ZÁPISNICA
zo XVI. Valného zhromaždenia Slovenskej jazdeckej federácie,
ktoré sa konalo dňa 28.6.2021 v Bratislave
__________________________________________________________________________
XVI. Valné zhromaždenie Slovenskej jazdeckej federácie (ďalej aj len ako „SJF“) bolo zvolané
Predsedníctvom SJF zaslaním elektronickej pozvánky všetkým klubom registrovaným v SJF
a ostatným osobám oprávneným zúčastniť sa na zasadnutí XVI. Valného zhromaždenia Slovenskej
jazdeckej federácie (ďalej aj len ako „VZ SJF“) 30 dní pred konaním VZ SJF a zverejnením pozvánky
na internetovej stránke SJF.
Dátum a čas konania VZ SJF: 28.6.2021 o 10.00 hod.
Miesto konania VZ SJF: kongresová sála hotela Tatra, Nám. 1. mája 5, 811 06, Bratislava
Rokovanie VZ SJF otvoril Vladimír Chovan, predseda SJF. V úvode všetkých prítomných privítal
a upozornil ich na skutočnosť, že zo zasadnutia VZ SJF je vyhotovovaný obrazovo - zvukový záznam.

K bodu 1. programu: Otvorenie rokovania XVI. VZ SJF
Vladimír Chovan oboznámil prítomných, že podľa stavu evidencie pri prezentácii delegátov VZ SJF je
na VZ SJF prítomných 45 delegátov s právom hlasovať z celkového počtu 153 delegátov, čo
predstavuje 29,41% s právom hlasovať, ktorí spolu disponujú 257 hlasmi z celkového počtu hlasov
622. Skonštatoval, že VZ SJF nie je uznášaniaschopné.
Vladimír Chovan následne predniesol, po jednohlasnom súhlase prítomných delegátov, prítomným
delegátom VZ SJF správu o činnosti SJF za rok 2020, ktorá je zverejnená aj na webovej stránke SJF.
Po prečítaní správy o činnosti odovzdal Vladimír Chovan slovo JUDr. Miloslavovi Lapčákovi – donor
MŠVVaŠ sekcie športu pre jazdectvo, právnik, odbor ekonomických činností v športe, ktorý sa
prítomným predstavil a oboznámil ich s aktuálnym dianím v sekcii športu MŠVVaŠ SR.
Vladimír Chovan odovzdal ďalej slovo Ivete Chodilovej, predsedníčke pracovnej komisie pre jazdecké
školy a mládež, ktorá informovala prítomných delegátov o stave členskej základne žiakov jazdeckých
škôl ako aj napredovaní tejto komisie. Predniesla prítomným záujem o aktuálnu výzvu zatraktívnenia
telesnej výchovy na školách, kde sa klub Envirokone tejto výzvy zúčastní.
Následne rokovanie XVI. VZ SJF Vladimír Chovan ukončil.

V Bratislave, dňa 28.6.2021

zapísala: Zuzana Bačiak Masaryková

