Zápisnica
zo zasadania V VSO SJF vo Fulianke.
Číslo: 4/120515
Dňa: 15. .mája 2012

Výtlačok číslo: 1
Počet listov: 2
Prílohy: 1/1

Prítomný: J. Cigánek, Š. Karahuta, Z. Kuchár, J. Rindošová, V. Hura
Hostia: J. Novotný



Rokovanie schôdze otvoril a viedol predseda výboru Š. Karahuta. Predložil nasledovný
program schôdze:
1. Kontrola uznesení
2. Príprava oblastných majstrovstiev re - Z. Kuchár, J. Rindošová
3. Hodnotenie uskutočnených j. podujatí re - Z. Kuchár, J. Rindošová
4. Správa drezúrnej komisie re - J. Rindošová
5. Plán práce na 2. polrok 2012 re - Š. Karahuta
6. Rôzne
Program bol schválený bez pripomienok.
K bodu 1.
Uznesenia č. 10/2-5, 12/3-2, 15/3-5 sú splnené, 13/3-3 je v plnení.
Web stránku bude viesť Beáta Holakovská (adresa sjf.vso@gmail.com).
Uznesenie č. 16/4-1
Výbor schvaľuje vyplatenie odmeny vo výške 50,. € za tri mesiace vedenia web stránky
L Borisovej a vyjadruje jej poďakovanie za snahu riešiť túto problematiku.
K bodu 2.
Informáciu o pripravenosti M VSO detí a juniorov podal Z. Kuchár. Uviedol, že podujatie je
po technickej stránke pripravené a uskutoční sa v Raslaviciach. Správu doplnil J. Novotný
a uviedol za usporiadateľa, že zabezpečí poháre, diplomy i stužky. M VSO dospelých budú
v T. Lomnici a tiež sú po technicko - organizačnej stránke pripravené. M VSO v drezúre budú
v Sp. Teplici, ale rozpis na ne ešte nie je schválený.
Uznesenie č. 17/4-2
Výbor berie na vedomie informačnú správu o pripravenosti

M VSO a schvaľuje príspevok na
časomieru počas M VSO vo výške 50 % nákladov najviac však

do výšky 50,- €. Ukladá J.
Rindošovej doriešiť prípravu rozpisu a vyplatenie schváleného príspevku na drezúrne MVSO
aj za minulé dva roky.
K bodu 3.
Uskutočnené podujatia vyhodnotili Z. Kuchár, J. Rindošová. J. Cigánek a Š. Karahuta.
Kritické pripomienky odzneli k podujatiu v Kežmarku. Na základe tohto hodnotenia bude
výbor zvažovať zaradenie týchto pretekov do športového kalendára, pretože viac-menej
rovnaké problémy sa opakujú v Kežmarku každý rok.
Uznesenie č. 18/4-3
Výbor berie na vedomie uvedené informácie a pripomienkami k pretekom v Kežmarku sa
bude ešte zaoberať.
K bodu 4.
Informáciu o stave drezúrneho jazdenia VSO predniela J. Rindošová. Uviedla, že vo VSO sa

drezúre nevenovala dosiaľ patričná pozornosť ani zo stany orgánov zväzu ani zo strany
jazdeckých subjektov. Záujem o jazdenie drezúry medzi členmi je, ale akoby sa báli prejaviť
tento svoj záujem. Drezúrna komisia iniciovala organizovanie spoločných metodických
tréningov zameraných na spoznávanie základných princípov jazdeckého umenia. Drezúrnej
komisii sa podarilo získať organizátorov drezúrnych pretekov a dúfame, že sa poarí oživiť
túto jazdeckú disciplínu.
Uznesenie č.19/4-4
Výbor berie správu na vedomie. Š. Karahuta v mene výboru vyslovil drezúrnej komisii
pochvalu za prejavenú iniciatívu a ocenil ich obetavú prácu.
K bodu 5.
Š. Karahuta predložil návrh plánu práce na 2. polrok 2012. Plán je prílohou tejto zápisnice
Uznesenie č.20/4-5
Výbor schvaľuje predložený plán práce bez pripomienok
K bodu 6.
Š. Karahuta informoval o poskytnutej dotácii od SJF za jazdecké subjekty vo výške 1200,- €
a za členov vo výške 1380,- €. Navrhol tiež aby účtovníctvo VSO viedla J. Rindošová.
Menovaná ako aj výbor s návrhom súhlasili.
J. Rindošová navrhla zorganizovať preškolenie staviteľov parkúrov. Výbor bol
prostredníctvom TV Markíza informovaný o hrubom zaobchádzaní s koňom pri nakladaní do
vozíka po pretekoch v Kežmarku. Toto konanie bezvýhradne odsudzuje ako neetické,
nezlučiteľné so zásadami správneho výcviku a používania koní. Pokladá ho za prejav týrania
zvierat, pretože zo záberov bolo zrejmé, že nakladajúci konal v zlosti, neovládal svoj hnev.
Uznesenie č.21/4-6
Výbor schvaľuje návrh Š. Karahutu a poveruje J. Rindošovú vedením účtovníctva VV VSO.
Ukladá Z. Kuchárovi iniciovať preškolenie staviteľov parkúrov na P SJF.
Zapísal: J. Cigánek

Štefan Karahuta
predseda V VSO SJF

