
Z á p i s n i c a č. 7 

zo zasadnutia predsedníctva Jazdeckej oblasti Prešov, dňa 13.05.2015 v Poprade 
 

Prítomní:  viď prezenčná listina (začiatok 17:00) 
 

Program: 1.   Návrh rozpočtu v r.2015 v JO Prešov 

  2.   Spoločné Majstrovstvá seniorov oblastí Košice a Prešov 

  3.   Rôzne 

K bodu 1 

Stav na účte oblasti k 30.03.2015 je 2 571 € 

Návrh rozpočtu:   500 € na Majstrovstvá seniorov 

     250 € na Majstrovstvá detí + juniorov 

     200 € na Majstrovstvá v drezúre 

     500 € na finále Skokového pohára 

     500 € na vyhodnotenie sezóny 

       50 € na www stránku oblasti 

   Spolu  2000 € 

V jednotlivých položkách sú zahrnuté ceny a diplomy (resp. poháre). Ďalšie výdavky budú 

schvaľované v priebehu sezóny. 
 

K bodu 2 

Spoločné Majstrovstvá seniorov oblastí Košice a Prešov sa budú konať v dňoch 27.-

28.06.2015 v Tatranskej Lomnici. Do úvahy pripadal aj Stropkov. J. Rindošová oslovila p. 

Becheru, ktorý to však v tomto roku odmietol. Bolo dohodnuté, že poháre+medaile+diplomy 

zabezpečí J.Rindošová, pošle ich na adresu sídla JO PO a Ing. arch M.J.Gryglak ich donesie 

na preteky. Obidve oblasti prispejú na M seniorov rovnakou čiastkou 500€ a rovnakou 

čiastkou 250 € na M detí a juniorov,ktoré bude organizovať Košická oblasť. 
 

Uznesenie: Predsedníctvo JO PO dňa 13.05.2015 schvaľuje príspevok na konanie 

Majstrovstiev seniorov v Tatranskej Lomnici v dňoch 27.-28.06.2015 vo výške 500 €. 
 

        Z: Ing.Gryglak 

        T: po doručení faktúry 

 

Uznesenie: Predsedníctvo JO PO dňa 13.05.2015 schvaľuje príspevok na konanie 

Majstrovstiev detí a juniorov, ktoré sa budú konať v Jazdeckej oblasti Košice vo výške 250 €. 
 

        Z: Ing.Gryglak 

        T: po doručení faktúry 

 

K bodu 3 

- Pri príležitosti významného životného jubilea 60 rokov bolo navrhnuté udeliť ďakovný 

list SJF Ing. Štefanovi Dubíkovi, dlhoročnému organizátorovi jazdeckých pretekov pri 

SOŠ Pribeník. Nakoľko pán Dubík je z JO KE treba to postúpiť do tejto oblasti na 

schválenie tak, aby to dostal do konania pretekov v Pribeníku 

 



- J. Rindošová informovala že na predsedníctve SJF bolo prerokovávané: 

správa ÚRK, rozpočet, financie za minulý rok, nefunkčnosť niektorých komisií 

s návrhom ich zrušenia (vzdelávacia, zahraničné vzťahy, legislatívna) 

 

- Aj v sezóne 2015 ostáva v platnosti doporučenie, že na pretekoch organizovaných 

v JO PO musia byť v rozhodcovskom zbore minimálne dvaja rozhodcovia 

z Prešovskej oblasti 
 

 

 

V Poprade, 13.05.2015       zapísal: Ing. Varga 

 

 

Prílohy: 

- prezenčná listina zo dňa 13.05.2015 


