Z á p i s n i c a č. 4/2014
zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov, dňa 18.09.2014 v Prešove
Prítomní:
Program:

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

Informácia o aktuálnom stave financií ma účte JO PO
ŽiadosťParkúr Team Prešov o finančný príspevok
Príprava vyhodnotenia jazdeckej sezóny 2014 za oblasť JO PO
Zhodnotenie účasti na Majstovstvách SR v skokoch v Bratislave a Pezinku
Návrh na rozdelenie financií v oblasti
Rôzne

K bodu 1
Zostatok na účte po úhrade 500 € na M dospelých v KE k dnešnému dňu je 2 177,78 €.
Zároveň boli odovzdané výpisy o pohyboch na účte Ing. M. Gryglakovi. Chýbajúci výpis za
07/2014 zabezpečí J. Rindošová.
Pri prerokovávaní tohto bodu sa konštatovalo, že za M detí a juniorov JO KE+PO ešte nebol
vyplatený príspevok za JO KE vo výške 200 € (- informovať organizátora o nutnosti
vystavenia faktúry Z: Ing. Varga) a za poskytnuté medaily a diplomy uhradí Združenie pre
zachovanie jazdeckého športu v Tatrách poskytovateľovi OZ GALAXIA vo výške 8,45 €.
K bodu 2
Parkúr Team Prešov požiadal o finančný príspevok 500 € na usporiadanie finále skokového
pohára (20. - 21.09.2014).
Uznesenie: Predsedníctvo JO PO rozhodlo poskytnúť finančný príspevok na usporiadanie
skokového pohára vo výške 500 € pre Parkúr Team Prešov. Odovzdenie finančnej hotovosti
v deň konania súťaže zabezpečí J. Rindošová oproti príjmovým dokladom/faktúre.
Z: J. Rindošová
T: 21.09.2014
K bodu 3
Združenie pre zachovanie jazdeckého športu v Tatrách organizuje 25.10.2014 „Jazdu Sv.
Huberta“. Tradične sa na spoločenskom posedení konalo aj vyhodnotenie jazdeckej sezóny.
JO PO chce túto akciu využiť na vyhodnotenie jazdeckej sezóny. J. Rindošová v spolupráci so
Zdenom Kuchárom pripravia podklady. Nakoľko Majstrovstvá boli spoločné, aj výsledky
budú spoločné za obe oblasti.
Uznesenie: Predsedníctvo JO PO rozhodlo poskytnúť finančný príspevok 250 € na
usporiadanie Vyhodnotenia jazdeckej sezóny 2014 v Tatrách dňa 25.10.2014. ( v rovnakej
výške poskytne príspevok aj JO KE, celková hodnota príspevku včítane pohárov je 500 €)
Z: Rindošová, Ing. Varga
T: do 25.10.2014
K bodu 4
Výsledky účastníkov M SR v skoku detí a juniorov 28.-30.8.2014 v Bratislave za JO PO:
- deti: Zemanová Zuzka
JA Spišská Sobota 1. a 2. miesto
(juniorky
Lazoriková + Krestová
JS Bechera Stropkov 14. a 15. miesto

-

družstvo juniori

Lazoríková, Slivková D., Krestová 6.miesto

Výsledky účastníkov M SR v skoku dospelých a mladých jazdcov 12.-14.9.2014
v Pezinku za JO PO:
- družstvo dospelých Petrovová, Sopkovič, Cigán J.
5.miesto
Uznesenie: Predsedníctvo JO PO rozhodlo prispieť JA Sp. Sobota za úspešnú
reprezentáciu Zuzky Zemenovej v kategórii detí na M SR v Bratislave na náklady na
výjazd v sume 100 € (50+50 € na dva kone DANCER AH + ALESIA)
Z: Ing. Gryglak
T:po dohode s JA Sp. Sobota
K bodu 5
Vzhľadom k blížiacemu sa VZ SJF a otáznej ďalšej kontinuity Jazdeckej oblasti Prešov,
navrhuje predsedníctvo oblasti rozdeliť zostatok finančných prostriedkov (cca 1070 €) na
aktivity spojené s rozvojom jazdeckých zručností detí a juniorov (registrovaných členov SJF).
Posledný septembrový víkend sa tiež konajú M SR vo voltíži, v prípade dobrého umiestnenia
sa podporí úspešný team príspevkom na výjazd. Zostatok finančných prostriedkov sa rozdelí
na zimné tréningy a sústredenia detí a mládeže. Zástupcovia všetkých jazdeckých disciplín
môžu zasielať svoje žiadosti o finančný príspevok do 31.10.2014 na adresu:
Jazdecká oblasť Prešov
Šafárikova 20
080 01 Prešov
K bodu 6
Predsedníctvo JO PO poveruje J. Rindošovúžiadať na najbližšom zasadaní P-SJF kontrolu
stavu nesplnených úloh a uznesení z predchádzajúcich zasadaní P-SJF a na základe výsledku
žiadať o vyvodenie záverov voči zodpovedným osobám

V Prešove 18.09.2014

zapísal: Ing. Varga

Prílohy:
- prezenčná listina zo dňa 18.09.2014
- žiadosť Parkúr Team Prešov o príspevok na finále skokového pohára

