Informácia - Zápisnica
zo stretnutia klubov a členov
Slovenskej jazdeckej federácie - Stredoslovenskej oblasti
Prijaté uznesenia Predsedníctva SSO
Dražkovce 21.04.2017

Prítomní:
Jaroslav Ivan (Lučenec Koška Horse team) – predseda SSO a člen Predsedníctva SJF za SSO
Dušan Vrabec (Liptovská Sielnica Hippoclub)
Vladimír Lamoš (Žilina JK OVER)
Andrea Machalová (Zvolen Isokman) – predseda Disciplinárnej komisie SJF, predseda pony
komisie SJF a členka skokovej komisie SJF
Linda Fraňová (Martin Záturčie JO) – členka disciplinárnej komisie SJF za SSO, členka drezúrnej
komisie SJF, členka pony komisie SJF
Jana Balážová (Martin Záturčie JO) – členka drezúrnej komisie SJF
Lýdia Fonferová (Horná Lehota Horskí jazdci) – členka vytrvalostnej komisie SJF
Miloš Kmeť (Látky Ranč pod bukmi)
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. Oboznámil
prítomných s navrhovanými bodmi programu, ktoré boli súčasťou pozvánky. K navrhovaným bodom
nemali nikto z prítomných pripomienky, preto boli prerokované tak ako boli navrhnuté.

1/ Informácia o situácii v SJF
p. Ivan – informoval o činnosti Predsedníctva SJF v roku 2017, ktoré hodnotil ako koncepčné a bez
výrazných názorových rozdielov. Situáciu v SJF hodnotil ako stabilizovanú. Informoval prítomných o práci
jednotlivých odborných komisií SJF, kde vyzdvihol príkladnú a iniciatívnu činnosť najmä drezúrnej a
voltížnej komisie SJF. Na druhej strane pripomenul prípady, kedy Predsedníctvo SJF bolo nútené upraviť,
alebo zmeniť stanoviská komisií, najmä vytrvalostnej a záprahovej. Na záver tejto časti poďakoval
všetkým členom SSO pôsobiacim v komisiách SJF.
Ďalej informoval o ukončenej základnej registrácie SJF pre rok 2017 a o pridelených finančných
prostriedkoch jednotlivým oblastiam.
p. Ivan – naznačil budúce smerovanie činnosti Predsedníctva SJF, ako zameranie sa na deti, ktoré
pomáhajú v kluboch okolo koní, resp. navštevujú jazdecké školy a ich možnosti "zaradenia" do členskej
základne SJF pod osobitným štatútom. Uvedené je veľmi dôležité a výrazne ovplyvňuje výšku

pridelených finančných prostriedkov pre SJF z MŠVVaŠ. Dotkol sa problematiky vytvorenia a fungovania
(tréneri, jazdci, preteky) jazdeckých centier v jednotlivých jazdeckých oblastiach a tiež vytvorenia a úloh
národného športového centra.
p. Balážová – sa informovala na zmenu skokových pravidiel, najmä ohľadom režimu na opracovisku, kde
jazdcov do 18 rokov smie trénovať a akokoľvek manipulovať s prekážkami len tréner.
p. Machalová – vysvetlila túto problematiku a prízvukovala, že uvedená povinnosť má za účel zvýšenie
bezpečnosti na opracovisku, kde často dochádzalo k nebezpečným situáciám.
p. Lamoš – upozornil na nedostatok trénerov, ktorí sú na pretekoch k dispozícii
p. Ivan – informoval, že sa jedná o prvý rok, keď bola táto povinnosť zavedená a že súčasne prebiehajú
aj školenia trénerov, ktoré SJF zaviedla a situácia v budúcom roku už bude priaznivejšia.
p. Ivan – ďalej informoval o ďalších zmenách v skokových pravidlách a podmienkach ohľadom štartu
koňa v troch súťažiach za deň, ako aj možnosti štartu dvojice dva krát v tej istej súťaži.
p. Ivan – pripomenul potrebu organizátorov pretekov (vo všetkých disciplínach) zabezpečiť na pretekoch
okrem zdravotníka aj sanitku, čo je určitá finančná záťaž, no bezpečnosť je prvoradá. Sekretariát SJF
preveruje možnosť hromadnej zmluvy s prevádzkovateľmi záchranných služieb a možnosť poskytnutia
zliav pre organizátorov pretekov. Tiež prisľúbil osobne sa zaangažovať, aby tieto zvýšené výdavky boli
organizátorom aspoň čiastočne vykompenzované z príspevku SJF v rámci Rozpočtu z kapitoly
"Organizátori pretekov". Informoval, že Predsedníctvo SJF už zaslalo na komisie ráncové kritériá na
prideľovanie finančných prostriedkov nielen klubom, ale aj samotným jazdcom.
p. Vrabec – pripomenul, že Hippoclub si už zabezpečil poskytnutie sanitky na celý súťažný rok – kde pri
dlhodobejšej dohode a spolupráci je možné získať zľavy. Príspevok zo SJF však klub privíta, nakoľko
organizujú viac pretekov ročne.

2/ fungovanie SSO, majstrovské súťaže 2017
p. Ivan – informoval prítomných o vyúčtovaní a o rozdelení finančných prostriedkov za rok 2016, ako aj o
skutočnosti, že do dnešného dňa nie sú vysporiadané príspevky pre klub JK RM Lietavská Lúčka (ešte z
roku 2015 – 30€) a pre jazdkyne Látky Ranč pod bukmi (S. a Z. Gánovské - 75€, resp. 55€), kde kluby do
dnešného dňa aj napriek viacerým výzvam nedoložili čísla účtov a neodpovedajú na maily.
Ďalej informoval o platbách realizovaných v roku 2017 a o stave pokladne a bankového účtu SSO.
Naďalej vedie pomocnú evidenciu financií po bývalej JO ZA (stav k 1.1.2017 - 1571€) a JO BB (stav k
1.1.2017 – 1439€), z ktorých sú financované aktivity aj v roku 2017 ako skokové tréningy vo Vígľaši (BB),
alebo drezúrne sústredenie v Martine (ZA).
Podľa Uznesenia č.16 (25.11.2016) bude táto pomocná evidencia vedená aj v roku 2017. Pre rok 2018 už
budú zostatky po oboch bývalých oblastiach zlúčené.
p. Ivan – informoval o stave členskej základne SSO, podľa ktorej má oblasť ku dnešnému dňu
zaevidovaných 32 klubov, 183 členov nad 18 rokov a 84 členov do 18 rokov.
Ďalej prítomní diskutovali o Majstrovských súťažiach SSO v jednotlivých jazdeckých disciplínach.
SKOKY:
Jediný zaslaný návrh bol od Hippoclubu Liptovská Sielnica, a to na MSSO pony, detí a juniorov na 15.16.7.2017 a seniorov na 2.-3.9.2017. Prvý termín je v čase konania Majstrovstiev SR v drezúre, čo by

nevyhovovalo jazdcom, ktorí sa venujú skokom aj drezúre. Prítomní navrhujú pokúsiť sa nájsť riešenie
na zmenu termínu, prípadne spojenie MSSO všetkých kategórií v druhom termíne.
Uznesenie 20: Predsedníctvo SSO poveruje organizáciou oblastných majstrovských súťaží v jazdeckej
disciplíne skoky JK Hippoclub Liptovská Sielnica a schvaľuje M SSO seniorov na 2.-3.9.2017.
Zároveň Predsedníctvo SSO poveruje Dušana Vrabca prekonzultovať možnú zmenu termínu pre M SSO
pony, detí a juniorov.
Po stretnutí klubov (22.4.2017) sa operatívne vyjadril organizátor (Hippoclub Liptovská Sielnica) – p.
Hatala, ktorý navrhol presunúť M SSO pony, detí a juniorov na júnový termín.
22.4.2017
Úprava Uznesenia 20: Predsedníctvo SSO poveruje organizáciou oblastných majstrovských súťaží v
jazdeckej disciplíne skoky JK Hippoclub Liptovská Sielnica a schvaľuje M SSO pony, detí a juniorov na 10.11.6.2017 a M SSO seniorov na 2.-3.9.2017 a M.

DREZÚRA:
Nebol zaslaný žiadny písomný návrh. Priamo na mieste prezentoval p. Ivan záujem usporiadať M SSO v
drezúre organizátorom JK Masarykov dvor Vígľaš.
Uznesenie 21: Predsedníctvo SSO poveruje Jaroslava Ivana prekonzultovať možnosť uskutočniť M SSO v
drezúre s organizátorom JK Masarykov dvor Vígľaš.
VŠESTRANNOSŤ:
Nebol zaslaný žiadna písomný návrh. Prítomní zhodnotili dobrú úroveň (vzhľadom k celkovému počtu
jazdcov v tejto disciplíne) spoločných M JOBB a ZA, resp., M SSO v ostatných dvoch rokoch (Látky Ranč
pod bukmi, resp. JA SOŠ Lučenec). Priamo na mieste prezentoval p. Kmeť záujem usporiadať M SSO vo
všestrannosti na Látkach.
Uznesenie 22: Predsedníctvo SSO poveruje Miloša Kmeťa prekonzultovať možnosť uskutočniť M SSO vo
všestrannosti s organizátorom JK Ranč pod bukmi Látky.
VYTRVALOSŤ:
Nebol zaslaný žiadny písomný návrh. Prítomní prejavili záujem o uskutočnenie M SSO aj v tejto
disciplíne.
Uznesenie 23: Predsedníctvo SSO poveruje Lýdiu Fonferovú prekonzultovať možnosť uskutočniť M SSO
vo vytrvalosti s organizátorom JC Farma Gíreth Kaľamenová.
Prítomní na záver tohto bodu prekonzultovali Technické podmienky majstrovských súťaží a zhodli sa
ponechať tieto podmienky totožné s minulým rokom.
Uznesenie 24: Predsedníctvo SSO schvaľuje Technické podmienky (náročnosti) M SSO v jazdeckej
disciplíne skoky, drezúra a všestrannosť, ktoré ostávajú nezmenené oproti roku 2016. Technické
podmienky M SSO v jazdeckej disciplíne vytrvalosť budú, po konzultácii s Lýdiou Fonferovou, navrhnuté
organizátorom a následne schválené Predsedníctvom SSO.

3/ XII. Valné zhromaždenie SJF
p. Ivan – informoval o plánovanom termíne uskutočnenia XII. Valného zhromaždenia SJF na deň
29.5.2017. Miesto ešte nie je určené. Vysvetlil chronologický postup a termíny na rozposlanie pozvánok
s programom, návrhov na zmenu programu, zverejnenie týchto návrhov, ako aj zaslanie ďalších
dokumentov a termín nahlásenia kandidátov na volené funkcie do orgánov SJF. Ďalej vysvetlil
mechanizmus uznášaniaschopnosti VZ, hlasovania a pod., ako aj informoval o niektorých pripravovaných
zmenách Stanov SJF a zapracovaných požiadavkách MŠVVaŠ.

4/ Valné zhromaždenie SJF - Stredoslovenskej jazdeckej oblasti
p. Ivan – vysvetlil postup pri zvolaní a uskutočnení VZ SSO tak, aby bolo v prípade potreby možné v
stanovenej lehote zmeniť program VZ SSO alebo "mechanizmus" voľby do orgánov SSO, ak by táto
potreba vyplynula zo záverov a uznesení "veľkého" VZ SJF.
Uznesenie 25: Predsedníctvo SSO zvoláva Valné zhromaždenie SJF - Stredoslovenskej jazdeckej oblasti
na 19.6.2017 s miestom konania Dražkovce (Reštaurácia, Penzión u Martina) na 11:00 hod. Program,
Rokovací a Volebný poriadok, Delegačné lístky a iné dokumenty pripraví a zašle klubom SSO v
stanovenom termíne predseda SSO Jaroslav Ivan. Pre účely výpočtu mandátov sa stanovuje evidencia
SJF platná ku dňu zvolania VZ SSO, t.j. 21.4.2017.

5/ rôzne a diskusia
V neformálnej diskusii sa prítomní venovali rôznym témam.
Prítomní poverili p. Ivana vypracovaním Informácie - Zápisnice z tohto stretnutia ("výstupy" ktoré bude
možné považovať za uznesenia Predsedníctva SSO) a jej zverejnením na internetovej stránke oblasti.

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

V Dražkovciach 21.04.2017
(upravené na základe dodatočných informácií dňa 22.04.2017)

zapísal: Jaroslav Ivan

