
Z á p i s n i c a č. 10
zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov, dňa 24.10.2015 v St. Smokovci

Prítomní: viď prezenčná listina (začiatok 21:00)

Program: 1.   Valné zhromaždenie oblasti
2.   Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
3.   Príprava športového kalendára pre sezónu 2016

K bodu 1
Nakoľko po Novom roku bude veľmi malý časový priestor na zvolanie valného zhromaždenia 
oblasti, bolo rozhodnuté zvolať VZ čo najskôr do konca kalendárneho roka. Prispela k tomu 
aj ponuka priestoru na usporiadanie tejto udalosti. Pre určenie počtu zástupcov klubov na VZ 
je určujúci stav v evidencii SJF k dátumu zvolania VZ t.j. 24.10.2015.

Uznesenie: Predsedníctvo JO PO sa dňa 24.10.2015 uznieslo na zvolaní Valného 
zhromaždenia oblasti na deň 6.12.2015 v reštaurácii Legenda v Kežmarku so začiatkom 
o 10:00 hod

Pozvánky s navrhovaným programom vytvorí Janka Rindošová a mailovou komunikáciou ich 
prepošle na schválenie členom predsedníctva oblasti. Po odsúhlasení pozvánky prepošle 
jazdeckým subjektom prešovskej oblasti tak, aby ich dostali 30 dní pred konaním VZ.

Z: Janka Rindošová
T: v texte

K bodu 2
Návrh rokovacieho a volebného poriadku bol členom predsedníctva doručený mailom. Ing. 
Gryglak sa k nemu nevyjadril, nakoľko si to nestihol naštudovať. Pripomienka k rokovaciemu 
poriadku ako bude riešená prípadná neuznášaniasa schopnosť bola vysvetlená s odkazom na 
platné stanovy SJF (čl.VIII. ods.6)

Uznesenie: Predsedníctvo JO PO dňa 24.10.2015 schválilo znenie Rokovacieho a Volebného 
poriadku na zasadnutie Valného zhromaždenia jazdeckej oblasti Prešov ktoré sa uskutoční 
dňa 6.12.2015 (viď príloha č. 2 a č. 3)

K bodu 3
Prihlášky do kalendára SJF sú subjekty povinné odoslať do 30.11. kalendárneho roka. 
Hodláme využiť stretnutie zástupcov klubov na VZ a po ukončení VZ prejednať športový 
kalendár pre sezónu 2016. Informáciu o tomto bode zašle spolu s pozvánkou na VZ J. 
Rindošová. 

V St. Smokovci, 24.10.2015 zapísal: Ing. Varga

Prílohy: -     Prezenčná listina zo dňa 24.10.2015
- Rokovací poriadok Valného zhromaždenia oblasti
- Volebný poriadok Valného zhromaždenia oblasti


