
Zápisnica 

zo zasadania predsedníctva KEO SJF. 

Číslo: 1/140107 Výtlačok číslo: 1 
Dňa: 7. januára 2014 Počet listov: 2 

Prílohy: 0 

Prítomný: M. Bulík, J. Cigánek, M. Horváth, T. Králik, Z. Kuchár. 
Hostia: V. Hura, D. Kollár, M. Kravec J. Kuchár, M. Martinček, M. Pavľák, J. Rindošová,               

R. Stratil.  

Rokovanie schôdze otvoril a viedol novo zvolený predseda predsedníctva novo kreovanej          
KEO SJF. Predložil nasledovný program schôdze. Program rokovania predsedníctva bol          
schválený bez doplňujúcich návrhov. 

Program : 
1. Voľba podpredsedu Košickej oblasti SJF. 
2. Kalendár podujatí. 
3. VS skokový pohár.  
4. Verejné tréningy. 
5. Schvaľovanie rozpisov pretekov. 
6. Web stránka. 
7. Rôzne. 
 
K bodu 1.  
Predseda predsedníctva navrhol voľbu podpredsedu predsedníctva KEO SJF a navrhol do          
tejto funkcie M. Bulíka.  

Uznesenia č. 1/1-1-14. 
Predsedníctvo zvolilo za podpredsedu predsedníctva KEO SJF Mgr. Martina Bulíka          
jednomyseľne. 
 
K bodu 2 
Predsedníctvo prerokovalo prípravu kalendára športových podujatí na r. 2014 a zhodlo sa na            
potrebe zostavenia tohto kalendára čo najskôr a pokiaľ možno, v spolupráci s POO SJF.  

Uznesenie 2/1-2-14. 
Predsedníctvo ukladá V, Hurovi pripraviť návrh kalendára športových podujatí na r. 2014            
a predložiť ho na schválenie predsedníctvu KEO SJF. Prípadné kolízie termínov jednotlivých           
podujatí riešiť so  zástupcami POO SJF. Termín : do 31.1.2014 
 
K bodu 3. 
Predsedníctvo po krátkej diskusii dospelo k názoru, že by bolo prospešné, pokračovať           
v osvedčenom projekte SP podľa doterajších pravidiel, ako aj v organizácii majstrovských          
súťaží v jednotlivých jazdeckých disciplínach, spoločne po dohode s POO SJF. 

Uznesenie 3/1-3-14 : Predsedníctvo ukladá M. Horváthovi prerokovať podmienky spoločnej         
organizácie SP VSO a M VSO so zástupcami POO SJF.  Termín  :  do 31.1.2014 
 
K bodu 4. 



Predsedníctvo prerokovalo problematiku tréningového procesu a zhodlo sa na potrebe         
pokračovania podpory prípravy koní a jazdcov, aj na potrebe túto činnosť pravidelne           
vyhodnocovať a venovať jej prioritnú pozornosť. Všetci členovia predsedníctva boli         
jednomyseľne za podporu organizácie verejných tréningov v roku 2014. Keďže však          
novovytvorená oblasť k dnešnému dňu nemá rozpočet na rok 2014, o výške podpory sa            
rozhodne až po poukázaní fin. prostriedkov zo SJF.  

Uznesenie 4/1-4-14 : Predsedníctvo ukladá Z. Kuchárovi zverejniť výzvu na organizáciu VT           
na našej w. stránke a pripraviť návrh na registrovanie plánovaných i zrealizovaných VT.            
Termín  :  do 31.3.2014. 
 
K bodu 5. 
Predsedníctvo prerokovalo problematiku schvaľovania rozpisov na jednotlivé podujatia.        
Členovia p. mali väčšinou pripomienky k dodržiavaniu termínov posielania rozpisov, ich          
nejednotnej úprave, teda nedodržiavaniu stanovenej formálnej úpravy a tým ich nižšej          
prehľadnosti. Čo sa týka delegovania rozhodcov, dospeli k zhode, že budeme postupovať           
podľa doterajších pravidiel. 

Uznesenie 5/1-5-14. 
Predsedníctvo poveruje M. Kravca schvaľovaním rozpisov k jednotlivým športovým        
podujatiam a tiež delegovaním rozhodcov podľa doterajších pravidiel. 
 
K bodu 6. 
Predseda informoval o okolnostiach za ktorých došlo k znefunkčneniu pôvodnej web stránky          
VSO SJF a navrhol jej obnovenie. Predsedníctvo s týmto návrhom súhlasilo. 

Uznesenie 6/1-6-14. 
Predsedníctvo ukladá svojmu predsedovi aby zariadil v spolupráci s POO SJF funkčnosť          
pôvodnej w. stránky VSO. Termín : podľa možností a dohody s POO SJF. 
 
K bodu 7 
Po krátkej diskusii predsedníctvo dospelo k názoru, že by bolo vhodné poďakovať           
doterajšiemu predsedovi VV VSO SJF i členom výboru, za ich prácu v prospech jazdeckého            
športu. 

Uznesenie 7/1-7-14. 
Predsedníctvo vyslovuje poďakovanie doterajšiemu predsedovi VV VSO SJF i členom výboru          
za ich prácu v prospech jazdeckého športu. 
 

predseda KEO SJF 

Zapísal: J. Cigánek     Marek Horváth 
  
 


