
Z á p i s n i c a  
z pracovného rokovania výkonnej rady 

konaného dňa 6. septembra 2013 v Galante 
 

Miesto konania: Belkam Ranč, Bystrička  
 
 
Prítomní : J.Balla, K.Beláň, V. Beláňová, B. Šablatúra, Ľ. Ondriašová,  Z. Varga, E. Duraiová, J. 
Vajda, P. Dula, Ľ. Púchovský,  A. Bučková 
Prizvaní: kontrolná a revízna komisia: M. Kopčová, M. Chmelárová, P. Dobeš, R. Staňo 
 
 
 Program:  1. Prehľad finančných operácii máj – júl 2013  
  2. Zhodnotenie uskutočnených pretekov v 2013 

3. Skúšky základného výcviku a školenia 
  4. SEP 
                        5. Snem SAWRR 2013 

6. Promo aktivity 
                        7. Diskusia 
 
Rokovanie otvoril a viedol p. Balla J. 
 
 
K bodu 1 :  Prehľad finančných operácii august 2013 
 
Správu podala I. Kunovičová 
 
Stav účtu k 31.8.  10  071,86 eur a k 6.9. – 9065 eur, z toho 150 eur zaloha na ubytovanie SEP od 
jazdcov. 
 
Úloha pre prezídium: 
Pripraviť podklady na rozhodnutie ohľadne SJF na snem 
 
 
 
K bodu 2 :  Zhodnotenie uskutočnených pretekov v 2013 
 
Správu podal p. Balla 
 
Briežky – úvaha do budúcna aj dobytok, preteky hodnotené kladne 
 
Obnoviť preteky v Brezne – návrh 
 
P. Meslenyi – záujem organizovať preteky aj v budúcnosti vrátane SEP, MSR 
 
Príprava 2014 – pred snemom, stretnutie usporiadateľov na Sneme 
 



Osloviť usporiadateľov, aby pripravili návrhy do kalendára 2014 
 
Do konca roka ešte budú preteky: Galanta, Hosťová, Nová Ľubovňa,  SEP 
 
MS Galanta – pripomenutá nevyhnutná  bezpečnosť – oddelenie jazdcov a koní od divákov, 
zabezpečená dôstojnosť dekorácie víťazov 
 
Všeobecne je potrebné vytvoriť na všetkých pretekoch podmienky adekvátne dnešným potrebám 
 
Tradícia sa buduje nejaký čas, napr. Bystrička – výborná atmosféra, jazdci sa radi vracajú 
 
Nýrovce –  riešenie zrušenia pretekov – záver Z. Vargu – je na vedení SAWRR ako budú preteky 
v Nýrovciach pokračovať, záver VR – ak sa majú usporiadateľom dávať dotácie, je potrebné 
získať na ne finančné prostriedky napr. od sponzorov, k čomu môže prispieť každý člen VR 
 
Šampión a Kôň roka – bude do 14 dní 
 
Vyskytli sa problémy s propozíciami – je potrebné rešpektovať názvy disciplín 
 
Web – doriešiť základ do 14 dní , Rado Staňo zváži možnú správu webu 
 
 
 
 
K bodu 3. Skúšky a školenia 
 
Školenie zapisovateľov individuálne k novému programu-  Ivka Kunovičová, Erika Ferová 
1 jazdec – individuálne skúšky v Nýrovciach 
 
 
 
K bodu 4 : SEP 
      
Boli predložené propozície na pripomienkovanie. Treba viac komunikovať s maďarskou stranou, 
ak bude mať niekto možnosť, bolo by dobré ísť areál pozrieť. 
Na internete www.kunos.hu , www.mecinfo2013.com  
 
K bodu 5 : Snem SAWRR 2013  
 
 

- Zistiť možnosti konania snemu – t.j. vhodné, repre priestory kedže ide o 20 výročie 
založenia SAWRR, kapacitu, termín najlepšie 30.11. alebo 7.12., cenu. 

Šimek – preveriť Nitru 
Balla – preveriť B. Bystricu 
Beláň – preveriť Martin 

- Hľadať materiály z histórie SAWRR 



- Urobiť zoznam pozvaných hostí – zatiaľ boli navrhnutí : p. Holý, p. Salaj, p. Merva, p. 
Hric, p. Deák, p. Pačes, p. Cigáneková, p. Pandula,  

- zoznam sa bude priebežne dopĺňať. Navrhlo sa udeliť im ocenenia 
 
 

Ponuka od Z. Vargu 
Nitra 7.12.  
285 eur Agroinštitút  
3,6 menu obed 
35 eur, 50, 70 eur  - ubytovanie 
 
Ponuka od K. Beláňa 
Martin 30.11. 
15 eur/osoba vecera aj s polnocnou 
22 eur /noc + ranajky 
Miestnost nula 
Hotel Victoria 3 stars 
 
 
Výzva na Snem – zverejniť možnosť podávať podnety – fórum 
 
Návrh – rozdeliť snem a galavečer na dva termíny 
 
Vyzvať jazdcov, aby s členským v SJF počkali do uskutočnenia snemu, nakoľko bol zo strany 
členov opakovane podaný návrh na prehodnotenie vyžadovania členstva v SJF jazdcov a platenie 
poplatkov za jazdcov a kone 
 
Konanie snemu a galavečera po zozbieraní relevantných informácie navrne prezídium VR 
elektronickou formou 

 
 

K bodu 6 : 
 
Promo   
 
 
Promo materiály boli vyrobené – K. Beláň 
 
Billboardy, big boardy – sponzori – úvaha pre budúci rok 
 
Fotky – fotobanka – nech fotografi doručujú, Vlado Kubovič sa ponúkol fotiť pre SAWRR 
 
Fotogaléria Rizman, Kubovič - výzva, že by mali albumy na našom webe 
 
Ponuka Rado Staňo – zváži možnosť spravovať web SAWRR 
 
Preposlať zadanie, mala by to byť bstránka spájajúca všetkých 



 
Články  Životný štýl a kôň – najbližie o SEPe 
 
 
 
Diskusia a rôzne: 
Termín ďalšej výkonnej rady – Snem 
 
 
 
 
Zapísala :  A. Bučková 
 
 
 


