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Zápisnica 

zo zasadania VV VSO SJF 

Číslo: 10/130613 Výtlačok číslo: 1 
Dňa: 4. júna 2013 Počet listov: 2 

Prílohy: 1 

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

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

1. Kontrola uznesení 
2. Príprava oblastných majstrovstiev - re Z. Kuchár, J. Rindošová. 
3. Hodnotenie uskutočnených jazdeckých podujatí. 
4. Rozpočet VSO na r. 2013. 
5. Plán práce na 2. polrok 2013 
6. Rôzne 

Program bol schválený bez pripomienok. 

K bodu 1. 
Uznesenia č. 42/9-2, 44/9-4, sú splnené, 40/8-4 bolo splnené len čiastočne a bez konkrétneho efektu,              
41/8 – 5 v časti za ktorú bol zodpovedný D. Kollár nebolo splnené. Uznesenie č. 32/6-4 je stále platné. 

K bodu 2. 
Informáciu o organizačnom zabezpečení MS VSO SJF predniesol Z. Kuchár. Informoval, že rozpis MS je              
pripravený, schválený a toto podujatie by malo prebehnúť bez organizačných problémov. O príprave MD            
VSO SJF informovala J. Rindošová. Uviedla, že záujem o drezúrne jazdenie sa podarilo oživiť a MD sú               
po stránke organizačnej zabezpečené. Rozpis je schválený a úspešný priebeh tohto podujatia by mohlo             
narušiť snáď len nepriaznivé počasie. 

Uznesenie  č. 46/10-2 

VV VSO berie na vedomie  informácie  o organizačnom zabezpečení MS VSO SJF a MD VSO SJF  

K bodu 3 
Hodnotenie doteraz uskutočnených podujatí vyznelo veľmi kladne. Zvlášť bolo ocenené podujatie           
v Pribeníku za veľmi vysokú spoločenskú úroveň, odhadom niekoľko tisícové publikum a treba si len             
želať aby sa aj športová úroveň tohto podujatia postupne zvyšovala. Vysoko boli ocenené i preteky              
v Michalovciach, Bardejove a Raslaviciach. VV VSO SJF ďakuje všetkým organizátorom takýchto          
vydarených podujatí a zvlášť oceňuje snahu vedenia klubu Slávia UVLF KE za podporu drezúrneho             
jazdenia a za veľmi pekné drezúrne preteky. 

Uznesenie  č. 47/10-3 

VV berie na vedomie informácie o uskutočnených podujatiach a ďakuje všetkým organizátorom za           
podporu jazdeckého športu vo VSO. 

K bodu 4. 



Predseda VV informoval o pridelení fin. prostriedkov pre VSO. Na základe pravidiel           
o rozdeľovaní fin. prostriedkov sme na činnosť VSO dostali 3 703,- €. Vypracovaním rozdelenia            
týchto prostriedkov podľa predbežne prediskutovaných návrhov bola poverená J. Rindošová.          
Prostriedky budú rozdelené na činnosť VV VSO, teda spoločne zabezpečované akcie a väčšia            
časť bude rozdelená na činnosť športových komisií.  

Uznesenie  č. 48/10-4 

VV VSO berie na vedomie informáciu o pridelených fin. prostriedkoch a ukladá J. Rindošovej pripraviť             
prehľadnú podobu rozpočtu VSO v zmysle prediskutovaných a dohodnutých kritérií. Pripravený rozpočet          
potom zverejniť na našej web stránke. Termín . do 1.7.2013. 

K bodu 5. 
Predseda VV predložil návrh Plánu práce VV na 2. polrok 2013. Plán bol po krátkej diskusii                
jednomyseľne prijatý. Plán tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Uznesenie  č. 49/10-5 

VV VSO schvaľuje  Plán práce VV VSO SJF na 2. polrok 2013. 

K bodu 6. 
Predseda VV predniesol informáciu o určitých nejasnostiach ohľadne menovania J. Špesa N staviteľom,            
schvaľovania rozpisov V. Kopeckou a organizovania neschválených podujatí. Predložil tiež zopár návrhov           
na doplnenie Národných skokových pravidiel. Spomenuté podnety a návrhy prišli od našich členov, ale             
skutočne len vo forme podnetov a nie sťažností. Na menovanie J. Špesa je veľmi jednoduchá odpoveď –                
bol menovaný na základe splnenia podmienok vyplývajúcich zo smernice č 5/2011. Čo sa týka činnosti               
V. Kopeckej, rozprúdila sa krátka diskusia v ktorej boli uvedené viaceré výhrady týkajúce sa schvaľovania             
rozpisov i delegovania rozhodcov. VV nakoniec dospel k záveru, že za schvaľovanie rozpisov bude            
osobne zodpovedný predseda RK. Hlasovania o tomto návrhu sa zdržal Z.Kuchár, ostatní členovia ho             
prijali. 
Informácia o neschválených pretekoch sa týka JK Janovík a JK Ranč Pohoda. VV na jednej strane kvituje               
a oceňuje iniciatívu, ale na druhej strane nemôže zostať nevšímavý a akceptovať zjavné porušovanie            
pravidiel. Účasť funkcionárov i jazdcov s licenciou SJF na podujatiach, ktoré nie sú v oficiálnom            
kalendári a ani dodatočne nebol schválený rozpis takéhoto podujatia, je hrubým porušením stanov SJF             
a v budúcnosti budú takéto porušenia riešené v zmysle disciplinárneho poriadku. Preto upozorňujeme          
všetky subjekty, že vyhodnocovanie a stanovovanie poradia súťažiacich sa môže robiť len na podujatiach             
so schváleným rozpisom. 
VV dostal tiež informáciu o tom, že M. Pribula sa prihlásil na preteky v Ebreisdorfe a potom sa ich bez                 
ospravedlnenia nezúčastnil. Jeho počínanie nezostalo samozrejme bez následkov pre SJF a preto VV VSO             
navrhuje pozastaviť tomuto jazdcovi pretekársku činnosť až do vyriešenia tejto kauzy. 
Predseda VV ďalej informoval o pripravovaných školeniach staviteľov parkúrov a tratí všestrannosti, ako           
aj rozhodcov. Preto upozorňujeme všetkých záujemcov o získanie kvalifikácie staviteľov parkúrov a tratí           
všestrannosti, kvalifikáciu rozhodcu, že sa môžu do 30.6.2013 prihlásiť na e-adrese SJF. 

Uznesenie  č. 50/10-6 

VV berie na vedomie predložené pripomienky. Ukladá predsedovi VV VSO predložiť P SJF návrh na               
pozastavenie pretekárskej činnosti M. Pribulovi až do vyriešenia kauzy Ebreisdorf ako aj návrh na              
doplnenie Národných skokových pravidiel. S účinnosťou od 1.7.2013 zbavuje V. Kopeckú kompetencie           
schvaľovať a podpisovať rozpisy podujatí VSO SJF a poveruje  touto činnosťou predsedu RK M. Kravca. 



predseda V VSO SJF 

Zapísal: J. Cigánek       Štefan Karahuta 

            


