Zápisnica
zo zasadnutia Predsedníctva Stredoslovenskej jazdeckej oblasti SJF
a stretnutia klubov a členov SSO
Badín 7.5.2018
Prítomní:
Jaroslav Ivan – predseda Predsedníctva SSO
(člen Predsedníctva SJF)
Andrea Machalová – členka Predsedníctva SSO
Jozef Bučkuliak – člen Predsedníctva SSO
Ostatní prítomní a hostia:
Florián Jančo (Kováčovce JO)
Tibor Nagy (Veľká Ves Ranč)
Karol Bugár (Látky Ranč pod bukmi)
Miroslava Čumová (Badín JK Limfora)
Vladimír Lamoš (Žilina JK OVER)
Jozef Hatala (Liptovská Sielnica Hippoclub)
Prezenčná listina je súčasťou tejto Informácie – Zápisnice.
Zasadnutie Predsedníctva SSO, ktoré bolo zároveň aj stretnutím klubov a členov Stredoslovenskej
jazdeckej oblasti SJF (SSO) zvolal na základe pozvánky predseda SSO Jaroslav Ivan.
Zasadnutie/Stretnutie otvoril Jaroslav Ivan, ktorý zároveň privítal prítomných zástupcov klubov
SSO. Konštatoval, že zasadnutie Predsedníctva SSO je uznášaniaschopné – prítomní boli všetci členovia
Predsedníctva SSO. Zvlášť poďakoval hostiteľovi JK LIMFORA Badín Miroslave Čumovej za možnosť
obhliadky areálu jazdeckej školy, ktorá sa uskutočnila pred zasadnutím.
K navrhovanému programu nemal nikto z prítomných pripomienky, Predsedníctvo SSO schválilo
program tak ako bol navrhnutý v pozvánke:
1/ Otvorenie
2/ Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3/ Informácia o situácii v SJF
4/ Informácia o situácii v SSO
9/ Rôzne
10/ Diskusia
11/ Záver
Hlasovanie: ZA 3 (Ivan, Machalová, Bučkuliak)
Uznesenie prijaté

2/ Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
Predsedníctvo SSO schválilo zapisovateľa zápisnice Jaroslava Ivan a overovateľov Andreu Machalovú
a Jozefa Bučkuliaka
Hlasovanie: ZA 3 (Ivan, Machalová, Bučkuliak)
Uznesenie prijaté

Hlasovania per rollam od 16.11.2017
8.1.2018 (per rollam)
Uznesenie 37:
Predsedníctvo SJF-SSO schvaľuje Pravidlá Stredoslovenského skokového pohára pre rok 2018 (bez
zmeny oproti roku 2017).
Predsedníctvo SJF-SSO schvaľuje Pravidlá Stredoslovenského drezúrneho pohára pre rok 2018 (bez
zmeny oproti roku 2017).
Predsedníctvo SJF-SSO schvaľuje Pravidlá Stredoslovenského pohára vo všestrannosti pre rok 2018 (bez
zmeny oproti roku 2017).
Hlasovanie: ZA 3 (Ivan, Machalová, Bučkuliak), PROTI 0, ZDRŽAL SA 0, NEHLASOVAL 0
Uznesenie prijaté
28.1.2018 (per rollam)
Uznesenie 38:
Predsedníctvo SJF-SSO schvaľuje podporu pre jazdcov SSO na prenájom haly počas tréningových
jednotiek s Igorom Šulekom v JK Masarykov dvor Vígľaš v priebehu februára a marca 2018 vo výške 5€ /
dvojicu. Súhrnná suma za prenájom bude faktúrovaná mesačne priamo na SJF-SSO.
Hlasovanie: ZA 3 (Ivan, Machalová, Bučkuliak), PROTI 0, ZDRŽAL SA 0, NEHLASOVAL 0
Uznesenie prijaté
2.2.2018 (per rollam)
Uznesenie 39:
Predsedníctvo SJF-SSO schvaľuje zmenu organizátora a termínu M SSO v skoku v kategórii dospelých.
Pôvodný organizátor JK Masarykov dvor Vígľaš a termín 15.-16.9.2018 sa mení na organizátora
Hyppoclub Liptovská Sielnica a termín 1.-2.9.2018.
Hlasovanie: ZA 3 (Ivan, Machalová, Bučkuliak), PROTI 0, ZDRŽAL SA 0, NEHLASOVAL 0
Uznesenie prijaté
6.4.2018 (per rollam)
Uznesenie 40:
Predsedníctvo SJF-SSO poveruje Jaroslava Ivana, ako zastupujúceho pre schvaľovanie SZVJ, a to v dobe
neprítomnosti, nemoci, alebo iných prekážok pri schvaľovaní rozpisov Alexandrom Bagdalom.
Hlasovanie: ZA 3 (Ivan, Machalová, Bučkuliak), PROTI 0, ZDRŽAL SA 0, NEHLASOVAL 0
Uznesenie prijaté

3/ Informácia o situácii v SJF
Jaroslav Ivan informoval o činnosti Predsedníctva SJF od Valného zhromaždenia v Senci v roku
2017. Pripomenul, že na VZ v Senci boli dovolení chýbajúci dvaja členovia Predsedníctva SJF za ZSO a

BAO. Zhodnotil terajšiu situáciu v SJF, ktorú charakterizoval ako napätú. Vysvetlil príčiny a svoj podiel na
tomto stave.
Ďalej informoval o návrhu zmien stanov, ktoré predložil na zasadnutie Predsedníctva SJF
(30.4.2018) predseda SJF Vladimír Chovan, a ktoré po úpravách budú predložené Predsedníctvu SJF na
hlasovanie. Vysvetlil niektoré svoje zásadné výhrady voči tomuto návrhu o ktorých prítomní následne
diskutovali (najmä o navrhovanej zmene ohľadom voľby členov P-SJF za jednotlivé jazdecké oblasti,
zriadení Odvolacej komisie a pod.). Pripomenul, že zmenami a doplneniami vzniklo v stanovách aj
množstvo nepresností, formálnych chýb a protichodných ustanovení. Tento návrh zmien stanov bude
zrejme predložený na rokovanie Valného zhromaždenia a je na každom delegátovi, ako sa k tomu
"postaví".
Trojica členov P-SJF (Jaroslav Ivan, Janka Rindošová, Marek Horváth) pripravuje svoj návrh na
zmeny terajších stanov, ktorý bude len minimálny a upresňujúci. O zriadení Odvolacej komisie sú
pripravení uvažovať, pokiaľ sa nájde dostatok vhodných kandidátov z jednotlivých oblastí, ktorí by boli
schopní nezávisle a fundovane rozhodovať o disciplinárnych previneniach. Funkcia/členstvo v Odvolacej
komisii (spolu s Disciplinárnou komisiou) vytvára zložité situácie, "vyrába" mnoho nepriateľov a
ovplyvňuje profesijné pôsobenie členov týchto komisií v SJF.
Jaroslav Ivan na záver tejto časti informoval o zástupcovi za SSO (Janka Lamošová) pre registráciu
na Valnom zhromaždení. Požiadal prítomných o predbežné návrhy za člena mandátovej komisie za SSO,
ktoré je potrebné zaslať na sekretariát, aby bolo možné urýchliť proces registrácií a overovania
mandátov na valnom zhromaždení. Žiadne návrhy neboli.

4/ Informácia o situácii v SSO
Jaroslav Ivan informoval o momentálne zložitej situácii v SSO, nakoľko zo zdravotných dôvodov
dlhodobo "vypadli" Jozef Paulovič (rozhodca, spracovateľ výsledkov, schvaľovateľ rozpisov v skokoch za
SSO, skúšajúci na SZVJ) a Alexander Bagdal (rozhodca, spracovateľ výsledkov, časomerač, administrátor
internetovej stránky SSO, spracovateľ celoročných súťaží v skokoch a všestrannosti, schvaľovateľ a
skúšajúci na SZVJ). Časť týchto úloh bola prerozdelená medzi ostatných členov SSO a časť prevzal J.Ivan
osobne.
Potešiteľný je stav že Jozef Paulovič sa už postupne dostáva do "bežného" diania a pomáha riešiť
niektoré veci, no Alexander Bagdal je ešte stále hospitalizovaný, ale jeho stav sa zlepšuje.
Jaroslav Ivan ďalej informoval o potrebe zvolania Valného zhromaždenia SSO – podľa stanov do
30.6.2018. Pozvánky je potrebné poslať 30 dní vopred.
Uznesenie 41: Predsedníctvo SSO (resp. Predseda SSO) bude zvolávať Valné zhromaždenie SSO až po
konaní Valného zhromaždenia SJF, tak aby sa konalo do 30.6.2018.
Hlasovanie: ZA 3 (Ivan, Machalová, Bučkuliak), PROTI 0, ZDRŽAL SA 0, NEHLASOVAL 0
Uznesenie prijaté
Na základe mailovej žiadosti Janky Balážovej a doplnenia informácií Andreou Machalovou a
Jozefom Bučkuliakom o strete termínu pre konanie M SSO pony (skoky) a M SR pony (drezúra) sa
prítomní venovali stanoveniu iného vhodného termínu pre konanie M SSO pony.
Uznesenie 42: Predsedníctvo SSO schvaľuje zmenu termínu konania M SSO pony v skokoch na 6.7.2018
(piatok) ako súčasť pretekov v Liptovskej Sielnici v dňoch 6.-8.7.2018.

Predsedníctvo SSO poveruje Andreu Machalovú vypracovaním technických podmienok konania M SSO
pony v skokoch zohľadnením jednodňového formátu a systému "handicap".
Hlasovanie: ZA 3 (Ivan, Machalová, Bučkuliak), PROTI 0, ZDRŽAL SA 0, NEHLASOVAL 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie 43: Predsedníctvo SSO schvaľuje technické podmienky pre M SSO 2018 pre skoky (s výnimkou
pony) a drezúru bez zmeny oproti roku 2017
Hlasovanie: ZA 3 (Ivan, Machalová, Bučkuliak), PROTI 0, ZDRŽAL SA 0, NEHLASOVAL 0
Uznesenie prijaté

9/ Rôzne
Tibor Nagy informoval, že požiada predsedkyňu Kontrolnej komisie Zuzanu Gánovskú o vydanie
poverenia KK na kontrolu oprávnenosti štartu jazdcov a koní organizovaných klubmi SSO.

10/ Diskusia
V diskusii prítomní "rozobrali" ďalšie témy podľa aktuálnej situácie v SJF a SSO.
Na záver Jaroslav Ivan poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie Predsedníctva SSO, resp. stretnutie
zástupcov klubov a členov SSO ukončil.

V Badíne 7.5.2018

zapísal: Jaroslav Ivan

overil: Andrea Machalová

overil: Jozef Bučkuliak

