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Zápisnica
zo zasadania VV VSO SJF
Číslo: 9/130312
Dňa: 12. marca 2013

Výtlačok číslo: 1
Počet listov: 1
Prílohy:

Prítomný: J. Cigánek, Š. Karahuta, Z. Kuchár, J. Rindošová, V. Hura
Hostia: D. Kollár, J. Novotný, M. Kravec
Rokovanie schôdze otvoril a viedol predseda výboru Š. Karahuta. Predložil nasledovný program schôdze:

1. Kontrola uznesení
2. Organizačné zabezpečenie SP VSO SJF, re Z. Kuchár
3. Príprava seminára rozhodcov, re – M. Kravec
4. Prerokovanie sťažnosti na priebeh Porady zástupcov jazdeckých subjektov SJF-VSO z 27. januára
2013.
5. Rôzne
Program bol schválený bez pripomienok.
K bodu 1.
Uznesenia č. 38/8-2, 40/8-4, sú splnené, zmluvy o podpore SP VSO sú pripravené na pospis predsedom
SJF, 41/8-5 je splnené. Uznesenie č. 31/6-4 splnené a 32/6-4 je stále platné.
K bodu 2.
Správu o organizačnom zabezpečení SP VSO SJF predniesol Z. Kuchár. Navrhol aby sa súťaž SP VSO
juniorov a detí rozšírila aj o kategóriu mladých jazdcov. Svoj návrh zdôvodnil nedostatkom juniorských
dvojíc. Vzhľadom na to, že sa jedná o súťaž dvojíc jazdec – kôň, navrhol, aby mladí jazdci, ktorí majú
viac koní mohli s výkonnejším koňom štartovať aj v SP VSO seniorov. S týmto koňom však už potom
nemôžu súťažiť v SP VSO juniorov. Ďalej uviedol, že v súťaži seniorov budú zaradené opäť všetky „S“
súťaže VSO a do súťaže juniorov navrhol „L“ súťaže na týchto podujatiach: halové PO, MI, Raslavice,
BJ, KE, V. Šariš, T. Lomnica, Stropkov, SNV, KE, Lužany a finále v PO.
Uznesenie č. 42/9-2

 



VV VSO schvaľuje Správu o organizačnom

zabezpečení

SP VSO SJF a ukladá J. Cigánkovi pripraviť
a zverejniť na veb stránke VSO informáciu o súťaži

SP VSO v roku 2013.Termín: do 31.3.2013.
K bodu 3
O príprave semináraa rozhodcov informoval M. Kravec. Uviedol, že oznámenie o seminároch je už
zverejnené a budú sa konať 16.3.2013 v Prešove a 17.3.2013 v Bratislave pre skokových rozhodcov, pre
militari rozhodcov v Bratislave pred seminárom pre skokových rozhodcov a pre drezúrnych rozhodcov
20.3.2013 v Kočovciach. Na seminári pre skokových rozhodcov sa bude preberať problematika
všeobecných pravidiel, zmeny v skokových pravidlách, činnosť stevardov a otázky ktoré vzídu z diskusie.

Uznesenie č. 43/9-3
VV berie na vedomie informáciu o seminároch rozhodcov na r. 2013
K bodu 4.
Predseda VV predniesol informáciu o sťažnosti ohľadne Porady zástupcov jazdeckých subjektov

SJF-VSO. Ide vlastne o výzvu M. Pribulu na zvolanie riadneho VZ VSO v zmysle platných stanov
SJF. Odvoláva sa pri tom na JK, ktoré vraj jeho výzvu podporujú. Po rozhovore s predstaviteľmi
väčšiny z týchto uvedených klubov sa prišlo na to, že túto výzvu nepodporujú a boli uvedení do
omylu. Ich meno bolo vlastne zneužité na rozdúchavanie vášní a odvádzanie klubov od
seriózneho riešenia skutočných problémov nášho hnutia. Keby bol pán M. Pribula seriózny,
mohol sa kritizovanej schôdze zučastniť ako väčšina predstaviteľov klubov a bol by sa
presvedčil osobne aj o programe schôdze aj o jej priebehu. O organizovaní schôdze vedel, čo
sám potvrdil v rozhovore s J. Becherom. Vyhovárať sa na pozvánku je detinské. Osočovať
svojich partnerov z machynácií a opierať sa pri tom o neoverenú zbierku rádoby dôkazov
nesvedčí o bohvie akej sociálnej inteligencii pisateľa, ale aj podporovateľov a iniciátorov tejto
výzvy. Aj minimálna úroveň slušnosti vyžaduje vypočutie strany, ktorú sa chystám obviniť
z čohosi takého vážneho ako sa uvádza v spomínajej výzve. Je nám ľúto, že náš priateľ, ktorého
sme vždy tolerovali a dokonca podporovali zostal pod touto úrovňou a dal sa nahovoriť na
takúto podlosť. Keby sa bol obrátil na predsedu VV VSO, dozvedel by sa, že zvolanie VZ VSO je
naplánované pred mimoriadnym VZ SJF a schôdza ktorú spomína, bola naozaj porada
jazdeckých subkjektov pred začiatkom sezóny a nemusela teda spĺňať podmienky stanov.
Napriek tomu ich okrem názvu spĺňala. Stačilo trocha viac slušnosti, komunikácie a žiadna
výzva nemusela rozvýriť vášne, ktoré určite náš šport dopredu neposúvajú



Uznesenie č. 44/9-4
VV VSO berie ne vedomie informáciu o kritike činnosti VV VSO. Kritiku iniciovanú p. M. Pribulom
považuje za neoprávnenú, urážlivú a provokačnú. Ukladá J. Novotnému predložiť potrebné dôkazy
a podať vysvetlenia aj na zasadaní KK SJF a s výsledok prejednania tejto sťažnosti KK SJF zverejniť na
stránke VSO.
K bodu 5.
J. Rindošová informovala, že podá podnet na DK SJF aby prešetrila správanie M. Pribulu, ktorý obvinil
VV VSO z machynácii a hlavne ju osobne, pretože ona mala na starosti účtovníctvo VSO. V. Hura sa
informoval o príspevkoch na trénerov v prípade usporiadania tréningového sústredenia. Z. Kuchár
odpoveda, že zatiaľ sa o takéto podujatia uchádzali len z JK Slávia KE, SNV a Sečovce. Na podporu
takýchto tréningov schválil VV VSO 500,-€. Príspevok 100,-€ dostane každý súbjekt, (samozrejme
tréningov môže byť len 5) ktorý splní podmienku, že o podporu požiada, zabezpečí účasť najmenej 15
koní a tréning povedie kvalifikovaný tréner. D. Kollár navrhol aby sa každý výdaj z rozpočtu VV VSO
podmienil žiadosťou a navrhol tiež prejsť na internetové bankovníctvo.

Uznesenie č. 45/9-5

ľ VV VSO berie na vedomie návrh J. Rindošovej a informáciu Z. Kuchára a schva uje návrhy D. Kollára.
predseda V VSO SJF

Zapísal: J. Cigánek

Štefan Karahuta

