
Zápisnica zo zasadnutia komisie všestranná spôsobilosť SJF  

konanej dňa 3.2.2018 vo Vígľaši Pstruša 

 

prítomní: členovia komisie – Karol Bugár, Pavol Adamať, Zdeno Malík 

                 pozvaní hostia: Jaro Ivan, Patrik Eibner 

neprítomní: členka komisie – Alica Gbúrová (ospravedlnená zo zdravotných dôvodov) 

                    pozvaný hosť – Silvia Gavorníková (ospravedlnená z pracovných dôvodov) 

 

1. Zasadnutie otvoril predseda komisie Zdeno Malík  privítaním členov komisie a pozvaných 

hostí 

2. Za zapisovateľa bol zvolený Zdeno Malík a za overovateľa Karol Bugár 

Hlasovanie :  ZA : 3     PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté 

3. Nakoľko hlasovanie per rollam  zo dňa 14. 1. 2018 neprebehlo v súlade so všeobecnými 

pravidlami o tomto type hlasovania, daná problematika sa prediskutuje v jednotlivých bodoch 

programu zasadnutia a zaujme sa k nej stanovisko hlasovaním na mieste. 

4. Predseda komisie pred oficiálnym programom otvoril diskusiu o histórii disciplíny a jej 

úspechoch : Olympiáda František Hrúzik – Renáta, mnohopočetná účasť pretekárov a koní na 

ME mladých koní v tejto disciplíne, účasť na svetových jazdeckých hrách v tejto disciplíne, 

chovateľské úspechy svetového formátu – Heraldik a Betel. 

K bodu programu „kalendár pretekov 2018“ bol poverený predseda komisie Zdeno Malík 

osobným jednaním s organizátormi pretekov o spresnenie termínov s rešpektovaním odstupu 

jednotlivých podujatí a neprekrývania sa potenciálnych zahraničných pretekoch.   

Hlasovanie :  ZA : 3     PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0  

Uznesenie prijaté 

5. Žiadosť o používanie prekážok v správe komisie všestranná spôsobilosť majetku SJF pre 

športovú centrálu Masarikov dvor Vígľaš trénera Patrika Eibnera komisia schvaľuje po 

termíne 25. 3. 2018 (preteky Motešice). Pred septembrovými MSR Šaľa sa prekážky dočasne 

presunú na miesto konania preteku a bezodkladne po súťaži sa vrátia späť. 

Hlasovanie :  ZA : 3     PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté 

6. Po zhodnotení historickej spolupráce s ČJF (spoločné pohárové súťaže, cezhraničná 

spolupráca, veľká účasť slovenských pretekárov na pretekoch v ČR, manažovanie koní 

a pretekárov medzi klubmi v ČR a SR) a s ohľadom na jazykovú príbuznosť a ekonomické 

faktory sa za národnú variantu pravidiel v SJF prijímajú pravidlá všestrannosť ČJF.  

Preškolenie rozhodcov po aktualizácii pravidiel v mesiaci apríl 

Hlasovanie :  ZA : 3     PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté 

7. Podmienky rebríčka pre rok 2018 boli rozdiskutované členmi komisie. Karol Bugár poukázal 

na nutnosť podpory účasti na slovenských pretekoch ich zrovnoprávnením so zahraničnými 

štartmi. S ohľadom na súčasne platný koeficient sa solventní pretekári zúčastňujú radšej 



zahraničných pretekov. Pavol Adamať poukázal na „tvrdšie podmienky“ pri pretekoch 

v zahraničí. Zdeno Malík vysvetlil, že bodové hodnotenie je závislé od počtu trestných bodov 

a nie umiestnenia. Vyprosil si nedodržiavanie pravidiel, či nižšej obtiažnosti v terénnej skúške. 

Rovnako erudovanosť rozhodcov na slovenských pretekoch je porovnateľná s ostatnými 

národnými rozhodcami v okolitých krajinách. Pretekári dosahujú podobné výsledky vyjadrené 

v trestných bodoch na slovenských i zahraničných súťažiach. Koeficient 1,5 pri zahraničných 

štartoch jednoznačne poškodzuje slovenských pretekárov na slovenských pretekoch a znižuje 

konkurencieschopnosť národných usporiadateľov pretekov.  

Zrušenie koeficientu 1,5 pre bodové hodnotenie do rebríčka pre zahraničné preteky. 

Hlasovanie :  ZA : 2     PROTI: 1    ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie neprijaté 

8. Zdeno Malík navrhol príspevok na Galavečer SJF s vyhodnotením sezóny 2017 vo výške 

400,- € z rozpočtu komisie. 

Hlasovanie :  ZA : 3     PROTI: 0    ZDRŽAL SA: 0 

Uznesenie prijaté 

9. Predseda poďakoval prítomným za aktívnu účasť na zasadnutí a Patrik Eibner pozval 

účastníkov na prehliadku areálu Masarykov Dvor. 

Vo Vígľaši Pstruša 3.2.2018 

 

Zapísal: Zdeno Malík  v.r.                                                                    Overil: Karol Bugár v.r. 

  

 

 

         


