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Správa o činnosti Záprahovej komisie SJF za rok 2017 
 

Komisia zasadala celkom 3x a to: 

27. 03. 2017 v Piešťanoch, 

28. 06. 2017 v Dolnej Strede a  

10. 10. 2017 v NŽ Topoľcianky. 

 

Komisia pracovala v zložení: 
Predseda: Ing. Ladislav HÁNA, 

Členovia: Ladislav GASPAROVICS st., 

 Michal ŠVAGERKO (do 28. 02. 2017). 

 Ing. Marek RURA, (od 17. 03. 2017). 

 Imrich VANKÓ st. 

 Bc. Jozef BUČKULIAK 

V roku 2017 došlo k zmene v zložení ZK. Začiatkom roka zanikol mandát p. Švagerka 

a predsedníctvo SJF schválilo od 17. 03. 2017 za člena ZK Ing. Ruru. 

 

Na rokovaniach ZK SJF sa zúčastnili členovia ZK: 

 Prítomní Ospravedlnení 

27. 03. 2017 v Piešťanoch, HÁNA, VANKÓ st. 

GASPAROVICS st., 

BUČKULIAK. 

RURA 

28. 06. 2017 v Dolnej Strede a  HÁNA, VANKÓ st. 

GASPAROVICS st., RURA. 

BUČKULIAK 

10. 10. 2017 v NŽ Topoľcianky. HÁNA, VANKÓ st., 

GASPAROVICS st., RURA, 

BUČKULIAK. 

- 

 

Komisia na svojich zasadnutiach a per rolam hlasovaniach prerokovala materiály 

1. Preklad a následné schválenie FEI pravidiel pre záprahové jazdenie. Návrh P-SJF 

schválilo. 

2. Odporučila predsedníctvu SJF schváliť TJ Žrebčín Motešice ako usporiadateľa 

Majstrovstiev Slovenska v disciplíne záprahy v roku 2017 a následne zmenu termínu 

MSR z 15. – 17. 9. 2017 na termín 01. – 03. 09. 2017. Návrhy P-SJF schválilo. 

3. Odporučila predsedníctvu SJF schváliť kvalifikačné kritériá na MS jednozáprahov 

v Mezohegesi a MS dvojzáprahov v Lipici. Návrh P-SJF schválilo. 

4. Odporučila predsedníctvu SJF schváliť pre organizátorov záprahových súťaží na 

národnej úrovni a hobby na rok 2017 výnimku z ustanovení uvedených v článku 144a 

bodoch 4. a 5. Všeobecných pravidiel SJF, aby na národných a hobby záprahových 

pretekoch mohli rozhodovať zahraniční rozhodcovia, ktorí nemajú FEI licenciu 

rozhodcu, ale iba národnú licenciu a aby hlavným rozhodcom mohol byť zahraničný 

rozhodca. Výnimku z článku 144a Všeobecných pravidiel SJF v bode 4 P-SJF 

schválilo a v bode 5 výžnimka nebola schválená. 

5. ZK navrhla predsedníctvu SJF zloženie širšej reprezentácie SR v disciplíne záprahy 

jazdcov Matúška, Mašír a Viochnová. Návrh P-SJF schválilo. 

6. ZK SJF odporučila Predsedníctvu SJF, aby podporili myšlienku vytvorenia 

Kontinentálnych majstrovstiev FEI pre kategórie jedno a dvojzáprahov a menom 

predsedu SJF zaslali na FEI list s podporným stanoviskom k iniciatíve Maďarskej 

jazdeckej federácie na schválenie Kontinentálnych majstrovstiev FEI pre kategórie 

jedno a dvojzáprahov. Návrh P-SJF schválilo. 

7. ZK SJF schváli nákup záprahového drezúrneho obdĺžnika prostriedkov vyčlenených 

v kapitole 9.6. rozpočtu SJF, o čerpaní ktorých rozhoduje Záprahová komisia. 
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8. Záprahová komisia žiadal predsedníctvo SJF o udelenie výnimky z čl. 144 ods. 4 

Všeobecných pravidiel SJF, aby rozhodcovia nad 75 rokov mohli rozhodovať 

záprahové súťaže. Návrh P-SJF schválilo. 

9. Záprahová komisia navrhla P-SJF priebežne uhrádzať organizátorom športových 

podujatí po ich uskutočnení a predložení požadovanej dokumentácie na sekretariát SJF 

(rozpis, výsledkové listiny, správu hl. rozhodcu) organizátorovi podujatia z kapitoly 

13.6 - Podpora organizátorom športových podujatí. Celkove bola organizátorom 

športových podujatí rozdelená čiastka 4 500,- €, z toho 1 000,- € nerozdelené 

prostriedky z roku 2016. Návrh na rozdelenie čiastky 4500,- € P-SJF schválilo. 

10. ZK žiadala, aby Predsedníctvo SJF vyčlenilo z rozpočtovej kapitoly 17.1. – Športová 

reprezentácia pre disciplínu záprahy v tomto roku čiastku 6 000,- € a určilo 

podmienky na čerpanie týchto prostriedkov. 

11. ZK súhlasila s návrhom rozhodcovského zboru na M-SR 2017 v záprahoch v zložení: 

Mikuláš Peter – hlavný rozhodca, členovia: Juhász Peter, Uhrovčík Ivan, Kohútová 

Edita, Stehlíková Hana, Ing. (ČR). 

12. ZK odporučila predsedníctvu SJF schváliť aktualizovanú smernicu SKÚŠKY 

ZÁKLADNÉHO VÝCVIKU JAZDCA pre disciplínu záprahy a záprahy – pony.  

P-SJF návrh neschválilo. 

13. ZK prerokovalo Návrh kľúča na rozdelenie podpory pre organizátorov športových 

podujatí na rok 2018, ale návrh nebol v ZK schválený. 

14. ZK odporučila Predsedníctvu SJF schváliť za usporiadateľa M-SR v záprahoch 

JK pri NŽ Topoľčianky a termín konania M-SR v záprahoch 15. až 16. 9. 2018. 

15. ZK súhlasila, aby sa z prostriedkov rozpočtu SJF vyčlenených pre ZK na rok 2018 

uhradili náklady na preškolenia rozhodcov a vyškolenia nových rozhodcov pre 

disciplínu záprahy a aby sa školenie uskutočnilo dňa 17. 02. 2018 v hoteli Agátka, 

Chorvátsky Grob, miestna časť Čierna Voda pod vedením školiteľa Ing. Jiří Kunát. 

 

Školenia a sústredenia 

V disciplíne záprahy sa v roku 2017 neuskutočnilo žiadne školenie pre činovníkov. 

 

Sústredenia záprahových jazdcov v termíne 21. – 23. 06. 2017 v priestoroch NŽ Topoľčianky 

pod vedením p. Gašpara a p. Matušku sa zúčastnilo 7 jazdcov a 8 koní z 3 členských 

subjektov SJF. 

 

Výjazdy na významné a najdôležitejšie preteky v sezóne a dosiahnuté umiestnenia 

V roku 2017 na medzinárodných pretekoch CAI nás reprezentovali iba jazdci NŽ Topoľčianky 

a to p. Matuška a Mašír, ktorí sa zúčastnili: 

Dátum a miesto konania Úroveň  Umiestnenie 

20. 04. 2017 Kladruby n. L. CAI3* H2 Miroslav MATÚŠKA 3 

  Jozef MAŠÍR 25 

03. 05. 2017 Fabiansebestyen CAI3* H2 Miroslav MATÚŠKA 7 

  Jozef MAŠÍR 18 

15. 06. 2017 Altenfelden CAI3* H2 Miroslav MATÚŠKA 3 

  Jozef MAŠÍR 21 

20. 09. 2018 v Lipici CH-M-A 2 Miroslav MATÚŠKA 18 

  Jozef MAŠÍR Vet. E 

 

Na Slovensku sa v roku 2017 uskutočnilo celkove 14 záprahových pretekov a to: 

Kombinovaný halový maratón 2x, 

Kombinovaný maratón 1x 
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Kombinovaná súťaž (drezúra + parkúr) 1x 

Kompletná záprahová súťaž  2x 

Hobby záprahová súťaž 8x 

 

V porovnaní s rokom 2016 sa zvýšil počet pretekov o 2 preteky organizované členskými 

subjektmi SJF. Potešiteľné je, že sa podarilo usporiadať 2 kompletné záprahové súťaže. 

 

MSR 2017 – stručná rekapitulácia 

MSR 2017 sa uskutočnilo v Motešiciach v termíne 01. až 03. 09. 2017. Do súťaže sa 

prihlásilo 6 jazdcov H1 so 7 koňmi. V rámci otvorenej súťaže štartoval aj 1 záprah z ČR. 

Na drezúrnej skúške bol vylúčený 1 jazdec. Druhý deň na maratóne boli 1 jazdec vylúčený 

a jeden neštartoval kvôli zdravotným problémom koňa. Tretí deň na záprahovom parkúre boli 

vylúčení 3 jazdci. Kompletnú súťaž ukončil Ján Bíro z NŽT a stal sa majstrom SR v H1 

a zároveň aj víťaz otvorenej súťaže. 

Neprihlásil sa žiadny slovenský dvojzáprah a teda v rámci MSR 2017 sa kategória H2 

neuskutočnila. 

 

Zhodnotenie kvality reprezentácie jazdcov a koní v roku 2017 

Celkové 18. miesto na MS dvojzáprahov v Lipici p. MATÚŠKU je vynikajúcim výsledkom 

v silnej medzinárodnej konkurencii. 

Slovenské záprahové jazdenie v roku 2017 na medzinárodných záprahových súťažiach CAI 

reprezentovali však iba 2 jazdci NŽ Topoľčianky. 

Ostatní záprahoví jazdci sa zúčastňovali iba CAN v okolitých krajinách (ČR, Maďarsko 

a Poľsko).  

Za pozornosť stojí 1. Miesto p. Gajana v poľskom Kołaczyce 12. až 13. augusta 2017 – 

kompletná súťaž CAN H2 a taktiež 4. a 5. miesto p. Gašparíka v maďarskom Ácsi v termíne 

12. až 14. 05. 2017– kompletná súťaž CAN-B H2. 

 

Koncepcia plánu rozvoja disciplíny na rok 2018 

V súvislosti s nízkym počtom záprahových jazdcov ZK SJF zastáva názor, že je potrebné 

podporovať všetkých záprahových jazdcov od začiatočníkov až po reprezentantov a taktiež 

všetkých organizátorov záprahových súťaží s preferovaním kombinovaných a kompletných 

súťaží. 

Zníženie rozpočtu pre disciplínu záprahy v porovnaní s rokom 2017 však výrazne obmedzuje 

možnosti poskytovania podpory a preto je potrebné sa zamerať najmä na podporu 

talentovaných detí, juniorov a začínajúcich jazdcov s cieľom rozšíriť základňu záprahových 

jazdcov a koní. 

Je nutné usporiadať v tomto roku SZVJ-A. 

Podporu pre organizátorov športových podujatí rozdeliť podľa dohodnutého kľúča. 

Hľadať sponzorov pre disciplínu záprahy. 

V rámci propagácie záprahových podujatí využiť všetky dostupné elektronické médiá 

na spropagovanie záprahového športu. 

Pokúsiť sa o získanie nových adeptov záprahového jazdenia v stredných odborných 

poľnohospodárskych školách. 

Pokračovať vo vzdelávaní jazdcov formou sústredení a s prípravou nových činovníkov 

pre záprahové súťaže. 

Spolupracovať so záprahovými odborníkmi a komisiami pre záprahy z okolitých krajín, 

najmä z ČR, Maďarska, Rakúska a Poľska. 

 

Vypracoval Ing. Ladislav Hána 

Dňa 29. 04. 2018 


