
ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Drezúrnej komisie SJF  

22. 07. 2021 online 

 

Prítomní: Balážová Jana, Fraňová Linda, Horná Michaela, Spišáková Paraskevi, Vančo Peter 

 

Ospravedlnení: Pechová Michaela, Valentová Denisa  

 

Zasadnutie Drezúrnej komisie SJF sa uskutočnilo online prostredníctvom videokonferencie. 

Prítomní boli 5 členovia, zasadnutie bolo uznášaniaschopné. 

 

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

Fraňová. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 

 

 

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

17.04.2021 do 22.07.2021 

 

Stručný prehľad činnosti:  

 

21.04.2021 Zaslanie oficiálnej odpovede DK SJF na list Ádama Patócsa. 

 

23.04.2021 Prepočty športovcov do 23 rokov pre rozpočet 2021 – talentovaná mládež 

 

23.04.2021 Kritériá pre účasť na ME mládeže 

 

27.04.2021 Zasadnutie P-SJF – informácie o činnosti DK 

 

27.04.2021 Skúšky stewardov v drezúre – online schôdza, pozvánka, realizácia, zápisnica. 

 

28.04.2021 Doškolenie drezúrnych rozhodcov – výzva pre uchádzačov 

 

01.05.2021 Drezúrny rebríček 2021 – aktualizácia k 1.5. 

 

05.05.2021 Team cup pri MSR – dohoda o sponzoringu, ceny pre účastníkov 

 

05.05.2021 Zápisnica zo zasadnutia P-SJF – pripomienkovanie a žiadosť o doplnenie za DK 

 



13.05.2021 Majstrovstvá oblastí v drezúre – žiadosť na predsedov oblastí o vypísanie 

a spoluorganizáciu 

14.05.2021 Zoznam reprezentantov v drezúre – aktualizácia, kontrola kvalifikácii 

 

15.05.2021 Doškolenie drezúrnych rozhodcov – online schôdza, pozvánky, realizácia, 

zoznam účastníkov, zápisnica, školiteľ, poplatky, administratíva. 

 

25.05.2021 Hlasovanie per-rollam 

Uznesenie z 25.5.2021: DK SJF schvaľuje vyplatenie 150€ Ing. Ive Schützovej za doškolenie 

drezúrnych rozhodcov konané online 15.5.2021 z prostriedkov DK. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

26.05.2021 Administrácia k platbe za doškolenie rozhodcov 

 

26.05.2021 Medaile na MSR v drezúre – objednávka, požiadavky – Sekretariát SJF 

 

28.05.2021 Žiadosť p. Jurštákovej o udelenie výnimky pre účasť na CDI 

 

28.05.2021 Hlasovanie per-rollam 

Návrh uznesenia: 

DK SJF vyhovie žiadosti o udelenie výnimky z kvalifikačných kritérií na CDIJ pre Dorotu 

Jurštákovú s koňom.... 

Hlasovanie zrušené po zrušení žiadosti o výnimku. 

 

31.05.2021 MS mladých koní – účastníci, kritériá 

 

01.06.2021 Drezúrny rebríček 2021 – aktualizácia k 1.6. 

 

03.06.2021 Hlasovanie per-rollam 

Uznesenie z 3.6.2021: DK SJF schvaľuje zbor rozhodcov na MSR mladých koní 26.-

27.06.2021 v zmysle Technicko-organizačných podmienok MSR v drezúre v nasledovnom 

zložení: 

Peter Juhász (SVK) - hlavný rozhodca 

Nadežda Ivaničová (SVK) 

Iva Schützová (CZE) 

Péter Hansághy (HUN) 

Zoltán Prutkay (HUN)  

Technický delegát: Peter Juhász 

Steward: Ivana Dedinská 

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

PROTI: 0 



ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

06.06.2021 Technicko-organizačné podmienky konania MZSO SJF – návrh na schválenie 

 

10.06.2021 Hlasovanie per-rollam 

Uznesenie z 10.06.2021: DK SJF schvaľuje zbor rozhodcov na MSR seniorov a pony jazdcov 

konaných 16.-18.07.2021 v Topoľčiankach v zmysle platných technicko-organizačných 

podmienok konania MSR v drezúre 2021 v tomto zložení: 

Iľja Vietor (SVK) - hlavný rozhodca 

Peter Juhász (SVK) 

Nadežda Ivaničová (SVK) 

Iva Schützová (CZE) 

Simona Fialová (CZE) 

Technický delegát: Iľja Vietor 

Steward: Jana Medová 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

17.06.2021 Olympijské hry – prihláška, potvrdenie kvalifikácie, administratíva 

 

20.06.2021 Správa o činnosti DK SJF za rok 2020 na Valné zhromaždenie SJF 

 

22.06.2021 Prihlášky MSR mladých koní – sumarizácia a kontrola kvalifikačných kritérií  

 

24.06.2021 

Uznesenie z 24.06.2021: DK SJF schvaľuje zoznam účastníkov na MSR mladých koní podľa 

prijatých prihlášok, splnených kvalifikačných kritérií a ďalších podmienok účasti. MSR sa 

uskutočnia v kategórii Mladé 4-ročné kone a Mladé 7-ročné kone. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

09.07.2021 MS mladých koní – účastníci, kritériá 

 

13.07.2021 MS mladých koní – účastníci, kritériá 

 

14.07.2021 Prihlášky MSR seniorov a pony jazdcov – sumarizácia a kontrola kvalifikačných 

kritérií 

 

14.07.2021 Hlasovanie per-rollam 



Uznesenie zo 14.07.2021: DK SJF schvaľuje zoznam účastníkov na MSR seniorov a pony 

jazdcov podľa prijatých prihlášok, splnených kvalifikačných kritérii a ďalšich podmienok 

účasti. MSR sa uskutočnia v kategórii Seniori. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

14.07.2021 Team cup pri MSR 2021 – prihlášky, zoznam účastníkov 

20.07.2021 MS mladých koní – žiadosť o preverenie plnenia podmienok účasti koní na 

Sekretariát SJF 

 

20.07.2021 Zvolanie zasadnutia DK SJF 

 

Priebežne: 

Schvaľovanie rozpisov drezúrnych pretekov, výsledky, kvalifikácie jazdcov na CDI 

a aktualizácia zoznamu reprezentantov, e-mailová komunikácia, správy z činnosti 

a významných podujatí, vedenie webovej a facebookovej stránky. 

 

 

 

Zasadnutie 22.07.2021 online 

 

Zasadnutie otvorila a viedla M. Horná. 

 

Prítomní vzali na vedomie prijaté prihlášky na MS mladých koní 2021 vo Verdene. Teší ich, že 

SR bude mať na tomto podujatí zástupcov. 

Michael Bugan svoju prihlášku stiahol. 

Podľa pravidiel podujatia môže SR vyslať len 2 kone do každej vekovej kategórie. Keďže 

v kategórii 6-ročných koní sú 3 prihlásené kone, bude DK vyberať podľa lepších výsledkov zo 

súťaží danej kategórie. 

Okrem splnenia kvalifikačných kritérií podľa výsledkov je potrebné spĺňať podmienky účasti 

koní podľa príslušných pravidiel bod 2. Horse´s Entries o evidencii v plemennej knihe. 

Overenie sme žiadali od Sekretariátu SJF a ten od ZCHKS, do termínu zasadnutia sme však 

žiadne informácie o predmetných koňoch nedostali, preto požiadame jazdcov o preskúmanie 

a potvrdenie spĺňania daných podmienok.  

V kategórii 5-ročných koní sa uchádza o účasť kôň Fürstin a jazdec Péter Edmár, podľa 

dosiahnutých výsledkov spĺňajú požiadavky. 

V kategórii 6-ročných koní sa uchádzajú o účasť: 

Jágó – Ádam Patócs, Diamantina – Ádam Patócs, Kathmandu – Péter Edmár. Podľa 

dosiahnutých výsledkov všetky kone spĺňajú požiadavky, najlepšie výsledky dosiahol kôň 

Kathmandu, ktorý absolvoval okrem národných pretekov aj 4 štarty na CDI pretekoch 

s hodnotením od FEI špecializovaných rozhodcov. Kone Jágó a Diamantína absolvovali 



národné preteky prevažne kategórie B, oba s porovnateľnými výsledkami, preto sa prítomní 

dohodli, že výber medzi týmito koňmi nechajú na ich jazdca podľa jeho rozhodnutia, ktorý 

z koní má aktuálne lepšiu formu a mohol by dosiahnuť lepší výsledok. 

Jazdci budú informovaní a požiadaní o potvrdenie splnenia podmienok e-mailom ihneď po 

schôdzi DK pre urýchlenie procesu. 

Prítomní sa dohodli, že do nominačných prihlášok prihlásia všetky kone a do definitívnych 

potvrdí už iba vybrané kone po overení splnenia podmienok a výbere jazdca. 

 

Uznesenie č. 2:  

DK SJF schvaľuje nominačné prihlášky na MS mladých koní 2021 do Verdenu nasledovne: 

5-ročné kone – Fürstin – Péter Edmár 

6-ročné kone – Kathmandu – Péter Edmár, Jágó – Ádam Patócs, Diamantina – Ádam Patócs 

Jazdci potvrdia splnenie podmienok ohľadom evidencie v plemenných knihách. 

Do definitívnych prihlášok budú vybrané dva 6-ročné kone. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

M. Horná informovala o návrhu na kontrolu od p. Horvátha o rozdelení prostriedkov pre 

talentovanú mládež za všetky disciplíny. DK SJF má za drezúru k danému platné uznesenia, 

ktoré sú uvedené v zápisniciach a zo Sekretariátu SJF boli už zosumarizované. 

 

Členovia DK si upresnili výklad pravidiel Drezúrneho rebríčka 2021, priebežné výsledky budú 

skontrolované.  

 

Prítomní zhodnotili priebeh doterajších kategórii MSR a Team cupu pri MSR, ktoré hodnotia 

maximálne pozitívne a ďakujú sponzorom na hodnotné vecné ceny účastníkom. 

 

Predsedníčka DK poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

V Topoľčiankach, 22. 07. 2021 

 

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

  Michaela Horná     Linda Fraňová 

 

            

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

         Jana Balážová 


