
Z á p i s n i c a č. 11 

zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov, dňa 4.3.2016 v Poprade 
 

Prítomní:  viď prezenčná listina (začiatok 17:00) 
 

Program: 1.   Voľba orgánov Jazdeckej oblasti Prešov: zapisovateľa, podpredsedu     

oblasti, určenie sídla Jazdeckej oblasti, voľba finančníka oblasti, schvaľovanie 

rozpisov, delegovanie rozhodcov 

  2.   Špotový kalendár pre rok 2016 

  3.   Návrh na rozdelenie finančného zostatku z r.2015 medzi kluby v oblasti 

  4.   Podpora verejných tréningov detí a a juniorov 

  5.   Rôzne 
 

K bodu 1 

Zapisovateľom bol zvolený Ing. Marián Varga. Bude mať na starosti vedenie zápisov, 

evidenciu úloh a zverejňovanie zápisníc na stránke oblasti 
 

Podpredsedom oblasti bol zvolený Ing. Marián Varga 
 

Za sídlo Jazdeckej oblasti Prešov, pre účely doručovania pošty a pre potreby orgánov štátnej 

správy ostáva v platnosti adresa: ul. Šafárikova č. 20, 080 01 Prešov. 
 

Finančníkom oblasti bol zvolený Ing. arch. Marek Gryglak 
 

Schvaľovanie rozpisov za jazdeckú oblasť Prešov bude mať na starosti Ing. Marián Varga. 
 

Delegovanie rozhodcov. Predsedníctvo Jazdeckej oblasti Prešov nadväzuje na predchádzajúcu 

prax: usporiadateľ si navrhne dvoch rozhodcov, rozhodcovská komisia deleguje daľších 

dvoch. 
 

K bodu 2 

Pretrváva nedostatočné zverejňovanie pretekov na stránke SJF. Kluby nevidia zmysel 

zasielania prihlášok do kalendára, keď v kalendári sa preteky objavia až po zaslaní rozpisu, čo 

je cca 8 týždňov pred termínom. Vraj to bude riešiť odkaz na modrý link. 
 

Uznesenie: Predsedníctvo JO PO žiada sekretariát SJF o zverejnenie doručených prihlášok do 

kalendára SJF 
 

K bodu 3 

Aktuálny finančný zostatok na účte oblasti z roku 2015 (536,50 €) bolo navrhnuté rozdeliť 

medzi kluby v oblasti, ktoré organizovali jazdecké preteky v roku 2015 s výnimkou klubov, 

ktoré už dostali príspevok na organizáciu Majstrovstiev (27.-28.6.2015 Tatranská Lomnica 

a 1.8.2015 Sp. Teplica). Ide o nasledovných usporiadateľov 

miesto  dátum  počet dní usporiadateľ 

- Bardejov  03.05.2015 1 MVDr. Ján Novotný, JK Novoteam Abrahámovce 

- Raslavice  31.05.2015 1 MVDr. Ján Novotný, JK Novoteam Abrahámovce 

- Spišský Štiavnik  14.06.2015 1 Tomáš Javorský,JK ACER Mlynica 

- Veľký Šariš  21.06.2015 1 Ing. Ján Demeter, JK Žrebčinec Veľ. Šariš 



- Spišská Teplica  27.06.2015 1 Mária Fogašová OZ GALAXIA Poprad 

- Veľ. Lomnica  12.07.2015 1 Ján Gvušč, JO Veľká Lomnica 

- Veľ. Lomnica  26.07.2015 1 Pavol Baláž, JZK EQUS Poprad 

- Stropkov  22.-23.08.2015 2 Jozef Bechera, JS Bechera Stropkov 

- Haniska   06.09..2015 1 Ing. Ján Demeter, JK Žrebčinec Veľ. Šariš 

- Prešov   12.-13.09.2015 1 Drahoslava Olexová, Parkur Team Prešov 

- Prešov   19.-20.09.2014 2 Jaroslav Sibal, JFOPK Prešov 

 

Uznesenie: Predsedníctvo JO PO sa dňa 04.03.2016 uznieslo na príspevku 41,26 € na jeden 

pretekový deň usporiadateľom pretekov v Jazdeckej Oblasti Prešov v roku 2015. 

 

       Z: Ing. Gryglak 

       T: do 31.03.2016 
 

K bodu 4 

Predsedníctvo JO PO chce podporiť športové aktivity detí a juniorov. J. Rindošová na stránke 

oblasti zverejní výzvu na usporiadanie verejného tréningu v trvaní dvoch dní s finančnou 

podporou oblasti pre deti a juniorov (skoky, voltíž, drezúra). 
 

       Z: J. Rindošová 

       T: ihneď 
 

K bodu 5 – rôzne 

- Vzhľadom k rozhodnutiu súdu o spore SJF v prospech bývalého predsedu Vladimíra 

Chovana, do doručenia rozhodnutia bude predsedníctvo JO PO fungovať v zostave 

ako bolo ustanovené valným zhromaždením oblasti. Očakáva sa, že do 30.6.2016 sa 

uskutoční nové Valné zhromaždenie SJF (v zmysle nového Zákona o športe) 

- Novozvolené predsedníctvo JO PO si nebude uplatňovať cestovné náhrady súvisiace 

s účasťou na zasadnutí predsedníctva. Zasadnutia sa budú konať podľa aktuálnej 

potreby, zvyčajne striedavo v Prešove a v Poprade. 

- Bola prerokovaná odmena za vedenie stránky oblasti v roku 2015. 

Uznesenie: Predsedníctvo JO PO sa dňa 04.03.2016 uznieslo na odmene 50 € za 

spravovanie webovej stránky oblasti v roku 2015 p. Beáte Holakovskej. 

 

       Z: Ing. Gryglak 

       T: do 31.03.2016 

- Prebehla informácia o konaní DAP (Dunajsko-Alpský Pohár) dvojzáprahov v júni 

v Topoľčiankach. Nakoľko záprahová komisia nevyvíja činnosť a členskej základni 

treba dávať odpovede ohľadom nominačných kritérií na DAP žiadame: 

Uznesenie: Predsedníctvo JO PO žiada predsedníctvo SJF o stanovisko 

k reprezentácii záprahov vzhľadom k chystanému DAP v Topoľčiankach 

 

       Z: J. Rindošová 

       T: na najbližšon stretnutí SJF 

- Prebehla diskusia k početnému stavu rozhodcov a Národných rozhodcov v oblasti 



Uznesenie: Predsedníctvo JO PO žiada predsedníctvo SJF a rozhodcovskú komisiu 

o riešenie kritickej situácie v početnom stave Národných rozhodcov a rozhodcov 

-  

-        Z: J. Rindošová 

-        T: na najbližšon stretnutí SJF 

-  
 

Prílohy:  -     Prezenčná listina zo dňa 04.03.2016 


