Zápisnica zo zasadania V VSO SJF
Dňa: 30.novembra 2011
Prítomný: J. Cigánek, V. Hura, Š. Karahuta, Z. Kuchár, J. Novotný, J. Rindošová.
Hostia:
M. Cigan, p. Pastirčáková, R. Slivka.
Rokovanie schôdze otvoril a viedol predseda výboru Š. Karahuta. Predložil nasledovný program
schôdze:
1. Vedenie účtovníctva VSO.
2. Rozdelenie funkcií vo výbore.
3. Doplnenie jednotlivých komisií.
4. Plán práce na 1. polrok 2012.
5. Rôzne.
K bodu 1.
Výbor poďakoval p. Pastirčákovej za doterajšie bezchybné vedenie účtovníctva VSO SJF a
navrhol je aby túto prácu vykonávala aj v ďalšom období. Pani Pastirčáková súhlasila, že
dokončí vedenie účtovníctva za rok 2011 a vo februári 2012 sa vyjadrí či bude pokračovať aj
naďalej. Bývalý predseda V VSO M. Cigan poprial novému výboru veľa úspechov a prisľúbil byť
nápomocný pri riešení akýchkoľvek otázok týkajúcich sa jeho činnosti. Potom odovzdal
bankomatovú kartu VSO SJF, PIN kód a pečiatku VSO p. Pastirčákovej.
Uznesenie č. 1/1-1
Výbor schvaľuje p. Pastirčákovej za vzorné vedenie účtovníctva VSO SJF v roku 2011 odmenu
v sume 100,-€.
K bodu 2.
Predseda výboru predložil návrh na rozdelenie funkcií členov výboru nasledovne:
J. Cigánek - zapisovateľ a vyhodnocovanie SP VSO,
V. Hura - manažér skokových súťaží a koordinátor kalendára podujatí všetkých disciplín,
včítane navrhovania športovo technických podmienok M VSO.
M. Kravec - nominovanie rozhodcov na skokové podujatia VSO.
Z. Kuchár - vedenie skokovej komisie VSO a menežovanie skokového športu.
J. Rindošová - vedenie drezúrnej komisie VSO, menežovanie drezúrneho športu a príprava
návrhu rozpočtu VSO.
Všetci prítomní s návrhom súhlasili.
Uznesenie č. 2/1-2
Výbor schvaľuje rozdelenie funkcií podľa predloženého návrhu.
K bodu 3.
Predseda výboru navrhol ponechať doplnenie jednotlivých komisií v kompetencii ich predsedov,
ktorí boli zvolení výročnou členskou schôdzou VSO SJF dňa 19. 11 2011 v Prešove. Všetci
prítomní s návrhom súhlasili.

Uznesenie č.3/1-3
Výbor ukladá predsedom jednotlivých komisií aby doplnili svoju komisiu o dvoch členov podľa
vlastného uváženia a nahlásili jej zloženie V VSO
Termín: do 3.1.2012 (najbližšie zasadanie výboru).
K bodu 4.
Predseda predložil návrh práce výboru na 1. polrok 2012 a navrhol aby výbor zasadal raz za
dva mesiace vždy prvý utorok v mesiaci. Navrhuje tiež aby tri zasadania boli v košiciach, 1 v
SNV, 1 vo Fulianke a 1 v Raslaviaciach. Všetci prítomní s návrhmi súhlasili.
Uznesenie č. 4/1-4
Výbor schvaľuje predložený návrh plánu práce výboru na 1. polrok 2012, ktorí je prílohou tejto
zápisnice, i navrhnutý spôsob zasadaní.
K bodu 5.
M. Cigan navrhol aby sa KMK financovalo z rozpočtu SJF v prípade ak tento nezabezpečí
finančné prostriedky iným spôsobom. Navrhol tiež aby SJF prispievala na činnosť oblastí 30 %
zo svojho rozpočtu a nie ako doteraz, iba 20 %. Po krátkej diskusii členovia výboru vyjadrili s
týmito návrhmi súhlas.
Uznesenie č. 5/1-5
Výbor ukladá predsedovi aby tieto návrhy predložil a presadzoval v príslušných orgánoch SJF.
Zapísal: J. Cigánek
predseda V VSO SJF: Štefan Karahuta

