ZÁPISNICA
zo schôdze Drezúrnej komisie SJF
01. 12. 2019 v Topoľčiankach

Prítomní: Balážová Jana, Horná Michaela, Pechová Michaela, Spišáková Paraskevi, Vančo
Peter
Ospravedlnení: Fraňová Linda, Valentová Denisa
Schôdzu otvorila a viedla M. Horná. Skonštatovala, že prítomní sú 5 členovia DK zo 7 a teda
schôdza je uznášaniaschopná.
Uznesenie č. 1: Zapisovateľom zápisnice bude M. Horná a overovateľmi P. Vančo a J.
Balážová.
ZA: 5 (Balážová, Horná, Pechová, Spišáková, Vančo)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie prijaté.

Hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnili od poslednej schôdze DK 07.07.2019 v
Topoľčiankach
Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per
rollam) v čase od 07.07.2019 do 01.12.2019, DK SJF prijala nasledovné uznesenia:
17. 07. 2019
Uznesenie č. 2: DK SJF schvaľuje zbor rozhodcov na MSR v drezúre mladých koní a pony v
zložení: Peter Juhász (SVK) - hlavný rozhodca, Dagram Kočíová (SVK), Iva Schutzová
(CZE), Simona Fialová (CZE), Ilona Kružíková (CZE).
ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie prijaté.
05. 08. 2019
Uznesenie č. 3: DK SJF vyhovuje žiadosti JK Masarykov dvor o pridelenie príspevku vo
výške 100€ na sústredenie v disciplíne všestranná spôsobilosť 14.-15-8 vo Vígľaši.
ZA: 0
PROTI: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo)
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie neprijaté.

06. 11. 2019
Uznesenie č. 4: Na základe uznesenia DK SJF z 29.4.2019 boli upravené pravidlá Drezúrneho
rebríčka ohľadom počtu výsledkov, ktoré sa rátajú do celkového výsledku, z pôvodných 10 na
15. V upravenej verzii pravidiel bol tento údaj upravený len pre vyhodnocovanie jazdcov roka
a omylom nebol upravený aj pre vyhodnocovanie koňa roka. Platí teda uznesenie, že v každej
kategórii sa do celkového výsledku sa zarátava 15 najlepších výsledkov.
Pozn.: Pre možný konflikt záujmov boli z hlasovania vyradení: M. Pechová, P. Vančo a M.
Horná.
ZA: 4 (Balážová, Fraňová, Spišáková, Valentová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie prijaté
Uznesenie č. 5: V pravidlách Drezúrneho rebríčka nie je jasná formulácia dodatočných bodov
za preteky v zahraničí, resp. so zahraničnou účasťou. Pôvodným zámerom týchto
dodatočných bodov bolo zvýhodnenie jazdca, ktorý štartuje v súťaži so zahraničnou účasťou s
predpokladom vyššej konkurencie. To znamená, že dodatočné body získava jazdec na
národných aj medzinárodných pretekoch, ale iba v súťažiach so zahraničnou účasťou, či už na
Slovensku alebo v zahraničí. Nevzťahuje sa na celé preteky, ale iba na danú súťaž. Pokiaľ v
súťaži nie je žiaden zahraničný účastník, dodatočné body nie sú pridelené.
Pozn.: Pre možný konflikt záujmov boli z hlasovania vyradení: M. Pechová, P. Vančo a M.
Horná.
ZA: 4 (Balážová, Fraňová, Spišáková, Valentová)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie prijaté
17.11. 2019
Uznesenie č. 6: DK-SJF schvaľuje Výkonnostný rebríček talentovanej mládeže 2019, ktorý
bol spracovaný z Drezúrneho rebríčka 2019 vybraním jazdcov do 23 rokov a rozdeľuje sumu
pridelenú disciplíne drezúra 5969€ rovným dielom prvým 15 jazdcom z Výkonnostného
rebríčka talentovanej mládeže. Suma sa zaokrúhľuje na 398€ na jazdca.
ZA: 7
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie prijaté.

Schôdza 01.12. 2019
M. Horná informovala:
· o prijatej námietke zo dňa 05. 08. 2019 od JK Húšť Dlhá nad Oravou, ktorú podala p.
Brieniková Drezúrnej komisii SJF. Námietka smerovala voči organizátorovi JK
Ivanka pri Dunaji, ohľadom usporiadania pretekov dňa 07. 09. 2019. Termíny
pretekov oboch organizátorov sa zhodujú, pričom prvý nahlásil preteky do kalendára

SJF klub JK Húšť Dlhá nad Oravou a to 20. 02. 2019. Klub sa obával nízkej účasti
jazdcov.
Po porade všetkých členov DK SJF bola 07. 08. 2019 zaslaná odpoveď. DK plne
chápe nespokojnosť ohľadom kolidovania termínov, je to samozrejme škoda, ak sú
preteky v rovnaký termín. Ak sa však preteky nekonajú v rovnakej oblasti SJF nejedná
sa o porušenie žiadnych pravidiel. V opačnom prípade je prvý organizátor
kontaktovaný a môže vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas s konaním ďalších pretekov
v oblasti. DK podotýka, že prihlášky do kalendára pretekov SJF vybavuje Sekretariát
SJF. M. Horná je poverená len schvaľovaním rozpisov drezúrnych pretekov a tie
nakoľko boli v poriadku, boli schválené.
·

o slovenskej jazdkyni v Portugalsku Rockhaya Marie Coundoul, ktorá 22. 11. 2019
obdržala ocenenie od Veľvyslanectva SR v Lisabone a Slovenského veľvyslanca
v Portugalsku, Oldřicha Hlaváča, „Osobnosť Slovenska v Portugalsku pre rok 2019“
za jazdectvo a vynikajúcu reprezentáciu a šírenie dobrého mena Slovenskej republiky.
Táto jazdkyňa má záujem nás v budúcnosti reprezentovať aj na medzinárodnej úrovni.

·

o pôvodom slovenskej jazdkyni, ktorá aktuálne reprezentuje Španielsko, no prejavila
záujem reprezentovať SR. Jazdkyni boli poskytnuté požadované informácie
a podmienky.

·

o 4 prijatých prihláškach na organizáciu MSR v drezúre v roku 2020.
Prítomní diskutovali o výbere najvhodnejšieho organizátora MSR, ktorého DK
odporučí Predsedníctvu SJF. Zohľadňovalo sa samozrejme spĺňanie technickoorganizačných podmienok MSR v drezúre, vhodnosť navrhovaných termínov ako aj
skúsenosti organizátora.

Uznesenie č. 7: DK SJF odporúča za organizátora MSR 2020 v drezúre JK pri NŽ
Topoľčianky v termínoch 27.-28.6.2020 pre kategórie pony a mladých koní a 17.-19.7.2020
pre kategórie deti, mladší juniori, starší juniori, mladí jazdci a seniori.
ZA: 3 (Balážová, Pechová, Spišáková)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 2 (Horná, Vančo)
Uznesenie prijaté.
Uznesenie č. 8: DK SJF schvaľuje technicko-organizačné podmienky MSR v drezúre pre rok
2020 bez zmeny.
ZA: 5 (Balážová, Horná, Pechová, Spišáková, Vančo)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie prijaté.

·

o možnosti navrhnúť P-SJF osobnosti z radov členov SJF, ktorým by bol udelený
odznak za zásluhy v zmysle príslušnej smernice.

Uznesenie č. 9: DK SJF navrhuje udeliť odznak SJF za zásluhy pri príležitosti životného
jubilea týmto členom SJF:
Iľja Vietor - za dlhoročnú prácu a rozvoj v disciplíne drezúra v pozícii národného
rozhodcu, FEI rozhodcu, predsedu drezúrnej komisie a člena Rady SJF - bronzový odznak.
Peter Juhász - za dlhoročnú prácu, rozvoj a rozhodcovskú činnosť v disciplíne drezúra
- strieborný odznak.
ZA: 5 (Balážová, Horná, Pechová, Spišáková, Vančo)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie prijaté.
Prítomní sa dohodli na vyplatení časti finančných prostriedkov DK úspešným jazdcom.
V minulosti sa konali prémiované súťaže a zvlášť prostriedky boli vyčlenené aj na KMK,
kvôli šetreniu bola kapitola KMK z rozpočtu SJF úplne vylúčená, DK však chce naďalej
podporovať mladé kone, preto aspoň malú časť z rozpočtu venuje na vyplatenie prémii za
KMK. Prémiované súťaže tento rok DK nevypísala vopred, pretože nebola istá situácia
s finančnými prostriedkami, preto sa rozhodla nevypísať prémiované súťaže, ktoré so sebou
prinášali aj komplikácie v tom, že museli byť určené pred začiatkom sezóny a žiaľ kalendár
SJF v tomto období ešte nebýva kompletný, následne sa museli vybrať konkrétne súťaže
a dbať na ich uskutočnenie. Namiesto nich sa prémie vyplatia účastníkom MSR v drezúre.
Prítomní sa tiež dohodli, že žiaľ pre nízky rozpočet komisie tento rok nebudú vyplatené už
žiadne ďalšie prostriedky účastníkom ME, týmto bolo uhradené štartovné na týchto
podujatiach a dostali od SJF hodnotné reprezentačné oblečenie.
Uznesenie č. 10: DK SJF vyplatí prémie za MSR 2019 prvým trom umiestneným jazdcom
v každej kategórii, t.j. seniori, starší juniori, mladší juniori, deti, pony a mladé 5-6 ročné kone
nasledovne:
1. miesto 100€
2. miesto 70 €
3. miesto 30 €
Vyplatenie prémii sa bude realizovať prostredníctvom klubov a je potrebné si ich uplatniť
najneskôr do 31. januára 2020.
ZA: 5 (Balážová, Horná, Pechová, Spišáková, Vančo)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie prijaté.

Uznesenie č. 11: DK SJF vyplatí prémie za KMK 2019 prvým piatim umiestneným
v celoročnej súťaži nasledovne:
1. miesto 200€
2. miesto 150€
3. miesto 100€
4. miesto 70€
5. miesto 30€
Vyplatenie prémii sa bude realizovať prostredníctvom klubov a je potrebné si ich uplatniť
najneskôr do 31. januára 2020.
ZA: 5 (Balážová, Horná, Pechová, Spišáková, Vančo)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie prijaté.
Členovia DK sa ďalej dohodli na vyhodnotení drezúrnej sezóny 2019, ktoré sa uskutoční na
Drezúrnom galavečeri a dohodli sa na jeho zorganizovaní. Ocenenie najúspešnejších jazdcov
a koní považujú za nevyhnutnosť každého športového zväzu.
Uznesenie č. 12: DK SJF zorganizuje Drezúrny galavečer, ktorý bude spojený
s vyhodnotením drezúrnej sezóny 2019 a ocenením najúspešnejších jazdcov a koní.
ZA: 5 (Balážová, Horná, Pechová, Spišáková, Vančo)
PROTI: 0
ZDRŽAL SA: 0
Uznesenie prijaté.
Prítomní ďalej prerokovali pripravovanú smernicu organizovania drezúrnych súťaží a zmeny
v pravidlách Drezúrneho rebríčka, ktoré sa ukázali ako nevyhnutné. Na ich príprave sa bude
priebežne pracovať.
M. Horná poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

V Topoľčiankach, 01. 12. 2019

Zapísala: .............................................................
Ing. Michaela Horná, PhD.

Overili:........................................................
Peter Vančo

.............................................................
Janka Balážová

