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Zápisnica 

zo zasadania VV VSO SJF 

 

Číslo: 7/121120 Výtlačok číslo: 1 

Dňa: 20. Novembra 2012 Počet listov: 1 

Prílohy: 1 

Prítomný: J. Cigánek, Š. Karahuta, Z. Kuchár, J. Rindošová, V. Hura. 

Hostia: J. Novotný. 

Rokovanie schôdze otvoril a viedol predseda výboru Š. Karahuta. Predložil nasledovný program           
schôdze: 

Kontrola uznesení 
Vyhodnotenie Hubertovej jazdy re - Š. Karahuta 
Kalendár na r. 2013re - V. Hura 
Plán práce na 1. polrok 2013 re - Š. Karahuta 
Rôzne 

Program bol schválený bez pripomienok. 

K bodu 1. 

Uznesenia č. 28/6-1, 29/6-2, 30/6-3, 31/6-4 sú splnené, 32/6-4 v platnosti. 

K bodu 2. 

Správu o priebehu Hubertovej jazdy a vyhodnotení sezóny VSO podal Š Karahuta. Konštatoval, že            
napriek nepriaznivému počasiu celá akcia prebiehala nad očakávanie hladko. Patrí za to vďaka všetkým              
ktorí sa zúčastnili v sedle ako aktivni jazdci i všetkým organizátorom a zúčastneným. 

Uznesenie  č. 33/7-2 

VV VSO berie na vedomie správu o Hubertovej jazde a ukladá J. Rindoš ovej zverejniť krátku správu               
o tejto akcii na web stránke VSO 

K bodu 3 

O príprave kalendára jazdeckých podujatí na r. 2013 informoval V. Hura. Uviedol, že kalendár             
skokových podujatí je takmer hotový a zostáva dohodnúť len zopár kolidujúcich dátumov. Podujatia            
z ostatných disciplín zatiaľ chýbajú.  

Uznesenie  č. 34/7-3 

VV ukladá V. Hurovi dopracovať kalendár podujatí a jeho definitívnu podobu predložiť na januárovom             



zasadaní.  

K bodu 4. 

Predseda VV VSO predložil na rokovanie Plán práce VV VSO SJF na I. Plán bol prijatý bez pripomienok 

Uznesenie  č. 35/7-4 

VV VSO schvaľ uje  Plán práce VV VSO SJF na I. polrok 2013. 

K bodu 5. 

Predseda VV informoval o pridelení finančných prostriedkov pre VSO sumách 814,- 2580,-a 1613,- €,             
spolu teda 5007,-€. Informoval tiež o prekoch vo Finticiach a pochválil organizátorov za za veľmi             
dobre pripravené a odprezentované podujatie. Diskutovalo sa tiež o skúškach základnéh výcviku          
a o potrebe vydávania spravodaja. Potom sa na podnet predsedu diskutovalo o návrhu Stanov SJF. 

 

Uznesenie  č. 36/7-5 

VV VSO ukladá J. Rindošovej aby pripravila návrh rozpočtu na r 2013 a predložila ho na januárovom                
zasadaní, predsedovi RK M. Kravecovi zverejniť podmienky vykonávania skúšok základného výcviku           
jazdcov na webe VSO, Š Karahutovi presadzovať vydanie smerníc a technických podmienok ako aj             
kalendára formou spravodaja. 

Uznesenie  č. 37/7-5 

VV VSO schvaľ uje návrh Stanov SJF a ukladá Š. Karahutovi predniesť pripomienky a stanovisko VV             
VSO k tomuto návrhu. 

predseda V VSO SJF 

Zapísal: J. Cigánek Štefan Karahuta 

  

 


