Zápisnica
zo zasadnutia Predsedníctva Stredoslovenskej jazdeckej oblasti SJF, ktoré sa konalo
dňa 31.5.2018 v Turčianskych Tepliciach

Prítomní:
Viktória Murínová – predsedkyňa Predsedníctva SSO
(členka Predstavenstva SJF)
Andrea Machalová – členka Predsedníctva SSO
Jozef Bučkuliak – člen Predsedníctva SSO

Zástupcovia jazdeckých klubov SSO a hostia:
Jaroslav Ivan – Koška Horseteam Lučenec
Vladimír Lamoš – JK OVER Zilina
Jana Lamošová - JK OVER Zilina
Karol Bugár – Látky Ranč pod Bukmi
Jozef Hatala – Hippoclub Liptovská Sielnica
Oto Macko – JK Epona Mútnik

Prezenčná listina je súčasťou tejto Informácie - Zápisnice

Zasadnutie Predsedníctva SSO, ktoré bolo zároveň aj stretnutím zástupcov klubov
SSO zvolala na základe žiadosti dvoch členov Predsedníctva SSO (Andrei Machalovej a
Jozefa Bučkuliaka) a na základe pozvánky,predsedkyňa SSO Viktória Murínová.
Zasadnutie P-SSO otvorila Viktória Murínová. Konštatovala, že zasadnutie
Predsedníctva SSO (ďalej len ako „P-SSO“) je uznášania schopné, nakoľko sú prítomní
všetci členovia P-SSO.
K navrhovanému programu nemal nikto z prítomných pripomienky,
P- SSO schvaľuje program tak ako bol navrhnutý v pozvánke:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Otvorenie
Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Informácia o situácii v SSO
Poverenie zodpovedných osôb a rozdelenie kompetencií v rámci SSO
Príprava VZ SSO
Vedenie stredoslovenských líg/pohárových súťaží
Technické a organizačné podmienky M SSO v jednotlivých disciplínach
Rôzne
Diskusia
Záver
Hlasovanie : ZA 3 (Murínová, Machalaová, Bučkuliak) PROTI 0, ZDRŽAL SA 0
Uznesenie č.1 prijaté

1. Otvorenie

V úvode predsedkyňa Viktória Murínová všetkých prítomných privítala. Obzvlášť
poďakovala za promptnosť členov P-SSO a predstaviteľov jazdeckých klubov SSO,
že súhlasili so zasadnutím v tak krátkom čase od jeho zvolania. Ďalej vysvetlila, že
dôvodom a cieľom tohto stretnutia je doriešiť neodkladné záležitosti týkajúce sa
vedenia SSO. Zároveň poďakovala p. Machalovej za prípravu dôležitých bodov
programu, týkajúce sa hlavne rozdelenia kompetencií v rámci SSO.

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
P- SSO schváľuje za zapisovateľa zápisnice Viktóriu Murínovú a za overovateľov Andreu
Machalovú a Jozefa Bučkuliaka
Hlasovanie : ZA 3 (Murínová, Bučkuliak, Machalová ) PROTI 0, ZDRŽAL SA 0
Uznesenie č.2 prijaté
3. Informácia a situácii v SSO
Nakoľko išlo o minulé obdobie, predsedkyňa Viktória Murínová požiadala ostatných členov
P-SSO o poskytnutie týchto informácií. Prítomní sa postupne vyjadrili o činnosti v SSO za
predchádzajúce obdobie.
p. Ivan informoval o stretnutí s p.Murínovou, kde jej ako predchádzajúci predseda SSO
odovzdal náležitosti SSO (účtovnú evidenciu, pokladničnú hotovosť, pečiatku, prebytky
medailí, vlajku SJF a paravan SJF. Ďalej informoval o nedoriešených veciach ako je
schvaľovanie SZVJ, vedenie internetovej stránky SSO, časomiera SSO a pod.
Slova sa ujala p. Machalová, kde vyslovila svoju obavu a nespokojnosť s výsledkami volieb
na VZ SJF. Vyjadrila sa, že nesúhlasí (a podporili ju aj p.Bučkuliak, p. Lamošová, p. Lamoš
a p. Hatala ) so spôsobom voľby VZ SJF na post predsedu SSO, ktoré nerešpektovalo
právoplatnú voľbu nadpolovičnej väčšiny členov oblasti a takáto voľba je v rozpore s
územným princípom deklarovaným v Stanovách SJF aj v Zákone o športe.

4. Poverenie zodpovedných osôb a rozdelenie kompetencií v rámci SSO
P - SJF poveruje p. Ľubomíra Pauča schvaľovaním SZVJ za Stredoslovenskú jazdeckú
oblasť. (dočasne v zastúpení za p. Bagdala – p. Paučo suhlasil)
Hlasovanie : ZA 3 (Murínová, Bučkuliak, Machalová ) PROTI 0, ZDRŽAL SA 0
Uznesenie č.3 prijaté

-

Poverenie zodpovednej osoby za vedenie a dopĺňanie webovej stránky SSO, ktorá je
majetkom SSO
Predsedkyňa Viktória Murínová informovala, že vychádzala z predpokladu, že tak ako
bývalý predseda prevzal vedenie webovej stránky počas dlhodobej práceneschopnosti od
p. Bagdala, po zvolení do funkcie predsedu SSO tieto povinnosti a práva prevezme na
seba. Členka P- SSO p.Machalová však navrhla, aby bol poverený p. Ivan naďalej

vedením webovej stránky SSO. P. Murínová vyslovila svoj nesúhlas, nakoľko nesúhlasí
s mnohými informáciami, ktoré sú doposiaľ zverejnené na webovej stránke, považuje ich
za prejav subjektívnych názorov bývalého predsedu p. Ivana. Považuje za dôležité aby
webová stránka slúžila všetkým členom SSO a bola vedená profesionálne, informovala
vecne a stručne o športe.

P- SSO poveruje p. Jaroslava Ivana vedením a dopĺňaním webovej stránky SSO
Hlasovanie: ZA

2 (Machalová, Bučkuliak)

PROTI 1 (Murínová) ZDRŽAL SA 0

Uznesenie č.4 prijaté

-

Poverenie zodpovednej osoby za časomieru, ktorá je majetkom SSO
Navrhujem aby P- SSO schválilo poverenie p. Viktórii Murínovej ako zodpovednej osoby
za časomieru v zastúpení za p. Bagdala. Nakoľko momentálne nie je nikto spôsobilý danú
časomieru ovládať p. Murínová zorganizuje školenie, kde sa tieto zručnosti a schopnosti
môžu záujemcovia naučiť a následne časomieru využívať. Medzi pozvaných bude patriť
p. Melišeková - rozhodkyňa, ale aj iné osoby, ktoré prejavia záujem o zaškolenie.
P- SSO poveruje Viktóriu Murínovú ako zodpovednú osobu za časomieru a zároveň p.
Ivan odovzdá časomieru do 15.6.2018 k rukám p. Murínovej.
P-SSO poveruje Viktóriu Murínovú zorganizovať školenie na obsluhu a ovládanie
časomiery.
Hlasovanie : ZA 3 (Murínová, Bučkuliak, Machalová ) PROTI 0, ZDRŽAL SA 0
Uznesenie č.5 prijaté

5. Príprava VZ SSO.
p.Murínová informovala o svojom zámere v budúcnosti sa orientovať na motiváciu a zvýšenie
záujmu o dianie aj ostatných jazdeckých klubov v rámci SSO, nakoľko sa zasadnutia P- SSO
zúčastnilo iba 5 zástupcov z celkových 31 klubov. Ďalej na VZ SSO plánuje informovať
zástupcov jazdeckých klubov SSO o príprave plánu, so zameraním na možnosti rozšírenia
členských základní jednotlivých klubov aj o nelicencovaných jazdcov a zároveň hľadať
spôsob ako pomôcť jednotlivým klubov v ich rozvoji pri práci s talentovanou mládežou.
Nakoľko bolo VZ SSO zvolané bez predošlého schválenia programu, miesta a času
predsedníctvom SSO, p. Ivan navrhol, aby sa dodatočne tieto náležitosti schválili.
P-SSO dodatočne schváľuje miesto, čas a návrh progrramu VZ SSO , tak ako bolo uvedené
a zaslané v pozvánke.
Hlasovanie : ZA 3 (Murínová, Bučkuliak, Machalová ) PROTI 0, ZDRŽAL SA 0
Uznesenie č.6 prijaté
p.Lamošová pripomenula, že výpočty mandátov nekorešpondujú so skutočnosťou a žiada
predsedkyňu Viktóriu Murínovú, aby vec doriešila so sekretariátom SJF. Následne je
potrebné upovedomiť kluby, kde nastali zmeny.
p.Murínová prisľúbila, že vec dá do poriadku.

6. Vedenie stredoslovenských líg/pohárových súťaží :
Z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti p. Bagdala, ktorý doteraz viedol "skoky" a
"všestrannosť" a vytváral výsledky a sumáre pretekov je potrebné, aby sa tieto úlohy
prerozdelili.
p.Bugár sa ponúkol, že bude viesť "všestrannosť"
P- SSO poveruje Viktóriu Murínovú ako zodpovednú osobu za vedenie Stredoslovenského
skokového pohára
P- SSO poveruje Janku Balážovú, ako naďalej zodpovednú osobu za vedenie
Stredoslovenského drezúrneho pohára
P- SSO poveruje Karola Bugára ako zodpovednú osobu za vedenie Stredoslovenského
pohára vo všestrannosti.

Hlasovanie : ZA 3 (Murínová, Bučkuliak, Machalová )
Uznesenie č.7 prijaté

PROTI 0, ZDRŽAL SA 0

7. Technické a organizačné podmienky M SSO v jednotlivých disciplínach pre rok 2018.
p.Ivan poznamenal, že technické podmienky za skoky a drezúru pre rok 2018 už boli
schválené – a sú totožné z rokom 2018
p. Machalová informovala, že technické podmienky za pony už predbežne poslala p.Hatalovi
(L.Sielnica) ako organizátorovi MSSO, ale je ich potrebné ešte schváliť P-SSO.
P – SSO SJF schvaľuje TO Podmienky MSSO SKOKY – PONY, tak ako ich predložila
Andrea Machalová
Hlasovanie : ZA 3 (Murínová, Bučkuliak, Machalová), PROTI 0, ZDRŽAL SA 0
Uznesenie č.8 prijaté
8. Rôzne :
P-SSO schvaľuje, že na MSSO budú udeľované okrem medailí a pohárov aj diplomy pre
prvých troch súťažiacich v každej kategórii a v súťaži družstiev. Uvedené zabezpečí
predsedkyňa SSO Viktória Murínová
Hlasovanie : ZA 3 (Murínová, Bučkuliak, Machalová), PROTI 0, ZDRŽAL SA 0
Uznesenie č.9 prijaté
V ďalšej časti prítomní nadniesli dôležité otázky a témy v súvislosti s jazdeckým športom, z
ktorých vyplynulo poverenie pre p.Murínovú niektoré z nich tlmočiť na zasadnutí
Predsedníctva SJF.

P-SSO poveruje predsedkyňu SSO Viktóriu Murínovú na prednesenie nižšie uvedených tém
na zasadnutí Predsedníctva SJF s požadovanín stanoviska P-SJF:
Prehodnotenie SZVJ, aby na základe takýchto skúšok nevznikali následne tréneri bez
skúseností (zaručiť určitú úroveň prípravy mládeže kvalifikovanými trénermi)
Návrh jazdeckých centier
Úprava skokových pravidiel pre zjednotenie vekovej hranice pre deti, ktoré
absolvovali SZVJ vo veku 8 /pony / 9 rokov, ale na súťažiach sa môžu zúčastniť až
po dovŕšení veku 11 rokov.
Hlasovanie : ZA 3 (Murínová, Bučkuliak, Machalová), PROTI 0, ZDRŽAL SA 0
Uznesenie č.10 prijaté

9. Diskusia
-

-

P. Macko z JK Mútnik uviedol svoj postreh vo veci „prestupových peňazí“(spôsob
odmeňovania klubov, ktoré vychovávajú talentovanú mládež), systém prestupovania
vychovanej mládeže v rámci jednotlivých klubov.
P. Hatala z Hippoclubu Liptovská Sielnica sa vyjadril k organizovaniu Hobby súťaží,
pokúsil sa zaradiť do jeho pretekov hobby súťaž aj pre nelicentovaných jazdcov,
momentálne však vidí množstvo prekážok pri ich organizovaní a od týchto upustil

10. Záver
Na záver p. Murínová zhrnula všetky prejednávané body, ku ktorým sa P- SSO vyjadrovalo,
zároveň poďakovala za účasť, tak členom predsedníctva ako aj ostatným hosťom.

V Turčianskych Tepliciach 31.5.2018

zapísal: Viktória Murínová

overil: Andrea Machalová
overil : Jozef Buckuliak

