Informácia - Zápisnica
zo stretnutia klubov a členov
Slovenskej jazdeckej federácie - Stredoslovenskej oblasti
Prijaté uznesenia Predsedníctva SSO
Vígľaš 22.7.2016

Prítomní:
Jaroslav Ivan (Lučenec Koška Horse team) – predseda SSO
Vladimír Lamoš (Žilina JK OVER)
Andrea Machalová (Zvolen Isokman)
Martin Malatinec (Vígľaš JK Masarykov dvor)
Matúš Ľupták (Vígľaš JK Masarykov dvor)
Alexander Bagdal (Kováčovce JO)
Jozef Hatala (Liptovská Sielnica Hippoclub)
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.
Informoval o dôvodoch zvolania tohto stretnutia, keď z pohľadu SSO je zabezpečená jej plná funkčnosť a
momentálne predseda jazdeckej oblasti je zároveň aj členom, a to jediným členom Predsedníctva SSO.
Preto má záujem poznať názor ostatných členov a zástupcov klubov SSO, aby mohol vo viacerým veciach
rozhodnúť objektívne.
Prítomní poverili p. Ivana vypracovaním Informácie z tohto stretnutia ("výstupy" ktorej bude
možné považovať za uznesenia Predsedníctva SSO) a jej zverejnením na internetovej stránke oblasti.

1/ Informácia o stave v SJF po VZ SJF v Nitre
p. Ivan – informoval o výsledkoch VZ v Nitre a konštatoval, že Predsedníctvo SJF síce nie je kompletné,
ale je plne funkčné. Vyslovil poľutovanie nad počinom niektorých kandidátov do orgánov SJF, ktorí sa
vzdali kandidatúry a svojím nezodpovedným prístupom znefunkčnili činnosť v Bratislavskej jazdeckej
oblasti a Západoslovenskej jazdeckej oblasti. Nie je vylúčené zvolanie mimoriadneho VZ za účelom
dovolenia a skompletovania orgánov SJF.
p. Ivan - informoval o 1. zasadnutí P-SJF, ktoré sa uskutočnilo 19.7.2016 v Tatranskej Kotline, na ktorom
boli schválené niektoré vnútorné smernice SJF vrátane Disciplinárneho poriadku SJF. Ďalej boli menovaní
predsedovia a členovia športových komisií SJF. Za SSO do skokovej a pony komisie p. Machalová, do
drezúrnej a pony komisie p. Fraňová, do drezúrnej komisie p. Balážová, do komisie všestrannej
spôsobilosti pp. Bugár a Mídelka, do záprahovej komisie p. Bučkuliak.

2/ fungovanie a financovanie SSO
p. Ivan – informoval o stave financií SSO po zlúčení oboch oblastí (JO BB a JO ZA). Ešte pred pridelením
finančných prostriedkov bol stav nasledovný:
JO B. Bystrica – pokladňa: 0,00€, banka: 1300,46€ (mínus poplatky za 07/2016)
JO Žilina – pokladňa: 75,25€, banka: 3594,90€ (mínus poplatky za 07/2016)
p. Ivan požaduje od predchádzajúceho vedenia JO Žilina odovzdanie stavu pokladne a pokladničnej
hotovosti vo výške zostatku t.j. 75,25€, aby mohol korektne pokračovať vo vedení účtovných kníh.
Bankové účty budú zlúčené do jedného, avšak, v záujme zachovania objektívnosti si pripraví pomocnú
evidenciu tak, aby zostatky na účtoch oboch bývalých oblastí boli vyčerpané pre účely klubov a jazdcov z
danej oblasti. Financie pridelené pre rok 2016 už budú čerpané spoločne. Disponibilitu k účtu oblasti
rieši sekretariát SJF a mala by byť zriadená v priebehu 14 dní, vrátane odovzdania novej pečiatky SSO.
p. Ivan – po oboznámení sa s plnením uznesení JO Žilina z 12.11.2015 a 3.4.2016 ohľadom vyplatenia
ocenení, odmien a príspevkov za rok 2015, ako aj iných skutočností zistil, že do dnešného dňa neboli
vyplatené finančné prostriedky pre:
JK Húšť Dlhá nad Oravou – 60€, JO pri SOŠ Turany – 30€, JK R.M. Lietavská Lúčka – 30€, Hippoclub
Liptovská Sielnica – 180€, Hippoclub Liptovská Sielnica (Táňa Hatalová) – 80+80€, JO Martin Záturčie
(Samuel Matejka) – 50+50+80€, Al Asil Liptovský Mikuláš (Charlotte Mlynčeková) – 50€, Al Asil Liptovský
Mikuláš (Feras Boubol) – 80€, Al Asil Liptovský Mikuláš (Michaela Ješková) – 80€, JK Podtureň (Veronika
Hanáková) – 40€, Alexander Bagdal – 150€, spolu v úhrnnej výške 1040€. Tieto financie budú
poukázané ihneď po obdržaní disponibility k účtu a nahlásení čísiel účtov a zároveň odpísané z pomocnej
evidencie bankového zostatku po JO Žilina.
p. Ivan – ďalej zistil, že JO Žilina nezaplatila faktúru za poháre na Galavečer firme GOLD CUP Nitra v
sume 249,90€. Táto faktúra bola po viacerých urgenciách zaplatená sekretariátom SJF priamym vkladom
na účet firmy. Na základe uvedeného budú tieto financie vrátené - poukázané na centrálny účet SJF a
odpísané z pomocnej evidencie bankového zostatku po JO Žilina.
p. Ivan – ďalej informoval, že dlžná čiastka, ktorú neuhradila bývalá JO Žilina na účet bývalej JO B.
Bystrica v sume 28,73€ (ako polovicu poplatku za internetovú stránku SJF) bude v pomocnej evidencii
presunutá z bankového zostatku JO Žilina na bankový zostatok JO B. Bystrica.
Uznesenie 1: Predsedníctvo SSO poveruje Jaroslava Ivana, oslovením predchádzajúceho vedenia JO
Žilina (pp. Kubíka ako predsedu a Gíretha ako kontrolóra, ako aj pp. Gíretha ako predsedu a Kmeťa ako
kontrolóra), aby mu odovzdali pokladničnú hotovosť vo výške 75,25€, ktorá je zostatkom v pokladničnej
knihe JO Žilina ku dňu 30.6.2016.
Uznesenie 2: Predsedníctvo SSO poveruje Jaroslava Ivana uhradením podlžností JO Žilina voči klubom a
členom JO Žilina z roku 2015 v celkovej výške 1040,00€ (rozpis v texte vyššie).
Uznesenie 3: Predsedníctvo SSO poveruje Jaroslava Ivana vysporiadaním podlžností JO Žilina z roku 2015
voči SJF vo výške 249,90€ a voči bývalej JO B. Bystrica vo výške 28,73€.

3/ oblastné pohárové súťaže a ligy (+celoslovenská pony liga)
Prítomní diskutovali najmä o zodpovedných osobách za spracovanie výsledkov pohárových súťaží SSO, a
zhodli sa na nasledovnom: Skokový pohár a pohár vo všestrannosti bude vyhodnocovať p. Bagdal,
drezúrny pohár p. Balážová a na vyhodnocovanie Slovenskej skokovej pony ligy odporúčajú (po
dohode v komisii PONY) p. Machalovú.

p. Hatala – navrhuje pre rok 2017 zmenu v pohári vo všestrannosti, aby sa do pravidiel zapracovala
podmienka účasti absolvovania minimálneho počtu pretekov napr. 3 pretekov.
p. Lamoš – navrhuje v skokoch ponechať súťaž dvojíc, ktorá bude vyhodnocovaná priebežne v tabuľke,
avšak pri výslednom vyhodnotení (na Galavečeri) oceniť pri jazdcoch, ktorí majú viacej koní, len najlepšie
umiestnenie. Tým by sa do ocenenia dostalo viacej jazdcov, čo by motivovalo najmä deti a juniorov.
p. Hatala – sa pripája k tejto myšlienke a vyslovil názor, že by to aspoň mladých motivovalo súťažiť vo
svojej vekovej kategórií a nehlásili by sa do "little".
Prítomní privítali tieto zmeny a bude sa na ne prihliadať pri príprave pravidiel pohárových súťaží pre rok
2017.
Uznesenie 4: Predsedníctvo SSO poveruje Alexandra Bagdala vedením a vyhodnocovaním výsledkov
Stredoslovenského skokového pohára, ako aj Stredoslovenského pohára vo všestrannosti, a
zabezpečením ich zverejnenia na internetovej stránke SSO
Uznesenie 5: Predsedníctvo SSO poveruje Janku Balážovú vedením a vyhodnocovaním výsledkov
Stredoslovenského drezúrneho pohára a zabezpečením ich zverejnenia na internetovej stránke SSO.
Uznesenie 6: Predsedníctvo SSO odporúča Komisii PONY Andreu Machalovú na vedenie a
vyhodnocovanie výsledkov Slovenského skokového pony pohára, a ich zabezpečenie zverejnenia na
internetovej stránke SSO.

4/ oblastné majstrovské súťaže
Majstrovstvá SSO sa už uskutočnili v jazdeckej disciplíne drezúra, a to v Trebostove 17.7.2016. Výsledky
zatiaľ nie sú zverejnené.
Konanie Majstrovstiev SSO v skokoch bolo zatiaľ navrhnuté do L. Sielnice v dňoch 3.-4.9.2016.
p. Hatala – pripomenul problém s týmto termínom pretekov a v termíne, kedy by mohol uskutočniť M
SSO má preteky naplánované Vígľaš.
p. Malatinec – informoval, že preteky vo Vígľaši sú už naplánované vopred a ich termín vzhľadom k
vyťaženosti areálu nie je možné preložiť.
p. Machalová – apelovala na možnosť zníženia náročnosti kritérií (výšky prekážok) vzhľadom k
výkonnosti a počtu detí v oblasti, alebo možnosť zmeny podmienky o uskutočnení majstrovskej súťaže
už pri minimálnom počte 3 jazdcov.
p. Ivan – navrhuje zrušiť súťaž družstiev, nakoľko táto by mala význam, len keby išlo u družstvá
vytvorené z jazdcov jednotlivých klubov a nie len "poskladané" umelo. Aj na MSR boli družstvá tvorené
výlučne z členov oblastí.
pp. Machalová, Bagdal a Lamoš – si myslia, že by súťaž družstiev mala ostať aj napriek tomu, že družstvá
nebudú tvorené z jazdcov jedného klubu.
Prítomní sa zhodli, že uvedený termín a miesto konania M SSO v skokoch si vykonzultujú p. Hatala (L.
Sielnica) a p. Malatinec (Vígľaš), ktorí zvážia aj možnosť uskutočnenia MSSO v pony, resp. rozdelenia M
SSO do dvoch termínov (pony+deti+juniori, dospelí). Výsledok oznámia predsedovi SSO p. Ivanovi v
termíne do 1.8.2016.
Prítomní poverili pp. Ivana, Bagdala a zvoleného organizátora M SSO vypracovaním technických
podmienok, tak aby mohol byť rozpis schválený a uverejnený čo najskôr.

Uznesenie 7: Predsedníctvo SSO poveruje Jaroslava Ivana (po dohode JK Hippoklub Liptovská Sielnica JK
Masarykov dvor Vígľaš) určením M SSO v skokoch.
Uznesenie 8: Predsedníctvo SSO poveruje Jaroslava Ivana, Alexandra Bagdala a zástupcu vybraného
organizátora M SSO v skoku vypracovaním Technických podmienok konania M SSO v skoku.

5/ schvaľovanie rozpisov na preteky a SZVJ
p. Ivan – upozornil na postup, ktorý bol schválený na zasadnutí P-SJF v Tatranskej Kotline, ohľadom
schvaľovania rozpisov na jazdecké preteky. Rozpisy v skokoch bude pre SSO schvaľovať p. Paulovič, v
ostatných disciplínach budú všetky rozpisy na území Slovenska (teda aj SSO) schvaľovať predsedovia
športových komisií SJF (drezúra p. Horná, všestrannosť p. Malík, záprahy p. Hána, vytrvalosť p. Pažitný
a voltíž p. Krauspe)
Na základe zhody prítomných bude v SSO zabezpečovať SZVJ (skúšky základného výcviku jazdca) –
rozpisy, delegovanie rozhodcov, vyúčtovanie a pod. - p. Bagdal.
Uznesenie 9: Predsedníctvo SSO poveruje Alexandra Bagdala organizáciou (rozpisy, delegovanie
rozhodcov, vyúčtovanie a pod.) SZVJ v SSO.

6/ internetová stránka SSO
Prítomní jednoznačne vyslovili názor, že by mal internetovú stránku aj naďalej viesť a spravovať p.
Bagdal.
Uznesenie 10: Predsedníctvo SSO poveruje Alexandra Bagdala vedením internetovej stránky SSO aj
naďalej.

7/ spracovanie výsledkov z pretekov a časomiera oblasti
p. Ivan – vysvetlil, že doteraz boli organizátori pretekov zvyknutí, že p. Bagdal (zúčastnený na pretekoch
ako rozhodca) zabezpečoval popri rozhodovaniu aj obsluhu časomiery a meranie času na pretekoch,
prípravu štartovných listín, vyhodnocovanie výsledkov a zostavenie výsledkových listín z jednotlivých
súťaží na pretekoch – a to všetko len za odmenu rozhodcu.
p. Bagdal – informoval, že už začiatkom roku oznámil, že plánuje s aktívnou činnosťou v SJF skončiť a je
potrebné zabezpečiť vhodných ľudí na tieto činnosti. Súhlasil, že ešte nejaký čas bude túto činnosť
vykonávať, a to v záujme potreby zaučenia nových, najmä mladých.
p. Ivan – apeluje, aby si organizátori pretekov uvedomili, že každé preteky musia mať zriadenú
"kanceláriu pretekov", ktorá má za úlohu prípravu štartových listín, vyhodnocovanie výsledkov a ich
zaslanie na sekretariát SJF. Je to úloha mimo činnosti rozhodcov. Odporúča, aby si organizátori túto
činnosť zabezpečili mimo finančných nákladov na rozhodcov.
p. Bagdal – súhlasil, s tým, že bude aj naďalej na internetovej stránke SSO vytvárať kapitolu "on line
prihlášky" pre tých usporiadateľov, ktorí o to požiadajú a presmeruje komunikáciu na mailovú adresu

spracovateľa výsledkov na daných pretekoch (ktorý bude zabezpečovať štartovné a výsledkové listiny).
Túto formu prihlasovania je potrebné uviesť aj v Rozpisoch na preteky, ako to bolo doteraz.
p. Ľupták – sa informoval, či bude časomiera SSO aj naďalej k dispozícii organizátorom pretekom.
p. Ivan – informoval, že časomiera je majetkom SJF (resp. SSO), za ktorú SSO nepožadovala od
organizátorov žiadnu úhradu za prenájom. Informoval, že ju má momentálne pridelenú a nesie za ňu aj
hmotnú zodpovednosť p. Bagdal. Nevylučuje, že ak sa nájde zodpovedný človek – ľudia, je možné, po
dohode, časomieru používať aj viacerými ľuďmi. Pripomenul, že doteraz servis a opravy časomiery
zabezpečoval p. Bagdal a nepožadoval za to ani náhradu.
Podotkol, že časomiera bude poskytovaná organizátorom zo strany SSO aj naďalej bezplatne, len
zopakoval, že je potrebné, aby jej obsluhu vykonávala zodpovedná osoba – napr. niekto zo zboru
rozhodcov. Prvé zaučenia už absolvovala rozhodkyňa p. Melišeková na pretekoch vo Vígľaši. Je potrebné
v tom pokračovať a zaučiť viacerých.
p. Bagdal – je ochotný pomôcť
p. Ivan – vyslovil, že prípadné zvýšené náklady organizátorom na financovanie "kancelárie pretekov"
je vedenie SSO pripravené kompenzovať.

8/ valné zhromaždenie oblasti
p. Ivan – opätovne vysvetlil, 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. Túto skutočnosť však
nemieni zneužívať, čoho dôkazom je aj toto stretnutie. V záujme zabezpečenia transparentnosti si však
myslí, že by VZ oblasti malo byť, aby sa na ňom zvolili členovia oblastného predsedníctva v zmysle
Stanov SJF článku XV. bodu 2, písmena b. Ďalej informoval, že zrejme bude potrebné zvolať mimoriadne
VZ SJF, ako spomínal v úvode tohto stretnutia, aby sa zvolili chýbajúci členovia orgánov SJF. Nie je však
dnes jasné kedy tomu tak bude a či vôbec tomu tak bude. V každom prípade sa bude musieť (v zmysle
Stanov SJF) riadne VZ SJF uskutočniť v prvej polovici roka 2017.
p. Lamoš – sa vyslovil, že je vhodné počkať ako sa vyvinie situácia v SJF a zatiaľ VZ oblasti nerobiť.
p. Hatala – zatiaľ vieme fungovať takýmto spôsobom – ako stretnutie klubov a o veciach rozhodovať
spoločne – a hlavne s tými, ktorí majú o to záujem.
p. Ivan – pripomenul, že dôležitým bude najmä stretnutie klubov, keď sa bude rozhodovať o prideľovaní
financií klubom a členom SSO za dosiahnuté výsledky a činnosť v roku 2016.
Uznesenie 11: Predsedníctvo SSO bude zvolávať Valné zhromaždenie SSO, až po vyjasnení situácie v SJF
a v predsedníctve SJF ohľadom mimoriadneho VZ SJF.

9/ rôzne a diskusia
9a/ zákon o Športe a kluby
p. Malatinec – pripomenul potrebu rešpektovania Zákona o športe Predsedníctvom SJF, ktoré musí
konať tak, aby v zmysle tohto zákona získalo a prerozdelilo finančné prostriedky športovcom, a to
prostredníctvom klubov SJF. Je potrebné pripraviť komplexnú a jasnú vnútornú smernicu SJF, ktorá
bude definovať na čo je možné pridelené finančné prostriedky použiť. Ako majiteľ klubu je pripravený
všetky financie použiť v rámci klubu na výchovu najmä mladých. Vie si predstaviť podporu jazdcov klubu

zabezpečením a zaplatením trénera, prípadne kompenzovaním nákladov spojených s účasťou na
pretekoch.
p. Hatala – vysvetlil, aký "režim" funguje v ich klube ohľadom podpory jazdcov reprezentujúcich klub.
Jazdci sú motivovaný k získavaniu financií pre klub a klub naopak prispieva jazdcom napríklad na účasť
na pretekoch.
p. Ivan – vyslovil názor, že v tejto časti (ktorú spomína p. Malatinec) je Zákon "šitý" vyslovene na
športové zväzy, kde hlavnú "športovú" úlohu predstavuje klub (ako napríklad pri kolektívnych športoch),
kde porovnávanie športovej výkonnosti v súťažiach prebieha prostredníctvom súťaže klubov a preto je
možné financie deliť podľa dosiahnutých výsledkov klubu. Momentálna situácia v SJF nie je na takýto
spôsob delenia financií pripravená. Tu môže jazdec so svojím koňom existovať a pretekať bez toho, aby
potreboval k tomu klub. Jeho členstvo v klube predpisujú len Stanovy SJF (resp. Registračný poriadok
SJF) a vo veľa prípadoch je toto členstvo len formálne a úplne bezpredmetné. V prvom rade toto treba
zmeniť.
p. Machalová – forma "Klubov" by mohla v SJF existovať, ak by mali "hypoteticky" napr. kluby svoje
klubové kone a tie poskytovali jazdcom na reprezentáciu klubu. Klub by financoval tréningy, preteky
jazdcov a preto by malo opodstatnenie pridelenie financií zo SJF klubu za úspechy jazdcov klubu. Vtedy
je klub priamo zaangažovaný do úspechov svojich jazdcov. Momentálne je táto situácia nereálna.
p. Ivan – ak by sme napríklad v rámci vyhodnocovania celoslovenských rebríčkov vyhodnocovali kluby a
bol by vytvorený kľúč na delenie financií podľa záverečného umiestnenia klubov, tak by boli kluby
motivované zabezpečiť kvalitnú prípravu a účasť na pretekoch svojich jazdcov.
V závere tejto časti načrtol možný model "klubového princípu" v SJF, ktorý je pripravený, v prípade
záujmu vedenia SJF, aj podrobne rozvinúť. Jednalo by sa o priame členstvo v SJF len pre Kluby. Členovia osoby by boli členmi SJF prostredníctvom svojich klubov, ako je tomu doteraz, len s tým rozdielom, že
členské (značne vyššie ako doteraz) by pre SJF platil len Klub. Na druhej strane by členovia klubu
neplatili členské pre SJF, ale (podľa vnútorných predpisov klubu) priamo Klubu. Klub by mal motiváciu
chovať sa "trhovo" – stanovovať výšku členského, vytvárať podmienky pre svojich jazdcov a snažiť sa
získať do klubu úspešných jazdcov, lebo prostredníctvom ich dosiahnutých výsledkov, by zasa plynuli
financie do Klubu. A takto by sa dal aplikovať aj terajší Zákon o športe v prostredí SJF.
Čo sa týka účasti na VZ SJF. Každý klub by mal jeden hlas, plus hlasy navyše za úspešných jazdcov, resp.
ich dosiahnuté výsledky – tak ako to máme naznačené v terajších Stanovách SJF, a to v článku VII, v
bode 5, a majú to takto riešené aj iné športové zväzy kolektívnych športov (hlasy aj za úspechy klubu).
p. Lamoš – pripomenul, že tento spôsob by mal za následok zánik mnohých klubov – čo zasa nie je taký
problém – lebo jazdci a kone by tým neubudli. Skôr vidí problém napríklad v tom, že by jazdec prihlásený
napríklad do klubu v Liptovskej Sielnici, by nemohol naplno využívať "benefity" poskytované klubom
ohľadom napr. trénovania (kolbisko, hala, ...), ak by mal napríklad trvalý pobyt a koňa ustajneného v
Žiline.
p. Machalová – doplnila, že práve v našom športe je veľké špecifikum najmä v tom, že súčasťou
športovej činnosti sú aj iné živé bytosti – kone. Je to všetko na ďalších úvahách.
p. Malatinec – jazdecká federácia musí fungovať na princípe "silných Klubov". Klub musí byť motivovaný
vyvíjať činnosť smerujúcu k rozvoju tohto športu – napr. vychovávať mladých, organizovať kvalitné
preteky, vytvárať celkove lepšie podmienky pre jazdcov a na to musí dostávať aj financie. Je na
Predsedníctve SJF, aby toto zabezpečilo. Kumulovaním finančných prostriedkov v SJF (ako sa tomu
dialo predchádzajúce 2 roky) sa nič nedosiahne.

9b/ organizovanie pretekov v rámci SJF
p. Hatala – informoval o svojich skúsenostiach s organizovaním pretekov. Prízvukoval, že platia určité
pravidlá pri príprave športového kalendára (nahlasovanie pretekov a ich termínov, ako aj zverejňovanie
rozpisov) a tieto sa nedodržiavajú. Organizátori nahlasujú preteky neskoro, preto nie je možné plánovať
preteky a dochádza k "vyblokovávaniu" termínov. Následne, ak sa z tohto dôvodu prihlási málo jazdcov,

viacerí organizátori radšej preteky zrušia, ako by mali ísť do neúnosnej straty. Žiada sekretariát a
Predsedníctvo SJF, aby túto vec neodkladne riešilo.
p. Ivan – pripomenul, že za túto situáciu sú zodpovední predovšetkým nedisciplinovaní organizátori.
Platia jasné pravidlá pri prihlasovaní pretekov a zverejňovaní rozpisov, vrátane sankcií (100-300€) za ich
nedodržanie. Predsedníctvo je vinné jedine v tom, že tieto sankcie neuplatňuje. Otázka je - čo by
prinieslo uplatnenie týchto sankcií v praxi ...? Všetko by mohol vyriešiť Informačný systém SJF, kde by
prihlasovanie pretekov prebiehalo elektronicky, podľa stanovených pravidiel a "bez pardónu".
p. Hatala – ďalším problémom je prihlasovanie jazdcov na preteky, keď niektorí po nahlásení na preteky
neprídu a nedajú ani žiadnu informáciu o svojej neúčasti.
pp. Bagdal a Lamoš – aj túto vec by vedel elegantne riešiť Informačný systém, ktorý by takýmto
nezodpovedným jazdcov (resp. ich klubom) nedovolil prihlásenie na ďalšie preteky, ak by nemali
vyrovnanú nejakú podlžnosť vyplývajúcu z neodôvodnenej neúčasti na pretekoch.
p. Machalová – vyslovila myšlienku motivovania organizátorov, aby v rámci vyhodnotenia nižších súťaží
vyhodnocovali osobitne deti. Už len dekorácia a samotná stužka je pre deti motivačná. V spolupráci so
sekretariátom SJF preverí možnosť podpory organizátorov z kapitoly "podpora talentovanej mládeže".

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

zapísal: Jaroslav Ivan

Vo Vígľaši 22.7.2016

