
ZÁPISNICA  

zo zasadnutia Drezúrnej komisie SJF  

21. 11. 2020 online 

 

 

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

Paraskevi, Valentová Denisa, Vančo Peter 

 

Zasadnutie Drezúrnej komisie SJF sa uskutočnilo online prostredníctvom videokonferencie. 

Prítomní boli všetci 7 členovia, zasadnutie bolo uznášaniaschopné. 

 

Uznesenie č. 1: Zapisovateľom zápisnice bude M. Horná a overovateľmi D. Valentová a J. 

Balážová. 

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 13.06.2020 v 

Topoľčiankach 

 

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

rollam) v čase od 13.06.2020 do 20.11.2020, DK SJF prijala nasledovné uznesenia:  

 

 

22.06.2020 

Žiadosť TJ Žrebčín Motešice o udelení výnimky pre účasť na MSR dvojice Tamara Polláková 

s koňom Únava.  

Stanovisko Drezúrnej komisie SJF ohľadom udelenia výnimky z kvalifikačných kritérií na 

MSR. Všetci členovia komisie sa vyjadrili, že nesúhlasia s udeľovaním akýchkoľvek 

výnimiek. Kvalifikačné kritériá sú nastavené veľmi mierne, aby ich mohli veľmi ľahko všetci 

splniť, no zároveň nám ide o zachovanie významu MSR s patričnou prípravou. Pri udeľovaní 

výnimiek potom kritériá nemajú zmysel. Aj vzhľadom ku koncepcii smerovania nášho športu 

nie je v poriadku, aby kôň, ktorý nikdy predtým neštartoval, sa rovno zúčastnil MSR mladých 

koní. 

 

 

23.06.2020 

Žiadosť TJ Žrebčín Motešice o preloženie termínu MSR mladých koní a pony. 

Stanovisko DK – Drezúrna komisia SJF nemá právomoc rozhodovať o termínoch MSR, tie 

schvaľuje Predsedníctvo SJF, ktorému bola žiadosť postúpená. 

 

 



02.07.2020 

Uznesenie č. 2: DK SJF menuje zbor rozhodcov na MSR v drezúre 17.-19.7.2020 v zložení: 

Iľja Vietor (SVK) - hlavný rozhodca 

Peter Juhász (SVK) 

Iva Schützová (CZE) 

Ilona Kružíková (CZE) 

Simona Fialová (CZE) 

Zoltán Prutkay (HUN) 

Technický delegát - Pavol Gašpar (SVK) 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

 

21.07.2020 

Uznesenie č. 3: DK SJF nominuje na ME v drezúre 2020 nasledovných reprezentantov: 

  

Deti - jednotlivci + družstvo: 

Sofia Laura Petranová - kôň Alice im Wunderland 

Lara Dangl - kôň Giovanni 

Tamara Polláková - kôň Przedswit XIX-16 SK/Chocolate 

  

Juniori - jednotlivci: 

Zoya Ledecká - kôň Si Belle 2 

Martina Výbohová - kôň Enimo  

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

Poznámka: Martina Výbohová, sa nakoniec rozhodla nezúčastniť sa ME juniorov. 

 

 

29.07.2020 

Uznesenie č. 4: DK SJF navrhuje P-SJF menovať na ME v drezúre detí a juniorov za 

vedúceho ekipy Ádáma Pátocsa, veterinára Jána Kasiča a reprezentačného trénera Luciu 

Naštickú. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

 

03.08.2020 

DK SJF zaslala na základe požiadavky P-SJF upravený návrh rozpočtu komisie. 

 



29.08.2020 

Uznesenie č. 5: DK SJF schvaľuje žiadosť paradrezúrnej jazdkyni Lucii Krivosudskej 

zúčastňovať sa na národných pretekoch v drezúre na Slovensku, schvaľuje tejto jazdkyni 

používanie pomôcok, ktoré má schválené podľa FEI pre súťaže v paradrezúre aj na 

drezúrnych pretekoch. Jazdkyňa bude v súťažiach vyhodnocovaná v samostatnom poradí. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

 

06.09.2020 

Uznesenie č. 6: DK SJF schvaľuje zmeny pre Drezúrny rebríček 2020 oproti minulým rokom 

podľa pripravovaných predložených pravidiel. 

ZA: 0 

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

ZDRŽAL SA: 1 (Spišáková) 

Uznesenie neprijaté 

 

 

15.09.2020 

Uznesenie č. 7: DK SJF vzhľadom k pokročilému termínu schvaľuje pre rok 2020 pravidlá 

Drezúrneho rebríčka bez zmien oproti minulému roku a plánované zmeny budú platiť pre 

ďalšiu sezónu. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 1 (Spišáková) 

Uznesenie prijaté. 

 

29.09.2020 

Prijatá sťažnosť Zuzany Hunovej voči správaniu trénerky Viery Dobiášovej Poláčkovej, ktorá 

na pretekoch vo Vígľaši 26.9. jazdila kone Alice im Wunderland a Piaf svojej zverenkyne 

Sofii Laure Petranovej pred štartom v oboch súťažiach, čím porušila pravidlá. 

Stanovisko DK – Drezúrna komisia SJF berie sťažnosť na vedomie, súhlasí, že došlo 

k porušeniu platných Drezúrnych pravidiel SJF a odporúča obrátiť sa na Disciplinárnu 

komisiu SJF, ktorá môže danú vec prešetriť a vyvodiť dôsledky. Okrem toho, priamo na 

pretekoch mal byť podaný viacerými účastníkmi protest hlavnému rozhodcovi, ktorý mal 

k danej veci zaujať stanovisko na mieste, záver preveríme. 

 

 

21.10.2020 

Uznesenie č. 8: DK SJF schvaľuje Technicko-organizačné podmienky MSR v drezúre 2021 

pre organizátora a predkladá ich P-SJF na schválenie. 

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

PROTI: 0 



ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

 

16.11.2020 

Uznesenie č. 9: DK SJF navrhuje P-SJF schváliť účasť na MS mladých koní 9.-13. 12. 2020 

Verden (GER) týmto jazdeckým dvojiciam: 

Michael Bugan - Zauber der Venus - 5-ročné kone 

Michael Bugan - Dark Dionysos B - 7-ročné kone 

Ádám Patócs - Diamantina - 5-ročné kone 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

Poznámka: Michael Bugan nakoniec účasť s koňom Zauber der Venus zrušil. 

 

 

 

Zasadnutie 21.11.2020 

 

Zasadnutie otvorila a viedla M. Horná, ktorá informovala o dôležitých informáciách 

a povinnostiach vyplývajúcich z P-SJF a Sekretariátu SJF. 

 

Časť nerozdelených finančných prostriedkov zo ZSO, ktorá pripadla drezúre, by mala byť 

rozdelená podľa odporúčaní DK. V tejto veci prijala DK návrh od TJ Žrebčín Motešice na 

rozdelenie týchto prostriedkov v celkovej výške 1900€ za organizáciu niekoľkých pretekov 

a výsledkov ich jazdcov. Keďže táto suma ďaleko presahuje aktuálne prostriedky vo výške 

510€, nemôže DK návrh prijať. Takisto návrh nezohľadňuje všetkých organizátorov a jazdcov 

ZSO, ak by mali byť použité rovnaké kritériá, bol by potrebný niekoľkonásobne vyšší 

rozpočet. Členovia DK prediskutovali viaceré varianty rozdelenia, avšak obmedzený rozpočet 

limituje možnosti. Vzhľadom k tomu, že jazdci získavajú finančné prostriedky z iných kapitol 

rozpočtu SJF, napr. z talentovanej mládeže, reprezentácie, podpory sústredení atď. sa DK 

dohodla na rozdelení pridelených prostriedkov pre organizátorov drezúrnych pretekov v ZSO, 

ktorí každoročne organizujú niekoľko pretekov a to rovným dielom. 

 

Uznesenie č. 10: DK SJF navrhuje ZSO rozdeliť pridelené finančné prostriedky 510€ 

organizátorom drezúrnych pretekov JK pri NŽ Topoľčianky, TJ Žrebčín Motešice a JK 

Czajlík Ranch Dunajský Klátov a to rovným dielom, t.j. 170€. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 



Členovia DK prediskutovali rozdelenie pridelených prostriedkov z MŠVVŠ pre talentovanú 

mládež vo výške 1541€. Žiaľ, táto suma je výrazne nižšia oproti minulému roku kedy bola pre 

drezúru vyčlenená čiastka takmer 6000€ a teda aj jazdci dostanú výrazne nižší príspevok. P-

SJF stanovilo podmienku rozdelenia rovnakej sumy pomerom do 20% rebríčka jazdcov do 23 

rokov. Členovia DK sa dohodli prideliť sumu maximálne možnému počtu jazdcov aj za cenu 

nižšej sumy, aby boli podporení viacerí a tiež deti, ktoré majú oproti jazdcom do 23 rokov 

výrazne nižšiu šancu umiestniť sa na popredných priečkach. 

 

Uznesenie č. 11: DK SJF schvaľuje Výkonnostný rebríček drezúrnych jazdcov do 23 rokov 

zostavený podľa Drezúrneho rebríčka 2020 pre potreby vyplácania dotácií pre talentovanú 

mládež a v zmysle usmernení P-SJF schvaľuje rozdelenie 1541€ prvým 15 jazdcom rovným 

dielom, t.j. 103€.  

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

M. Horná informovala o stave rozpočtu. Rozpočet SJF na rok 2020 stále nie je schválený 

a jednotlivým komisiám bola pridelená predbežná suma 1000€. Keďže zatiaľ nie je známy 

celkový rozpočet, nateraz nebude DK rozdeľovať dotácie za sezónu ako v minulosti napr. za 

MSR, KMK, účasť na MS a ME, organizovanie významných podujatí a pod. Z dôvodu 

neznámeho rozpočtu a rovnako v súčasnej situácii v súvislosti s korona vírusom nebude DK 

zatiaľ organizovať sústredenia pre jazdcov a školenia rozhodcov. Ihneď ako bude schválený 

rozpočet, bude DK o tom rozhodovať. 

 

Uznesenie č. 12: DK SJF schvaľuje výsledky Kritérií mladých koní v drezúre 2020. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

Pre veľmi malý počet pony jazdcov v uplynulej sezóne sa členia DK dohodli nerozdeľovať 

pony jazdcov do 2 vekových kategórii, ale vyhodnotiť Pony rebríček v 1 spoločnej vekovej 

kategórii podľa rovnakých pravidiel ako v Drezúrnom rebríčku. Vyhodnotenie prediskutuje 

s Pony komisiou SJF. 

 

Uznesenie č. 13: DK SJF schvaľuje zostavenie Pony rebríčka v drezúre za rok 2020 v jednej 

spoločnej kategórii podľa výsledkov Drezúrneho rebríčka 2020. 

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

PROTI: 0 

ZDRŽAL SA: 0 

 Uznesenie prijaté. 

 

 



Členovia DK prediskutovali Technicko-organizačné podmienky MSR 2021, 

kategórie, podmienky kvalifikácie a prihlasovania sa. Nový dokument bude pripravený podľa 

dohodnutých podmienok a schválený ako celok. 

 

Prítomní sa dohodli na nutnosti úpravy pravidiel Drezúrneho rebríčka, ktoré chceli aplikovať 

už v sezóne 2020, avšak pre komplikácie v priebehu sezóny, zastavenie sezóny a pod. sa už 

v pokročilom termíne rozhodli členovia DK nič nemeniť. K pravidlám bude zvolaná 

samostatná schôdza. 

 

M. Horná informovala o prijatej faktúre od organizátora CDI Zakrzów za neskoré odhlásenie 

jazdcov, ktorú budú musieť dotknutí jazdci uhradiť. Keďže odhlásenie prebehlo asi 10 dní 

pred pretekmi z odôvodnených príčin, M. Horná požiadala GS o písomnú žiadosť 

o odpustenie pokuty s potvrdeniami, že sa daní jazdci pretekov nemohli zúčastniť. V tejto 

situácii s meniacimi sa opatreniami v súvislosti s covid-19, nie je vhodné vymáhať od jazdcov 

pokuty za odhlásenie z pretekov. 

 

Per-rollam bola schválená výprava na MS mladých koní vo Verdene. M. Horná informovala, 

že podľa usmernení si jazdci hradia účasť individuálne, no napriek tomu navrhuje požiadať P-

SJF aspoň o pridelenie časti reprezentačnej výstroje pre účastníkov. 

 

Predsedníčka DK poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie ukončila. 

 

V Topoľčiankach, 21. 11. 2020 

 

 

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

  Michaela Horná     Denisa Valentová 

 

            

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

         Janka Balážová 


