
Zápisnica 

zo zasadania VV VSO SJF. 

Číslo: 12/131125 Výtlačok číslo: 1 
Dňa: 25. novembra 2013 Počet listov: 2 

Prílohy: 0 

Prítomný: J. Cigánek, Š. Karahuta, Z. Kuchár, J. Rindošová, V. Hura. 
Hostia: D. Alexyová, M. Horvath. 

Rokovanie schôdze otvoril a viedol predseda výboru Š. Karahuta. Predložil nasledovný          
program schôdze a navrhol doplniť program o bod č. 3: Informácia z VZ SJF konaného            
16.11.2013 v Lučenc. Program bol schválený aj s navrhnutým bodom č. 3. 

VV VSO rokoval podľa nasledovného programu: 

1. Kontrola uznesení. 
2. Vyhodnotenie Hubertovej jazdy, re - Š. Karahuta. 
3. Informácia z VZ SJF konaného 16.11.2013 v Lučenci, re – Š. Karahuta. 
4. Športový kalendár na r. 2014, re – V. Hura. 
5. Rôzne. 
 
K bodu 1. 
Uznesenia č. 51/11-2, 53/11-4 boli splnené. 

 
K bodu 2. 
Informáciu o priebehu Hubertovej jazdy a vyhodnotení jazdeckej sezóny predniesol predseda         
VV. Informoval, že Hubertová jazda a vyhodnotenie sezóny sa uskutočnilo podľa plánu. Na            
vyhodnotení boli vyhlásení najlepší jazdci VSO vo všetkých kategóriách. Poháre a ďakovné           
listy oceneným odovzdali poverení funkcionári zväzu. 

Uznesenie  č. 55/12-2. 
VV VSO berie na vedomie informáciu Š. Karahutu a Z. Kuchára o priebehu HJ a vyhodnotení             
sezóny 2013. 

 
K bodu 3 
Informáciu o priebehu VZ SJF predniesol Š. Karahuta. Konštatoval, že už pri prezentácii sa             
prejavila zo strany predstaviteľov iniciatívnej skupiny 20 subjektov tendencia zmanipulovať          
riadne spočítanie prítomných delegátov s platným hlasom a získať tak väčšinu. Snaha          
zmanipulovať rokovanie VZ bola taká zrejmá, že viacerí funkcionári predsedníctva a komisií           
SJF opustili na protest rokovaciu sálu. Tým sa VZ stalo prakticky neuznášania schoné a preto              
výsledky jeho rokovania považujem za neplatné. Predseda VV SJF VSO po krátkej diskusii             
predložil návrh na VÝZVU všetkým jazdeckým subjektom VSO so žiadosťou aby sa vyjadrili             
ku vzniknutej situácii, k podaniu návrhu na registráciu nových stanov SJF, ktoré boli            
schválené za veľmi neštandardných okolností a v prípade nesúhlasu s iniciatívou a návrhmi         
skupiny 20 subjektov, posielali svoje stanoviská na vo výzve uvedenú adresu. 
M. Horváth navrhol VV SJF VSO prijať Vyjadrenie k výsledkom IX. VZ SJF zo 16.11.2013              
a formulovať ho ako žiadosť o zastavenie registrácie nových stanov SJF. Po krátkej, vecnej            
diskusii k informácii a predloženým návrhom, VV SJF VSO zobral informáciu o VZ SJF na            



vedomie a jednomyseľne schválil predložené návrhy. 
Uznesenie  č. 56/12-3 

VV VSO berie na vedomie informáciu o priebehu VZ SJF konaného 16.11.2013 v Lučenci            
bez pripomienok. Schvaľuje Výzvu všetkým jazdeckým subjektom VSO ako aj Vyjadrenie           
k výsledkom IX. VZ SJF konaného 16.11.2013 v Lučenci a ukladá predsedovi VV VSO           
pripraviť spomenuté spisy a rozposlať ich na príslušné adresy. Termín  – do 26.11.2013. 
 
K bodu 4. 
V. Hura informoval o príprave Športového kalendára na r.2014. Uiedol, že kalendár je takmer             
definitívne hotový. Niektoré kolidujúce termíny sa bude snažiť čo najskôr prerokovať so            
zainteresovanými usporiadateľmi a potom bude kalendár zverejnený. 
Uznesenie  č. 57/12-4 

VV VSO berie na vedomie informáciu V. Huru o prípravách Športového kalendára na r.2014             
bez pripomienok. 
 
K bodu 5. 
J. Rindošová predniesla návrh p. M. Pribulu na doplnenie web stránky VSO. Menovaný             
navrhoval aby sme na našu stránku preberali aj informácie zo stránky SJF. VV VSO považuje               
tento návrh za veľmi dobrý a pokiaľ bude p. Pribula ochotný sponzorovať náklady s takouto             
zmenou spojené, nezostane nám nič iné len mu za iniciatívu poďakovať. No pretože stránka              
VSO slúži len na doplnkové interné informácie, nemôže si VV VSO dovoliť míňať finančné              
prostriedky na zbytočné kopírovanie ľahko dostupných informácií zo stránky SJF. 
Uznesenie  č. 58/12-5 

VV VSO vzhľadom na uvedené dôvody neschvaľuje predložený návrh na doplnenie web            
stránky VSO. 

predseda V VSO SJF 

Zapísal: J. Cigánek       Štefan Karahuta 

            


