Pažitný pripomenul Supekovi, že finančná podpora bola
určená na podporu národných a nie medzinárodných pretekov. Preto Pažitný navrhol rozdelenie
financií, ktorých bolo na tento účel v roku 2016 z rozpočtu SJF pridelených len 3000€, pomernou
časťou medzi všetkých 3 organizátorov.
Toto bolo odhlasované dňa 13.11.2016, žiaden protinávrh nebol podaný.
Na tejto schôdzi KVJ boli prijaté nasledovné uznesenia:
Uznesenie č. 1 – KVJ v zložení zo dňa 27.7.2016 overuje hlasovaním zápisnicu zo schôdze KVJ zo
dňa 27.7.2016. Za: 3 – Majerčík, Rovný, Pažitný, proti: 0, zdržal sa: Gallo
Uznesenie č. 2 – KVJ odporúča hlasovaním konanie MSR v termíni 1.-3.9.2017 v Topolčiankach,
usporadateľ Monty Ranč. Za: 5 – Pažitný, Gallo, Fonferová, Rovný, Majerčík, proti: Supek
Uznesenie č. 3 – Do 25. 1. zaktualizovať rebríčky a do 28.1. vypracovať zoznam ocenených a
pozvaných hostí na Endruance Minigala – zodpovený Pažitný, Majerčík, Nálepka
Uznesenie č. 4 – KVJ do konca februára zabezpečí preškolenie rozhodcov a veter. rozodcov, v
priestoroch SJF, zabezpečí – Pažitný, Majerčík.
Prílohy:
1. Správa zo seminára
2. Žiadosť Supeka o vyjadrenie k rozdeleniu financíí pre usporiadateľov pretekov
Zapísala 24.1.2017 Fonferová

Overili:
Rovný
Gallo

