
Z á p i s n i c a č. 5/2014 

zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov, dňa 29.11.2014 v Prešove 
 

Prítomní:  viď prezenčná listina (začiatok 10:00) (viď príloha č.1) 
 

Program: 1.   Predbežný športový kalendár pre rok 2015 v JO KE+PO 

  2.   Skokový pohár v sezóne 2015 

  3.   Organizácia spoločných Majst. oblastí KE+PO dospelých pre rok 2015 

  4.   ŽiadosťJFOPK Prešov o finančný príspevok na tréningové sústredenia 

  5.   Zhodnotenie účasti na Majstovstvách SR vo voltíži 

  6.   Rôzne 

K bodu 1 

Bolo dohodnuté, že predbežný športový kalendár, tak ako ho zástupcovia klubov nahlasovali 

bude zverejnený na stránke jazdeckých oblastí KE+PO (viď príloha č.2). Zároveň kluby zašlú 

prihlášku na preteky na sekretariát SJF 
 

K bodu 2 

Jazdecká verejnosť sa dožadovala prehľadu v skokovom pohári. Pre rok 2015 bolo dohodnuté 

so zástupcom JO KE (p. Horváth), že pred začiatkom sezóny na spoločnej stránke oblastí 

KE+PO budú uverejnené pravidlá (tie isté ako aj v tomto roku) spolu s informáciou kde sa to 

bude konať. Skokový pohár zastrešuje p.Jozef Cigánek. Prvé kolo sa uskutoční v Prešove na 

výške 125 cm s dotáciou 300 €. 
 

K bodu 3 

V roku 2015 sa spoločné Majstrovstvá jazdeckých oblastí KE+PO uskutočnia: 

- kategória dospelí v JO Prešov 

- kategória detí a juniorov v JO Košice 

Za týmto účelom bude na našom webe uverejnená výzva, aby sa o usporiadanie Majstrovstiev 

mohli uchádzať kluby 
 

K bodu 4 

V zmysle bodu 5 z predchádzajúcej zápisnice (č.4), zaslal žiadosť o finančný príspevok na 

organizáciu skokových sústredení len JFOPK Prešov. Nakoľko doručená žiadosť 

neobsahovala všetky detaily, bol na zasadnutie predsedníctva JO PO prizvaný p.Sibal 

s ktorým boli dohodnuté nasledovné podmienky: 

- seriál tréningov bude trvať od 1. decembra 2014 do 30. apríla 2015 

- tréning bude zameraný na deti, juniorov a mladých jazdcov do 21 rokov 

- odbornú garanciu bude zabezpečovať tréner Július Kundrák, organizačne bude JFOPK 

zastúpená Jaroslavom Sibalom 

- predpokladané tréningy sa budú konať v čase od 09,00 do 15,00 hod 

- rozpis trénigov (priebežná štartovná listina) bude zverejňovaná –zabezpečí organizátor 

- podmienkou poskytnutia príspevku je minimálne 5 jazdcov v tréningu a minimálne 3 

tréningy od decembra do apríla 

 

 



Uznesenie: Predsedníctvo JO PO sa dňa 29.11.2014 uznieslo na príspevku 100 €/tréning na 

úhradu prenájmu haly na usporiadanie tréningov, ktoré bude organizovať JFOPK. Úhrada sa 

vykoná  po predložení faktúry a dokladovaní účasti jzdcov po každom tréningu. 

 

       Z: Ing. Gryglak 

       T: po doručení FA od  JFOPK 
 

K bodu 5 

M-SR vo voltíži sa konali v Topoľčiankach. Našu Jazdeckú oblasť úspešne reprezentovali 

členovia OZ Galaxia Poprad a dosiahli: 

1.miesto - Kolesárová Ema /kat.staršie deti/ 

3.miesto – Chudíková Pavlína /kat.staršie deti/ 

2.miesto – Kolesárová, Chudíková /kat.dvojíc/ 

Uznesenie: Predsedníctvo JO PO rozhodlo prispieť OZ Galaxia za úspešnú 

reprezentáciu na M SR v Topoľčiankach na náklady na výjazd v sume 150 € (3 x50 €) 

       Z: Ing. Gryglak 

       T: po dohode s OZ Galaxia 

 
 

K bodu 6 

V súvislosti s rozdelením finančných prostriedkov na sústredenia detí a mládeže,ako aj na 

podpuru úspešnej reprezentácie JO PO  bolo  prijaté nasledovné uznesenie: 

Uznesenie: Predsedníctvo JO PO rozhodlo ponechať na účte oblasti 200 € a zbytok 

previesť ako dotáciu na pokladňu 

       Z: J. Rindošová 

       T: ihneď 

 

 

 

V Prešove 29.11.2014       zapísal: Ing. Varga 

 

 

 

 

Prílohy:  

- prezenčná listina zo dňa 29.11.2014 

- predbežný športový  kalendár na rok  2015 za oblasť KE+PO 

 

 

 

 

 

 

 



príloha č.2 

 

Predbežný športový kalendár na rok 2015 – JO Košice a Prešov 

 

4.4.   Halové preteky – Prešov  

25.4.   Jarné drezúrne preteky Košice  

1.5.   Preteky Michalovce  

3.5.   Preteky Bardejov  

17.5.   Preteky Veľká Lomnica  

23.5 a 24.5.  Preteky Prešov – Fintice  

31.5.   Preteky Raslavice  

6.6. a 7.6.  Preteky Cena rektora UVLF Košice  

14.6.   Preteky Spišský Štiavnik  

21.6.   Preteky Veľký Šariš  

27.6.a 28.6.  Preteky Tatranská Lomica  

4.7. a 5.7.  Preteky Brzotín / možná zámena s termínom 11.7. a 12.7 – Sečovce  

11.7. a 12.7.  Preteky Sečovce / – „ –  

25.7.   Preteky Spišská Teplica - Drezúra  

26.7.   Preteky Veľká Lomnica + záprahy  

2.8.   Preteky Hrabušice  

8.8. a 9.8.  Preteky Sečovce  

16.8.   Preteky Fintice  

22.8. a 23.8  Preteky Stropkovská zlatá podkova – Stropkov  

30.8.   Preteky Spišská Nová Ves  

5.9.   Preteky Košický pohár – Košice  

6.9.   Preteky Haniska pre Prešove  

12.9. a 13.6.  Preteky Prešov Slavoj  

19.9.   Preteky Fintice  

26.9.   Jesenné drezúrne preteky Košice 

 

 


