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Zápisnica 

zo zasadnutia záprahovej komisie SJF  

ktorá sa uskutočnila dňa 10. 10. 2017 o 17:00 v zasadačke Národného žrebčína v Topoľčiankach 

Prítomní: Bc. Jozef BUČKULIAK  

 Ladislav GASPAROVICS st., 

 Ing. Ladislav HÁNA, 

 Ing. Marek RURA, 

 Imrich VANKÓ st. 

Ospravedlnený: - 

 

Hostia: Pavol Gašpar, Mgr. Marina Nittnaus, Milan Gajan, Szilard Bárta, Ing. Jana Gregušová, 

Ľudovít Kurkin, 

 

 

Záprahová komisia pri SJF (ďalej len „ZK“) sa zišla v počte 5 členovia a po celý čas rokovania bola 

uznášania schopná. 

 

K bodu 1/  

Zasadnutie ZK otvoril predseda ZK Ing. Hána, privítal všetkých prítomných, oboznámil ich s navrhnutým 

programom zasadnutia ZK a konštatoval, že ZK je uznášaniaschopná. 

 

K bodu 2/ Členovia ZK hlasovali a uzniesli sa nasledovne: 

ZK schválila za zapisovateľa zasadnutia ZK Ing. Ladislava Hánu a za overovateľov zápisnice 

Ing. Marek RURA a Bc. Jozef BUČKULIAK. 
 

Za: Bučkuliak, Gasparovics, Hána, Rura, Vankó Proti: 0 Zdržali sa: 0 
UZNESENIE PRIJATÉ 
 

K bodu 3/ Schválenie návrhu programu 

Počas diskusie k návrhu programu boli podané návrhy na rozšírenie programu o body 10., 11. a 12. 

 

ZK schvaľuje program rokovania 

1. Otvorenie. 

2. Voľba zapisovateľa a overovateľov. 

3. Schválenie programu. 

4. Hlasovania per rollam. 

5. Návrh na čerpanie príspevku na organizáciu M-SR 2017 z rozpočtu SJF (kap. 12). 

6. Návrh na zmenu v čerpaní rozpočtu SJF pre organizátorov športových podujatí (kap. 13).  

7. Návrh „Technických  podmienok konania sa M-SR 2018“ a dátumu ich konania. 

8. Návrh „Štatútu reprezentanta a podmienok na zaradenie do zoznamu reprezentantov“. 

9. Vyhodnotenie záprahovej sezóny 2017. 

10. Vytvorenie kľúča na rozdelenie podpory pre organizátorov športových podujatí na rok 2018. 

11. Školenia rozhodcov. 

12. Príprava Kalendára záprahových súťaží na rok 2018. 

13. Rôzne. 

14. Záver. 

Za: Bučkuliak, Gasparovics, Hána, Rura, Vankó  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
UZNESENIE PRIJATÉ 
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K bodu 4/ Hlasovania per rollam, ktoré uskutočnila ZK od 28. 06. 2017 do 10. 10. 2017 

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnili prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) 

v čase od 28. 06. 2016 do 10. 10. 2017 Vám oznamujeme, že ZK prijalo nasledovné uznesenia: 

4.1 Hlasovanie zo dňa 11. 08. 2017 

Koniec hlasovania: 23. 08. 2017 o 19:00 

ZK SJF žiada Predsedníctvo SJF o vypustenie účasti nadpolovičnej väčšiny 

slovenských pretekárov ako podmienky na čerpanie prostriedkov z rozpočtovej 

kapitoly 13.6. zo schváleného rozhodnutia P-SJF zo dna 3.8.2017. 

Za: Bučkuliak, Gasparovics, Hána, Vankó  Proti: Rura Zdržali sa: 0 
Nehlasoval: 0 

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 
 

K bodu 5. Návrh na čerpanie príspevku na organizáciu M-SR 2017 z rozpočtu SJF (kap. 12) 

Na rokovaní P-SJF dňa podal p. Ivan návrh na prehodnotenie príspevku pre organizátorov MS 

v prípade, že sa nekonala niektorá z vypísaných súťaží pre nedostatočný počet účastníkov. P-

SJF uložilo predložiť na najbližšie zasadnutie P-SJF návrh čerpania príspevku za organizáciu 

M-SR z Rozpočtu SJF 2017. 

ZK prerokovala situáciu, ktorá vznikla tým, že sa na súťaž H2 neprihlásili žiadni jazdci zo SR 

a majstrovská súťaž sa v tejto kategórii neuskutočnila. ZK je toho názoru, že organizátor 

zabezpečil postavenie trate, časomieru,  rozhodcov a výsledkový servis pre všetky vypísané 

súťaže, ale nie je v jeho moci ovplyvniť prihlášky od jednotlivých jazdcov do príslušných 

súťažných kategórií. P-SJF navyše krátilo príspevok na M SR 2017 v porovnaní s rozpočtom 

pre rok 2016 o 200 €. Navyše ide o 3 dňové preteky a P-SJF nezohľadnilo požiadavku ZK 

o zvýšenie rozpočtu v roku 2017 na usporiadanie M-SR na 1500 €. 

Stanovisko ZK 

ZK navrhuje, aby P-SJF schválilo vyplatenie organizátorovi M-SR z záprahoch celú 

čiastku 800,- €, tak ako je schválená v rozpočte SJF v kapitole 12 bod 6. Zároveň 

záprahová komisia žiada predsedníctvo SJF, aby v rozpočte pre rok 2018 bola pre M-SR 

v záprahoch pre organizátora majstrovstiev pridelená čiastka minimálne 1 500,- €. 

Za: Bučkuliak, Gasparovics, Hána, Rura, Vankó   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 

 

K bodu 6. Návrh na zmenu v čerpaní rozpočtu SJF pre organizátorov športových podujatí (kap. 13). 

V súvislosti s neplánovanými pretekmi v NŽT a nedostatkom prostriedkov na sústredenie 

požiadať P- SJF o zvýšenie rozpočtu o čiastku 360,- €. 

 

Návrh stanoviska ZK 

ZK navrhuje, aby P-SJF schválilo zvýšenie rozpočtu resp. prerozdelenie z inej kapitoly 

rozpočtu do rozpočtovej kapitole 13.6 o čiastku 360,- €. 

Rozdelenie tejto čiastky navrhuje ZK: 

ZK „Equs Poprad“  180,- €, 

TJ NŽ Topoľčianky 180,- €- 

Spolu   360,- € 

Za: Bučkuliak, Gasparovics, Hána, Rura, Vankó   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
UZNESENIE PRIJATÉ 



 Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

3 

K bodu 7. Návrh „Technických podmienok konania sa M-SR 2018“ a dátumu ich konania. 

Športové a technické podmienky pre usporiadanie M-SR SJF – 2018 v disciplíne záprahy 

Nominácie na M-SR v disciplíne záprahy uskutočňujú jednotlivé členské subjekty SJF. 

Záprahová komisia pre rok 2018 neurčuje povinné kvalifikačné kritéria.  

Na M-SR v disciplíne záprahy môže štartovať iba jazdec s platnou licenciou záprahového 

jazdca, člen SJF, ktorý je občanom SR. 

Kôň prihlásený na M-SR 2018 musia mať platnú licenciu SJF a vek minimálne 4 roky. 

Majstrovská súťaž môže byť súčasťou otvorenej súťaže, pričom majstrovská súťaž sa 

vyhodnotí iba v prípade, že na štartovnej listine pre začatím súťaže budú minimálne 5 

záprahov z troch členských subjektov. 

V rámci jednej majstrovskej súťaže sa môže jeden jazdec zúčastniť maximálne s dvoma 

záprahmi. 

Kôň nesmie byť prihlásený na kompletnú záprahovú súťaž s dvoma a viacerými jazdcami 

alebo do dvoch súťaží. 

Organizátor vypíše majstrovské súťaže pre: H1, H2 na úrovni 2*. 

Organizátor môže vypísať súťaž družstiev. Do súťaží družstiev môžu nominovať členské 

subjekty SJF družstvá s dvomi záprahmi. Súťaž sa vyhodnotí ak budú nominované aspoň 2 

družstvá aspoň z dvoch rôznych členských subjektov. 

Na M-SR 2018 bude povolené prepriahnutie kočov medzi jednotlivými účastníkmi. 

 

Termín usporiadania M-SR 2018: ZK odporúča termín M-SR 2018 v dňoch 24. – 26. 08. 2018 

ale, bude akceptovať aj iný vhodný termín podľa možností usporiadateľa. 

 

Usporiadateľ môže podľa počtu prihlásených jazdcov upraviť formát súťaže z trojdňového 

na dvojdňový. 

 

ZK odporúča usporiadateľovi vypísať aj samostatnú súťaž pre deti a juniorov na úrovni 

CAN1*. 

 

Súťaže 

Jednozáprah: CAN 2* 

drezúrna úloha č. 9 (3*C HP1), maratón min. 5 prekážok 

Dvojzáprah: CAN2* 

drezúrna úloha č. 11 (3*B HP2), maratón min. 5 prekážok 

 

ZK schvaľuje Technické podmienky konania M-SR 2018 a navrhovaný dátum 

ich konania.  

Za: Bučkuliak, Gasparovics, Hána, Rura, Vankó   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 

K bodu 8. Návrh „Štatútu reprezentanta a podmienok na zaradenie do zoznamu reprezentantov“ 

ZK v diskusii prerokovala návrhy „Štatútu reprezentanta a podmienok na zaradenie do zoznamu 

reprezentantov“ Ing. Ruru a Ing. Hánu. 

ZK sa dohodla, že z oboch návrhov predkladatelia pripravia finálnu verziu návrhu, ktorý bude predložený 

na elektronické hlasovanie ZK do 15. 10. 2017. 

ZK hlasovala vo veci: 

Za: Bučkuliak, Gasparovics, Hána, Rura, Vankó   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
UZNESENIE PRIJATÉ 
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K bodu 9. Vyhodnotenie záprahovej sezóny 2017. 

Doposiaľ sa uskutočnilo celkovo 13 pretekov, z toho: 

- 2 x kompletná záprahová súťaž CAN 2*, 

- 1 x kombinovaná záprahová súťaž CAN 1*, 

- 2 x kombinovaný maratón CAN 1*, 

- 8 x hobby parkúr. 

Plánované sú ešte 2 preteky (1 x hobby parkúr a 1x kombinovaný maratón). 

Okrem toho sa uskutočnilo 1 sústredenie záprahových jazdcov v NŽ Topoľčianky organizované 

ZK „Equs“ Poprad pod vedením p. Gašpara a p. Matušku, ktorého sa zúčastnilo 8 účastníkov.  

 

Zahraničné výsledky: 
V zahraničí štartovali iba jazdci z NŽT a to: 
Miroslav Matuška 2x 3. miesto, 1 x 7. miesto a na MS H2 v Lipici 18. Miesto. 
Jozef Mašír 1x 18. miesto, 1 x 21. miesto a 1x 25. miesto. 

Návrh Ing. Ruru na vyhodnotenie jazdcov bol zaslaný v prílohe (pdf). 

ZK hlasovala vo veci: 

Návrh na vyhodnotenie jazdcov. Hodnotenie sa použije aj v nasledujúcich rokoch. 

Za: Bučkuliak, Gasparovics, Hána, Rura, Vankó   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
UZNESENIE PRIJATÉ 
 

 

K bodu 10. Vytvorenie kľúča na rozdelenie podpory pre organizátorov športových podujatí na rok 2018 

Návrh kľúča na rozdelenie podpory pre organizátorov športových podujatí na rok 2018. 

V diskusii k tomuto bodu programu predložili návrhy Ing. Hána a Ing. Rúra. 

 

ZK hlasovala vo veci návrhu Ing. Hánu upravenom o bodové hodnotenie, ktoré navrhol 

Ing. Rura: 

ZK súhlasí s Návrh kľúča na rozdelenie podpory pre organizátorov športových podujatí 

na rok 2018. 

Za: Hána, Rura, Proti: Gasparovics, Vankó Zdržal sa: Bučkuliak 
UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 

 

ZK navrhla, aby Ing. Hána a Ing. Rura pripravili nový návrh a tento predložili na elektronické 

hlasovanie. 

Za: Bučkuliak, Gasparovics, Hána, Rura, Vankó  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 

K bodu 11. Školenia rozhodcov. 

K uvedenému bodu Ing. Hána upozornil, že pre rok 2018 nebude výnimka pre zahraničných 

rozhodcov, tak ako tomu bolo v roku 2017. 

Z prítomných na zasadnutí ZK nepozná nikto vhodných adeptov na rozhodcov záprahových 

súťaží. V diskusii odznelo, aby sa vyzvali jestvujúci rozhodcovia, najmä rozhodcovia drezúrnych 

súťaží, aby si rozšírili svoje licencie aj o oprávnenie na rozhodovanie záprahových súťaží. 

ZK hlasovala vo veci: 

Ing. Hána prerokuje s Ing. Fekárom možnosť rozšírenia oprávnení jestvujúcich aktívnych 

rozhodcov aj pre disciplínu záprahy a zorganizovanie školenia pre rozhodcov v mesiaci 

11. až 12. 2017. 

Za: Bučkuliak, Gasparovics, Hána, Rura, Vankó  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
UZNESENIE PRIJATÉ 
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K bodu 12. Príprava Kalendára záprahových súťaží na rok 2018. 

Ing. Hána informoval o FEI kalendári pre rok 2018. Už sú známe termíny zahraničných pretekov. 

Nie je ešte potvrdený termín M-ČR, ale je predpoklad, že M-ČR sa uskutoční v termíne 

02. 08. 2018 až 05. 08. 2018 v Nebaniciach. 

Organizátori záprahových súťaží pripravia svoje návrhy do 15. 12. 2017 tak, aby termíny ich 

pretekov nekolidovali s termínom M-SR. 

K uvedenému ZK nehlasovala. 
 

K bodu 13. Rôzne. 

13. 1. Informačný systém SJF (SAWR vs. IT) 

Ing. Hána informoval o pripravovanom informačnom systéme na prihlasovanie pretekov 

a vyhodnocovanie jazdcov a koní. Po tom ako autor SW aplikácie pre maďarskú jazdeckú 

federáciu oznámil, že nebude pokračovať v jej vývoji SJF hľadala iné možnosti. V súčasnosti má 

SJF dve ponuky a to od autora internetovej aplikácie, ktorú využíva Slovenská asociácia 

westernového jazdenia (SAWR) a druhú od IT spoločnosti, ktorá ponúka vývoj aplikácie pre 

potreby SJF. 

K uvedenému ZK nehlasovala. 
 

13. 2. ZK opätovne prerokovala návrh Ing. Ruru na zjednodušenie SZVJ-A. V diskusii Ing. Hána 

upozornil, že niektoré zmeny sú neakceptovateľné zo strany P-SJF. Navrhol spoločne s Ing. 

Rurom upraviť smernicu  

ZK hlasovala vo veci: 

Ing. Rura a Ing. Hána spoločne upravia Smernicu pre SZVJ – A a následne bude predložená na 

pripomienkovanie ostatným členom ZK a následne na elektronické hlasovanie o jej predložení 

na schválenie P-SJF. 

Za: Bučkuliak, Gasparovics, Hána, Rura, Vankó   Proti: 0  Zdržali sa: 0 
UZNESENIE PRIJATÉ 

 

K bodu 12. Záver. 

Ing. Hána poďakoval prítomným za účasť. Zasadnutie ZK bolo ukončené o 19:45. 

 

 

Topoľčianky 10. 10. 2017 

Zapísal: Ing. Ladislav Hána v. r. Overil: Ing. Marek Rura v. r. 

 Bc. Jozef Bučkuliak v. r. 


