
Zápisnica zo stretnutia lonžérov, trénerov a rozhodcov  a zasadnutia SVK,   
9.11.2019, Ivánka pri Dunaji 

 
Prítomní:  viď Prezenčná listina - príloha 
Zapisovateľ: Eva Pavľaková Overovatelia: Mária Fogašová, Jana Majdlenová 
 

Program zasadnutia 

1) zhodnotenie voltížnej sezóny 2019 
2) voltížny kalendár na rok 2020 
3) nominačné kritéria a nominačné preteky pre rok 2020 
4) zmeny pravidiel 2020 
5) školenie nových rozhodcov 
6) čerpanie finančných prostriedkov 2019 
7) rôzne a diskusia 
8) ukončenie stretnutia  
 

1)  Zhrnutie sezóny 2019,  

     Riaditeľka SŠ Ivánky pri Dunaji, Katarína Kubišová privítala prítomných na pôde SŠ a v krátkosti 

poinformovala o súčasnom stave a plánoch rozvoja SŠ. Predseda SVK,  Marián Pavľak, privítal 

prítomných a konštatoval, že priebeh sezóny 2019 už bol zhodnotený počas vyhodnotenia SVP  v 

rámci MSR.  

 

2) Voltížny kalendár 2020 

   Barel – verejný tréning 

dátum  miesto konania 

25.01.2020 Barel JK Lángov dvor- Trnovec n. Váhom 

08.02.2020 Barel Spojená škola Ivánka p. Dunaji 

28.03.2020  Barel OZ Galaxia Spišská Teplica v Tatransk.Lomnici 

   
Medzinárodné preteky, preteky SVP a školenia 

   dátum status podujatia miesto konania 

18.1.2020 Školenie rozhodcov a trénerov Ivánka pri Dunaji 

25.04.2020 SVP TJ Slávia UVLF Košice 

07.-10.05.2020   CVI – Nomin.pretek Budapešť  

21.-24.5.2020 CVI – Nomin.pretek Ebreichsdorf  

30.5.2020 SVP TJ Slávia SOUP Šaľa 

11.-14.6.2020 CVI – Nomin.pretek Pezinok  

27.06.2020 SVP OZ Galaxia Spišská Teplica 

28.7.-2.8.2020 MEJ, MS Flyinge (Švédsko) 

12.9.2020 SVP M-VSO Hrabušice 

25.-27.9.2020 MSR Dunajský Klátov 

Organizátori SVP sú povinní do 15.12.2019 nahlásiť pretek do kalendára SJF a organizátor MSR do 

30.11.2019.  

3)  Nominačné kritériá  pre rok 2020 
Kvalifikačné  preteky v sezóne 2020: CVI Budapešť  ,CVI Ebreichsdorf, CVI  Pezinok. 



Kritériá pre nomináciu: 
1.Zostavuje sa poradie slovenských pretekárov, skupín, dvojíc. Ako smerodajný sa berie súčet poradí 
dvoch najlepších pretekov slovenských pretekárov resp. dvojíc alebo skupín na jednotlivých 
nominačných pretekoch (výsledok celého preteku).Postupuje pretekár s najnižším súčtom. 
2. V prípade rovnosti sa ako smerodajný berie súčet známok z 1.kola pretekárov resp. dvojíc alebo 
skupín z pretekov vybraných v kritériu č.1. Postupuje pretekár s najvyšším súčtom. 
3. V prípade ďalšej rovnosti sa berie do úvahy súčet známok z voľnej zostavy v 1. kole pretekárov 
resp. dvojíc alebo skupín z pretekov vybraných v kritériu č.1. Postupuje pretekár s najvyšším 
súčtom. 

4. Jednotlivec/dvojica/skupina sa musí zúčastniť minimálne 2 nominačných pretekov, pričom dvojica 

musí byť v rovnakom zložení (viď pravidlá). 

 

4) Zmeny pravidiel 2020 

Školenie rozhodcov a trénerov k zmenám pravidiel sa uskutoční 18.1.2020 v Ivánke pri Dunaji. 
Školiteľom bude medzinárodná rozhodkyňa Pavla Krauspe. FEI bude o zmenách pravidiel hlasovať 
koncom novembra. Medzinárodná rozhodkyňa Zuzana Bačiak-Masaryková prítomných informovala 
o niektorých navrhovaných zmenách vo FEI pravidlách vo voltíži. Vznikne nová kategória Mladý 
jazdec (od 16 do 21 rokov), budú cvičiť povinnú, technickú zostavu len s 3 cvikmi a voľnú zostavu. 
Kvalifikačná známka na šampionáty bude v platnosti 24 mesiacov a hodnotenie koňa sa zúži na 3 
známky, avšak napr. A1 hodntoenie koňa, bude pozostávať z 6 známok. Prezentáciu z pripravovaných 
zmien a medzinárodného školenia, ktorú pripravila Pavla Krauspe, bude rozposlaná všetkým. 
V platnosti ostáva uznesenie SVK z 22.3.2018.Komisia schválila návrh Jany Majdlenovej.  
Do SVP sa budú zaratávať 3 najlepšie výsledky z pretekov z kalendára SVP + CVI Pezinok vo všetkých 
kategóriách rovnako (jednotlivci,dvojice,skupiny,kone). 
Za: Majdlenová, Kodak, Kubišová, Psota, Pavľak  Proti: Fogašová  Zdržal sa: 0 
 

5) Školenie nových rozhodcov 
Predbežný záujem prejavili SOUP Šaľa – Lukáš Luknár, JK Lángov dvor – Laura Lenčéšová, NŽ 
Topoľčianky – Diana Antalíková. Plénum sa zhodlo, na tom, že Smernica SJF, týkajúca sa nových 
rozhodcov (minim.3 roky licencia SJF a vek 21 rokov) je pre voltíž likvidačná a poveruje predsedu SVK, 
aby opätovne žiadal jej zmenu. 
Počet rozhodcov pre sezónu 2020 je nedostatočný. Pre sezónu 2020 budú na Slovensku k dispozícii 
títo rozhodcovia: Pavla Krauspe, Zuzana Bačiak-Masaryková, Petra Masácová, Ľubica Lukáčová, Jana 
Ambrózová, Diana Dutko-Lovašová, Julianna Eschwig-Hajtsová, Martina Sýkorová, Martina Vargová. 
 
6) Čerpanie finančných rozhodcov 
Marián Pavľak informoval o čerpaní prostriedkov SVK, s aktuálnym zostatkom 600 Eur.  
Zostatok z roku 2018 + 600 Eur 
Pridelené prostriedky 2019 + 4000 Eur 
Prenájom haly na MSR – 600 Eur 
Ceny na vyhodnotenie SVP – 400 Eur 
Príspevok na grooma na MSJ – 800 Eur (4 kluby po 200 Eur) 
Organizátory pretekov SVP – 2000 Eur (4 x 500 Eur) 
Zostavenie rebríčka SVP – 200 Eur 
Zostatok k 9.11.2019 + 600 Eur 
Zuzana Bačiak-Masaryková prítomných informovala a zároveň doporučila, že zostatok je potrebné 
minúť v roku 2019. Z pléna padli návrhy na použitie finančných prostriedkov na organizáciu 
sústredenia, resp. peniaze rozdeliť rovným dielom pre všetky kluby. SVK o použití finančných 
prostriedkov rozhodne do konca roka. 
 



7) Rôzne a diskusia 
Martin Vaváček konštatoval, že status športových komisií je nejasný a bez kompetencií. Predsedovia 
komisií nemajú hlasovacie právo a Predsedníctvo SJF často mení rozhodnutia komisií, s čím prítomní 
súhlasili.  
 
Komisia SVK doporučuje Mgr. Juliannu Eschwig-Hajtsovú na účasť na kurze medzinárodného 
rozhodcu. 
Za: Majdlenová, Fogašová, Kodak, Kubišová, Pavľak  Proti: 0  Zdržal sa: 0 
 
Plénum konštatovalo, že SZVJ-voltíž nemajú opodstatnenie, nakoľko koňa v tejto disciplíne vedie 
lonžér, ktorý má na to potrebnú kvalifikáciu a prax a ktorý je podľa FEI pravidiel súčasťou súťažnej 
jednotky, ktorú tvorí cvičenec, kôň a lonžér. Plénum požaduje zrušenie SZVJ-voltíž, rovnako ako je to 
v disciplíne Reining. So SZVJ- voltíž je spojená zbytočná byrokracia. Okrem toho, že skúšky sú 
neopodstatnené brzdia rozvoj športu a obmedzujú masovosť, ktorá je pre túto disciplínu 
charakteristická. 
 
Zuzana Bačiak-Masaryková navrhla, aby sa MSR vo voltíži začali už v piatok, nakoľko program MSR je 
veľmi nahustený a nie je dostatočný počet a dĺžka prestávok. Zároveň navrhla zaviesť štartovné na 
MSR, nakoľko ja ostatné disciplíny ho majú. 
Komisia schvaľuje štartovné na MSR. 
Za: Majdlenová, Kodak, Pavľak, Kubišová Proti: Fogašová  Zdržal sa: 0 
Komisia schvaľuje zvýšenie štartovného na pretekoch SVP na jednotlivci-5 Eur, dvojice-10 Eur, 
Skupiny- 30 eur. Toto štartovné platí aj pre MSR. 
Za: Majdlenová, Kodak, Pavľak, Kubišová Proti: 0   Zdržal sa: Fogašová 
 
Plénum požaduje zvýšiť dotáciu SJF pre organizátora MSR na dvojnásobok, nakoľko nie je možné ich 
zorganizovať, kvôli vysokému cestovnému pre 6 rozhodcov, často zahraničných. 
 
Mária Fogašová vzniesla pripomienku  k noseniu reprezentačných odevov počas MSJ v Ermele. 
Nakoľko niektorí členovia výpravy ignorovali ich nosenie. Na to reagovala generálna sekretárka SJF 
s tým, že toto by mal riešiť kódex reprezentanta, kde by mali byť uvedené aj možné sankcie. 
 
Rozhodkyňa Julianna Eschwig Hajts mala 2  pripomienky. Prvá sa týkala skutočnosti, že prednožka 
z povinnej zostavy mladších detí a odskok je jeden cvik a teda musí byť vykonaný v jednom tempe. 
Druhá pripomienka bola, že na pretekoch SVP nie je možné cvičiť len jednu zo zostáv, len povinnú 
alebo len voľnú zostavu.  
 
Radomil Mišurec pripomienkoval, že v aktuálnych pravidlách je viacero rozporov, napr. že známka sa 
zaokrúhľuje na 3 desatiny, hodnotenie voľnej zostavy mladších detí, raz je že sa hodnotí obtiažnosť 
a raz že sa nehodnotí.  
 
Zástupcovia jednotlivých klubov zhodnotili svoju aktuálnu situáciu, možnosti zimnej prípravy a plány 
na ďalší rok. 
 
8) Ukončenie stretnutia 
Predseda komisie poprial všetkým prítomným šťastnú cestu domov, veľa zdaru počas zimnej 
prípravy, zdravé kone a deti v novej sezóne. 
         Dňa: 9.11.2019 

Zapísal:  Eva Pavľaková  

Overil:  Jana Majdlenová               Mária Fogašová 


