
Zápisnica zo zasadania V VSO SJF 
  
 
Číslo: 3/120103 Výtlačok   
číslo: 
Dňa: 6. marca 2012 Počet listov:      
3 
Prílohy: 
Prítomný: J. Cigánek, Š. Karahuta, Z. Kuchár, J. Rindošová. 
Neprítomný: V. Hura - ospravedlnený (výuka). 
Hostia: M. Kravec, M. Pavľak, P. Šimek. 
  
Rokovanie schôdze otvorila a viedol predseda výboru Š. Karahuta. Predložil nasledovný           
program schôdze: 
1. Kontrola uznesení. 
2. Skokový pohár VSO - Z. Kuchár. 
3. Seminár rozhodcov - M. Kravec. 
4. Správa o voltížnom a westernovom jazdení VSO - M. Pavľak, P. Šimek. 
5. Rôzne. 
  
K bodu 1. 
Uznesenia č. 3/1-3, 5/1-5, 6/2-2, 7/2-3, 8/2-4 sú splnené, uznesenie č. 10/2-5 je v plnení. 
  
K bodu 2. 
Informáciu o pripravenosti SP VSO podal Z. Kuchár. Do SPJ budú zaradené všetky súťaže L a                
do SPS 8 súťaží S. Súťaž ST nebude, pretože takúto súťaž nikto neponúka. Finále SK bude                
pravdepodobne v Prešove. Súťaže SP bude vyhodnocovať J. Cigánek podľa doteraz platnej            
smernice a výsledky budú priebežne uverejňované na našej stránke. J. Cigánek navrhol aby             
skoková komisia v spolupráci s rozhodcovskou komisiou pripravili technické podmienky konania           
Majstrovských skokových súťaží VSO na rok 2012. 
Uznesenie  č. 12/3-2 
Výbor berie na vedomie informačnú správu o SP VSO a ukladá Z. Kuchárovi doriešiť priebeh               
finále SP s vedením JK v Prešove. Termín : do 31.3.2012. Ďalej ukladá predsedom SK a RK                
pripraviť a zverejniť TP M VSO v skákaní. Termín : 31.3.2012. 
  
K bodu 3. 
Informáciu o pripravovanom seminári rozhodcov predniesol M. Kravec. Uviedol, že          
predpokladaný termín seminára je 24. marec a uskutoční sa v Košiciach. V Bratislave by mal               
byť seminár 31. marca. Referujúci ďalej navrhol aby rozpisy skokových pretekov za VSO             
kontrolovala a schvaľovala G. Kopecká. RK uverejní zoznam rozhodcov a plán nominácií na             
plánované podujatia. V spolupráci s Org. komisiou pripraví a uvedie do užívania „Minimum             
požiadaviek na usporiadateľa jazdeckých pretekov“. Potom sa zmienil o skúškach základného           
výcviku, o potrebe ich prehodnotenia a spresnenia pravidiel ich prípravy, samotného priebehu i             



vyhodnocovania. 
Uznesenie č. 13/3-3 
Výbor berie na vedomie uvedené informácie a ukladá predsedovi RK po seminári rozhodcov             
zverejniť zoznam rozhodcov na sezónu 2012 a predbežný plán nominácií. Termín : do            
31.3.2012. Pripraviť Minimum požiadaviek usporiadateľa jazdeckých pretekov. Zodpovedný:        
predseda RK, termín: do 30.4.2012. Skúškami z. výcviku sa bude výbor zaoberať na ďalšom              
zasadaní. 
  
K bodu 4. 
Informáciu o stave voltížneho jazdenia VSO podal M. Pavľak. Uviedol, že vo VSO sa volt.               
jazdeniu venujú v troch kluboch - v Košiciach, v Hrabušiciacha v Sp. Telici.Voltížna komisia              
VSO pracuje v zložení M. Pavľak, J. Tribula, M. Fogašová. Konštatoval, že momentálne volt.              
jazdenie prekonáva menšiu výkonnostnú krízu. Za závažný označil problém s rozhodcami a            
preto sa ho snažili riešiť aj usporiadaním školenia rozhodcov v r. 2011. Na Králikoch plánujú               
urobiť školenie k novým pravidlám voltíže. Pravidelne organizujú sústredenia v Stropkove,           
ktorých sa však zúčastňujú bohužiaľ len voltižéri z Košíc. Pozývanie zahraničných trénerov            
nepovažujú v súčasnej výkonnostnej situácii za potrebné, pretože sú presvedčený, že základnú            
školu musia zvládnuť predovšetkým domáci tréneri. Informoval o pripravovaných pretekoch ,           
ktoré budú uverejnené v kalendári a o pravdepodobnej zahraničnej reprezentácii na MS vo             
Francúzsku. MSR budú v Topoľčiankach a Pezinok bude organizovať MEJ. Ďalej sa zmienil o              
rozdeľovaní financií a navrhol aby sa rozdeľovali podľa počtu zaplatených licencií a nie len              
podľa licencií koní. 
O westernovom jazdení VSO informoval P. Šimek. Uviedol, že v ich športe prevláda názor: „za               
veľa peňazí (poplatky zväzu) málo muziky“. Organizovanie kvalitných súťaží sa tým oslabuje,            
jazdci sa vyhýbajú serióznemu vzdelávaniu a jazdeniu, prevláda mierna živelnosť a príklon k             
technicky menej náročným disciplínam. 
Uznesenie č.14/3-4 
Výbor berie informácie na vedomie . Š. Karahuta v mene výboru poďakoval referujúcim za             
reprezentáciu jazdectva a za to, že sa venujú týmto náročným disciplínam. Poprial im veľa              
elánu do ďalšej práce a lepšie podmienky pre rozvíjanie týchto náročných a pekných disciplín. 
  
K bodu 5. 
Z. Kuchár informoval o priebehu skokového sústredenia v Stropkove. Podľa jeho názoru bolo             
sústredenie prínosom, najmä pre jazdcov, ktorí sa potrebujú zorientovať v metodike prípravy na             
skokové súťaže. M. Kravec navrhol aby sa na zasadania výboru prizývali aj predsedovia             
jednotlivých komisií. Ďalej sa zmienil o webovej stránke VSO. Uviedol, že by mala pružnejšie              
reagovať na dianie v našom športe. Informoval o tom, že Z. Minďášová prejavila záujem              
pracovať v org. komisii VSO. J. Rindošová sa tiež zmienila o w. stránke asi v tom zmysle, že                  
mala inú predstavu o jej grafike i fungovaní. Š Karahuta vyjadril vďaku všetkým klubom, ktoré sa                
podieľali svojim zodpovedným prístupom na, z hľadiska VSO, úspešnom priebehu konferencie           
SJF. 
Uznesenie č.15/3-5 
Výbor berie na vedomie informácie, ktoré odzneli v tomto bode. Ukladá J. Rindošovej preveriť              



fungovanie w. stránky a po konzultácii s L. Borisovou navrhnúť riešenie optimalizujúce            
fungovanie tejto stránky. Výbor súhlasí s prizývaním predsedov komisií na svoje zasadania aj s              
tým aby Z. Minďášová pracovala v org. komisii. 
  
Zapísal: J. Cigánek Štefan    
Karahuta 
predseda V VSO SJF 
 


