Z á p i s n i c a č. 1/2014
zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov, dňa 29.01.2014 v Poprade
Prítomní:

viď prezenčná listina (začiatok 16:15)

Program:

1. voľba zapisovateľa
2. voľba podpredsedu oblasti
3. určenie sídla Jazdeckej oblasti
4. voľba finančníka oblasti
5. schvaľovanie rozpisov
6. schvaľovanie športových kalendárov
7. delegovanie rozhodcov
8. návrhy na členov komisií
9. projekt Mesta Prešov
10. žiadosť o podporu verejného skokového tréningu
11. predbežný finančný rozpočet
12. internetová stránka oblasti
13. rôzne

K bodu 1
Zapisovateľom bol zvolený Ing. Marián Varga. Bude mať na starosti vedenie zápisov,
evidenciu úloh a zverejňovanie zápisníc na stránke oblasti
K bodu 2
Podpredsedom oblasti bol zvolený Ing. arch. Marek Gryglak
K bodu 3
Za sídlo Jazdeckej oblasti Prešov, pre účely doručovania pošty a pre potreby orgánov štátnej
správy bola určená adresa: ul. Šafárikova č. 20, 080 01 Prešov. Ing. Gryglak zabezpečí
umiestnenie poštovej schránky na budovu a informovanie miestnej doručovateľky.
K bodu 4
Finančníkom oblasti bol zvolený Ing. arch. Marek Gryglak
K bodu 5
Schvaľovanie rozpisov za jazdeckú oblasť Prešov bude mať na starosti Ing. Marián Varga.
Bude to robiť v súčinnosti s členmi odborných komisií (za Košice je zodpovedný MVDr.
Kravec)
K bodu 6
Schvaľovanie športových kalendárov. Konečné rozhodnutie o športovom kalendári našej
oblasti vydá predsedníctvo. Sústreďovanie podkladov, komunikáciu s organizátormi podujatí
ako aj koordináciu s ostatnými oblasťami bude mať na starosti Ing. Marián Varga (za Košice
je zodpovedný MVDr. Hura)
K bodu 7
Delegovanie rozhodcov.
Predsedníctvo Jazdeckej oblasti Prešov nadväzuje na predchádzajúcu prax:
usporiadateľ si navrhne dvoch rozhodcov, rozhodcovská komisia deleguje daľších
dvoch.

Realizáciu zabezpečí v rámci schvaľovacieho procesu Ing. Varga v koordinácii
s rozhodcovskou komisiou oblasti.
K bodu 8
Predsedníctvo oblasti navrhuje do jednotlivých odborných komisií nasledovných členov:
skoková – Ján Cigán st., (náhradník Ing. Sopkovič)
drezúrna - nenavrhujeme žiadneho člena za JO PO (v prípade potreby J. Rindošová)
vytrvalosť – Vraťo Gallo
záprahy – Ing. Marián Varga
voltíž – Mária Fogášová
všestrannosť - nenavrhujeme žiadneho člena za JO PO (v prípade potreby Julo Neugebauer)
legislatívna komisia – Ing. Bystrík Kiska
rozhodcovská – Zuzana Horváthová
marketingová (ak bude) – Stanislav Čajka (náhradník Rado Slivka)
S využitím potenciálu Rada Slivku sa uvažuje aj pri vypracovávaní projektov.
Predsedkyňa oblasti osloví všetkých navrhovaných členov, či súhlasia s prácou v komisii.
V prípade odmietnutia sa budeme kooptovaním zaoberať na ďalšom sedení. Ak by sa v rámci
SJF kreovali odborné komisie horeuvedených členov budeme navrhovať za našu oblasť.
K bodu 9
Ing. Gryglak predstavil projekt mesta Prešov, ktoré hodlá prispieť na aktivity v oblasti športu.
Do konca februára treba podať projekt. Už sa predbežne rokovalo so zástupcami Košickej
oblasti o usporiadaní Majstrovstiev oblasti (KE+PO) dospelí – realizácia v KE , deti a juniori
– realizácia v PO. Za našu oblasť by sa to dalo uskutočniť vo Veľkom Šariši, alebo
v Tatranskej Lomnici. Pokiaľ by to vyhovovalo kritériám projektu Mesta Prešov (organizátor
musí mať sídlo v Prešove). V tejto veci osloví Ing. Kiska pána Chmeliara, či by sme sa vedeli
dostať s našim projektom takto nastaveným do okruhu možných úspešných uchádzačov. Ak
áno p. Rindošová a Ing. Kiska spracujú návrh projektu pre Mesto Prešov.
K bodu 10
Predsedkyňa p. Rindošová obdržala žiadosť od Parkur Team Prešov o finančnú výpomoc pri
organizovaní „Verejný skokový tréning“. Má sa to organizovať cez jarné prázdniny v rozsahu
3 dní, ako s trénerom sa uvažuje Rasťo Dolgoš (500 €)/Patrik Majher (1000 €). Prebehla
k tomu diskusia jednak k výške honoráru trénerov (či nepýtajú veľa), a tiež, že by to
prednostne malo byť orientované na mládež a juniorov. Čo sa však týka počtov detí v oblasti
– je to žalostne málo.
Jazdecká oblasť Prešov víta podobné aktivity a bude sa snažiť ich podporiť. V súčasnej dobe
sme však v štádiu návrhu a schvaľovania rozpočtu, preto by bolo predčasné sa zaviazať
k podpore tejto aktivity v akejkoľvek výške. Aj v minulosti boli stanovené kritériá pre
podporu týchto aktivít (min 15 účastníkov) a dotácia vo výške cca 100 € bola vyplatená až ku
koncu kalendárneho roka. K tomuto bodu sa vrátime pri prejednávaní rozpočtu na niektorom
z ďalších sedení, pri stanovení podmienok, za ktorých to budeme vedieť odsúhlasiť..
K bodu 11
Odhadnutá výška nášho rozpočtu vychádza z počtu klubov, koní a licencií v oblasti za minulý
rok, pri dotácii oblasti vo výške 50% z poplatkov. Samozrejme je to len odhad a môže byť
upresnený až po ukončení registrácie na rok 2014, t.j. po 28.2.2014.
Rok 2013:
počet klubov 31
120 € 50 %
1 860 €

počet koní 206
dospelí
134
juniori
32
deti
16

2 472 €
1 608 €
192 €
96 €
6 228 €
Avšak pri očakávanom poklase počtu klubov, koní i členskej základne reálne uvažujeme, že
sa môžeme dostať na čiastku cca 4 500 €. Presné počty členskej základne za minulý rok ako
aj odhad vývoja dodá Ing. Gryglakovi p. Rindošová. Ing. Gryglak spracuje predbežný
rozpočet v ktorom zohľadní:
- príspevok na Majstrovstvá SR (+ príspevok na časomieru na majstrovských súťažiach)
- príspevok na skokový pohár Oblasti (VSO – KE dospelí, PO – deti a juniori)
- poháre na majstrovstvá oblasti
- poháre na vyhodnotenie sezóny
- príspevok na tréningy
Predbežný rozpočet bude spracovaný do nasledujúceho zasadnutia
K bodu 12
Správcom stránky je p. Holakovská. Momentálne je vytvorená podsekcia na stránke SjF –
VSO. Chceme zmeniť názov z VSO na Košický a Prešovský kraj (jazdecká oblasť).
Je potrebné uvažovať o možnosti umiestniť svoju reklamu pre prípadných záujemcov
jednoduchým odklikom (inak idú aj cez hlavnú stránku). Túto možnosť ponúknuť aj Mestu
Prešov, VÚC, atď. ... Na ďalšie stretnutie pozvať p. Holakovskú aby odprezentovala svoj
návrh, prípadne vysvetlila, aké sú možnosti a čo nás to bude stáť. Tiež je potrebné, aby sa
touto problematikou zaoberala aj centrála SjF
K bodu 13 – rôzne
- P. Rindošová a Ing. Kiska vykonajú návštevu predstaviteľov župy po voľbách
prezidenta republiky
- prešovský koniarsky bál sa bude konať 28.2.2014 v PKO, cena vstupenky 35,-€.
- Zápisné – použitie tohto termínu v súbehu so štartovným hlavne v kategórii detí je
kontraproduktívne. Žiadame prerokovať túto problematiku na úrovni SjF a dať to pri
revízii do smernice pre riadenie skokových súťaží (vysvetlenie pojmu, kedy sa to
môže použiť atď.)
- Bude sa riešiť revízia súčasných stanov (návrh termínu VZ je 22. marec). Dobre ich
má spracované futbalový zväz, je to však na cca 80 strán. Náš názor je, že z dôvodu
vyjadrovačiek k návrhu sa to môže natiahnuť aj na nejaký jesenný termín.
Doporučujeme aby to riešil právnik – legislatívec.
- Zasadnutie predsedov oblastí bude 7.2. v Bratislave (po VZ JO Trenčín). Asi nebudú
predmetom rokovanie odborné komisie, ale len pracovná legislatívna komisia. Podľa
výsledkov VZ JO Trenčín sa uvidí aký bude návrh na prezidenta SjF. Momentálne sa
uvažuje s p. Maxonom. Ak by to nevyšlo je navrhnutý p. Kubiš a podpredseda p.
Horváth
- Na SjF bol doručený podnet na prešetrenie ako prišiel p. Jozef Špes k národnému
rozhodcovi a národnému staviteľovi
V Poprade 29.1.2014

24 €
24 €
12 €
12 €

50%
50 %
50 %
50 %

zapísal: Ing. Varga

