
Zápisnica zo zasadania predsedníctva VSO SJF a stretnutia zástupcov klubov VSO 

Číslo 1/2019 

Dňa 26.1.2019 

Prítomní  za P-VSO: J. Rindošová,  

Prítomní zástupcovia klubov VSO : prezenčná listina 

Zapisovateľ:  M. Horváth 

Program : 

1. činnosť VSO 2018 

2. plán činnosti 2019 

3. kalendár pretekov 

4. rôzne 

 

 

K bodu 1. 

 

J. Rindošová informovala prítomných o činnosti VSO v roku 2018, zhodnotila športovú 

sezónu, uskutočnené podujatia a výsledky jazdcov VSO. Ďalej informovala o hospodárení VSO. 

Zostatok na BU VSO je 5686,84 €, zostatok v pokladni VSO je 989,66 €. BU VSO je k 31.12.2018 

zrušený a peňažné prostriedky boli prevedené na hl.bankový účet SJF. Finančné prostriedky oblasti sú 

naďalej k dispozícii VSO. 

 

K bodu 2. 

J. Rindošová informovala o pláne činnosti VSO na rok 2019 

 - majstrovstvá VSO v jednotlivých disciplínach 

 - sústredenia  

 -SZVJ 

  

Uznesenie P-VSO : VSO podporí konanie sústredení v jednotlivých disciplínach na základe vopred 

zaslanej a schválenej žiadosti. Podmienkou podpory je účasť najmenej 10 športovcov s licenciou SJF, 

zverejnenie termínu, trénerov a náplne sústredenie na webe VSO najneskôr do 15.2.2019 a možnosť 

zúčastniť sa pre všetkých športovcov registrovaných v kluboch VSO. Podpora bude vyplatená 

usporiadajúcemu klubu na základe faktúry a to za poskytnutie haly, skokového materiálu a pod. 

v maximálnej výške 150€ za jeden deň sústredenia. 

Uznesenie P-VSO :  Vyhodnotenie jazdeckej sezóny 2018 sa uskutoční 16.2.2019 v Stropkove – Hotel 

Ondava,  



 

Uznesenie P-VSO : J. Rindošová sa poveruje zaslaním pozvánok vyhodnoteným jazdcom                   

a oceneným pri príležitosti životných jubileí. 

Vyhodnotenie bude na základe rebríčkov  SJF v kategóriách a to v počtoch 

Skoky – Deti   3 najlepší z rebríčku jazdeckých dvojíc 

Skoky – juniori   3 najlepší z rebríčku jazdeckých dvojíc 

Skoky – ml. jazdci  1 najlepší z rebríčku jazdeckých dvojíc 

Skoky – seniori  3  najlepší z rebríčku jazdeckých dvojíc 

Skoky – ženy  3  najlepší z rebríčku jazdeckých dvojíc 

Drezúra – juniori  1  najlepší z rebríčku jazdeckých dvojíc 

Drezúra – seniori  1  najlepší z rebríčku jazdeckých dvojíc 

Záprahy   1  najlepší z rebríčka  

Vytrvaloť  1  najlepší z rebríčka  

Voltíž –ml.  deti 3 ženy, 1 muž 

Voltíž – st. deti 3 

Voltíž – juniori 3 

Voltíž – skupina 1 

Voltíž – dvojica 1 

 

 

 

Na webe VSO bude vytvorený zoznam plánovaných SZVJ, tak aby bolo vopred jasné kedy 

a kde sa plánujú SZVJ, v tejto súvislosti bude na webe oznam, aby sa usporiadatelia hlásili vopred 

a oznámili aspoň predbežný termín. 

 

Uznesenie P-VSO : P-VSO poveruje MVDr. M. Kravca schvaľovaním rozpisov pretekov 

v disciplíne skoky konaných vo VSO, J. Rindošovú schvaľovaním SZVJ konaných vo VSO a Ing. M. 

Horvátha vyhodnocovaním Východoslovenského skokového pohára 2019. 

 

Uznesenie P-VSO : P-VSO schvaľuje pravidlá Východoslovenského skokového pohára pre rok 

2019. Zároveň rozširuje vyhodnocovanie o kategóriu Amatérov. Do tejto budú spadať jazdci nad 23 

rokov, ktorí v danom roku NEBUDÚ ŠTARTOVAŤ v súťaži nad 125cm v základnom kole/vrátane/. 

Hodnotiť sa im budú parkúry s výškou prekážok v základnom kole 100,105,110,115,120 cm podľa čl. 

pravidiel 238.x.x 

 

Uznesenie P-VSO : P-VSO schvaľuje konanie M-VSO v disciplíne voltíž  počas pretekov SVP – 

Hrabušice -14.9., konanie M-VSO v drezúre v Košiciach predbežne 20.9.2019, konanie M-VSO 

v skokoch /seniorov/ v Košiciach počas pretekov o Cenu rektorky UVLF.  

 

 

 

 

 

 

  



K bodu 3. 

 

P-VSO  upozorňuje usporiadateľov, že sú povinní prihlasovať svoje podujatia nie len na 

sekretariát SJF ale aj na vedenie oblasti. Dôvodom je potreba zverejňovať a aktualizovať oblastný 

kalendár pretekov. Predbežný kalendár podujatí je na webe VSO, www.vso-sjf.sk 

 

 

 

 

K bodu 4. 

Prítomní zástupcovia klubov žiadajú P-VSO aby sa čím skôr riešil problém s usporiadateľmi, ktorí 

organizujú jazdecké podujatia na nevyhovujúcej úrovni. Či je to problém s opracoviskom, 

skokovým materiálom, kolbiskom atď.  

Uznesenie P-VSO : P-VSO poveruje J. Rindošovú, Ing. M. Horvátha, MVDr. M.Pribulu 

spracovaním návrhu smernice vychádzajúcej z platných predpisov SJF v ktorej budú zhrnuté všetky 

požiadavky na usporiadateľa jazdeckých pretekov. Zároveň bude navrhnutý mechanizmus kontroly 

plnenia týchto podmienok ešte pred konaním podujatia a to tak, aby v prípade, že usporiadateľ 

nespĺňa minimálne požiadavky,  bude možné podujatie zrušiť.Po vyčerpaní všetkých bodov programu  

všetci prítomní naďalej pokračovali vo vecnej debate. 

 

 

 

Zapísal : M.Horváth 

Overil : J. Rindošová 


