
ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Drezúrnej komisie SJF  

17. 04. 2021 online 

 

Prítomní: Balážová Jana, Fraňová Linda, Horná Michaela, Pechová Michaela, Spišáková 

Paraskevi, Valentová Denisa 

 

Ospravedlnený: Vančo Peter 

 

Zasadnutie Drezúrnej komisie SJF sa uskutočnilo online prostredníctvom videokonferencie. 

Prítomní boli 6 členovia, zasadnutie bolo uznášaniaschopné. 

 

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

Fraňová. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

 

Činnosť DK SJF a hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnili od poslednej schôdze DK 

21.11.2020 do 16.04.2021 

 

Stručný prehľad činnosti:  

5.12.2020 Rozpis FEI CDI Motešice – vyjadrenie DK 

 

23.12.2020 Aktualizovaný Kódex reprezentanta SJF – na vedomie DK  

 

27.12.2020 Návrh Smernica výchovné – na vedomie DK 

 

8.1.2021 FEI Dressage steward – prihlasovanie na FEI kurz 

 

11.1.2021 Kolidácia termínov drezúrnych pretekov v kalendári SJF – riešenie problémov 

s kolidáciou termínov pretekov so Sekretariátom SJF  

 

12.1.2021 MSR 2021 prihlášky na organizáciu – žiadosť o predloženie poplatkov pre 

účastníkov od uchádzačov o organizáciu 

 

13.1.2021 Príspevkov za aktívnych športovcov a talentovanú mládež – informácia na vedomie 

DK  

 

13.1.2021 Drezúrne pravidlá SJF – preklad FEI pravidiel 2021 a diskusia k národným úpravám 



25.1.2021 Doškolenie drezúrnych rozhodcov – organizácia, školiteľ, program, pozvánka, 

skúška RD3, konzultácie s KŠO o skúške, skúšobná komisia  

 

26.1.2021 Školenie steward v drezúre – organizácia, školiteľ, program, pozvánka, konzultácie 

s KŠO o priebehu skúšok a podmienkach, skúšobná komisia 

 

28.-30.01.2021 Hlasovanie Drezúrne pravidlá SJF 

Uznesenie č. 2: 

DK SJF schvaľuje Drezúrne pravidlá SJF 2021, ktoré sú prekladom Drezúrnych pravidiel FEI 

platných od 1.1.2021 s národnými úpravami. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

31.01.2021 Drezúrne úlohy FEI a SJF – aktualizácia všetkých FEI drezúrnych úloh podľa 

úprav FEI, diskusia k národným úlohám 

 

3.2.2021 Vyjadrenie DK pre EEF k cylindrom  

 

14.2.2021 Opätovná výzva na predloženie poplatkov od JK Riders and Dreams - uchádzača o 

organizáciu MSR  

 

17.02.2021 TOP MSR – kategórie, diskusia 

 

20.2.2021 Drezúrny rebríček – diskusia o pravidlách 

 

22.2.2021 Stav rozpočtu DK SJF  - informácia od Sekretariátu SJF 

 

2.3.2021 Informácie o EHV a organizácii pretekov 

 

3.3.2021 Tretia výzva na predloženie návrhu poplatkov MSR od JK Riders and Dreams 

 

6.3.2021 Doškolenie drezúrnych rozhodcov – realizácia online doškolenia 

 

6.3. 2021 Skúška RD3 – realizácia online skúšky, zápisnica 

 

7.3.2021 Zoznam drezúrnych rozhodcov – aktualizácia  

 

10.3.2021 Prijatý dotaz k drezúrnemu rebríčku od Zuzany Hunovej. DK SJF berie na vedomie 

a bude sa snažiť pripraviť a zverejniť pravidlá Drezúrneho rebríčka 2021 čo najskôr. Diskusia 

prebehne na najbližšej schôdzi DK. 

 

 



14.-16.03.2021 Hlasovanie doškolenie 

Uznesenie č. 3: 

DK SJF schvaľuje úhradu Ing, Ive Schutzovej za doškolenie drezúrnych rozhodcov 6.3.2021 

vo výške 150€ z prostriedkov DK. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

21.3.2021 Výzva pre záujemcov o ME mládeže v drezúre  

 

23.3.2021 Zmena termínu školenia stewardov v drezúre  

 

31.3.2021 Zoznam reprezentantov SR v drezúre aktualizácia k 31.3.2021 

 

2.4.2021 Školenie drezúrnych stewardov  - realizácia školenia online 

 

2.4.2021 Skúšky drezúrnych stewardov – realizácia online skúšok, zápisnica 

 

3.4.2021 Zoznam drezúrnych stewardov – aktualizácia  

 

4.4.2021 Úprava Drezúrnych pravidiel SJF 2021 – čl. 427 podľa zmeny vo FEI pravidlách 

zverejnenej 30.3. 2021 

 

4.4.2021 Technicko-organizačné podmienky MSR 2021 – diskusia pred schválením druhej 

časti - kategórie, kvalifikácie, prihlášky 

 

6.4.2021 – Prijaté pripomienky k MSR od Ádáma Patócsa. DK SJF berie na vedomie, všetky 

dotazované záležitosti sú už v procese finálneho schvaľovania. Ďalšia diskusia k pripomienkam 

prebehne na najbližšej schôdzi DK. 

 

06.-04.04. 2021 Hlasovanie steward 

Uznesenie č. 4: 

DK SJF schvaľuje úhradu 200€ Ing. Eve Sobotkovej PhD. za školenie a skúšky stewardov v 

drezúre, ktoré sa konalo 2.4.2021. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

7.4.2021 Zvolanie pracovného stretnutia DK  

 

8.4.2021 Pracovné online stretnutie DK – členovia DK podrobne prediskutovali problematiku 

termínov MSR, aby mohli prijať uznesenie. Pri výbere termínov sa členovia snažili zohľadniť 



termíny konania ME mládeže v drezúre, termíny konania MSR v iných jazdeckých disciplínach, 

ktorých by sa chceli jazdci zúčastniť, možnosti organizátorov, ako aj rozdelenie kategórii MSR 

v drezúre, aby sa mohli jazdci zúčastniť viacerých kategórii. V prípade problémov so 

zabezpečením kvalifikovaného zboru rozhodcov v súlade s Technicko-organizačnými 

podmienkami MSR v drezúre v termíne 26.-27.6.2021 pre súbežné konanie CDI v Brne, 

odporúča DK zmeniť termín na 3.-4.7.2021.  

Prítomní opätovne prediskutovali kategórie a kvalifikácie na MSR pripravené na poslednom 

zasadnutí DK, aby mohli prijať ich finálnu podobu. DK plánovala zaviesť na MSR kategóriu 

družstiev, ktorá by motivovala jazdcov, viedla k súdržnosti a dala by možnosť zúčastniť sa 

MSR jazdcom, ktorí nemajú možnosť štartovať v ich vekovej kategórii. Avšak v našich 

podmienkach zatiaľ nie je možné jednotné družstvá realizovať a forma akou by sa to dalo, zasa 

nie je v súlade so Všeobecnými pravidlami. M. Horná navrhla túto kategóriu ako MSR zatiaľ 

nevypísať, ale skúsiť najprv vypísať súťaž družstiev ako napr. pohárovú súťaž komisie, kde by 

mohli byť pravidlá voľnejšie a mohli by štartovať jazdci na rôznych stupňoch a bez viazanosti 

ku klubu alebo oblasti. Uznesenia boli následne schvaľované per rollam.  

 

Členovia DK znovu diskutovali o pravidlách drezúrneho rebríčka, aký by mal byť jeho hlavný 

cieľ a stanovili priority. Diskutovalo sa aj o jeho zrušení nakoľko vzniká situácia, že jazdci sú 

často zaslepení ziskom bodov do rebríčka. DK SJF pokladá za veľmi dôležité oceňovať 

najúspešnejších za ich výsledky a motivovať k lepším. No poslednú dobu sa zdá, že sa ciele 

mnohých trochu zmenili a ak sa náš šport má zmeniť na naháňanie bodov do rebríčka, 

vymetanie všetkých pretekov, štartovanie vo vyšších súťažiach bez dostatočnej prípravy len pre 

zisk viacerých bodov, vypisovanie súťaží dodatočne, vyhýbanie sa konkurencii a naháňanie 

koní každý víkend, tak potom rebríček skôr škodí. Je na zvážení, či vôbec rebríček 

vyhodnocovať. Vybrať najúspešnejšieho jazdca na vyhodnotenie SJF sa dá aj bez rebríčka, dajú 

sa vymyslieť rôzne iné kritériá, tak ako iné disciplíny, ktoré žiaden rebríček nerobia, okrem 

toho vyhodnocovanie rebríčka je spojené s množstvom práce počas celej sezóny. 

 

08.-10. 04. 2021 Hlasovanie termíny MSR 

Uznesenie č. 5: 

DK SJF schvaľuje a odporúča Predsedníctvu SJF organizátorov a termíny MSR 2021 v 

drezúre nasledovne: 

26.-27.06.2021 JK pri NŽ Topoľčianky - kategórie mladých koní 

16.-18.07.2021 JK pri NŽ Topoľčianky - kategória pony jazdci, seniori 

20.-22.08.2021 JK Riders and Dreams - kategória deti, mladší juniori, starší juniori, mladí 

jazdci 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

08.-10.04. 2021 Hlasovanie TOP MSR 

Uznesenie č. 6: 

DK SJF schvaľuje Technicko-organizačné podmienky konania MSR v drezúre pre rok 2021. 



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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Nehlasovali: 2 (Fraňová, Valentová) 

Uznesenie prijaté. 

 

12.4.2021 Zvolanie schôdze DK SJF  

 

Priebežne od 27.11.2020 do 16.04.2020 - schvaľovanie rozpisov, evidencia výsledkov, 

vedenie web stránky a facebookovej stránky, prihlášky na CDI, prihlášky na FEI kurzy, rôzna 

e-mailová komunikácia so sekretariátom SJF, s GS, s DK, s KŠO, s rozhodcami, s 

organizátormi, s jazdcami. 

 

 

 

Zasadnutie 17.04.2021 online 

 

Zasadnutie otvorila a viedla M. Horná. 

 

Prítomní podrobne prediskutovali finálny návrh pravidiel drezúrneho rebríčka 2021, v ktorom 

boli zapracované všetky predchádzajúce dohovory. V pravidlách sa zohľadnili všetky aspekty, 

aby bol pre jazdcov motivujúci a uplatniteľný v našich podmienkach. A aby bol čo možno 

najviac spravodlivý a odzrkadľoval kvalitu. KMK a pony pohár, ktoré sa vyhodnocovali doteraz 

samostatne, budú súčasťou rebríčka a zvlášť budú vyhodnotení aj mladí jazdci. 

 

Uznesenie č. 7:  

DK SJF schvaľuje pravidlá Drezúrneho rebríčka 2021. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

M. Pechová informovala o zmene vo FEI drezúrnej úlohe DUA, kde je zrušený jeden koeficient. 

Členovia sa dohodli upraviť aj národnú verziu podľa úpravy FEI.  

 

Uznesenie č. 8:  

DK SJF upravuje drezúrnu úlohu FEI Deti úvodná A, podľa úpravy FEI. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

M. Pechová informovala o dopyte po ďalšom doškolení drezúrnych rozhodcov. Členovia sa 

zhodli, že ak by bol dostatočný záujem, mohlo by sa doškolenie opakovať, nato ale je nutné, 



aby komisia o záujme vopred vedela. Vzhľadom k rozpočtu SJF, v ktorom v minulom roku bola 

pre športové komisie pridelená len suma 1000€ a na tento rok žiadne informácie zatiaľ nemáme, 

nie je vhodné organizovať ďalšie doškolenie pre menej ako 5 účastníkov, jedine v prípade, ak 

by boli ochotní si za doškolenie zaplatiť. Preto bude najprv zverejnená výzva na prihlásenie 

záujemcov a potom sa rozhodne o ďalšom postupe. 

 

M. Horná informovala o opätovných upozorneniach na výstroj jazdcov na drezúrnych 

pretekoch. Niekoľko upozornení prišlo minulý rok a teraz znovu, týkali sa nosenia 

reprezentačného oblečenia na národných pretekoch, nenosenia rukavíc, plastrónov a pod. 

Keďže však neprišli ako oficiálny podnet navrhuje, aby sa nimi komisia ani teraz nezaoberala, 

kontrolovať výstroj jazdcov na pretekov je povinnosť rozhodcov a ak je niekto svedkom 

priestupkov porušujúcich pravidlá SJF, môže sa obrátiť na Disciplinárnu komisiu SJF, ktorá 

záležitosť posúdi. Vzhľadom k pravidelne sa opakujúcim dotazom, DK žiada rozhodcov a aj 

jazdcov, aby na pretekoch viac dbali na predpísanú výstroj jazdcov a koní. 

 

Členovia DK prejednali aj problém s často nesprávnym spôsobom hodnotenia súťaží stupňa 

Z a L jednou známkou, kedy rozhodcovia v C hodnotia spoločne každý cvik. Dohovor 2 

rozhodcov o známke za každý cvik z časového hľadiska nie je možný. Správny systém je 

hodnotiť jednou výslednou známkou celú úlohu.  DK žiada rozhodcov, aby uplatňovali len taký 

spôsob hodnotenia, ktorý je v súlade s Drezúrnymi pravidlami SJF – v prípade hodnotenia 

stupňov Z a L národnou úpravou N29 a N34. 

N29 Pri národných pretekoch sa môžu úlohy stupňa Z a L hodnotiť z jedného miesta „jednou 

známkou“ na jedno desatinné miesto s vedením protokolu. Hodnotí sa 1 známkou po dohode 2 

rozhodcov v písmene C. Toto by malo byť uvedené v rozpise, alebo hlavný rozhodca určí, aký 

spôsob hodnotenia bude použitý najneskôr po ukončení prezentácie 

 

N34 V národných súťažiach rozhoduje päťčlenný alebo trojčlenný zbor rozhodcov, Úlohy 

stupňa Z a L môže rozhodovať dvojčlenný zbor rozhodcov a to buď „jednou známkou“ v C, 

alebo oddelene v C a na dlhej stene (E/B). 

 

 

Prítomní členovia DK prediskutovali pripomienky doručené od Ádáma Patócsa ešte na 

pracovnom stretnutí 8.4. ako aj na zasadnutí 17.4. aby zaujali stanovisko ako komisia. Celú 

odpoveď sa členovia rozhodli uviesť v zápisnici, nakoľko tieto pripomienky boli zaslané 

rôznym ďalším členom SJF, ktorým sa dostanú len jednostranné informácie bez vysvetlenia. 

 K termínom MSR – DK robí všetko pre to, aby termíny MSR zohľadňovali ME 

mládeže, MSR ďalších disciplín, rozdelenie kategórii, aby mohli jazdci štartovať 

viacero kategórii MSR (napr. aj v kategórii detí aj v pony jazdcoch, aj v kategóriách 

juniorov/mladých jazdcov/seniorov aj v mladých koňoch) , aby malo čo najviac 

jazdcov možnosť sa MSR zúčastniť. Zohľadňovať treba aj požiadavky organizátorov, 

ktorí sú maximálne ochotní prispôsobiť svoje termíny v prospech konania MSR, ale tiež 

majú plánovaných viacero podujatí, napr. aj medzinárodných alebo MSR iných 

disciplín, ktoré nie je možné meniť. V aktuálnej situácii v covidom a herpesom, kedy 

dlho nebolo jasné aká vlastne sezóna bude bolo veľmi ťažké niečo v predstihu plánovať 



a mnohé termíny sa stále menia. Preto bol proces stanovenia termínov MSR o niečo 

dlhší ako inokedy. Termíny však už boli schválené P-SJF ešte pred spustením všetkých 

pretekov. Veríme v pochopenie. 

 K návrhu menovať rozhodcov zo zahraničia, ktorí by jazdcov nepoznali a neboli by 

ovplyvnení osobnými vzťahmi – DK súhlasí a vždy chce na MSR hlavne zabezpečiť 

kvalitných rozhodcov s dostatkom skúseností, preto menuje vždy rozhodcov 

s najvyššou kvalifikáciou a od roku 2016 je menovanie zboru rozhodcov upravené aj 

v Technicko-organizačných podmienkach MSR v drezúre, kde je uvedené, že zbor 

rozhodcov pozostáva z minimálne 1 FEI rozhodcu a 2 zahraničných rozhodcov. Nebolo 

by však správne slovenských rozhodcov úplne vynechať a okrem toho podľa VP SJF 

predseda zboru rozhodcov nemôže byť zahraničný rozhodca. Týmto by mala byť 

zabezpečená odbornosť, skúsenosť a nestrannosť zboru rozhodcov a súlad s VP. 

 K úpravám kritérií štartu koní neregistrovaných v SR na MSR – toto nie je 

v kompetencii DK. Táto povinnosť je stanovená Všeobecnými pravidlami SJF, ktoré 

predkladá Komisia športových odborníkov a schvaľuje Predsedníctvo SJF. Povinnosť 

registrácie je okrem ustanovenia iných inštitúcii stanovená aj vo VP z dôvodu 

nepožičiavania si koní zo zahraničia na jedno podujatie, čo je odôvodnené. DK pokladá 

MSR za určitý vrchol výkonov dvojice, MSR by si mali zachovať svoju vážnosť a je 

potrebné, aby sa na ne dvojica pripravovala dlhodobejšie, absolvovala kvalifikáciu a až 

potom sa zúčastnila MSR, tak ako je to aj v prípade ME, MS. Bolo by chybou urobiť 

z MSR jednorázovú súťaž, víkendovú záležitosť a dokonca špekuláciu vo forme 

požičiavania koní. Iná vec je, pokiaľ len jazdec s koňom dlhodobo pôsobia v zahraničí. 

Pravidlo však musí riešiť P-SJF.  

 K návrhu zaviesť tzv. zelenú kartu, ktorou by si jazdci kúpili za poplatok 300€ účasť na 

MSR – DK SJF chce jazdcov motivovať jazdiť, zúčastňovať sa pretekov, čím by sa 

mohla zabezpečiť aj vyššia účasť na pretekoch a splnením minimálnych kvalifikačných 

kritérií získať možnosť zúčastniť sa MSR. DK nechce podporovať kupovanie si účasti 

na MSR za peniaze, ale účasťou na pretekoch. Okrem toho poplatok 300€ by bol možno 

nakoniec výhodnejší ako absolvovať 3 podujatia na získanie kvalifikácie. 

 K prehodnoteniu kvalifikácie na MSR, ME (na 1*63% a na 2*68%) – Pre kvalifikáciu 

na MSR nie je stanovený žiaden percentuálny výsledok, len absolvovanie súťaže daného 

stupňa, čo je najľahšia možná podmienka, pretože pri nízkom počte členskej základne 

žiadať ešte aj predpísané % by znemožnilo viacerým sa MSR zúčastniť, čím by sa 

nakoniec nenaplnil predpísaný počet účastníkov a MSR by sa nekonali. Samozrejme 

bolo by dobré požadovať aj určité %, no zatiaľ to v našich podmienkach nie je 

uplatniteľné. Kvalifikáciu na ME stanovuje FEI. DK stanovuje len kvalifikáciu pre 

účasť na medzinárodných pretekoch a to 2 štarty v rovnakých súťažiach ako na CDI na 

národných pretekoch za minimálne 63%, čo kopírovalo kvalifikáciu, ktorú musí jazdec 

získať na CDI, aby mohol ísť na ME/MS. Pri reprezentantoch pokladáme za potrebné 

požadovať aspoň 63%, na to aby jazdec mohol ísť reprezentovať SR na medzinárodné 

preteky. Hranica 63% je dosiahnuteľná, no napriek tomu s ňou majú jazdci problém a sú 

názoru, že ich nechceme pustiť na medzinárodné preteky. Preto ak by sme zvýšili 

hranicu až na 68%, čo by zrejme pomohlo zabezpečiť kvalitnejšiu reprezentáciu, 

zredukovalo by to už aj tak nízky počet reprezentantov. Stanovené kritériá sú akýmsi 



kompromisom a nateraz ich DK neplánuje meniť. Vždy to závisí od základne, akú na 

Slovensku máme, z ktorej sa dá vyberať. 

 K návrhu rozdelenia MSR 5-6ročných koní samostatne – Členovia DK súhlasia a chápu 

rozdiel 1 roka vo výcviku mladých koní a tiež sú názoru, že by bolo spravodlivejšie 

stanoviť každú kategóriu zvlášť. No opäť vychádzame z členskej základne, mladých 

koní je veľmi málo a rozdelením na 2 kategórie by sa často zrejme ani jedna nakoniec 

neuskutočnila. Okrem toho, takýto systém vyhodnocovania sa uplatňuje aj v 

samotných súťažiach pre mladé kone a to aj v iných krajinách, kde sa vyhodnocujú vždy 

zvlášť 4-ročné kone a 5-6ročné kone spolu. 

 DK ďakuje za pripomienky, rovnako chce posúvať drezúrny šport a zlepšiť podmienky 

pre jazdcov, kone a všetkých v tomto športe a to v zmysle fair play. 

 

L. Fraňová sa ujala návrhu zorganizovania súťaže družstiev ako pohárovej súťaže pri MSR 

a navrhla pravidlá pre „Team cup pri MSR“ tak ako sa pôvodne plánovali MSR družstiev. 

Prítomní prijali spoločné návrhy a s cieľom motivovať jazdcov a vytvoriť niečo nové schválili 

zorganizovanie Team cup pri MSR, ktoré navrhujú uskutočniť v termíne 16.-18.7. 

v Topoľčiankach. Návrh termínu bude prerokovaný s organizátorom pretekov. Predpokladá sa 

účasť najmä detí a juniorov, preto je vhodné urobiť to mimo MSR v ich vekových kategóriách, 

aby sa mohli sústrediť raz na Team cup, raz na MSR a budú mať možnosť 2 väčších podujatí. 

Prítomní predbežne dohodli aj oceňovanie a ďalšie detaily organizácie. 

 

Uznesenie č. 9:  

DK SJF schvaľuje pravidlá a zorganizovanie súťaže družstiev „Team cup pri MSR“. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

Členovia DK sa dohodli na odporúčaní menovať na MSR stewarda, namiesto technického 

delegáta, ktorého funkciu môže podľa VP vykonávať hlavný rozhodca. Tento rok sa po prvýkrát 

konalo špeciálne samostatné školenie pre stewardov v drezúre. Je to dôležitá funkcia a veríme, 

že sa postupne aj v tejto oblasti na Slovensku posunieme. Najlepšie začať menovať stewarda 

na MSR, ktorý bude kontrolovať výstroj jazdcov a koní, dohliadať na opracovisko, vykonávať 

kontrolu v stajniach a organizovať slávnostné ceremoniály. 

 

Uznesenie č. 10:  

DK SJF odporúča menovať na MSR 2021 v drezúre stewarda, namiesto technického delegáta, 

ktorého funkciu môže vykonávať hlavný rozhodca. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 



DK SJF by chcela požiadať jednotlivé oblasti, aby vypísali oblastné majstrovstvá vo svojich 

oblastiach. DK navrhuje zosúladiť formu, kategórie a stupne obtiažnosti, aby pravidlá v každej 

oblasti boli rovnaké, alebo pri prihliadnutí na stav v danej oblasti aspoň podobné. Minimálne 

by bolo dobré zachovať dvojkolový formát, ktorý sa dá naplniť aj na jednodňových pretekoch. 

M. Horná aj v minulosti pripravovala oblastiam rozpisy a technické podmienky konania 

oblastných majstrovstiev, rovnako je ochotná pomôcť aj tento rok. Predsedovia jednotlivých 

oblastí budú kontaktovaní. 

 

P. Spišáková vyzdvihla spoluprácu v DK a zdôraznila, že všetky uznesenia sa prijímajú po 

diskusii s vyjadrením všetkých členov a záver je vždy dohodou medzi všetkými s čo možno 

najväčším prihliadnutím na všetkých jazdcov a s cieľom zlepšiť drezúrny šport. 

 

Prítomní prediskutovali ďalšie témy o vyhodnotení sezóny, ktoré sa pre pandémiu 

neuskutočnilo, o MSR, o sponzoroch a ďalšie, ktoré budú predmetom najbližšieho zasadnutia. 

 

Predsedníčka DK poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

V Topoľčiankach, 17. 04. 2021 

 

 

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

  Michaela Horná     Linda Fraňová 

 

            

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

         Paraskevi Spišáková 


