
ZÁPISNICA  

zo schôdze Drezúrnej komisie SJF  

24. 11. 2018 v Martine 

 

 

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

 

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

schôdza je uznášaniaschopná. 
 

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

Fraňová. 

ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 
PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 
 

 

Hlasovania per rollam, ktoré sa uskutočnili od poslednej schôdze DK 25.02.2018 v Ivanke pri 

Dunaji 

 

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnilo prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per 
rollam) v čase od 25.02.2018 do 24.11.2018, DK SJF prijala nasledovné uznesenia:  
 

20.03.2018 

Uznesenie č. 2: DK SJF schvaľuje príspevok vo výške 400€ na Galavečer SJF. 
ZA: 5 (Balážová, Fraňová, Pechová, Spišáková, Valentová) 

PROTI: 1 (Vančo) 
ZDRŽAL SA: 1 (Horná) 
Uznesenie prijaté. 
 

 

14.04.2018 

Uznesenie č. 3: DK SJF schvaľuje zbor rozhodcov na MSR 13.-15.7.2018 v zložení Iľja Vietor 
(hlavný rozhodca), Peter Juhász, Péter Hansághy, Iva Schutzová, Miklos Berényi a Zoltán 
Pruttkay. A zbor rozhodcov na MSR Pony 27.-29.7.2018 v zložení Peter Juhász (hlavný 
rozhodca), Péter Hansághy, Iva Schutzová, Simona Fialová, Miklos Berényi a Zoltán Pruttkay. 
ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 
PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 
 



27.04.2018 

Uznesenie č. 4: DK SJF vyhovuje žiadosti jazdkyne paradrezúry Paulíny Cigánikovej, nar. 17.7 
2004, o udelenie výnimky pri praktickej časti skúšok základného výcviku jazdca z dôvodu 
zrakového handikepu. Praktická časť SZVJ bude pozostávať z drezúrnej úlohy stupňa Z. 
ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 
PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 
 

 

10.06.2018 

Uznesenie č. 5: Na základe splnenej kvalifikácie DK SJF doplňuje do zoznamu 
reprezentantov SR v drezúre nasledovné dvojice: 
Lucia Krivosudská - Amadeus 791 - CPEDI 

Lucia Vladovičová - Sterngreifer - CPEDI 

Sofia Laura Petranová - Piaf - CDICh 

Zoya Ledecká - Bünteeichen Nivaro - CDICh 

Denisa Valentová - Beau Van De Zelm - CDI malá runda, stredná runda 

ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 
PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 
 

 

28.06. 2018 

Uznesenie č. 6: DK SJF schvaľuje výpravu na FEI Majstrovstvá Európy mladých jazdcov, 
juniorov a detí v drezúre vo Fontainebleau (FRA): 
Juniori - Lea Jakubíková, kôň Da Felice 

Deti - Sofia Laura Petranová, kôň Piaf 
ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 
PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 
 

 

15.10.2018 

Uznesenie č. 7: DK SJF schvaľuje Technické podmienky MSR 2019, rovnaké ako v roku 

2018. 

ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 
PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 
 

 

 

 

 



Schôdza 24. 11. 2018 v Martine 

M. Horná informovala ostatných členov o dôležitých uzneseniach z posledného zasadnutia P-

SJF, ktoré sa konalo 13. 11. v Bratislave a zhodnotila sezónu 2018.  
V sezóne 2018 sa slovenskí jazdci zúčastnili až 57 drezúrnych pretekov, čo je historicky 
najviac. Za posledné obdobie je badať výrazný nárast počtu absolvovaných štartov. Jedným z 
dôvodov prečo majú jazdci motiváciu viac súťažiť je aj to, že sú za svoje úspechy oceňovaní 
na Drezúrnom galavečeri a po rokoch konečne aj na Galavečeri SJF. Na Slovensku sa v 

uplynulej sezóne konalo 21 pretekov a Slováci sa zúčastnili aj 36 pretekov v zahraničí, z toho 
6 CDI a 30 národných pretekov v Maďarsku (15), Česku (11), Rakúsku (8) a Poľsku (1). Záujem 
jazdcov štartovať v zahraničí je potešiteľný, môžu si tam zmerať sily so zahraničnou 
konkurenciou prípadne získať hodnotenie aj iných rozhodcov. Zároveň to však poukazuje na 

fakt, že na Slovensku je žiaľ nedostatok drezúrnych pretekov, ktoré by naplnili potreby jazdcov. 
Jazdci absolvovali spolu oveľa viac súťaží aj štartov, len v rebríčku je za sezónu 2018 
evidovaných 354 súťaží (2017=268, 2016=192) a 1352 štartov (2017=1064, 2016=724). Do 

drezúrneho rebríčka bolo zahrnutých 58 seniorov (vrátane mladých jazdcov), 29 juniorov, 21 
detí a 143 koní. V pony rebríčku súťažilo v roku 2018 15 jazdkýň s 20 pony. Vrcholom sezóny 
boli MSR, ktoré tradične zorganizoval overený organizátor JK pri NŽ Topoľčianky. MSR sa 
uskutočnili v kategórii seniorov, mladších juniorov, detí a prvýkrát v histórii aj v kategórii 
pony. Počas sezóny prebiehala aj celoročná súťaž Kritériá mladých koní, ktorej sa zúčastnilo 

33 mladých koní vo veku 4-7 rokov. Slovensko v roku 2018 reprezentovalo na medzinárodných 
pretekoch 5 jazdcov drezúry a 2 jazdci paradrezúry. Na ME vo Francúzsku nás v junioroch 
reprezentovala Lea Jakubíková a v deťoch Sofia Laura Petranová. Počas zimnej prípravy DK 
zorganizovala 5 drezúrnych sústredení s Gyula Dallosom a 3 s Karolínou Žižkovou. Pred 
začiatkom sezóny sa konalo doškolenie drezúrnych rozhodcov z drezúrnych pravidiel 
a praktického hodnotenia s Ivou Schützovou. Počty jazdcov a koní v jednotlivých rebríčkoch, 
MSR, KMK, výrazne narastajúce počty štartov a viac koní a štartov aj na vyšších stupňoch 
obtiažnosti naznačujú, že všetky vyššie spomínané aktivity Drezúrnej komisie SJF smerujú 
drezúru na Slovensku správnym smerom. 

Prítomní podrobne prediskutovali rôzne témy a prijali nasledovné uznesenia: 

Uznesenie č. 8: DK SJF schvaľuje výsledky Drezúrneho rebríčka 2018 a Drezúrneho pony 
pohára 2018. 
ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 
PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 
 

 

Uznesenie č. 9: DK SJF schvaľuje výsledky celoročnej súťaže Kritérií mladých koní 2018 
v zmysle schválených pravidiel 25.02.2018 (uznesenie č. 8). Pridelené finančné prostriedky 

v kapitole 14.2 rozpočtu SJF  na KMK 3000€ rozdeľuje nasledovne:  
500€ - náklady na vyhodnotenie prvých 5 koní na Drezúrnom galavečeri (plakety, ceny, účasť) 
2500€ - podpora zúčastneným koňom, rozdelená rovnako ako minulý rok, t.j.: 



1.miesto 500€ 

2. miesto 450€ 

3. miesto 350€ 

4. miesto 300€ 

5. miesto 250€ 

6. miesto 200€ 

7. miesto 150€ 

8. miesto 130€ 

9. miesto 100€ 

10. miesto 70€ 

ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 
PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 
 

 

Uznesenie č. 10: DK SJF schvaľuje výsledky prémiovaných súťaží v drezúre za sezónu 2018 v 

zmysle schválených pravidiel z  25. 2. 2018 (uznesenie č. 7) a schvaľuje vyplatenie prémií spolu 

vo výške 1100€ z rozpočtu DK jednotlivým jazdcom (resp. klubom) podľa priloženého 
dokumentu. 

ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 
PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 
 

 

Uznesenie č. 11: DK SJF navrhuje vyplatiť reprezentantom SR v drezúre odmenu spolu výške 
300€ z rozpočtu DK za významné úspechy počas sezóny 2018 nasledovne: 

Lea Jakubíková – za reprezentáciu na ME juniorov vo Francúzsku – 150€ 

Sofia Laura Petranová – za reprezentáciu na ME detí vo Francúzsku – 150€ 

ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 
PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 
 

Podpora organizátorom športových podujatí je tento rok už v kompetencii jednotlivých oblastí, 
ktoré majú na to pridelené finančné prostriedky. DK SJF v minulých rokoch navrhla model 
vyplácania financií organizátorom, zohľadňujúci nielen samotnú organizáciu pretekov, ale aj 

dodržiavanie stanovených termínov pre dodanie rozpisov a výsledkov vo Všeobecných 
pravidlách SJF. DK si váži každého organizátora, ktorý zorganizuje drezúrne preteky, preto 
jedna časť dotácie bola fixná pre každého organizátora za pretekový deň, ďalšie príplatky 
záviseli od plnenia povinností voči SJF, keďže termíny zasielania rozpisov a výsledkov od 
organizátorov neboli veľmi často dodržané. Najprv boli organizátori len upozornení, že sa tieto 
termíny budú pri rozdeľovaní financií zohľadňovať, ďalší rok sa to aj uplatnilo. Nastalo 

zlepšenie situácie, keďže organizátori boli finančne motivovaní a v roku 2017 z 22 pretekov 



termíny dodržali pri 11, pričom v 2016 z 18 pretekov bolo všetko načas len 5x. DK trvá na tom, 
aby tento model bol využívaný aj naďalej a teda aj za sezónu 2018. Má za to, že v dnešnej dobe 
nie je možné, aby sme na výsledky z pretekov čakali aj týždeň a organizátor ak chce mať na 
pretekoch účastníkov musí rozpis zverejniť v dostatočnom časovom predstihu. 

Uznesenie č. 12: DK SJF odporúča jednotlivých oblastiam SJF pri prideľovaní finančných 
prostriedkov organizátorom pretekov zohľadňovať okrem samotnej organizácii aj počet 
pretekových dní a dodržiavanie termínov pre zasielanie rozpisov a výsledkov. K tomuto účelu 
viedla DK evidenciu, ktorá tvorí prílohu tejto zápisnice. 
ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 
PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 
 

 

Uznesenie č. 13: DK SJF sa odvoláva voči uzneseniu P-SJF z 13.11.2018 ohľadom doplatenia 
50€ z rozpočtu DK SJF p. Potockému. Rozhodnutie P-SJF pokladá za neopodstatnené, pretože 
podmienky, podľa ktorých boli prideľované príspevky platili rovnako pre každého 
organizátora. P-SJF schválilo tieto podmienky a dokonca ich odporúčalo uplatniť aj v iných 
disciplínach. P-SJF si neoverilo fakty, argumenty podľa, ktorých rozhodlo sa nezakladali na 
pravde, rozhodlo bez prítomnosti zástupcu DK, pričom v prípade iných sťažností na danom 
zasadnutí svoje rozhodnutie odložilo z dôvodu neprítomnosti dotknutých osôb. Členovia DK 
SJF nesúhlasia s týmto uznesením, odvolávajú sa voči nemu a žiadajú opätovné posúdenie. 
ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 
PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 
 

 

Uznesenie č. 14: DK SJF sa uzniesla na tom, že Výkonnostný drezúrny rebríček pre rok 2018 
/ďalej VDR 2018/ bude zostavený podľa pravidiel Drezúrneho rebríčka 2018 - schválené DK 
dňa 25.02.2018 (uznesenie č. 11). Body určia poradie jazdcov v kategórii deti, juniori a mladí 
jazdci do 23 rokov. Do VDR 2018 budú automaticky zaradení všetci jazdci zúčastňujúci sa 
drezúrnych pretekov. Kritériom na zaradenie do vyhodnotenia talentovanej mládeže bude: 

a) splnenie podmienky stanovenej DK pred začiatkom sezóny (uznesenie č. 13 z 
25.02.2018)  

b)  splnenie podmienky stanovenej uznesením č. 15 XIII. VZ SJF, teda maximálne 20% 
zo všetkých jazdcov do 23 rokov z výkonnostného rebríčka.  

Týmto jazdcom budú pridelené finančné prostriedky pre drezúru rozdelené rovným dielom. 
VDR 2018 tvorí prílohu tejto zápisnice. 
ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 
PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 
 

 



Uznesenie č. 15: DK SJF schvaľuje vyplatenie 230€ za vedenie Drezúrneho rebríčka 2018. 
ZA: 6 (Balážová, Fraňová, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 
PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 (Horná) 
Uznesenie prijaté. 
 

 

Uznesenie č. 16: Z poverenia P-SJF navrhuje DK oceniť na Galavečeri SJF najlepších jazdcov 

a kone za rok 2018 v jednotlivých kategóriách, t.j. prvého jazdca roka v senioroch, junioroch, 

deťoch, pony jazdcov a koňa roka a KMK podľa celoročných rebríčkov. Mená ocenených dodá 
Sekretariátu SJF M. Horná. Zároveň však DK navrhuje, aby P-SJF uplatnilo rovnaké kritériá 
pre všetky disciplíny. 
ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 
PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 
 

 

DK SJF sa ďalej zaoberala sťažnosťou p. Markovičovej z 02.07.2018 ohľadom nezrovnalostí 
na drezúrnych pretekoch konaných 30.06. - 01.07. v Motešiciach. Upozornila na problémy vo 

vyhlasovaní výsledkov a chybných výsledkov. DK SJF o tejto záležitosti diskutovala 
prostredníctvom e-mailov už pri jej doručení (02.07.2018), následne aj v osobnom rozhovore 

členov DK M. Hornej a P. Vanča s p. Markovičovou. Na zasadnutí v Martine členovia DK 
zhodnotili, že aj vo výsledkoch z 01. - 02 .09 z Motešíc sa vyskytli chyby vo výsledkoch, ktoré 
však boli na žiadosť M. Hornej odstránené, jednalo sa o chybnú penalizáciu na omyly. Tiež sa 
objavili podnety aj na predošlé preteky v Motešiciach, kedy malo dôjsť k drobným problémom. 

Keďže však DK SJF žiaden oficiálny podnet nedostala, týmto záležitostiam sa ďalej nebude 
venovať.  
 

 

DK SJF následne prediskutovala organizáciu Drezúrneho galavečera, ktorý bude spojený 
s ocenením najúspešnejších jazdcov a koní za sezónu 2018. Členovia DK zaznamenali veľmi 
pozitívne ohlasy za dva ročníky Drezúrneho galavečera a veľký záujem zo strany jazdcov 
o ďalší ročník. DK vidí pozitívny vplyv Drezúrneho galavečera a motiváciu jazdcov 
zúčastňovať sa pretekov pre lepšie umiestnenie v drezúrnom rebríčku, rovnako DK pokladá 
ocenenie jazdcov za ich výsledky za morálnu povinnosť, preto sa prítomní dohodli na 
podrobnostiach organizácie ďalšieho ročníka Drezúrneho galavečera. 
 

 

Uznesenie č. 17: DK SJF zorganizuje Drezúrny galavečer, na ktorom ocení najúspešnejších 
jazdcov a kone za sezónu 2018. 
ZA: 7 (Balážová, Fraňová, Horná, Pechová, Spišáková, Valentová, Vančo) 
PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté. 



Členovia DK ďalej prediskutovali plány v oblasti vzdelávania, pravidelného doškolenia 
rozhodcov a organizácii sústredení. Tieto aktivity budú prioritou počas zimnej prípravy, 
konkrétnejšie sa nimi bude DK zaoberať po zistení možností, záujmu a rozpočtu na ďalší rok. 
 

 

M. Horná poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

 

V Martine, 24. 11. 2018 

 

 

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

  Ing. Michaela Horná, PhD.    Linda Fraňová 

 

            

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

         Janka Balážová 

 




