Z á p i s n i c a č. 2/2014
zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov, dňa 23.02.2014 vo Fulianke
Prítomní:
Program:

viď prezenčná listina (začiatok 17:00)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Podpisové vzory pre disponovanie s účtom
Predĺženie registrácie subjektov (fyzické osoby) do 15.3.
Kalendár športových podujatí v roku 2014
Majstrovstvá detí a juniorov v oblasti Prešov+Košice
Informácie zo zasadnutí predsedníctva SJF 7.2. a 18.2.
Rôzne

K bodu 1
Pre disponovanie s účtom v banke boli urční: pp. Rindošová a Gryglak. Zároveň bolo
odsúhlasené aj používanie internetbankingu. Každý pohyb na účte musí byť vopred
odsúhlasený a podložený uznesením v zápisnici z rokovania predsedníctva Jazdeckej oblasti
Prešov
K bodu 2
Predsedníctvo SJF na rokovaní 7.2.14 v BA rozhodlo, že registrácia klubov v roku 2014 bude
prebiehať v súlade s platnými stanovami. Hlavne vzhľadom na článok III bod 1: a teda
klubom môže byť len právnická osoba (nie fyzická osoba – podnikateľ alebo SHR). Celkom
sa to týka 51 klubov a v našej oblasti 10. Členovia JO PO si rozdelili ich informovanie:
Jakubovany Drobňák
Rindošová
Koprivnica Holova
Rindošová
Mlynica ACER Javorský
Varga
Prešov JS Rindoš
Rindošová
Prešov SJA
Rindošová
Rafajovce Koprivňák
Rindošová
Snina KAMAL
Rindošová
Stropkov Bechera
Varga
Štôla DOMINO
Varga
Veľká Lomnica Gvušč
Varga
Registrácia pre tieto subjekty je predĺžená do 15.3.2014. Informácie sú uverejnené aj na
stránke SJF.
K bodu 3
Na oficiálnej stránke SJF nie sú uverejnené preteky z našej oblasti. I napriek tomu, že
podklady boli odovzdané už minulý rok, avšak vzhľadom k zmenám ktoré nastali v riadiacich
orgánoch to kdesi zamrzlo. Ing. Varga v spolupráci s MVDr. Hurom dá dohromady podklady
z minulého roka a zabezpečí ich odoslanie Ing. Fekárovi
Z: Ing. Varga
T: 7.3.2014
K bodu 4

Majstrovstvá detí a juniorov Prešovskej a Košickej oblasti – nakoľko projekt pre Mesto
Prešov nemá kto potlačiť a zrealizovať, vypíšeme na našej stránke podmienky pre ich
uskutočnenie. Najprv p. Rindošová v spolupráci so skokovou komisiou si ujasnia športovotechnické podmienky.
V našej oblasti prichádzajú do úvahy tradiční usporiadatelia podobných podujatí – Sibal,
Demeter, Mikulášik – uvidíme kto z nich zareaguje na výzvu
Z: Rindošová
T: do 28.2. – uverejnenie výzvy
do 15.3. – doručenie písomných žiadostí
K bodu 5
P. Rindošová informovala o priebehu zasadnutí predsednícta SJF 7.2. v Bratislave a 18.2.
v Nitre. Zápisnice sú uverejnené na stránke SJF.. Niektoré časti, ktoré sa týkajú našej oblasti
sú rozpísané v bode „rôzne“.
Disciplinárna komisia – predsedovia všetkých oblastí sa musia vzájomne obvolať a zvoliť si
zo svojho stredu „predsedu komisie“
27.2.2014 sa v Bratislave uskutoční zasadnutie KRK o 11:30 hod. Za našu oblasť sa zúčastní
Slávka Javorská
Predsedníctvo Jazdeckej oblasti Prešov poveruje predsedníčku Jazdeckej oblasti p. Rindošovú
predniesť na najbližšom zasadnutí SJF námietku na zvolanie Valného zhromaždenia v apríli
2014, a to hlavne z dôvodu neskorého termínu vzhľadom k začiatku športovej sezóny.
K bodu 6
Z dôvodu nečinnosti sekretariátu neboli udeľované čestné odznaky SJF pri životných
jubileách. Z našej oblasti sa napr. dožil 65 rokov p. Demeter. Sekretariát preverí
zoznamy a uvedený nedostatok odstráni.
P. Pecúch sa informoval u p. Rindošovej, ako ďalej s westernovými jazdcami. SJF
zastrešuje len disciplínu reining. Ostatné disciplíny zastrešuje SAWR.
Pripravuje sa preškolenie rozhodcov a komisárov (Ing. Fekár + Ing. Gavorníková).
Informácie o konaní budú zverejnené na stránke SJF
Je potrebné preveriť v športovom kalendári, či sa nebudú konať nejaké „jubilejné
preteky (20. ročník Ceny Gordona, Spišský Štiavnik...). V prípade, že organizátor
písomne požiada o podporu takéhoto podujatia, Jazdecká oblasť Prešov zváži možný
príspevok.
Ing. Varga preverí situáciu s časomierou, ktorá by mala byť u pána Becheru. Je
funkčná? Kto ju spravuje? Za akých podmienok? Na najbližšom zasadnutí bude
informovať výbor.
Ing. Varga vzniesol námietku proti voľbe podpredsedu oblasti z minulej schôdze.
Vyplynulo to z nespokojnosti členov, ktorí pociťujú určité oslabenie pozícií Popradu
v štruktúrach Jazdeckej oblasti Prešov. Nakoľko nebol prítomní jeden člen
predsedníctva (Ing. Kiska), riešenie bolo odložené na ďalšiu schôdzu.
Vo Fulianke 23.2.2014

zapísal: Ing. Varga

