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ZÁPISNICA 

zo schôdze Drezúrnej komisie SJF 

konanej 6. 8. 2016 v Topoľčiankach 

 

Prítomní: J. Balážová, L. Fraňová, M. Horná, M. Pechová, D. Valentová, P. Vančo, P. Spišáková 

 

Schôdzu Drezúrnej komisie SJF (ďalej len DK) otvorila a viedla M. Horná. Prítomných privítala 

a skonštatovala, že sú prítomní všetci členovia DK, t. j. schôdza je uznášaniaschopná.  

 

Za zapisovateľa bola navrhnutá M. Horná a za overovateľov M. Pechová a P. Vančo. 

Hlasovanie - ZA: J. Balážová, L. Fraňová, M. Horná, M. Pechová, D. Valentová, P. Vančo, P. Spišáková 

Návrh bol prijatý. 

Uznesenie č. 1: Zapisovateľkou bude M. Horná, overovateľmi zápisnice budú M. Pechová a P. Vančo. 

 

M. Horná oboznámila členov DK s novými smernicami schválenými 19. 7. 2016 - Štatút športovej 

komisie SJF a Použitie elektronického hlasovania „per rollam“. 

Zo Štatútu športovej komisie SJF vyplýva povinnosť viesť pomocnú knihu príjmov a výdajom 

finančných prostriedkov vedených na analytickom účte komisie. Na vedenie tejto knihy bola 

navrhnutá J. Balážová. 

Hlasovanie – ZA: J. Balážová, L. Fraňová, M. Horná, M. Pechová, D. Valentová, P. Vančo, P. Spišáková 

Návrh bol prijatý. 

Uznesenie č. 2: Pomocnú knihu príjmov a výdajov finančných prostriedkov vedených na analytickom 

účte komisie bude viesť J. Balážová. 

 

M. Horná informovala o stave finančných prostriedkov DK a ďalších prostriedkov, ktoré sú plánované 

v rozpočte SJF pre rok 2016, ktorý zatiaľ ale nie je schválený. 

DK podrobne prediskutovala plán svojej činnosti. Ako hlavné priority si stanovila vzdelávanie 

prostredníctvom systematických sústredení pre jazdcov s vybraným trénerom, školení pre rozhodcov, 

podporu talentovanej mládeže a reprezentácie. 

Za týmto účelom sa členovia dohodli na pokračovaní v organizovaní osvedčených sústredení s G. 

Dallosom, ktoré budú finančne podporené formou dotácie pre účastníkov vo výške 50€ na koňa. 

Uskutoční sa 5 sústrední v rámci zimnej prípravy. Poverená M. Horná. 

Hlasovanie – ZA: J. Balážová, L. Fraňová, M. Horná, M. Pechová, D. Valentová, P. Vančo, P. Spišáková 

Návrh bol prijatý. 

Uznesenie č. 3: DK zorganizuje 5 drezúrnych sústredení s G. Dallosom, s finančnou podporou pre 

účastníkov vo výške 50€ na koňa. 
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Na podporu výkonnostného rastu talentovanej mládeže navrhla M. Horná zorganizovať sústredenia 

talentovanej mládeže na rovnakom princípe, ako už v minulosti organizovala, t.j. budú vybraní jazdci 

do 23 rokov na základe ich výsledkov v drezúrnom rebríčku a M-SR, pre ktorých budú zorganizované 

sústredenia s kvalitným trénerom s finančnou podporou DK. Po diskusii sa prítomní dohodli na 

zorganizovaní 5 sústredení počas zimnej prípravy s K. Žižkovou pre maximálne 10 vybraných jazdcov. 

Dohodnutím podmienok s K. Žižkovou bola poverená D. Valentová a zistením možných priestorov L. 

Fraňová a M. Pechová. Následne budú dohodnuté ďalšie podrobnosti. 

Hlasovanie – ZA: J. Balážová, L. Fraňová, M. Horná, M. Pechová, D. Valentová, P. Vančo, P. Spišáková 

Návrh bol prijatý. 

Uznesenie č. 4: DK zorganizuje 5 drezúrnych sústredení pre vybranú talentovanú mládež s K. Žižkovou. 

 

M. Horná predniesla, že v rámci vzdelávania rozhodcov je potrebné uskutočniť pravidelné doškolenie, 

ktorého absolvovanie je povinné minimálne raz za 2 roky. Aktuálny počet drezúrnych rozhodcov 

s platným doškolením je nízky (13) a skutočne aktívnych je ešte menej. Je potrebné sa do budúcna 

zaoberať aj s vyškolením nových rozhodcov. Prítomní sa dohodli na zorganizovaní 2 doškolení 

drezúrnych rozhodcov pred začiatkom ďalšej sezóny s I. Schützovou, ktorá školí drezúrnych 

rozhodcov v Čechách. Dohodnutím podmienok s I. Schützovou bola poverená M. Horná. 

Hlasovanie – ZA: J. Balážová, L. Fraňová, M. Horná, M. Pechová, D. Valentová, P. Vančo, P. Spišáková 

Návrh bol prijatý. 

Uznesenie č. 5: DK zorganizuje 2 doškolenia drezúrnych rozhodcov s I. Schützovou. 

 

Ďalšou prioritou DK je podpora reprezentácie. Náklady na účasť na CDI sa jazdcom aspoň čiastočne 

refundujú a to príspevkom 100€ za účasť na CDI. K termínu schôdze sa CDI zúčastnili: D. Valentová 

(Šamorín, Brno), K. Flaková (Šamorín, Brno) , P. Vančo (Šamorín, Brno), L. Jakubíková (Stadl Paura, 

Brno).  

Hlasovanie – ZA: J. Balážová, L. Fraňová, M. Horná, M. Pechová, D. Valentová, P. Vančo, P. Spišáková 

Návrh bol prijatý. 

Uznesenie č. 6: DK poskytne príspevok vo výške 100€ za účasť na CDI jazdcom D. Valentove(2xCDI), K. 

Flakovej (2xCDI), P. Vančovi (2xCDI), L. Jakubíkovej (2xCDI). 

 

M. Horná navrhuje požiadať o jednotné reprezentačné oblečenie pre reprezentantov, ktorí budú 

reprezentovať SR na CDI. Dohodnutím podrobností so Sekretariátom resp. Predsedníctvom SJF bola 

poverená M. Horná. 

Hlasovanie – ZA: J. Balážová, L. Fraňová, M. Horná, M. Pechová, D. Valentová, P. Vančo, P. Spišáková 

Návrh bol prijatý. 

Uznesenie č. 7: DK zabezpečí reprezentantom reprezentačné oblečenie. 

 

M. Horná ďalej informovala, že SR bude mať zastúpenie na Paraolympiáde v Riu v disciplíne 

paradrezúra – K. Jóbagyovú, ktorej navrhuje finančnú podporu. Prítomní sa dohodli na príspevku 

500€. 

Hlasovanie – ZA: J. Balážová, L. Fraňová, M. Horná, M. Pechová, D. Valentová, P. Vančo, P. Spišáková 

Návrh bol prijatý. 
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Uznesenie č. 8: DK schvaľuje príspevok 500€ K. Jóbagyovej za účasť na Paraolympiáde v Riu. 

 

Na základe uznesenia č. 3 z 20.2.2016 sa v priebehu tejto sezóny uskutočňujú súťaže KMK 

a Prémiované súťaže. M. Horná informovala, že v zápisnici sú uvedené vybrané preteky a súťaže, 

avšak treba ešte upresniť spôsob vyhodnocovania. Hoci sa niektoré súťaže už uskutočnili a presné 

podmienky mali byť stanovené vopred, je treba sľúbené dodržať a teda v prospech jazdcov dotiahnuť 

pravidlá dokonca. Odporúča použiť rovnaký kľúč na aký boli jazdci zvyknutí v minulosti podľa 

Podmienok testovania výkonnosti športových koní a priznania dotácie za dosiahnuté výsledky 

v určených súťažiach v Slovenskej republike a prediskutovanými podmienkami na drezúrnom aktíve 

dňa 20.2.2016. 

Hlasovanie – ZA: J. Balážová, L. Fraňová, M. Horná, M. Pechová, D. Valentová, P. Vančo, P. Spišáková 

Návrh bol prijatý. 

Uznesenie č. 9: DK doplňuje uznesenie č. 3 z 20.2.2016 a uznáša sa na nasledovnom: 

Súťaže KMK prebehnú v rámci nasledujúcich pretekov (súťaže vyznačené v rozpisoch): 

16.-17.4. Dunajský Klátov – Z, L, Z, L (súťaže č. 1, 2, 11, 12) 

11.6. Ivanka pri Dunaji – Z (súťaž č.1) 

1.-3.7. Topoľčianky – Z, L, Z, L, Z, L (súťaže č. 1, 2, 9, 10, 16, 17) 

13.-14.8. Pezinok – preteky sa preložili do Dunajského Klátova – L, L (súťaže č. 3, 10) 

KMK sa uskutočnia na základe celoročného hodnotenia. Súťaž bude vyhodnotená v jednej spoločnej 

kategórii 4-6 ročné kone spolu. Výsledok sa získa spočítaním 4 najlepších bodových hodnotení za 

umiestnenie v priebehu sezóny podľa nasledujúceho kľuča: 

  Z  L 

1. miesto 7b  10b 

2. miesto 6b  9b 

3. miesto 5b  8b 

4. miesto 4b  7b 

5. miesto 3b  6b 

6. miesto 2b  5b 

Vyhodnotené budú súťaže stupňa Z a L určené pre mladé kone, hodnotené podľa smerníc pre 

rozhodovanie súťaží pri mladé kone. Na stupni Z budú vyhodnotené kone 4-5 ročné, na stupni L budú 

vyhodnotené kone 4-6 ročné. Zahraniční účastníci sa pri bodovaní vynechávajú. Pri rovnakom súčte na 

ktoromkoľvek mieste budú kone umiestnené podľa ďalšieho výsledku – dosiahnutých percent. Po 

skončení všetkých súťaží sa vyhodnotí poradie koní a budú im vyplatené nasledovné prémie: 

1. miesto  500€ 
2. miesto   450€ 
3. miesto  350€ 
4. miesto  300€ 
5. miesto  250€ 
6. miesto  200€ 
7. miesto  150€ 
8. miesto  130€ 
9. miesto  100€ 
10. miesto  70€ 

Spolu  2500€ 
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Prémiované súťaže: 

16.-17.4. Dunajský Klátov - S, ST (súťaže 7, 19) 

29.4 – 1.5. Šamorín - S – Preteky boli zrušené 

26. 6. Krškany - S (súťaž č. 5) 

1.-3.7. Topoľčianky – S, ST, T (súťaže č. 13, 15, 23) 

13.-14.8. Pezinok – S, ST, ST – Preteky boli preložené do Dunajského Klátova (súťaže č. 5, 6, 13) 

 

  S  ST  T 

1. miesto 80  90  100 

2. miesto 70  80  90 

3. miesto 60  70  80 

4. miesto 50  60  70 

5. miesto 40  50  60 

Spolu  300€  350€  400€ 

 

Prémie budú vyplácané len koňom a jazdcom s platnou licenciou SJF, zahraniční pretekári sa z poradia 
umiestnených vynechávajú. V prípade umiestnenia ex equo sa suma prémií za obe miesta podelí 
rovným dielom. Celkovo budú vyplatené prémie v sume 3000€. 

 

Prítomní sa ďalej zaoberali vyhodnotením sezóny. Zhodli sa na tom, že je morálnou povinnosťou 

oceniť športovcov za ich celoročné výsledky. Podrobnosťami sa bude DK zaoberať na svojom ďalšom 

zasadnutí. 

M. Horná navrhla pre zatraktívnenie Drezúrneho rebríčka osloviť sponzora, ktorý by bol ochotný 

Drezúrny rebríček sponzorovať a venovať ceny pre umiestnených. Touto úlohou boli poverené M. 

Horná a J. Balážová. 

Hlasovanie – ZA: J. Balážová, L. Fraňová, M. Horná, M. Pechová, D. Valentová, P. Vančo, P. Spišáková 

Návrh bol prijatý. 

Uznesenie č. 10: DK zabezpečí sponzora Drezúrneho rebríčka. 

 

Pre zjednotenie podmienok vyhodnocovania jazdcov a koní DK odporúča aj na oblastných úrovniach 

používať rovnaký kľúč pre vyhodnocovanie rebríčka ako na celoslovenskej úrovni, t. j. podľa pravidiel 

Drezúrneho rebríčka. Zjednoduší a uľahčí sa tým aj práca pri vyhodnocovaní, pretože z Drezúrneho 

rebríčka stačí len vybrať jazdcov a kone danej oblasti. 

Hlasovanie – ZA: J. Balážová, L. Fraňová, M. Horná, M. Pechová, D. Valentová, P. Vančo, P. Spišáková 

Návrh bol prijatý. 

Uznesenie č. 11: DK odporúča pri vyhodnocovaní rebríčkov na oblastných úrovniach použiť rovnaké 

pravidlá ako pre Drezúrny rebríček. 

 

M. Horná informovala, že v období kedy nebola ešte riadne zvolená DK a bola poverená vedením DK 

prišla žiadosť od p. Heizerovej o udelení výnimky pre H. Heizerovú o používaní slúchadiel počas 

drezúrnych pretekov, z dôvodu slabozrakosti. M. Horná poskytla odpoveď, že slúchadlá sú podľa 

článku 427 Drezúrnych pravidiel striktne zakázané a ich používanie počas predvádzania úlohy sa 
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penalizuje vylúčením. Odporučila štartovať v súťažiach, ktoré sa môžu čítať, alebo možnosť udeliť 

výnimku a štartovať mimo konkurencie so slúchadlami. Vyžiadala ale osobný rozhovor pre 

upresnenie potrieb jazdkyne a nájdenie riešenia tejto situácie a umožniť tak jazdkyni zúčastňovať sa 

riadnych drezúrnych pretekov, keďže súťaže paradrezúry sa na Slovensku nekonajú. Túto žiadosť ale 

odporučila postúpiť riadne zvolenej DK. Prítomní súhlasili so stanoviskom M. Hornej. 

Hlasovanie – ZA: J. Balážová, L. Fraňová, M. Horná, M. Pechová, D. Valentová, P. Vančo, P. Spišáková 

Návrh bol prijatý. 

Uznesenie č. 12: Žiadosti p. Heizerovej o udelení výnimky pre používanie slúchadiel počas drezúrnej 

úlohy sa nevyhovuje. Jazdkyni sa umožňuje štartovať „mimo konkurencie“ so slúchadlami, alebo 

v riadnej súťaži bez slúchadiel v úlohách, ktoré sa môžu čítať s možnosťou okrem čítania úlohy aj 

ďalšej navigácie. 

 

M. Horná poďakovala prítomným členom DK za účasť a vecné pripomienky a schôdzu DK ukončila. 

 

 

V Topoľčiankach 6. 8. 2016 

 

 

Zapísala: ....................................................  Overili: .................................................... 

  Ing. Michaela Horná            Ing. Michaela Pechová 

 

 

        .................................................... 

   Peter Vančo 


