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Zápisnica 

zo zasadania VV VSO SJF 

Číslo: 8/130108 Výtlačok číslo: 1 
Dňa: 8. januára 2013 Počet listov: 1 

Prílohy: 

Prítomný: J. Cigánek, Š. Karahuta, Z. Kuchár, J. Rindošová, 
Neprítomný: V. Hura (ospravedlnení – pracovné zaneprázdnenie). 
Hostia: D. Kollár 

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

1. Kontrola uznesení. 
2. Orgsanizačné zabezpečenie porady predsedov jazdeckých subjektov VSO SJF, re – predseda. 
3. Športový kalendár na r. 2013, re – V. Hura. 
4. Správa skokovej komisie, re Z. Kuchár. 
5. Rôzne. 

Program bol schválený bez pripomienok. 

K bodu 1. 
Uznesenia č. 33/7-2, 34/7-3, sú splnené, 36/7-5, spln. čiastočne (vydanie spravodaja), 31/6-4, 32/6-4             
v platnosti. 

K bodu 2. 

Správu o organizačnom zabezpečení porady predsedov jazdeckých subjektov SJF VSO predložil Š           
Karahuta. Predložil návrh na pozvánku aj s programom. Za miesto konania navrhol KE, ale na návrh J.                
Rindošovej bolo zmenené na PO v priestoroch jazdeckého areálu. Dátum 26.1 2013. Navrhol aj zloženie              
návrhovej komisie v zložení: J. Cigánek, D. Kollár, M. Grigľak. Všetci prítomní s predloženou správou             
súhlasili. 

Uznesenie  č. 38/8-2 

VV VSO schvaľuje S právu o organizačnom zabezpečení porady predsedov jazdeckých subjektov SJF           
VSO a  ukladá Š Karahutovi rozposlať pozvánky, J. Rindošovej preveriť či bude v uvedenom dátume             
k dispozícii miestnosť a predsedom komisií pripraviť krátke správy o činnosti komisií. 

K bodu 3 

O príprave kalendára jazdeckých podujatí na r. 2013 informoval Z. Kuchár. Uviedol, že kalendár             
skokových podujatí je pripravený odkonzultovaný so všetkými usporiadateľmi, ktorí oznámili, že chcú            
organizovať preteky.  

Uznesenie  č. 39/8-3 

VV berie na vedomie  informáciu o kalendári podujatí na r 2013  



K bodu 4. 

Predseda Sk. komisie SJF predložil na rokovanie Správu o činnosti skokovej komisie. Uviedol, že SK              
bude pokračovaťv sérii sústredení s akcentom na podporu jazdenia detí a snahu pritiahnuť na sústredenia             
hlavne trénerov venujúcich sa práci s mládežou. Navrhol aby sa M VSO konali v T. Lomnici a to pre                
všetky kategórie. Navrhuje pokračovať v SP VSO s tým, že aj pre kategóriu dorastu sa určia konkrétne               
súťaže a navrhuje aby sme znova skúsili požiadať usporiaadateľov o príspevok na finále SP VSO. KMK              
sa budú organizovať ako doteraz. Informoval tiež, že na aktualizovanie rebríčka jazdcov sa pripravuje              
nový program a tiež, že ak nie je štartovné vyššie ako 8 €, nemusia byť v súťaži finančné ceny a to až do                    
súťaže „L“ vrátane. 

Uznesenie  č. 40/8-4 

VV VSO berie ne vedomie Správu SK a ukladá Z. Kuchárovi prednisť túto správu na porade predsedov                 
jazdeckých subjektov SJF VSO, Š. Karahutovi navrhnúť na zasadaní rady SJF zmenu pravidla o účasti              
jazdcov a klubov na majstrovských podujatiaach, D. Kollárovi pripraviť zmluvy s usporiadateľmi súťaží           
SP VSO a požiadať ich o príspevok na finále SP VSO vo výške 1% zo sumy vybraného štartovného.                
K bodu 5. 

K bodu 5. 

Po krátkej diskusii o poslaní hospodársko – marketingovej komisie, ktorú podnietil D. Kollár a po súhlase              
J. Rindošovej, sme dospeli k názoru, že bude vhodné ak bude mať hospúodárenie s finančnými             
prostriedkami a inými aktívami SJF VSO v kompetencii menovaná komisia pod vedením D. Kollára. 

Uznesenie  č. 41/8-5 

VV VSO schvaľ uje návrh aby s majetkom a finnanciami SJF VSO hospodárila HMK a ukladá J.             
Rindošovej dokončiť zúčtovanie za rok 2012 a odovzdať agendu D. Kollárovi, D. Kollárovi pripraviť             
návrh rozpočtu SJF VSO do porady predsedov jazd. subjektov SJF VSO. 

predseda V VSO SJF 

Zapísal: J. Cigánek       Štefan Karahuta 

            


