
Zápis zo stretnutia predsedov klubov a členov VSO

dňa 20.11.2016 v Prešove

Prítomní : prezenčná listina

Ospravednení : p. Sedlačko, p. Králik, p. Švagerko, p. Gallo

Program stretnutia:

- Informácia o stave v SJF
- Fungovanie VSO 
- Menovanie garantov za jednotlivé disciplíny
- Skokový pohár VSO
- Najúspešnejší jazdci – princíp vyhodnocovania v 2017
- Rozdelenie financií VSO
- Zimné sústredenia
- Plán činností 2017, M VSO 2017
- Kalendár pretekov 2017
- Rôzne

1. Predseda VSO J. Rindošová podala prítomním správu o stave a zmenách v SJF. Vysvetlila 
zmeny, ktoré nastali v systéme fungovania oblasti po prijatí Stanov SJF a ďalšie 
predpokladané zmeny,nakoľko je Zákon o športe v novelizácii. Zároveň informovala 
o potrebe zvolať VZ SJF , nakoľko Stanovy SJF ukladajú P-SJF zvolať VZ každoročne.

2. Prítomní zástupcovia klubov sa zhodli, že nebudú zvolávať VZ oblasti hneď , ale až po 
uskutočnení celoslovenského VZ najneskôr však do 27.6.2017 . 

Uznesenie č.1:

Predseda VSO bude zvolávať Valné zhromaždenie oblasti až po uskutočnení Valného zhromaždenia 
SJF najneskoršie však do 27.6.2016

3. Prítomní sa ďalej sa zhodli na návrhu do tejto doby vytvoriť skupinu garantov za jednotlivé 
disciplíny, ktorá by spolupracovala s predsedom VSO – p. Rindošovou. Vzhľadom na počty 
športovcov v jednotlivých disciplínach boli navrhnutí kandidáti. Prítomní zástupcovia klubov 
odsúhlasili nasledovné zloženie 
za skoky Z. Kuchár, za drezúru P. Spišáková, za voltíž M. Fogašová

Uznesenie č.2:

Predseda VSO menuje garantov za jednotlivé disciplíny, ktorí budú spolupracovať s predsedom 
VSO, a to nasledovne: Z.Kuchár za skoky, P.Spišáková za drezúru a M.Fogašová za voltíž.



4. Skokový pohár VSO – Prítomní sa zhodli v potrebe zachovať skokový pohár aj v roku 2017 
a to v kategóriách ako po minulé roky. Pre kategóriu detí vypracujú návrh technických 
podmienok, spôsob vyhodnocovania a návrh usporiadateľa finále p. Sibal a p. Demeter a to 
do 31.12.2016.
Pre kategóriu juniorov, ml. jazdcov a seniorov vypracuje návrh p. Kuchár.

Uznesenie č.3:

Predseda VSO poveruje vypracovaním návrhu technických podmienok,  spôsobu vyhodnocovania a 
usporiadateľa finále skokového pohára pre rok 2017 pre kategóriu detí pp. J.Sibal a J.Demeter a 
pre kategóriu juniorov, mladých jazdcov a seniorov p.Z.Kuchár v termíne do 31.12.2016.

5. Prítomní sa zhodli, že vyhodnotenie najúspešnejších jazdcov na rok 2017 pripravia garanti 
jednotlivých disciplín podľa celoslovenského rebríčka.

Uznesenie č.4:

Predseda VSO poveruje prípravou vyhodnotenia najúspešnejších jazdcov pre rok 2017 garantov za 
jednotlivé disciplíny podľa celoslovenského rebríčka.

6. Predseda VSO p. Rindošová informovala prítomných o aktuálnom stave oblastného účtu a o 
stave pokladne. Prítomných informovala na čo už boli použité doterajšie finančné prostriedky 
– za predchádzajúce obdobia (VSP, M VSO skoky, M VSO drezúra,  vyhodnotenie sezóny 
2016). Prítomní navrhujú vyplatiť z rozpočtu oblasti podporu organizátorom pretekov 
a reprezentantom VSO ktorí sa umiestnili na M SR do piateho miesta vrátene a to 
nasledovným spôsobom : 

i. Organizátorom pretekov 70 € za každý pretekový deň / 28 x /
ii.Reprezentantom VSO 100 € za umiestnenie

Uznesenie č.5:

Predseda VSO uhradí zvyšné finančné prostriedky pridelené oblasti pre rok 2016 organizátorom 
pretekov vo výške 70 € za jeden pretekový deň (28x) a jazdcom, reprezentantom VSO za 
umiestnenia vo výške 100 € za umiestnenie do piateho miesta vrátane 

7. Sústredenia pripravujú Slavoj Prešov a JO TJ Slávia UVLF v Košiciach, prípadní ďalší 
záujemcovia nahlásia termíny p. Rindošovej. P. D.Olexyová informovala o príprave halových 
pretekov . Termín pretekov aj s rozpisom bude oficiálne vyvesený na stránke SJF.

8. Prítomní sa zhodli, že termíny M VSO sa budú prejednávať po zostavení predbežného 
kalendára VSO



9. Organizátor pretekov je povinný v zmysle smerníc SJF nahlásiť prteky do kalendára pretekov 
SJF a to na predpísanom tlačive. Predbežný kalendár zostaví M. Horváth a bude zverejnený 
na webe VSO. Prítomní sa zhodli, že dvoje preteky v jednom dátume nie je vhodné 
usporiadavať a organizátori by toto mali akceptovať už skôr nahlásené preteky - obsadenosť 
termínov.

Uznesenie č.6:

Predseda VSO poveruje p.M.Horvátha koordináciou termínov pretekov a zostavením predbežného 
kalendára pretekov VSO pre rok 2017 a jeho priebežné zverejňovanie na webe VSO.

10. Rôzne : p. T.Javorský navrhol viesť aj oblasnú evidenciu udeľovania ocenení. P. Rindošová 
informovola prítomných o skutočnosti, že má evidenciu udelených odznakov a ocenení, ale 
len z čias , kedy je predsedkyňou VSO. Prítomný sa zhodli na potrebe preskúmania už 
udelených odznakov v oblasti a preto žiadajú všetkých členov VSO o nahlásenie stavu p. 
Rindošovej, kto aké ocenenie už má. Je to v záujme všetkých členov, aby sa predišlo 
nedorozumeniam v udeľovani odznakov do budúcna. 

Uznesenie č.7:

Predseda VSO žiada členov VSO o nahlásenie doteraz pridelených odznakov, plakiet, ďakovných 
listov a iných ocenení v záujme vytvorenia celkovej evidencie do 31.12.2016.

V Prešove 20.11.2016 zapísal: Marek Horváth 


