
ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Drezúrnej komisie SJF  

13. 06. 2020 v Topoľčiankach 

 

 

Prítomní: Fraňová Linda, Horná Michaela, Pechová Michaela, Vančo Peter 

 

Ospravedlnení: Balážová Jana, Spišáková Paraskevi, Valentová Denisa 

 

Schôdzu otvorila a viedla M. Horná. Skonštatovala, že prítomní sú 4 členovia DK zo 7 a teda 

schôdza je uznášaniaschopná. Napriek tomu sa prítomní dohodli, že vzhľadom k absencii 

viacerých členov nebudú prijímať nové uznesenia, ale len prediskutujú aktuálne nevyhnutné 

záležitosti a hlasovať o nich budú per-rollam neskôr, aby sa k jednotlivým bodom mohli 

vyjadriť všetci členovia drezúrnej komisie. 

 

Uznesenie č. 1: Zapisovateľom zápisnice bude M. Horná a overovateľmi P. Vančo a L. 

Fraňová. 

ZA: 4 (Fraňová, Horná, Pechová, Vančo) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

 

Hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnili od poslednej schôdze DK 01.12.2019 v 

Topoľčiankach 

 

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per 

rollam) v čase od 01.12.2019 do 12.06.2020, DK SJF prijala nasledovné uznesenia:  

 

20.02.2020 

Uznesenie č. 2: DK SJF vydáva usmernenie k rozhodovaniu nových FEI drezúrnych úloh pre 

kategóriu detí platných od 1.1.2020. Na národných pretekoch sa v súťažiach DUA, DUB, DD 

a DJ hodnotia len technické cviky a súhrnná známka, t.j. o výsledku rozhoduje výsledná 

technická známka. Kvalitatívne známky na samostatnom hodnotiacom liste sa neudeľujú 

ZA: 5 (Balážová, Horná, Pechová, Valentová, Vančo) 

PROTI: 1 (Spišáková) 

NEHLASOVAL: 1 (Fraňová) 

Uznesenie prijaté. 

 

Uznesenie č. 3: DK SJF z dôvodu skorého termínu CDI v Motešiciach, uzávierky prihlášok, 

obmedzenej možnosti pre získanie predpísanej kvalifikácie a umožneniu slovenským jazdcom 

zúčastniť sa na jediných slovenských CDI, udeľuje možnosť jazdcom na základe ich 

výsledkov v minulej sezóne prihlásiť sa a zúčastniť sa CDI v Motešiciach ešte pred splnením 



predpísanej kvalifikácie v zmysle štatútu reprezentanta SR v drezúre. Toto platí len pre CDI 

6.-8.3.2020 v Motešiciach s podmienkou absolvovania súťaží príslušnej úrovne na národných 

pretekoch 22.-23.2.2020 v Motešiciach pre nasledovné jazdecké dvojice: Lara Dangl - 

Giovanni v kategórii deti, Sofia Laura Petranová – Pralinka a Ružena v kategórii deti , Linda 

Kilíková - Rocky Diamond v kategórii mladých 6-ročných koní a Michaela Horná - Lorry v 

kategórii 6-ročných koní. 

ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

07.05.2020 

Uznesenie č. 4: DK SJF vyhovie žiadosti Moniky Pistovčákovej a Veroniky Kelemenovej o 

prihlásenie na kurz FEI stewardov v drezúre a odporučí ich Komisii športových odborníkov 

SJF, po nadobudnutí národnej kvalifikácie. Keďže žiadateľky majú už potrebnú kvalifikáciu v 

skokoch, v zmysle príslušnej smernice absolvujú pre získanie národnej kvalifikácie stewarda 

v drezúre skúšku z Drezúrnych pravidiel SJF. 

ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

20.05.2020 

Uznesenie č. 5: DK SJF v súvislosti s uvoľňovaním opatrení pre Covid-19 schvaľuje 

organizovanie MSR 2020 v drezúre v pôvodne schválených termínoch. 

ZA: 6 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Valentová, Vančo) 

PROTI: 1 (Spišáková) 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

08.06.2020 

Uznesenie č. 6: DK SJF schvaľuje kvalifikačné podmienky pre účastníkov MSR 2020 

nasledovne: Dvojica jazdec-kôň absolvovali v roku 2020 jeden štart na stupni obtiažnosti 

predpísanom na MSR v danej kategórii najneskôr do uzávierky prihlášok na MSR alebo 

dvojica jazdec-kôň sa zúčastnili MSR 2019 v niektorej kategórii. 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

 

 



12.06.2020 

Uznesenie č. 7: DK SJF navrhuje zloženie rozhodcovského zboru na Majstrovstvá Slovenskej 

republiky v drezúre v kategórii pony jazdci a mladé kone v termíne 27.-28.6. 2020 v 

Topoľčiankach nasledovne: 

Peter Juhász (SVK) -  hlavný rozhodca 

Dagmar Kočíová (SVK) 

Iva Schützová (CZE) 

Ilona Kružíková (CZE) 

Zoltán Prutkay (HUN) 

Výsledok hlasovania: 

ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté 

 

 

Schôdza 13.06. 2020 

 

M. Horná informovala o dôležitých informáciách zo zasadnutí P-SJF a prítomní 

prediskutovali niekoľko tém, ku ktorým sa rozhodli zatiaľ neprijímať uznesenia z dôvodu 

absencie viacerých členov DK. Témy budú ešte prediskutované s ostatnými členmi komisie 

a bude sa o nich hlasovať per-rollam prostredníctvom e-mailov. 

 

M. Horná poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

V Topoľčiankach, 13. 06. 2020 

 

 

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

  Michaela Horná     Peter Vančo 

 

            

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

         Linda Fraňová 


