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ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Drezúrnej komisie SJF  

21. 05. 2022 online 

 

Prítomní:   Balážová Jana 

Fraňová Linda 

Horná Michaela 

Pechová Michaela 

 

Ospravedlnení: Valentová Denisa 

Vančo Peter 

 

Zasadnutie Drezúrnej komisie SJF sa uskutočnilo online prostredníctvom videokonferencie. 

Prítomní boli 4 členovia, zasadnutie bolo uznášaniaschopné. 

 

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

Pechová. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

 

Hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnili od poslednej schôdze DK 15.01.2022 do 

21.05.2022 

 

27.01.202 

Uznesenie č. 2: 

DK SJF dopĺňa do TOP MSR - Podmienky konania MSR "V prípade rovnosti bodov po 

sčítaní oboch kôl MSR, o lepšom výsledku rozhoduje výsledok z 2. kola." 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

15.2.2022. 

Uznesenie č. 3: 

DK SJF schvaľuje návrh Technicko-organizačných podmienok MSR v drezúre platných od 

roku 2022 a predkladá ich na schválenie P-SJF. Dokument v prílohe, zmeny vyznačené 

červenou. 

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

PROTI: 0 
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ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

2.3.2022 

Uznesenie č. 4: 

DK SJF navrhuje organizátorov a termíny konania  MSR 2022 nasledovne: 

18.-19.06. JK pri NŽ Topoľčianky - mladé kone, pony jazdci 

16.-17.07. JK pri NŽ Topoľčianky - mladí jazdci, seniori 

13.-14.08. JK Masarykov Dvor Vígľaš - deti, mladší juniori, starší juniori 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

19.03.2022 

Uznesenie č. 5: 

DK SJF schvaľuje vyplatenie 150€ Ing. Ive Schutzovej za doškolenie drezúrnych rozhodcov 

SJF, ktoré sa uskutočnilo 01.03.2022 online. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

29.3.2022 

Uznesenie č. 6: 

DK SJF schvaľuje vyplatenie 150€ Ing. Eve Sobotkovej, Ph.D. za doškolenie drezúrnych 

stewardov SJF, ktoré sa uskutočnilo 21.03.2022 online. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

28.4.2022 

Uznesenie č. 7: 

DK SJF navrhuje zloženie zboru rozhodcov na MSR v drezúre 18.-19.06.2022 v 

Topoľčiankach v zmysle TOP nasledovne: 

Nadežda Ivaničová (SVK) - Hlavný rozhodca 

Silvia Poláková (SVK) 

Iva Schützová (CZE) 

Péter Hansághy (HUN) FEI4* 

Zoltán Prutkay (HUN) 

Steward:  

Denisa Martyneková (SVK) 

ZA: 5 (Balážová, Fraňová, Horná, Valentová, Vančo) 
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PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

NEHLASOVAL: 1 (Pechová) 

Uznesenie prijaté. 

Uznesenie zaslané na schválenie KŠO. 

 

 

Zasadnutie 21.05.2022 online 

 

Zasadnutie otvorila a viedla M. Horná. 

 

Činnosť DK SJF od posledného zasadnutia: 

- Zorganizovanie doškolenia drezúrnych rozhodcov 

- Vyhodnotenie sezón 2020 a 2021 – Drezúrny galavečer 

- Zorganizovanie doškolenia drezúrnych stewardov 

- Zabezpečenie skúšok kandidátov na stewardov  - 2 noví drezúrni stewardi KD2 

- Zoznam reprezentantov pre rok 2022 

- Predbežný plán výjazdov na MS/ME 2022 + kalkulácia nákladov 

 

Uznesením P-SJF boli zmenené Technicko-organizačné podmienky MSR v drezúre 2022. Po 

diskusii DK prijala nasledovné uznesenie: 

 

Uznesenie č. 8: 

DK SJF berie na vedomie zmenu Technicko-organizačných podmienok MSR v drezúre pre rok 

2022 schválenú P-SJF a má nasledovné pripomienky a otázky: 

- Zmena prebehla bez vedomia DK, prosíme v budúcnosti aspoň konzultáciu a možnosť 

vysvetlenia. Prečo P-SJF nekomunikuje problematiku disciplíny s príslušnou športovou 

komisiou? 

- Zmena sa uskutočnila 6 týždňov pred MSR, pričom na začiatku roka sa niekoľkokrát 

TOP MSR prejednávali na P-SJF, niekoľkokrát sa o nich hlasovalo a všetkým 

pripomienkam predsedníctva drezúrna komisia vyhovela. Prečo sa opäť hlasovalo 

o TOP MSR v drezúre? 

- P-SJF podľa zápisu odôvodnilo zmenu tým, že komisia nie je kompetentný orgán na 

prijatie prihlášky na MSR, pričom v štatúte športovej komisie sa uvádza: „e) 

zabezpečuje záležitosti týkajúce sa usporiadania majstrovstiev SR vo všetkých 

kategóriách“. Prosíme o výklad tohto bodu. 

- Samostatný certifikát o splnení kvalifikácie sa okrem riadnej prihlášky organizátorovi 

zasiela aj na FEI pri účasti na FEI MS/ME a majú to podobne aj iné národné federácie. 

Prečo sa rovnaký model nemôže použiť na úrovni SJF, keď všetky pravidlá FEI SJF 

akceptuje? 

- Potreba zasielať samostatnú prihlášku na MSR s uvedením kategórie a kvalifikácie 

považuje DK za nevyhnutné z viacerých dôvodov, ktoré už boli predsedníctvu popísané. 

Potreba vyplynula z rôznych skúseností za niekoľko rokov a z požiadaviek jazdcov, 

ktorí chcú byť vopred informovaní o účasti. Prečo im nevyhovieť? 
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- Pôvodné znenie TOP platilo aj minulý rok, všetci jazdci bez problémov prihlášku 

s kategóriou a kvalifikáciou vyplnili, komisia prijaté prihlášky zosumarizovala a vydala 

zoznam účastníkov, čím uspokojila požiadavky účastníkov, uľahčila prácu 

organizátorovi, zabezpečila potrebný počet medailí, získala na MSR vecné ceny od 

sponzora za uvedenie jeho loga na zozname a mohla trochu spropagovať MSR. 

- Prosíme P-SJF o upresnenie ďalšieho postupu po zmene TOP: 

o  kto je oprávnený skontrolovať splnenie podmienok kvalifikácie účastníkov? 

o  akým spôsobom bude kontrola prebiehať, keďže SJF stále nemá funkčný 

informačný systém, v ktorom by sa dali jednoducho podľa mena vyhľadať 

všetky výsledky jazdca? 

o  akým spôsobom budú zohľadnené výsledky zo zahraničných pretekov? 

o  ako bude jasné, ktorej kategórie MSR sa chce jazdec zúčastniť, keďže sa môže 

zúčastniť aj vyššej ako prislúchajúcej kategórie a prihlasuje sa zároveň aj do 

otvorených súťaží v nižšej kategórii? 

o  ako bude možné vopred vedieť ktoré kategórie MSR sa uskutočnia, s čím súvisí 

zabezpečenie medailí, cien, časového plánu pretekov so slávnostnou dekoráciou 

víťazov a v neposlednom rade sa toho dožadujú samotní účastníci? 

o  prečo potrebné nemôže jednoducho uviesť sám účastník v samostatnej 

prihláške? 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

Po úspešnom prvom ročníku Team cupu pri MSR sa DK SJF rozhodla zorganizovať pre jazdcov 

aj druhý ročník atraktívnej súťaže pre družstvá a dohodla sponzoring súťaže so spoločnosťou 

ProHorse.sk 

 

Uznesenie č. 9: 

DK SJF zorganizuje druhý ročník súťaže družstiev Team cup pri MSR 16.7.2022 

v Topoľčiankach podľa priložených pravidiel. Oficiálnym sponzorom súťaže budú jazdecké 

potreby ProHorse. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

Členovia DK SJF prediskutovali ďalšie témy, aktivity a úlohy pre ďalšiu činnosť: 

- Nevyhnutnosť informačného systému s prihlasovacím a výsledkovým servisom 

- Nutnosť zvýšenia kvality drezúrnych rozhodcov a ich špecializácia 

- MSR 2022 – zbor rozhodcov 

- Výpravy na FEI MS/ME 2022 

- Spracovanie Drezúrneho rebríčka 

- Sústredenia s kvalitnými trénermi 
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Predsedníčka DK poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

V Topoľčiankach, 21. 05. 2022 

 

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

  Michaela Horná     Linda Fraňová 

 

            

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

         Michaela Pechová 


