Zápisnica
z porady zástupcov jazdeckých subjektov SJF-VSO.
Dátum: 27. januára 2013
Miesto a čas: Prešov, 10.00 hod. zasadačka kolkárne jazdeckého areálu.
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je prílohou zápisnice.
Program:
1. Otvorenie porady, schválenie programu a voľba návrhovej komisie.
2. Kontrola uznesení z minuloročnej schôdze.
3.Správy odborných komisii.
4. Diskusia.
5. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia.
6. Záver
K bodu. 1
Poradu otvoril a viedol Štefan Karahuta. Privítal prítomných, predložil návrh programu
požiadal o jeho prípadné pozmenenie alebo doplnenie a potom vyzval prítomných
o schválenie programu. Pokračoval predložením návrhu na zloženie návrhovej komisie, ktorý
schôdza prijala bez pripomienok a tak návrhová komisi pracovala v zložení J. Cigánek, M.
Grigľak a D. Kollár.
K bodu 2.
Predsedajúci urobil kontrolu uznesení z minuloročnej porady a konštatoval, že všetky
uznesenia boli splnené. Potom v krátkosti informoval o dianí v SJF. Hovoril o tom ako ťažko
sa rodia dohody v predsedníctve federácie, pretože ako sa zdá poslaním zástupcov
bratislavskej oblasti nie je hľadanie súladu, ale naopak zdôrazňovanie problémov,
konštruovanie rôznych demagogických útokov, podozrievania a nálepkovania. Vyjadril
uznanie všetkým našim zástupcom v predsedníctve SJF, poďakoval im za zásadové
a jednoznačné postoje pri rokovaniach a za snahu nachádzať podľa možnosti čo najlepšie
riešenia smerujúce k pozdvihnutiu úrovne širokej základne jazdeckého športu. Zvlášť ocenil
erudíciu a skúsenosti R. Fekára, jeho schopnosti presadiť sa aj v rámci orgánov FEI.
K bodu 3
Z. Kuchár predniesol informáciu o zámeroch skokovej komisie, o pripravovaných akciách,
sústredeniach, verejných tréningoch. Uviedol, že kalendár na tento rok bol lepšie
prekonzultovaný s usporiadateľmi pretekov a podarí sa nám vyhnúť kolíziám termínov aspoň
v prípadoch väčších podujatí. Konštatoval nástojčivú potrebu venovať sa viac kategórii detí,
pretože jazdenie mládeže nemá dostatočnú základňu. Poďakoval všetkým ktorí sa zaslúžili
o mimoriadne úspešnú reprezentáciu VSO na M Slovenska v minulom roku a vyjadril
presvedčenie, že dokážeme aj v budúcnosti, že nešlo len o náhodu. Pochválil aj S. Kočíkovú
za úspešnú reprezentáciu na ME. Potom vyjadril podporu projektu SP VSO, ktorý svojho času
pripravil M. Cigan, vyzval usporiadateľov aby prispeli k zatraktívneniu tejto súťaže a jazdcov
aby sa aj naďalej snažili svojimi výkonmi zatraktívniť túto súťaž aj pre divákov. Dotkol sa aj
projektu KMK a konštatoval, že jej podmienky v minulom roku splnili len jazdci VSO.
Projekt stratil na atraktivite, pretože je málo dotovaný. Zvýšenie jeho atraktivity vidí v užšej
spolupráci so ZCHKS a s ich Šampionátom mladých koní. Ocenil Hubertovu jazdu ktorej sa

na záver sezóny zúčastnilo dosť jazdcov, aj napriek veľmi nepriaznivému daždivému
a chladnému počasiu. Večer sa mimoriadne dobre vydaril tradičný „súd“ a celu akciu
vyhodnotenia sezóny VSO vysoko ocenil aj prítomný predseda SJF.
Ku kalendáru sa ešte vrátil V. Hura. Prešiel stručne naplánované akcie a žiadal ich potvrdenie
zúčastnenými zástupcami organizátorov.
O voltížnom jazdení stručne informoval M. Pavľak. Uviedol, že voltíži sa venuje na
Slovensku asi 8 klubov z toho 3 sú vo VSO. Majú k dispozícii 9 koní a asi 60 cvičencov.
Záujem detí o cvičenie voltíže akoby mierne poklesol aj keď sa celkove podmienky zlepšili.
Voltíž sa vlani opäť dobre prezentovala na M E v Pezinku. V tomto roku usporiadajú dvoje
preteky v KE a plánujú sa zúčastniť nominačných pretekov v Budapešti a vo Frenštáte p.
Radhoštem. M E budú v Rakúsku. M SK v Pezinku.
O činnosti disciplinárnej komisie informoval M. Grigľak. Vyzval k lepšej komunikácii a tým
i predchádzaniu zbytočným kontraverziám. Uviedol, že DK nemusela riešiť žiadne
závažnejšie porušenia stanov ani pravidiel, za čo všetkým činovníkom jazdeckého diania
poďakoval.
J. Rindošová za drez. komisiu uviedla, že oživovanie tejto jazdeckej disciplíny ide veľmi
pozvoľna. Poďakovala organizátorom pretekov v Sp. Teplici i v KE a vyzvala na
orgnizovanie drezúrnych súťaží aj ostatné j. subjekty VSO, čo by bolo aj v súlade s podporou
zlepšovania základného jazdenia.
J. Rindošová informovala tiež o nakladaní s fin.
prostriedkami SJF VSO.
Predseda Kontrolnej komisie J. Novotný konštatoval, že vo VSO sa nezistili žiadne
pozoruhodné problémy porušovania zákonov a z nich vyplývajúcich vykonávacích predpisov.
K bodu 4
V diskusii vystúpili:
T. Javorský – poďakoval za písomné pozvánky na schôdzu a ocenil aktivizáciu ohľadne
mládežníckeho jazdenia. Apeloval aby sa zachovalo vydávanie Spravodaja. Pýtal sa na
príspevok pre usporiadateľov pretekov a navrhol aby sa tieto prostriedky v budúcnosti využili
na podporu rozvoja jazdenia detí. Mrzelo ho, že nepozvali víťazsku SP VSO v kat.
dorasteniek V. Krišákovú na vyhodnotenie do T: Lomnice.
J. Sibal – dožadoval sa opäť dodržiavania predpisov o stavbe parkúrov. Pýtal sa na verejné
tréningy v Prešove a na podmienky ich organizovania. Žiadal aby sa podmienky účasti na
takýchto podujatiach oznamovali s dostatočným predstihom a so stanoveným programom. Na
tento príspevok odpovedal Z. Kuchár a informoval diskutujúceho o naozaj včasnom
zverejnení ním požadovaných údajov na stránke VSO.
J. Bechera – navrhol doplniť SP VSO o vyhodnotenie jednotlivých vekových kategórií
mladých koní.
J. Demeter – vyjadril nespokojnosť s organizáciou verejných tréningov, s ich podporou
a vedením len úskou skupinou trénerov. Čakal by viac uznania za organizovanie pretekov a za
činnosť ktorú v tomto smere vyvíja.
J. Capulič – pýtal sa na podmienky registrácie v SJF. na čo hneď odpovedal J. Novotný,
ktorý uviedol, že zatiaľ zostáva registrácia po starom.
J: Černý – nadhodil problematiku diaľničných nálepiek a možnosti ich lepenie na vozíky.
Z. Kuchár – vyzval aby sa ozvali záujemcovia o organizovanie M VSO a sám nvrhol aby sa
tieto organizovali v T. Lomnici pre všetky kategórie.
M. Kravec – snažil sa odpovedať na príspevok J. Sibala citovaním pravidiel. Ospravedlnil
neúčasť p. Šimka a informoval o jeho úspechoch v jeho jazdeckej disciplíne.
V. Hura – snažil sa ukončiť nekonečnú diskusiu o stavbe prakúrov a údajnom porušovaní
pravidiel.

J. Cigánek – vyzval prítomných aby sa snažili podnietiť sprostredkúvanie informácií
o činnosti v kluboch prostredníctvom príspevkov na web stránku VSO. Záujemcov o pomoc
pri organizovaní výcviku a pri tréningoch žiadal o prejavenie záujmu tak isto na web stránke.
Až potom bude možné VV VSO pripraviť návrh na nejaký programovo dlhodobejší projekt
na ktorom sa musia podieľať predovšetkým domáci, kluboví tréneri. Žiadne jednorazové
akcie nám z hľadiska dlhšej perspektívy nepomôžu, aj keby ich viedli sebelepší špecialisti za
tie najvyššie ceny. Základnú školu si nemožno kúpiť, tú si každý musí odjazdiť pod vedením
učiteľa ovládajúceho základné princípi prípravy koňa i jazdca.
K bodu 5
Návrhová komisia predložila tento návrh na uznesenie:
1. Porada berie ne vedomie:
1. Informáciu o splnení uznesení z minuloročnej schôdze,
2. informáciu o dianí v SJF,
3. informácie o činnosti odborných komisií.
2. Porada schvaľuje:
1. Náklady na organizovanie porady a občerstvenie jej účastníkov.
3. Porada ukladá:
1. VV SJF VSO zaoberať sa pripomienkami s diskusie a zaujať k nim stanovisko.
Predsedajúci požiadal o prípadné doplnenie alebo pozmenenie predloženého návrhu
uznesenia. Keďže nikto s prítomných žiadny iný návrh alebo doplnenie nepredniesol, dal
hlasovať o predloženom návrhu na uznesenie. Konštatoval, že návrh uznesenia bol
väčšinou prítomných prijatý. Dvaja účastníci sa hlasovania zdržali.
K bodu 6.
Záverom predsedajúci ešte raz poďakoval všetkým zúčastnením za účasť i hojnú diskusiu,
poprial im veľa zdravia a entuziazmu pri každodennej činnosti v prospech koní a jazdeckého
športu, všetko najlepšie a veľa úspechov v Novom roku.
Zapísal: J. Cigánek

predseda V VSO SJF
Štefan Karahuta

