
Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva VSO SJF 

Číslo 3/2017 

Dňa 27.9.2017 

Prítomní : J. Rindošová, Z. Kuchár, P. Spišáková, M. Fogašová, M. Horváth 

Program :  1. M – VSO 

                    2. Finále skokového pohára VSO 

 3. Vyhodnotenie jazdeckej sezóny 

 4. SZVJ 

                    5. Rozdelenie finančných prostriedkov VSO 

 6. Rôzne 

 

K bodu 1. 

a.  Majstrovstvá VSO  v skoku na koni pre rok 2017 sa konali v rámci jazdeckých pretekov o Cenu rektorky 

UVLF v Košiciach. Vyhodnotené boli kategórie detí, juniorov a seniorov. TJ Slávii UVLF bola uhradená fa 

vo výške 1000 Eur tak ,ako bolo schválené v predchádzajúcom zápise. 

b. Majstrovstvá VSO v drezúre sa budú konať v termíne 30.9.2017. Nastal posun oproti 

predchádzajúcemu termínu nakoľko v pôvodnom termíne nebolo možné nájsť voľných rozhodcov. P 

VSO na svojom predchádzajúcom zasadnutí schválilo sumu 300 Eur na nákup pohárov a medailí. P VSO 

upresňuje rozdelenie  sumy 300 Eur a to 100 Eur na každú vypísanú kategóriu. 

P VSO schvaľuje výnimku zo všeobecných pravidiel príloha N2 pre vyhodnotenie seniorskej kategórie 

na M VSO v drezúre. Jazdci budú vyhodnotení pokiaľ sa v danej súťaži zúčastnia 4 jazdci z 3 klubov. 

c.  M VSO v iných disciplínach sa nekonali ani neboli vypísané 

K bodu 2. 

 Finále skokového pohára detí a juniorov sa konalo v Košiciach a seniorov v Prešove tak , ako bolo schválené na 

predchádzajúcom zasadnutí P VSO. Seniorom bola schválená suma 1000 Eur pre prvých 4 jazdcov v konečnom 

poradí skokového rebríčka a to takto 1.miesto 400 Eur, 2.miesto 300 Eur, 3. miesto 200 Eur, 4. miesto 100 Eur. 

P VSO schvaľuje sumu 600 Eur na  finále skokového pohára detí  a juniorov.  Deťom bola prerozdelená suma 

200 Eur a juniorom 300 Eur pre prvých troch umiestnených.  

 

K bodu 3. 

 P VSO schvaľuje konanie akcie Vyhodnotenie jazdeckej sezóny 2017 v dátume  29.10.2017 o 18.00 

v priestoroch GRAND HOTEL BELLEVUE, a.s., Horný Smokovec 21, 062 01 Vysoké Tatry. P VSO  na zabezpečenie 

tejto akcie schvaľuje sumu 1000 Eur . Za nahlásenie najúspešnejších jazdcov sú zodpovední garanti za jednotlivé 

jazdecké kategórie (pp.,Kuchár , Spišáková, Fogášová)podľa celoslovenských rebríčkov do dátumu 17.10.2017 

tak, aby bolo možné zabezpečiť pozvánky pre jednotlivých jazdcov. 



P VSO  navrhuje udelenie  strieborného výkonnostného odznaku pre Patrika Majhera . Udelenie odznaku 

zodpovedá schváleniu PSJF . Návrh na schválenie zašle p. Rindošová. 

P VSO navrhuje udelenie ďakovného listu pri príležitosti životných jubileí pp., Kundrák,Vitko, Počatko. Udelenie 

zodpovedá schváleniu P SJF. Návrh zašle p. Rindošová. 

P VSO navrhuje pochvalné a čestné uznanie pri príležitosti životných jubileí pp., Baláž P., Cigán M., Krestová D., 

Gvušč J. Udelenie zodpovedá schváleniu P SJF. Návrh zašle p. Rindošová. 

K bodu 4. 

P VSO prekontrolovalo všetky dokumenty týkajúce sa SZVJ konaných vo východoslovenskej oblasti 

a skonštatovalo , že všetky sú správne až na SZVJ Kráľovce ktoré nie sú vyúčtované a deti musia doplniť skúšku 

formou písomného testu. Potom im budú odovzdané podpísané a opečiatkované protokoly.  P VSO upozorňuje 

všetkých usporiadateľov SZVJ a rozhodcov zúčastnených na SZVJ o nutnosti dodržiavania smernice SZVJ.P VSO 

rozhodlo , že testy po prekontrolovaní nebude držať v archíve a tie budú skartované. 

K bodu 5. 

a. P VSO sa uznieslo  na prerozdelení  finančných prostriedkov nasledovne. Každému účastníkovi MSR 

v skokoch prispieť sumou 100 Eur. Účastníkom MSR v drezúre sumou 100 Eur. Účastníkom MSR vo voltíži 

–dva kluby po 100 Eur. P VSO schvaľuje finančné príspevky  , ako príspevok na cestovné náklady. 

b. P VSO schvaľuje príspevok za riadne a podľa pravidiel organizované a uskutočnené jazdecké preteky  

vrátane zaslania výsledkov v predpísanej forme nasledovne. Za každý pretekový deň pri súťažiach do 120 

cm vrátane sumou 70 eur a pri súťažiach nad 120 cm sumou 100 Eur. Pre drezúrne a voltížne preteky  za 

riadne a podľa pravidiel organizované a uskutočnené jazdecké preteky  vrátane zaslania výsledkov v 

predpísanej forme sumu 70 Eur za jeden pretekový deň. 

c. Zvyšné finančné prostriedky budú použité na sériu sústredení a zimné aktivity oblasti. 

K bodu 6. 

P VSO žiada všetkých členov VSO aby svoje žiadosti zasielali predsedníčke oblasti J. Rindošovej výlučne 

písomnou formou prostredníctvom emailovej komunikácie.  

P VSO žiada všetkých organizátorov jazdeckých podujatí ,aby zmeny termínov  respektíve posuny pretekov 

hlásili P VSO. Takéto posuny podliehajú schváleniu.  

 Prosíme zástupcov jednotlivých klubov aby sa zúčastňovali stretnutí predsedov klubov, kde môžu vyjadriť svoje 

názory a myšlienky ešte pred započatím  novej   jazdeckej sezóny a tak prispieť k lepšiemu fungovaniu VSO. 

 

 

 

 

Zapísal : J. Rindošová 

Overil : M. Horváth 

 


