
Zápisnica 
zo zasadania VV VSO SJF 

 
Číslo: 5/120703 Výtlačok číslo: 1 
Dňa: 3. júla 2012 Počet listov: 3 

Prílohy:  
Prítomný: J. Cigánek, Š. Karahuta, Z. Kuchár, J. Rindošová, V. Hura. 
Hostia: J. Novotný, M. Kravec, L. Koscelník. 
 
Rokovanie schôdze otvoril a viedol predseda výboru Š. Karahuta. Predložil nasledovný          
program schôdze: 

1. Kontrola uznesení 
2. Vyhodnotenie M VSO SJF - re Z. Kuchár, J. Rindošová 
3. Správa komisie všestrannosti re - L.Koscelník 
4. Rôzne 

Program bol schválený bez pripomienok. 
 
K bodu 1. 
Uznesenia č. 16/4-1, 17/4-2, 21/4-6 sú splnené, 18/4-3 je v plnení.  
 
K bodu 2. 
Vyhodnotenie M VSO detí a juniorov (Raslavice) urobila J. Rindošová. Uviedla, že           
majstrovstvá boli pripravené organizačne, po športovej i spoločenskej stránke na výbornej          
úrovni. Dobrý dojem a atmosféru rušil občas hlásateľ svojimi neuváženými a príliš          
iniciatívnymi vyhláseniami. Parkúry boli postavené s citom, možno vzhľadom na úroveň          
nášho jazdenia mali byť technické podmienky trocha menej náročné čo sa týka výšok.             
Prítomní s hodnotením súhlasili a vysoko ocenili zodpovedný prístup organizátorov k tomuto         
podujatiu.  
Uznesenie  č. 22/5-2 
Výbor berie na vedomie informačnú správu o priebehu M VSO DaJ a vyjadruje poďakovanie            
celému realizačnému týmu za zodpovedne pripravené a uskutočnené podujatie. Ukladá Z.          
Kuchárovi vypracovať technické podmienky kvalifikácie na M VSO konané v budúcnosti.          
Termín:  do 6.11.2012. 
Vyhodnotenie M VSO dospelých (T. Lomnica) predniesol Z. Kuchár. Kriticky sa vyjadril            
k organizačnej pripravenosti podujatia. Nefungovala kancelária pretekov a činnosť hl.        
rozhodcu nezodpovedala zaužívanému štandardu. Suploval činnosť hlásateľa a samotný        
hlásateľ nerešpektoval oprávnené pripomienky usporiadateľa. Reputáciu podujatia       
zachraňovali dobre postavené parkúry a výkony jednotlivých dvojíc. Vyhodnotenie doplnili         
M. Kravec - uviedol ,že sa nerobil zápis o priebehu súťaží a navrhol aby sa príprave rozpisov               
na M podujatia venovala väčšia pozornosť. V. Hura doplnil hodnotenie poznámkou, že sa             
nedodržiaval plánovaný časový harmonogram a z toho plynuli mnohé zbytočné problémy. 
Uznesenie  č. 23/5-2 
Výbor berie na vedomie informačnú správu o priebehu M VSO dospelých s pripomienkami.           
Ukladá predsedom skokovej a rozhodcovskej komisie aby prípravu rozpisov na M VSO           
konzultovali vždy v dostatočnom časovom predstihu s usporiadateľom. 
Hodnotenie ďalších pretekov: Košice - pripomienka k nepoliatemu opracovisku, čo do          
značnej miery pokazilo dojem z inek výborne pripraveného podujatia. Spišský Štiavnik - na            
podujatí nebol prítomný autor parkúrov a jeho činnosť suploval jeden z rozhodcov.          
Organizačne nebolo podujatie zvládnuté a postavené parkúry neprispievali ani k dobrým         



výkonom ani tréningu dvojíc.  
Uznesenie  č. 24/5-2 
Výbor vyjadruje nespokojnosť s organizačným zabezpečením podujatia v Sp. Štiavniku        
a bude zvažovať zaradenie tohto podujatia do budúcoročného športového kalendára. Ukladá          
predsedovi disciplinárnej komisie VSO (ing. arch. Grigľak) preveriť okolnosti neprítomnosti          
autora parkúrov na tomto podujatí a riešiť toto porušenie smerníc v zmysle disciplinárneho           
poriadku SJF. Informáciu o riešení predložiť V VSO do 4.9.2012. 
Hodnotenie M SR (Topoľčianky) urobil Z. Kuchár. Konštatoval, že počas podujatia sa            
vyskytlo viacero problémov. Nefungovala poriadne kancelária pretekov, organizátor mohol         
lepšie spolupracovať so skokovou komisiou SJF. PO otvorení súťaží bolo zbytočne veľa koní             
a dosť vážne problémy boli s ustajnením, účastníci m. súťaží nemali rovnaké podmienky. Po            
stránke športovej sa naopak dá podujatie hodnotiť ako veľmi úspešné aj keď ho niektorí              
poprední pretekári ignorovali. Oddelenie kategórie detí a juniorov sa ukázalo ako správne,           
pretože sa podujatie celkovo zjednodušilo a zdatnejší juniori mali možnosť zasúťažiť si           
v spoločnosti mladých jazdcov. V súvislosti s hodnotením J. Novotný uviedol, že sa porušujú           
smernice z r. 2011 o štartovnom a výhrach, ktorých platnosť nebolo zrušená. V Hura navrhol           
aby sa na všetkých majstrovstvách, šampionáte ST, KMK a prémiovaných súťažiach hlásili           
pôvody koní a takto sa propagovala práca chovateľov. Ďalej navrhol aby SJF podporoval len             
dvojice, ktoré sa zúčastňujú majstrovstiev, aby sa potieralo ignorovanie týchto podujatí. 
Uznesenie  č. 25/5-2 
Výbor berie hodnotenie M SR na vedomie a odporúča skokovej komisii SJF aby spätne             
prehodnotila preteky na ktorých neboli dodržané uvedené smernice. Navrhuje V. Hurovi           
predniesť svoje pripomienky na zasadaní predsedníctva SJF. Výbor vyjadruje poďakovanie          
všetkým jazdcom, trénerom, majiteľom a celým realizačným týmom za vzornú reprezentáciu          
VSO na M SR. 
 
K bodu 3. 
Informáciu o činnosti komisie všestrannosti VSO a o stave všestrannosti v našom regióne         
predniesol L. Koscelník. Uviedol, že záujem o túto disciplínu je, ale potrebuje podporu            
a najmä rozbehnutie tréningového procesu v subjektoch, ktorých členovia sa chcú tejto          
disciplíne venovať. Požiadal o pomoc pri organizovaní jednodňového verejného tréningu         
všestrannosti, ktorý prisľúbil zorganizovať R. Stratil V Poľove. 
Uznesenie č. 26/5-3 
Výbor berie informáciu na vedomie a podporí plánované podujatie vyslaním svojich          
zástupcov. 
  
K bodu 4. 
Š. Karahuta informoval prítomných o jeho obvinení zo zmanipulovania volieb na Valnom           
zhromaždení delegátov VSO dňa 4.2.2012. Uvedená kauza vznikla na základe nepresnosti           
v zápisnici z tohto zasadania a rieši ju revízna komisia SJF. Z. Kuchár sa vrátil k problematika             
vedenia aktuálneho rebríčka skokových jazdcov. M. Kravec kritizoval vypisovanie prihlášok          
na preteky, najmä nepresné zapisovanie sa do jednotlivých súťaží očíslovaných v rozpisoch.           
Z týchto nepresností plynú problémy pri príprave štartiek na ktorú sa jazdci tak často sťažujú.              
No z nepresne vyplnenej prihlášky nedokáže ani tá najlepšie fungujúca kancelária pripraviť           
presné štartky. J. Novotný pripomenul potrebu zverejniť rozpis delegovania rozhodcov na           
jednotlivé podujatia. J. Rindošová informovala, že P. Holakovský prejavil záujem          
o obsluhovanie našej časomiery. 
Uznesenie č.27/5-4 
Výbor ukladá J. Cigánkovi opraviť formálne chyby v zápisnici z VZ VSO a opravenú           



zápisnicu poslať revíznej komisii SJF. Ďalej ukladá M. Kravcovi zverejniť rozpis delegovania            
rozhodcov VSO do 15.7,2012. Výbor žiada organizačnú komisiu SJF o vypracovanie          
„rebríčka“ skokových jazdcov SJF v čo najkratšom možnom čase. Odporúča štatutárom          
jazdeckých subjektov VSO aby venovali vyplňovaniu prihlášok na preteky náležitú          
pozornosť. Je to predovšetkým v ich vlastnom záujme. 
 

        predseda V VSO SJF 
Zapísal: J. Cigánek Štefan Karahuta 
  


