
 

Zápisnica 
Zo zasadnutia vzdelávacej komisie SJF v Ivanke pri Dunaji 10.12.2017 

 
Prítomní členovia VzK: 
Ing. Marek Horváth, predseda  
Ing. Katarína Kubišová ,člen 
 
Prítomní hostia: 
PhDr.  Zuzana  Bačiak Masaryková, GS SJF 
 
Neprítomní členovia: 
Dr. Iľja Vietor – ospravedlnil sa  

 

 
Zasadnutie VzK SJF otvoril predseda M. Horváth a konštatoval, že zasadnutie je 
uznášaniaschopné. 
VzK  schválila za zapisovateľa zasadnutia Zuzanu Bačiak Masarykovú a za overovateľov 

zápisnice K. Kubišovú a M. Horvátha. 

Program : 

1. Zhodnotenie roku 2017 

2. 2018 – úvodné doškolenie trénerov 

3. Rôzne 

 

K bodu 1 : M. Horváth informoval o priebehu kurzov trénerov I. kvalifikačného stupňa 

v Košiciach, K. Kubišová informovala o kurze trénerov I. kvalifikačného stupňa v Ivanke pri Dunaji. 

Z informácií vyplynulo, že kurzy prebiehajú za rovnakých podmienok a postupne sa darí vytvárať 

základňu trénerov v jazdectve tak, že by v žiadnej z oblastí SJF nemal byť problém nájsť 

kvalifikovaného trénera. V roku 2018 sa spoločne pripraví a zladí obsahová náplň kurzov pre II. 

kvalifikačný stupeň. Zároveň sa upresnila informácia pre sekretariát SJF ohľadne preškoľovacích 

kurzov pre inštruktorov a to, že v roku 2018 sa zorganizuje posledné preškolenie pre držiteľov 

osvedčení Inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa z akreditovaných zariadení a to 

s dátumom vydania najneskôr 31.12.2016. Do budúcna už nebude žiadna možnosť „skráteného 

doškolenia“ pre inštruktorov a bude sa na nich vzťahovať plný rozsah výuky trénerov I. kv. 

stupňa. 

Uznesenie : Preškoľovací kurz pre inštruktorov jazdectva v roku 2018 bude posledným na ktorom 

budú mať absolventi akreditovaných kurzov s osvedčením vydaným pred 31.12.2016 možnosť 

získať kvalifikáciu Tréner I. kvalifikačného stupňa.  Všetky ďalšie kurzy budú organizované už len 

v plnom rozsahu podľa platnej smernice SJF.  Držitelia osvedčení z akreditovaných zariadení 

vydaných po 31.12.2016 sa musia zúčastniť kurzov v plnom rozsahu. 



Hlasovanie za: Horváth, Kubišová, proti : --, zdržal sa – 

    

K bodu 2 :  

K. Kubišová pripraví na najbližšie stretnutie podklady k úvodnému semináru pre trénerov I. kv. 

stupňa, predbežný termín jar 2018, miesto: Ivanka pri Dunaji, zároveň osloví vhodných lektorov. 

Za : Horváth, Kubišová, Proti : - , Zdržal sa : -  

 

K bodu 3 :  

M. Horváth informoval o možnosti zapojenia sa SJF do IGEQ EQUESTRIAN PASSPORT, zároveň 

túto možnosť prediskutoval s Dr. Vietorom, ktorý preverí podmienky a zabezpečí podrobné informácie. 

Uznesenie : VzK poveruje Dr. Vietora oslovením organizácie IGEQ ohľadne možnosti pripojenia sa 

SJF do tohto združenia. 

Za : Horváth, Kubišová, Proti : - , Zdržal sa : -  

K. Kubišová informovala o podávaní návrhu P-SJF : Stanovenie výchovného za športovca, konkrétne 

pre disciplínu voltíž.  

 

V Bratislave 10.12.2017 

Zapísal :  Z. Masaryková 

 

Overil :  M. Horváth  

  K. Kubišová 

 

 

 

 


