
                  SPRÁVA O ČINNOSTI SKOKOVEJ KOMISIE SJF ZA ROK 2019 

Skoková komisia SJF pracovala v zložení: Tomáš Kuchár – predseda a  členovia - Andrej Hollý, Andrea 

Machalová, Zdeno Kuchár a Petra Zálešáková. 

Komisia uskutočnila dve zasadnutia členov -  11.02.2019 vo Zvolene a 23.10.2019 v Šamoríne.                                     

V priebehu roka 8 krát prerokúvala a schvaľovala uznesenia  mailovou komunikáciou formou per 

rollam /17.03.,05.06.,07.06.,28.06.,19.07.,07.09.,25.11.,29.11./ 

Komisia formou per rollam schválila pravidlá pre tvorbu a zverejňovanie výsledkov jazdcov 

v rebríčkoch a obdobie za ktoré sa zarátavali body do rebríčkov pre sezónu 2019. Výkonnostné 

rebríčky boli schválené za účelom vyhodnotenia Talentovanej mládeže podľa požiadaviek 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu ako aj pre vyhodnotenie najúspešnejších jazdcov  roka 

2019 na Galavečere SJF. Tieto rebríčky mali rozdielne obdobie zarátavania bodov. 

V roku 2019 riešila komisia aj Technicko-organizačné podmienky pre organizáciu MSR v skoku, ktoré 

rozdelila na dva termíny, zároveň dohodla a schválila termíny a organizátorov obidvoch termínov a 

staviteľov parkúrov na tieto podujatia. MSR za rok 2019 v skoku sa konali v kategóriách deti, juniori, 

pony a družstvá v termíne 09.-12.07.2019 v Liptovskej Sielnici so staviteľkou parkúru Janou Holou 

/CZE / a mladí jazdci, ženy, seniori A, mladé kone a družstvá v termíne 03.-06.09.2019 v Pezinku so 

staviteľom  Eduardom Petrovičom / CRO /. Obidva termíny majstrovstiev mali veľmi dobrú úroveň 

organizácie a vcelku slušnú účasť jazdcov. 

Skoková komisia sa zamerala na podporu  sústredení, kde príspevkom podporila Skokové sústredenie 

pre všetky vekové kategórie s holandským trénerom a jazdcom Albertom Voornom, ktorý sa môže 

pochváliť druhým miestom v skokoch na olympiáde v Sydney z roku 2000. Toto sústredenie sa 

uskutočnilo 28.-30.5.2019 v Záhorskej Bystrici. Zároveň vo vlastnej réžii zorganizovala Skokové 

sústredenie pre reprezentantov v skoku v kategórii detí a juniorov A,B  v areáli X-Bionics Sphere 

Šamorín v dňoch 11.-12.6.2019, ktorého sa zúčastnilo 11 jazdkýň a ktoré malo pozitívny ohlas 

u zúčastnených jazdcov aj na FB stránke. Komisia hradila komplet náklady na tréningy a ustajnenie. 

 

 



Taktiež komisia schválila kritériá pre výber do Talentovanej mládeže pre účely poskytnutia finančných 

prostriedkov z ministerstva. Na základe výkonnostných rebríčkov bolo vybraných do Talentovanej 

mládeže 30 jazdcov, po 10 z každej kategórie – deti, juniori a mladí jazdci do 23 rokov. 

Ďalej zostavila zoznam reprezentácie pre rok 2019 a na jeho základe zastrešovala výjazdy 

reprezentantov, ktoré sčasti podporila aj finančným príspevkom. Schválila účasť jazdcov Patrika 

Majhera a Moniku Štangelovú na Majstrovstvá sveta mladých koní 19.-22.09.2019 v Lanakene / BEL/. 
Na ME v skoku - CH-EU-Y-J-Ch Zuidwolde /Holandsko / v termíne 9.-14.7.2019 schválila účasť 4 

reprezentantom, nakoniec sa ich zúčastnili len dvaja a to  v kategórii juniorov - Sára Alexandra 

Orviská a v kategórii mladých jazdcov David Horváth, ktorý podal veľmi pekný výkon.  Na ME v skoku 

v termíne 19.-25.8.2019 CH-EU-S Rotterdam komisia schválila účasť dvom seniorom – Radovanovi 

Šillovi a Bronislavovi Chudybovi, v majstrovstvách však štartoval len Radovan Šillo. Päť našich 

reprezentantiek z kategórií detí a juniorov sa zúčastnilo CSIO Šamorín v termíne 30.07.-04.08.2019. 

Tu krásne 3.miesto v čiastkovej súťaži CSIOCh pre SR vybojovala Katarína Morochovičová v kategórii 

detí na výške 125 cm a 1.miesto v súťaži CSIOJ na výške 140 cm obsadila Tereza Gulašová v kategórii 

juniorov. 
 

Skoková komisia v závere roka pripravila aj návrh zoznamu ocenených na pripravovanom 

GALAVEČERE SJF, na základe požadovaných kritérií z Predsedníctva SJF / len jeden najlepší jazdec 

z každej kategórie/nasledovne: 

Kategória DETI – MOROCHOVIČOVÁ KATARÍNA 
Kategória JUNIORI – LIČKOVÁ LUJZA  
Kategória MLADÍ JAZDCI – HORVÁTH DÁVID 
Kategória SENIORI – ŠILLO RADOVAN 
Najlepší  jazdec roka v kategórii skoky - za významnú reprezentáciu SR v zahraničí -  CHUDYBA 
BRONISLAV 
Kôň roka 2019 – DURANT W 
Mladý kôň roka 2019 - LEONARDO VAN´T HEIKE 
Klub roka 2019 - TJ SLÁVIA STU Bratislava 
 
V závere roka skoková komisia urobila dôkladnú analýzu výkonnostných výsledkov jazdcov za účelom 
prípravy nového systému a kritérií zaraďovania jazdcov podľa vekových kategórií do zoznamu 
reprezentácie na rok 2020. Na základe uvedených analýz dospela komisia k záveru, že je potrebné 
zamerať koncepciu rozvoja a tréningov viac ku kvalite ako ku kvantite absolvovaných parkúrov. Aj 
preto sa komisia rozhodla v novej sezóne pokračovať v skokových sústredeniach hlavne pre deti 
a mládež kde máme kvalitatívny pokles vo výkonnosti.  
 
 
 
 
                                                                                     Tomáš Kuchár, v.r. 

                                                                                     predseda Skokovej komisie 

                                                                                    

 


