
           Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6,  832 80 Bratislava 

 

 

Zápisnica 
z Valného zhromaždenia Východoslovenskej oblasti SJF konaného 29.6.2019 vo Fulianke 

 
 
  
 

Valné zhromaždenie VSO-SJF bolo zvolané predsedkyňou P-VSO Jankou Rindošovou, pozvánkou na 

VZ zverejnenou na webe SJF a VSO a zaslanou klubom územne patriacim do VSO. VZ bolo zvolané na 

29.6.2019 so začiatkom o 14:00 vo Fulianke. Klubom boli okrem pozvánky zaslané aj ďalšie podklady 

a to hlavne, delegačný lístok, návrh programu, návrh rokovacieho a volebného poriadku a to 

v zákonnej lehote. 
 
Zaslaný program VZ :  

1. Otvorenie  
2. Voľba mandátovej a návrhovej komisie  
3. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
4. Schválenie programu rokovania 
5. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku  
6. Voľba pracovného predsedníctva 
7. Voľba členov predsedníctva VSO 
8. Správa o činnosti VSO 
9. Rôzne 
10. Správa návrhovej komisie a uznesenie 
11. Záver 

 
K bodu 1 

Valné zhromaždenie Východoslovenskej jazdeckej oblasti Slovenskej jazdeckej federácie (ďalej len VZ 
VSO) o 14:05 otvorila predsedkyňa Predsedníctva VSO Janka Rindošová, ktorá zároveň konštatovala, že 
podľa prvotnej registrácie je VZ VSO uznášaniaschopné pretože zo 41 registrovaných klubov je 
prostredníctvom delegátov prítomných 31 klubov, ktorí disponujú 135 hlasmi, čo je 75,6% z klubov 
registrovaných vo VSO. Na prijatie uznesenia nadpolovičnou väčšinou je teda potrebných 68 hlasov. 
 
K bodu 2 

Podľa návrhu programu VZ VSO pristúpili delegáti k voľbe mandátovej komisie. Boli podané návrhy na 
obsadenie funkcií členov mandátovej komisie Ing. J. Novotný, Ing. J. Demeter, MVDr. L. Tarabová. 
Vzhľadom na dostatočný počet členov navrhol Ing. M. Horváth voľbu un-block.  J. Rindošová navrhla 
aby mandátová komisia vykonávala aj funkciu návrhovej komisie. 
 
Uznesenie 1 : VZ VSO volí  un-block mandátovú komisiu v zložení J. Novotný, J. Demeter, L. Tarabová 

a súhlasí s tým, že mandátová komisia bude vykonávať aj funkciu návrhovej komisie. 

Hlasovanie : Za 135, Proti 0, Zdržal sa 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 



Mandátová komisia spomedzi seba zvolila predsedu mandátovej komisie. Touto sa stala MVDr. 
Tarabová. Mandátová komisia uskutočnila kontrolu registrácie delegátov a kontrolu splnomocnení na 
zastupovanie klubov. Po kontrole upravila počet zúčastnených klubov na 30 a počet hlasov na 133.  
Predsedkyňa mandátovej komisie konštatovala, že VZ VSO je uznášaniaschopné a na prijatie platného 
uznesenia nadpolovičnou väčšinou hlasov je potrebné 67 hlasov, čo bude uvedené v Správe 
mandátovej komisie z VZ VSO. 
 
K bodu 3 

Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice z VZ VSO 
Voľba Zapisovateľa – bol navrhnutý jediný kandidát Ing. M. Horváth 
 
Uznesenie 2 : VZ VSO volí Ing. M. Horvátha za zapisovateľa zápisnice z VZ VSO 

Hlasovanie : Za 122, Proti 0, Zdržal sa 11 

Uznesenie bolo prijaté 

 

Voľba overovateľov zápisnice 
Boli navrhnutí : Mgr. S. Necelová, Ing. C. Cedlačko,  J. Sibal 
Hlasovanie : Mgr. S. Necelová 95 hlasov 
  Ing. C. Cedlačko 59 hlasov 
  J. Sibal   102 hlasov 
 
Za overovateľov zápisnice boli zvolení Mgr. S. Necelová a J Sibal, ktorí získali potrebnú nadpolovičnú 
väčšinu hlasov. 
 
K bodu 4 

 
Predsedajúca J. Rindošová navrhla schváliť program VZ VSO tak, ako bol delegátom zaslaný. 
 
Uznesenie 3 : VZ VSO schvaľuje program VZ VSO v predloženom znení 

Hlasovanie : Za 133, Proti 0, Zdržal sa 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 
 
K bodu 5 

 
Boli predložené dva návrhy Rokovacieho a volebného poriadku VZ VSO  
Návrh č. 1 – predložený P-VSO 
Návrh č. 2 – Predložený JUDr. D. Kollárom 
Po krátkej diskusii prikročili delegáti k hlasovaniu o predložených návrhoch 
 
Návrh na uznesenie : VZ VSO schvaľuje návrh rokovacieho a volebného poriadku predložený P-VSO 

Hlasovanie : Za 45, Proti 0, Zdržal sa : 88 

Návrh nebol prijatý  

 

Uznesenie 4 : VZ VSO schvaľuje návrh rokovacieho a volebného poriadku predložený JUDr. Kollárom 

Hlasovanie : Za 88, Proti 0, Zdržal sa : 45 

Uznesenie bolo prijaté  
 
 



K bodu 6 

 

Voľba pracovného predsedníctva. Boli navrhnutí : J. Rindošová, JUDr. D. Kollár, M. Necela, Ing. M. 
Cigan. Ing. M. Cigan vyjadril nesúhlas s voľbou, zvyšní kandidáti vyjadrili súhlas s voľbou.   J. Rindošová 
navrhla voľbu un-block. 
 
Uznesenie 5 : VZ VSO volí pracovné predsedníctvo VZ v zložení J. Rindošová – predsedajúci VZ, M. 

Necela, JUDr. D. Kollár. 

Hlasovanie : Za 133, Proti 0, Zdržal sa : 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

 

K bodu 7 

Voľba členov predsedníctva VSO 

Ing. M. Horváth k tomuto bodu programu uviedol nasledovné vyjadrenie: "Podľa môjho názoru 
vzhľadom na neprítomnosť Volebnej komisie SJF ako orgánu ktorý podľa § 23 Zákona o športe , cit . „ 
Prípravu a riadny priebeh volieb do orgánov národného športového zväzu zabezpečuje volebná komisia 
volená najvyšším orgánom“ a vzhľadom na článok VI odstavec 2b Stanov SJF cit: „Orgánmi SJF na oblastnej 

úrovni sú :  Predsedníctvo jazdeckej oblasti .... „  tak nie je možné na tomto VZ voliť členov Predsedníctva VSO, 
keďže Predsedníctvo VSO je orgánom SJF a Volebná komisia SJF nie je prítomná". 
 
JUDr. D. Kollár k tomu uviedol, že nie je jasné, či Predsedníctvo VSO je orgánom SJF v zmysle zákona 
a ďalej uviedol, že prípadná voľba pokiaľ nebude spochybnená súdom, nepredstavuje prekážku vo 
fungovaní oblasti. 
 
Po diskusii delegáti prijali nasledovné uznesenie. 
 

Uznesenie 6 : VZ VSO konštatuje, že svojou neúčasťou Volebná komisia SJF vážne ohrozila priebeh 

a výsledky VZ VSO. V záujme zachovania účelu VZ VSO podľa schváleného programu sa voľby 

uskutočnia bez prítomnosti Volebnej komisie SJF. Výsledok volieb bude súčasťou správy mandátovej 

komisie a tiež mandátová komisia overí súhlas kandidátov s voľbou. 

Hlasovanie : Za 107, Proti 0, Zdržal sa : 26 

Uznesenie bolo prijaté 

: J. Rindošová požiadala o zápis svojho stanoviska k predmetnému uzneseniu : „ Ako predsedkyňa P-
VSO sa zdržiavam hlasovania, ktoré je v rozpore s platnými Stanovami SJF a zákonom o športe.“ 
 
 
Za členov Predsedníctva VSO boli navrhnutí : 
Ing. M. Cigan  vyjadril súhlas s kandidatúrou  voľby : 118  hlasov zvolený 
M. Fogašová  zaslala súhlas s kandidatúrou  voľby : 105  hlasov zvolená 
Ing. M. Gryglák zaslal súhlas s kandidatúrou   voľby : 73  hlasov zvolený 
J. Sibal   vyjadril súhlas s kandidatúrou  voľby : 88  hlasov zvolená 
Ing. Z. Horváthová zaslala súhlas s kandidatúrou  voľby : 88  hlasov zvolená 
M. Necela  vyjadril súhlas s kandidatúrou  voľby : 45  hlasov nezvolený 
Z. Kuchár  zaslal súhlas s kandidatúrou   voľby : 122  hlasov zvolený 
P. Spišáková  vyjadrila súhlas s kandidatúrou  voľby : 45  hlasov nezvolená 
Ing. M. Horváth nevyjadril súhlas s kandidatúrou   
 
 



 
 
 
K bodu 8  

Správa o činnosti VSO 
J. Rindošová predniesla delegátom správu o činnosti VSO, táto tvorí prílohu tejto zápisnice. 
 
Uznesenie 7 : VZ VSO berie na vedomie správu o činnosti prednesenú J. Rindošovou. 

Hlasovanie : Za 128, Proti 0, Zdržal sa : 5 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu 9 

Rôzne 
 
9.1 Žiadosť JO TJ Slávia UVLF – príspevok na preplatenie materiálu k M-VSO 
 

Uznesenie 8 : VZ VSO postupuje predmetnú žiadosť na rozhodnutie P-VSO 

Hlasovanie : Za 133, Proti 0, Zdržal sa : 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 
9.2  Žiadosť JK Equipolis – Sokoľ o príspevok na usporiadanie seminára. 
 

Uznesenie 9 : VZ VSO odporúča P-VSO poskytnúť organizátorovi príspevok vo výške 200€ na 

organizačná zabezpečenie podujatia. 

Hlasovanie : Za 133, Proti 0, Zdržal sa : 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 
9.3 Faktúra JO TJ Slávia UVLF – preplatenie tréningovej činnosti v roku 2019 
 
Uznesenie 10 : VZ VSO odporúča P-VSO predmetnú faktúru č. 3/2019, vzhľadom na viaceré nejasnosti  

vrátiť, a žiadať opraviť a doplniť náležitosti vzhľadom na uznesenie P-VSO záp. 1/2019 uznesenie k bodu 

2. 

Hlasovanie : Za 133, Proti 0, Zdržal sa : 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

9.4 Vyhodnotenie Východoslovenského skokového pohára 
J. Sibal sa dotazoval na priebežné vyhodnotenie VSSP. Spracovaním výsledkov bol poverený Ing. M. 
Horváth, ktorý uviedol, že vzhľadom na to že SJF nezabezpečila v roku 2019 spracovanie výsledkov 
a kariéry jazdca – z ktorej sa čerpali dáta k vyhodnoteniu VSSP , tento sa momentálne nevyhodnocuje.  
Zároveň oznámil, že sa vzdáva vyhodnocovania VSSP. Tento problém bude riešiť P-VSO na najbližšom 
stretnutí. 
 
9.5 Majstrovstvá VSO v drezúre 
Delegátka JO TJ Slávia UVLF MVDr. L. Tarabová oznámila pravdepodobné odstúpenie organizátora JO 
TJ Slávia UVLF od prípravy M-VSO v drezúre. Definitívne stanovisko organizátora zašlú do 7 dní.  
 
 

 

 



 

 

 

K bodu 10 

Návrhová komisia navrhuje delegátom VZ VSO prijať nasledovné uznesenie  
Uznesenie : VZ VSO konané dňa 29.6.2019 vo Fulianke schvaľuje zloženie mandátovej komisie v zložení 

J. Novotný, J. Demeter, L. Tarabová a súhlasí s tým, že mandátová komisia bude vykonávať aj funkciu 

návrhovej komisie. 

Schvaľuje Ing. M. Horvátha za zapisovateľa zápisnice z VZ VSO a Mgr. S Necelovú a J. Sibala za 

overovateľov zápisnice z VZ VSO. 

Schvaľuje program VZ VSO v znení predloženom P-VSO. 

Schvaľuje návrh rokovacieho a volebného poriadku predložený JUDr. Kollárom podľa ktorého sa bude 

VZ VSO riadiť. VZ VSO volí pracovné predsedníctvo v zložení J. Rindošová – predsedajúci VZ, M. Necela, 

JUDr. D. Kollár.  

VZ VSO konštatuje, že svojou neúčasťou Volebná komisia SJF vážne ohrozila priebeh a výsledky VZ VSO. 

V záujme zachovania účelu VZ VSO podľa schváleného programu sa voľby uskutočnia bez prítomnosti 

Volebnej komisie SJF. Výsledok volieb bude súčasťou správy mandátovej komisie a tiež mandátová 

komisia overí súhlas kandidátov s voľbou. 

VZ VSO volí v zmysle Stanov SJF členov Predsedníctva VSO pre ďalšie obdobie a to Ing. M. Cigana, M. 

Fogašovú, Ing. M. Grygláka, J. Sibala, Ing. Z. Horváthovú, Z. Kuchára. 

VZ VSO berie na vedomie správu o činnosti prednesenú J. Rindošovou.  

VZ VSO dáva žiadosť JO TJ Slávia UVLF o príspevok  na rozhodnutie P-VSO. 

VZ VSO odporúča P-VSO poskytnúť organizátorovi JK Equipolis Sokoľ príspevok vo výške 200€ na 

organizačná zabezpečenie podujatia. 

VZ VSO odporúča P-VSO faktúru č. 3/2019 vystavenú JO TJ Slávia UVLF, vzhľadom na viaceré nejasnosti  

vrátiť, a žiadať opraviť a doplniť náležitosti vzhľadom na uznesenie P-VSO záp. 1/2019 uznesenie k bodu 

2. 

 

Hlasovanie : Za 133, Proti 0, Zdržal sa : 0 

Uznesenie bolo prijaté 

 

K bodu 11 

 
Predsedajúca ukončila VZ VSO a poďakovala prítomným za účasť . 
 
 
Zapísal :  Ing. Marek Horváth v.r. 
 
Overil :  Mgr. Slávka Necelová v.r. 
  Jaroslav Sibal v.r. 
 


