
Zápisnica 
zo zasadania VV VSO SJF 

 
Číslo: 6/120703 Výtlačok číslo: 1 
Dňa: 11. septembra 2012 Počet listov: 2 

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

1. Kontrola uznesení 
2. Organizačné zabezpečenie Hubertovej jazdy a vyhodnotenia jazdeckej       
sezóny re - Š. Karahuta 
3. Priebežné hodnotenie SP VSO re - J. Cigánek 
4. Rôzne 

Program bol schválený bez pripomienok. 
 
K bodu 1. 
Uznesenia č. 22/5-2, 23/5-2, 24/5-2, 26/5-3, 27/5-4 sú splnené 
K uzneseniu 24/5-2 podal správu predseda disciplinárnej komisie Ing. arch. M. Grigľak. D.            
komisia preverila priebeh pretekov v Sp. Štiavniku vypočutím zainteresovaných činovníkov         
a dospela k názoru, že tento neoficiálny podnet možno riešiť dohovorom. 
Uznesenie č. 28/6-1 
VV VSO ukladá predsedovi disciplinárnej komisie podať T. Javorskému správu o výsledku           
rokovania a predsedovi rozhodcovskej komisie zovšeobecniť tieto skúsenosti na seminári         
skokových rozhodcov a schôdzi zástupcov jazdeckých subjektov VSO. 
 
K bodu 2. 
O príprave vyhodnotenia j. sezóny a Hubertovej jazdy referoval p. VV VSO. Uviedol, že H.             
Jazda sa uskutoční 27.10.2012 ako tradične v T. Lomnici v spolupráci s P. Mikulášikom.           
Mastrom Hubertusu bude predseda VV SJF p. Ing. Chovan. Navrhol aby poháre pre             
ocenených jazdcov kúpil VV VSO. Vyhodnotenie najúspešnejších jazdcov v jednotlivých         
kategóriách pripravia predsedovia príslušných komisií. Po krátkej diskusii všetci členovia VV           
s predloženým návrhom súhlasili. 
Uznesenie  č. 29/6-2 
VV VSO schvaľuje kúpu pohárov pre najúspešnejších jazdcov VSO v sezóne 2012           
a poskytnutie fin. čiastky podľa uznesenia 9/2-5. Ukladá Z. Kuchárovi pripraviť zoznam           
účastníkov M SR, ktorí majú nárok na odmeny podľa prijatého kľúča za reprezentáciu na M               
SR. Ukladá predsedom športových komisií predložiť za každú disciplínu troch          
najúspešnejších jazdcov VSO, no len v tom prípade ak je v celoslovenskom rebríčku danej            
disciplíny najmenej 10 jazdcov. VV VSO ďalej ukladá predsedovi VV VSO aby sa snažil              
presadiť vo vedení SJF striedanie celorepublikového vyhodnocovania sezón v jednotlivých         
oblastiach. 
 
K bodu 3 
J. Cigánek informoval o aktuálnom stave SP a uviedol, že výsledky sú uvedené na stránke             
VSO. Podľa dohody finále SP VSO bude v Prešove 16. 9. 2012 a prebehne podľa pravidiel              
SP. Finančné zabezpečenie finále bolo tiež dohodnuté a schválené pred začiatkom tejto           



dlhodobej súťaže. 
Uznesenie  30/6-3 
VV ukladá J. Rindošovej vybrať stanovenú čiastku na finále SP a odovzdať ju riaditeľovi             
pretekov v Prešove. Za rozdelenie finančných výhier zodpovedá hlavný rozhodca pretekov. 
 
K bodu 4. 
Predseda VV VSO predložil na rokovanie zápis zo Správy hlavného rozhodcu z pretekov            
v Brzotíne, v ktorom sa uvádzalo, že p. Š. Naď nerešpektoval pokyny rozhodkyne na            
opracovisku a hrubým spôsobom ju urážal. Evidentne menežoval jazdkyňu JK VMV Košice           
a teda nebol len nezainteresovaným divákom. Hlavná rozhodkyňa danú situáciu neposúdila          
správne a nepoužila oprávnený sankčný postih voči priestupcovi. Po krátkej diskusii k tomuto           
incidentu VV VSO prijal stanovisko vyjadrené v uznesení. 
Uznesenie  č. 31/6-4 
VV VSO ukladá predsedovi RK zaujať kritické stanovisko k činnosti HR na pretekoch            
v Brzotíne a naopak pochváliť rozhodkyňu na opracovisku za nekompromisné obhajovanie         
pravidiel j. športu. Stanovisko rozhodcovskej komisie VSO dať na vedomie obidvom           
dotknutým rozhodkyniam. Ďalej upozorniť predsedu JK VMV Košice p. V. Vargu, že P. Naď              
nie je členom SJF a ak bude podobným spôsobom ako v Brzotíne menežovať ich jazdcov,             
jazdci budú z pretekov diskvalifikovaní. V prípade ak p. Naď nezmení svoje správanie VV            
VSO odporučí SJF aby mu nevydali licenciu trénera. 
V. Hura navrhol aby SK v prípade nových, neznámych organizátorov j. pretekov pred            
schválením rozpisu nechala preveriť povrch a rozmer kolbiska ako aj kvalitu opracoviska,           
prípravu kancelárie pretekov a ďalšie veci súvisiace s organizáciou pretekov. 
Uznesenie  č. 32/6-3 
Výbor ukladá RK a SK aby koordinovali svoju činnosť pred schvaľovaním rozpisov, zvlášť            
v prípadoch ak sa jedná o nových usporiadateľov a preteky neuvedené v kalendári podujatí.  
V. Hura zoznámil VV VSO tiež s obsahom bodu 6 zápisnice BO. VV je toho názoru, že                
informácie popísané v tomto bode sa nezakladajú na pravde a sú podané účelovo tak aby             
poškodili dobré meno funkcionárov a všetkých členov VSO. Pravdepodobne ide o osobnú          
animozitu, osobnú samoľúbosť a neschopnosť adjustovať sa na nečakané silové pole, ktoré sa            
po voľbách vytvorilo v nových orgánoch SJF. 

        predseda V VSO SJF 
Zapísal: J. Cigánek Štefan Karahuta 
  


