Z á p i s n i c a č. 3/2014
zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov, dňa 21.05.2014 v Poprade
Prítomní:
Program:

K bodu 1
Príjem:
Výdaj:

viď prezenčná listina (začiatok 16:30)
1. Informácia o rozpočte JO PO
2. Oboznámenie s pripravovanou smernicou, „Návrh na nakladanie
s finančnými prostriedkami SJF“
3. Majstrovstvá detí a juniorov v oblasti Prešov+Košice
4. Žiadosť o príspevok na výročné preteky z OZ Galaxia
5. Rôzne
Očakávaný príjem z licencií a poplatkov
3 712 €
Odplata za skúšky základného výcviku jazdcov
540 €
náklady na rozhodcov pri SZVJ
195 €
Poplatok za spoločnú www stránku
100 €
Príspevok na tréning v Prešove
...100 €
M dospelých JO KE+PO
500 €
M detí a juniorov JO KE+PO
200 €
Skokový pohár JO KE+PO (finále v PO, 4 najlepší) 500 €

K bodu 2
Členovia predsedníctva JO PO boli p. Rindošovou oboznámení so smernicou „Návrh na
nakladanie s finančnými prostriedkami SJF“. Káždá oblasť už má zriadený účet. Je potrebné
hlásiť pohyby s finančnými prostriedkami. Do 10 dní posielať hlásenie (výkaz) – za
kalendárny mesiac. Zo strany Ing. Gryglaka odznela pripomienka k právnej subjektivite
oblasti – zatiaľ sa to nerieši ani na úrovni SJF. K uvedenému je potrebné zaviesť zošit –
finančný denník. Zatiaľ sa nevie či bude stačiť tlačivo zo ŠEFTu alebo SJF vydá vlastné
tlačoviny.
K bodu 3
Na výzvu na usporiadanie Majtrovstiev oblasti KE a PO detí a juniorov reagovalo Združenie
pre zachovanie jazdeckého športu v Tatrách. Preteky sa uskutočnia v termíne 5. a 6.7.2014
v Tatranskej Lomnici. Športovo-technické podmienky boli odsúhlasené skokovou komisiou,
deti 80+100 cm, juniori 110+120 cm. Dvojkolová súťaž, v prípade rovnosti trestných bodov
z dvoch kôl o víťazovi rozhodne lepší výsledok a čas z druhého kola. Pre prvých troch
umiestnených v kategórii detí a juniori zabespečiť poháre, diplom a medailu.
Z: Ing. Varga
T: do 5.7.2014
K bodu 4
Predsedníctvo JO PO prejednalo žiadosť OZ Galaxia zo dňa 20.5.2014 o poskytnutie dotácie
na preteky 20.7.2014 (viď príloha). Po diskusii (sú to jediné drezúrne preteky v JO PO,
zamerané na rozvoj drezúrneho jazdenia, ide už o XX. ročník...) im bola odsúhlasená dotácia
50 €, ktoré im budú poskytnuté do konania pretekov
Z: Ing. Gryglak
T: do 20.7.2014

K bodu 5
 Na SJF navrhujeme vytvoriť tzv „reprezentačný fond“ a to z dotácií oddelenia
Ministerstva školstva
 Predbežný záujem na rozhodcov a staviteľov v jednotlivých disciplínach –predložiť
vzdelávacej komii
Z: Rindošová
 Prebehla diskusia k rozpisu „Raslavice“. Do budúcnosti sa nedoporučuje používať
názov parkúrmajster
Z: Ing. Varga
 Bola nám odovzdaná pečiatka SJF Jazdecká oblasť Prešov. Dispozičné právo k účtu si
musí dohodnúť Ing. Gryglak s predsedom SJF p. Kubíkom
Z: Ing. Gryglak
 Ing. Gryglak požiadal o odovzdanie originálov zápisníc a prezenčných listín zo
zasadnutí predsedníctva JO PO do archívu
Z: Ing. Varga

V Poprade 21.5.2014

Prílohy:
- prezenčná listina zo dňa 21.5.2014
- žiadosť OZ Galaxia zo dňa 20.5.2014

zapísal: Ing. Varga

