
Zápisnica zo zasadania V VSO SJF 
  
 
Číslo: 2/120103 Výtlačok číslo:    
1 
Dňa: 3. januára 2012                                                                                                Počet listov: 2 
Prílohy: 
  
Prítomný: V. Hura, Š. Karahuta, Z. Kuchár, J. Rindošová. 
Nepritomný: J. Cigánek - ospravedlnený. 
  
Rokovanie schôdze otvorila a viedol predseda výboru Š. Karahuta. Predložil nasledovný           
program schôdze: 
1. Kontrola uznesení. 
2. Príprava schôdze zástupcov jazdeckých subjektov VSO a delegátov na VZ SJF. 
3. Športový kalendár na r. 2012 - predloží V. Hura. 
4. Správa skokovej komisie - predloží Z. Kuchár 
5. Rôzne. 
  
K bodu 1. 
Uznesenia č. 1/1-1, 2/1-2, 4/1-4 sú splnené, uz. č. 3/1-3 splnené čiastočne, pretože dvaja čl.               
komisií sa vzdali. Uz. č. 5/1-5 je v plnení. 
  
K bodu 2. 
Predseda výboru navrhol zvolať v zmysle stanov SJF schôdzu zástupcov j. subjektov VSO a              
delegátov na VZ SJF 4.2.2012 o 10.00 hod. v Košiciach v posluchárni č. 2 UVMF s                
nasledovným programom: 
1. Otvorenie, schválenie programu a voľba pracovných komisií. 
2. Správa o plnení uznesení z Výročnej členskej schôdze VSO. 
3. Plán činnosti SK VSO na rok 2012. 
4. Organizačné zabezpečenie VZ SJF v Bratislave a doplňovacia voľba členov odborných            
komisií SJF. 
5. Diskusia. 
Uznesenie č. 6/2-2 
Výbor schvaľuje predložený návrh uskutočnenia schôdze i s navrhnutým programom. 
  
K bodu 3. 
V. Hura poukázal na problémy pri zostavovaní návrhu kalendára a potom predložil návrh             
kalendára na r.2012. 
Uznesenie č. 7/2-3 
Výbor schvaľuje predložený návrh a ukladá V. Hurovi postúpiť ho n SJF. 
  
K bodu 4. 



Z. Kuchár predložil správu SK a informoval o predstave SK ako by chcela ovplyvňovať skokový               
šport VSO v snahe zvýšiť jeho úroveň. K správe bola krátka diskusia a potom bola výborom                
schválená. 
Uznesenie č.8/2-4 
Výbor schvaľuje správu SK a ukladá Z. Kuchárovi predniesť ju aj na februárovej schôdzi. 
  
K bodu 5. 
Predseda informoval o dianí pred VZ SJF a navrhol rozdelenie financií nasledovne: 
330 E na organizačné zabezpečenie činnosti V VSO, 
500 E na vyhodnotenie sezóny. 
200 E za vedenie WS, 
100 E za vedenie účtovníctva, 
814 E ako rezervu z minuloročného rozpočtu, 
ostatné financie VSO rozdeľovať pre jednotlivé disciplíny podľa počtu zaevidovaných koní a            
jazdcov. Výbor predložený návrh schválil. 
Uznesenie č. 9/2-5 
Výbor schvaľuje predložený návrh rozdelenia financií v roku 2012. 
  
Uznesenie č. 10/2-5 
Výbor ukladá p. RK zorganizovať školenie rozhodcov pred začiatkom sezóny. Neospravedlnená           
neúčasť (ospravedlnenie posúdi V VSO) bude sankcionovaná pozastavením delegovania na r.           
2012. Zodpovedný: pRK. 
Uznesenie č. 11/2-5 
Výbor schvaľuje návrh aby si dvoch rozhodcov mohol určiť usporiadateľ a dvoch bude             
delegovať RK. Zodpovedný: pRK, úloha stála. 
Výbor sa ďalej zaoberal diskusnými príspevkami z VČS. 
J. Demeter - príspevok na preteky - predseda V VSO má za úlohu presadzovať na SJF aby sa                  
príspevok za organizovanie pretekov poskytoval z rozpočtu SJF, pretože VSO na to nemá             
prostriedky. 
M. Martinček - sankcionovanie priestupkov jazdcov - budeme ich riešiť podľa všeobecných            
pravidiel a predkladať na riešenie disciplinárnej komisii 
M. Grigľak - dodatočné prihlášky - problémy sa značne zredukujú ak budú usporiadatelia dbať              
na dobré fungovanie kancelárie pretekov. 
V. Hura - platenie štartovného vopred cez SJF - vzhľadom na personálne obsadenie SJF to nie                
je možné. 
P. Dulín - fungovanie WS - vyriešené zmluvou s L. Borisovou. 
J. Cigánek - delegovanie rozhodcov - výbor prijal uznesenie č. 11/2-5 
B. Sakal, M. Martinček, J. Novotný - zdaňovanie odmien a výhier - zdanenie v zmysle z. č.                 
595/2003. Príspevok predložíme fin. komisii SJF. 
  
Zapísala: J. Rindošová 
Štefan Karahuta 
predseda V VSO SJF 



 


