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Zápisnica 

zo zasadnutia záprahovej komisie SJF  

ktorá sa uskutočnila dňa 27. 03. 2017 o 17:00 v Reštaurácia Muškát, Sasinkova ul., Piešťany 

Prítomní: Jozef BUČKULIAK,  
 Ladislav GASPAROVICS st.,  
 Ing. Ladislav HÁNA, 
 Imrich VANKÓ st. 
 
Ospravedlnený: Ing. Marek RURA. 
 
Hostia: Milan GAJAN, Marcela VIOCHNOVÁ, MVDr. Ivan BABÍK. 
 
 
Záprahová komisia pri SJF (ďalej len „ZK“) sa zišla v počte 4 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 
Jozefa Bučkuliaka a Ladislava Gasparovicsa. 
 
Za: Bučkuliak, Gasparovics, Hána, Vankó Proti: 0 Zdržali sa: 0 
UZNESENIE PRIJATÉ 
 
K bodu 3/ Schválenie programu 
 

ZK schvaľuje navrhnutý program rokovania 
1. Otvorenie. 
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov. 
3. Schválenie programu. 
4. Hlasovania per rollam. 
5. Činnosť záprahovej komisie. 
6. Skúška základného výcviku. 
7. Sústredenie záprahových jazdcov. 
8. M-SR 2017. 
9. Rozpočet 2017, pravidla čerpania. 
10. Rôzne. 
11. Záver. 

Za: Bučkuliak, Gasparovics, Hána, Vankó  Proti: 0  Zdržali sa: 0 
UZNESENIE PRIJATÉ 
 
K bodu 4/ Hlasovania per rollam, ktoré uskutočnila ZK od 19. 10. 2016 do 27. 03. 2017 

Na základe hlasovania, ktoré sa uskutočnili prostredníctvom e-mailovej komunikácie (per rollam) 
v čase od 19. 10. 2016 do 27. 03. 2017 Vám oznamujeme, že ZK prijalo nasledovné uznesenia: 
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4.1 Hlasovanie zo dňa 16. 11. 2016 

Koniec hlasovania: 18. 11. 2016 o 11:00 

Súhlasím so zvýšením finančných prostriedkov na preklad FEI smernice zo 650,- € na 850,- € 
z rozpočtovej kapitoly 9.6., čím cena za jednu normostranu bude 9,67 €/NS a nie 15,- €/NS. 

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

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 

 
4.2 Hlasovanie zo dňa 06. 12. 2016 

Koniec hlasovania 08. 12. 2016 o 12:00  

Záprahová komisia odporúča predsedníctvu SJF schváliť TJ Žrebčín Motešice ako usporiadateľa 
Majstrovstiev Slovenska v disciplíne záprahy v roku 2017 s miestom konania v Motešiciach. 

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

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 

 

4.3 Hlasovanie zo dňa 22. 12. 2016 

Koniec hlasovania: 24. 12. 2016 o 12:00. 
Záprahová komisia schvaľuje úhradu 1 500 CZK + 21 % DPH = 1 815,- CZK, čo v prepočte 
aktuálnym kurzom znamená cca 70 € z rozpočtových prostriedkov záprahovej komisie za 
dopravu objednaných FEI kuželov, loptičiek a čísiel z Frenštátu pod Radhošťom do Motešíc. 

Za: Gasparovics, Hána, Vankó Proti: 0 Zdržali sa: 0 
Nehlasovali: Bučkuliak, Švagerko 
UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 

 

4.4 Hlasovanie zo dňa 29. 01. 2017 

Koniec hlasovania 31. 01. 2017 o 14:00 

Záprahová komisia odporúča predsedníctvu SJF schváliť  "Pravidlá záprahových súťaží a para-
záprahové pravidlá" vrátane národných úprav označených modrou farbou textu, ktoré sú v prílohe 
tohto e-mailu. 

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

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 
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4.5 Hlasovanie zo dňa 21. 02. 2017 

Koniec hlasovania 23. 02. 2017 o 18:00 

Záprahová komisia súhlasí so zapracovanými pripomienkami do pravidiel pre záprahové súťaže 
a odporúča predsedníctvu SJF schváliť a zverejniť pravidlá pre záprahové súťaže v znení podľa 
pripojeného súboru (verzia zo dňa 21. 02. 2017). 

Za: Hána   Proti: 0 Zdržali sa: 0 
Nehlasovali:  Gasparovics,  Vankó, Bučkuliak, Švagerko 

UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 
 

4.6 Hlasovanie zo dňa 26. 02. 2017 

Koniec hlasovania 28. 02. 2017 o 20:00 

Záprahová komisia súhlasí so zapracovanými pripomienkami do pravidiel pre záprahové súťaže a 
odporúča predsedníctvu SJF schváliť a zverejniť pravidlá pre záprahové súťaže v znení podľa 
pripojeného súboru (verzia zo dňa 21. 02. 2017). 

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

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 
 

4.7 Hlasovanie zo dňa 02. 03. 2017 

Koniec hlasovania 04. 03. 2017 o 20:00 

Záprahová komisia SJF odporúča predsedníctvu SJF schváliť organizátorovi MSR v záprahoch 
zmenu termínu pretekov z 15. – 17. 9. 2017 na termín 01. – 03. 09. 2017. 

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

UZNESENIE NEBOLO PRIJATÉ 
 

4.8 Hlasovanie zo dňa 20. 03. 2017 

Záprahová komisia SJF odporúča predsedníctvu SJF schváliť kvalifikačné kritériá na tohtoročné 
MS jednozáprahov v Mezohegesi a MS dvojzáprahov v Lipici, ktoré sú v prílohách tohto e-mailu. 

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

UZNESENIE BOLO PRIJATÉ 

 
K bodu 5/ Činnosť záprahovej komisie. 

Ing. Hána konštatoval, že ZK síce v uplynulom období vyvinula činnosť najmä v oblastiach:  
- aktualizácie pravidiel pre záprahové súťaže, 
- materiálno technickej (zakúpenie záprahového parkúru) 
- podpory usporiadania záprahových podujatí v roku 2016, 
- podpora talentovanej mládeže, 
zároveň však upozornil členov ZK na povinnosti vyplývajúce zo štatútu športovej komisie SJF 
a to najmä: 
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- zabezpečuje úlohy na úseku výchovy a vzdelávania, v rámci čoho sa tiež podieľa na 
organizovaní školení a seminárov rozhodcov, ďalších činovníkov a tiež športovcov,  

- zabezpečuje starostlivosť o deti a mládež so zvláštnym zreteľom na športové talenty,  
- zabezpečuje záležitosti týkajúce sa usporiadania majstrovstiev SR vo všetkých kategóriách,  
- posudzuje návrhy uchádzačov o usporiadanie majstrovstiev SR (na základe "Kritérií pre 

usporiadateľov majstrovstiev SR") a svoje stanovisko predkladá Predsedníctvu SJF,  
- navrhuje zloženie širšej reprezentácie SR vrátane realizačných tímov,  
- navrhuje nomináciu reprezentačných tímov na MS, ME, SP, PN a iné významné medzinárodné 

podujatia,  
- zabezpečuje starostlivosť o športovú reprezentáciu SR. 
 
Ing. Hána taktiež upozornil členov komisie, že niektorí jej členovia pomerne často absentujú pri 
elektronickom hlasovaní a v jednom prípade pri hlasovaní o pravidlách pre záprahové súťaže sa 
stalo, že nikto z členov komisie sa el. hlasovania nezúčastnil, čo nesvedčí o záujme o riešenie 
základného dokumentu pre záprahovú disciplínu. 
 
p. Bučkuliak - namietol, že má pocit, že v niektorých prípadoch hlasoval. Ing. Hána ho vyzval, 
aby mu do týždňa preposlal el. komunikáciu, kde si myslí, že hlasoval. 
 
 
Po diskusii k tomuto bodu sa členovia ZK dohodli, že: 
- starostlivosti o talentovanú mládež a s tým spojenú evidenciu bude v rámci ZK zabezpečovať 

p. Vankó, 
- starostlivosti o reprezentáciu a s tým spojenú evidenciu bude v rámci ZK zabezpečovať 

p. Bučkuliak, 
- ZK pripraví systém/rebríček vyhodnocovania jazdcov. p. Gasparovics zašle členom komisie 

návrh/preklad systému vyhodnocovania jazdcov, ktorí používa ŠKMK Č. Voda. 
K tomuto bodu sa hlasovanie neuskutočnilo. 
 
 

K bodu 6/ Skúška základného výcviku. 
Ing. Hána informoval prítomných členov o zámere Ing. Ruru zorganizovať skúšky základného 
výcviku záprahových jazdcov v ich areáli v Častej v máji 2017. Termín a podmienky spresní 
Ing. Rura. 
 
 

K bodu 7/ Sústredenie záprahových jazdcov. 
Ing. Hána informoval prítomných, že Ing. Rura rokoval so zástupcami Národného žrebčína TO 
o možnosti usporiadať sústredenie záprahových jazdcov v júni tohto roku. Ing. Rura elektronicky 
odkomunikuje s členmi ZK možnosti usporiadania tohto podujatia po svojom návrate 
zo zahraničnej služobnej cesty.  
 
 

K bodu 8/ M-SR 2017. 
Ing. Hána informoval členov ZK, že predsedníctvo SJF vrátilo záležitosť týkajúcu sa schválenia 
zmeny termínu na opätovné prerokovanie v ZK s tým, že je v záujme disciplíny realizácia M-SR 
2017 v záprahoch a neodporúčaním zmeny termínu podľa žiadosti usporiadateľa vzniká reálne 
riziko, že usporiadateľ od konania M-SR ustúpi a nebudú sa konať. Ďalej Ing. Hána informoval, 
že organizátor M-SR naďalej požaduje zmenu termínu na 1.- 3. 9. 2017. 
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p. Gasparovics -  navrhol, aby usporiadateľ MSR zvolil ako náhradný termín 6. – 8. 10. 2017. 
K tomuto návrhu Ing. Hána uviedol, že bez konzultácie s usporiadateľom nie je možné tento 
termín meniť. 
O výsledku konzultácie budú členovia ZK informovaní a uskutoční sa o otázke zmeny termínu 
nové elektronické hlasovanie. 
 
p. Gasparovics a p. Bučkuliak – predniesli ďalší návrh spojiť MSR v záprahoch s pretekmi, 
ktoré usporiada Národný žrebčín TO (NŽT) v čase 26. - 27. 08. 2017. 
Ing. Hána- sa opýtal, či niekto z členov ZK dostal zo strany NŽT ponuku na usporiadanie M SR, 
alebo či niekto z členov ZK rokoval so zástupcami NŽT o tejto alternatíve? Odpoveď členov ZK 
bola negatívna, preto je táto alternatíva čisto v hypotetickej rovine. 
 
p. Viochnová – ako zástupca usporiadateľa uviedla, že naďalej požadujú zmenu termínu konania 
M-SR 2017 v disciplíne záprahy na 1.-3.9.2017 a znovu vysvetlila dôvody. K navrhovanému 
termínu 6.-8.10.2017 sa vyjadrila, že v tomto období je už v Motešiciach veľmi premenlivé 
počasie a organizácia M-SR v tomto termíne nesie so sebou zvýšené riziká. 
K alternatíve M-SR v Topoľčiankach uviedla, že M-SR majú mať trojdňový formát (preteky 
v Topoľčiankach sú podľa športového kalendára dvojdňové) a okrem toho JK pri NŽ 
Topoľčianky sa o usporiadanie M-SR v roku 2017 neuchádzal. 
O definitívnom termíne je potrebné rozhodnúť čo najskôr, aby mohli byť uzatvorené dohody 
s funkcionármi, inak môže vzniknúť ďalší problém. 
 
V ďalšej diskusii k M-SR: 
p. Gajan a p. Bučkuliak - požadujú zmenu drezúrnej úlohy pre dvojzáprahy, ktorá bola 
schválená ZK v rámci kritérií pre MSR a mala by sa jazdiť aj na všetkých záprahových pretekoch 
v SR počas roka z dôvodu, že ju považujú za príliš ťažkú. 
Ing. Hána -  uviedol, že jazdením ľahšej úlohy, než aká sa jazdí na medzinárodných pretekoch 
budú znevýhodnení jazdci, ktorí majú záujem reprezentovať SR v zahraničí a záprahové jazdenie 
v SR bude naďalej stagnovať. 
Nakoľko ostatní prítomní členovia ZK podporili návrh na zmenu drezúrnej úlohy Ing. Hána ich 
požiadal, aby navrhli alternatívnu úlohu za úlohu 3*B HP2 (pôvodná úloha FEI č. 11) o ktorej dá 
následne elektronicky hlasovať. 
 
p. Gasparovics a p. Gajan – navrhujú maximálnu dĺžku maratónu 8 km a žiadajú znížiť počet 
maratónskych prekážok na 3 s prejazdami A-D. 
p. Viochnová – podotkla, že obtiažnosť M-SR 2017 bola v technických a športových 
podmienkach znížená s prihliadnutím k stavu jazdeckej záprahovej základne na úroveň 2* a táto 
by sa mala dodržať. 
 
 

K bodu 9/ Rozpočet 2017, pravidla čerpania 

Ing. Hána informoval o návrhu rozpočtu pre rok 2017. 

Záprahov sa týka najmä: 

- Kapitola 9.6. – Záprahová komisia 3 000,- € 

- Kapitola 12.6. – Majstrovstvá SR 800,- € 

- Kapitola 12.8. – Medaile a diplomy (alikvótne*) 1 000,- €* 

- Kapitola 13. 6 – Podpora organizátorom športových podujatí 4 500,- €  
(z toho z minulých období 1 500,-€) 
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- Kapitola 15 – Podpora talentovanej mládeže (do 23 rokov), ktorá je rozdelená na podporu 
z ministerstva (32 919,- €) a podpora mládeže do 23 rokov (20 000,- €). Tu ešte nie sú jasné 
kritériá na čerpanie. 

 

Predsedníctvo SJF navrhne kritériá na čerpanie prostriedkov z rozpočtu pre rok 2017 
a v najbližších dňoch ich zašle na pripomienkovanie jednotlivým komisiám. Obratom ich 
Ing. Hána zašle na vyjadrenie všetkým členom ZK. 

Rozpočet pre rok 2017 by mal by mal byť podľa dostupných informácií schválený P-SJF 
na aprílovom zasadnutí. 

Členovia ZK - sa v diskusii zhodli, že podpora pre majstrovstvá v disciplíne záprahy je nízka 
a mala by byť aspoň 1 000,- až 1 500,- €, a že mládež sa záprahom venuje len sporadicky 
nakoľko rodičia nedisponujú potrebnými finančnými prostriedkami. 

 

p. Viochnová* – k rozpočtu uviedla nasledovné pripomienky a návrhy: 

ZK by mala zo sekretariátu SJF pre svoj efektívnejší výkon a rozhodovanie získať aktuálnu 
informáciu o celkovom počte aktívnych jazdcov v SJF a z toho o počte aktívnych jazdcov 
v jednotlivých disciplínach a mať presný prehľad o počte záprahových jazdcov, koní, kluboch 
a funkcionároch. Osobne sa o to pokúsila, ale v súvislosti s prebiehajúcim spracovaním registrácií 
sa jej nepodarilo údaje získať. 

kapitola 9.6 – športové komisie SJF ... navrhovaný rozpočet 3 000 €  

* navrhuje požiadať predsedníctvo SJF o navýšenie čiastky na 4 000 €, aby mohla okrem iného 
financovať vzdelávanie jazdcov formou systematických sústredení s vybraným trénerom, 
zabezpečiť postupne záprahový prekážkový materiál, ktorý bude k zapožičaniu usporiadateľom 
pretekov (drezúrny obdĺžnik s písmenami, mobilné maratónske prekážky), doškolenie rozhodcov 
a staviteľov, a aby mohla oceniť aktívnych a úspešných športovcov. 

* opýtala sa na zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2016, na čo ZK nevedela 
presne odpovedať a upozornila ZK na jej povinnosť viesť v zmysle čl. 6 ods. 3 Štatútu športovej 
komisie pomocnú účtovnú knihu príjmov a výdajov finančných prostriedkov a požiadala o ZK 
o spracovanie príjmov, výdavkov a aktuálneho zostatku k 31.12.2016. 

kapitola 12.6 – Majstrovstvá SR ... navrhovaný rozpočet 800 € 
* navrhuje požiadať predsedníctvo SJF o navýšenie sumy na 1 000 – 1 500 € vzhľadom na 
trojdňový formát a finančnú náročnosť 

kapitola 13.6 – podpora organizátorom športových podujatí ... 3 000 € 

* navrhuje požiadať predsedníctvo SJF o navýšenie čiastky na 4 000 € a upozorňuje ZK, že podľa 
zverejneného športového kalendára na stránke SJF je v roku 2017 prihlásených viac pretekov ako 
v minulom roku a navrhovaná čiastka nebude postačovať, iba ak by mala ZK v úmysle znížiť 
výšku príspevku na preteky, čo by vzhľadom na zvýšenie nákladov na preteky napr. o novú 
povinnosť zabezpečenia sanitky, nebolo prijaté pozitívne 

kapitola 15 – podpora talentovanej mládeže ... navrhovaný rozpočet v rámci SJF 52 919 € 

* podotkla, že pre rozvoj disciplíny je nevyhnutné vychovávať novú mladú jazdeckú generáciu, 
čo dokazuje aj výška prostriedkov, ktoré SJF vyčlenila v rozpočte na tento účel, a preto práve 
tieto prostriedky považuje za možnosť organizovať pre deti a mladých jazdcov sústredenia 
s kvalitným trénerom a finančnou podporou a prispievať na úhradu nákladov spojených so 
štartovným a ustajnením na pretekoch. 
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kapitoly 16 – účasť na významných medzinárodných jazdeckých pretekoch ... návrh 25 000 € 

17 – oblečenie pre členov reprezentácie na jazdeckých podujatiach ... návrh 10 000 € 

* podotkla, že ZK neriešila čerpanie z týchto kapitol ani v minulom období a je potrebné 
podporovať všetkých jazdcov od začiatočníkov až po reprezentantov bez ohľadu na klubovú 
príslušnosť. Je potrebné spracovať zoznam reprezentantov disciplíny záprahy a z kapitoly 16 
žiadať o preplatenie štartovného a z kapitoly 17 žiadať o príspevok na jednotné oblečenie členov 
reprezentácie a to vždy pre dvojicu 1 jazdec+1prísediaci (kategórie H1 a H2) v sume cca 100 až 
150 €/1 os., t.j. cca 200 - 300 € na súťažnú dvojicu, 1 jazdec + 2 prísediaci (kategória H4). 

Tieto požiadavky musí smerovať predseda ZK na sekretariát SJF. 

 

kapitola 18 – školenia, semináre a iné odborné podujatia v SR ... návrh v rámci SJF 2 000 € 

* bolo by vhodné preveriť možnosti čerpania prostriedkov z tejto kapitoly – či sa týka aj 
záprahov. 

 

Ing. Hána - preverí na predsedníctve možnosti čerpania z týchto kapitol a oboznámi s tým členov 
ZK. 

p. Gasparovics – vyjadril svoj nesúhlas so zakúpením drezúrneho obdĺžnika z prostriedkov SJF. 

 

K bodu 10/ Rôzne. 

a. p.Vankó - požiadal o zapožičanie záprahového parkúru na najbližšie preteky, ktoré bude 
organizovať ŠKMK Č. Voda. Ing. Hána zabezpečí dovoz záprahového parkúru z Motešíc 
do Bratislavy. 

b. p. Viochnová - informovala o zmene vo všeobecných pravidlách s platnosťou od 1.4.2017. 
Na národných pretekoch budú mať organizátori povinnosť od 1. 4. 2017 zabezpečiť sanitku. 
Predsedníctvo SJF bude hľadať možnosti podpory ako kompenzovať tieto zvýšené náklady. 

c. Ing. Hána - informoval o aktualizácii záprahových pravidiel, ktorá sa objavila na stránke 
FEI. Po preklade zmien Ing Hána zašle členom ZK novú verziu pravidiel na pripomienkovanie 
a na následné odporučenie P-SJF schváliť tieto zmeny. 

 

K bodu 11/ Záver. 

Ing. Hána poďakoval prítomným za účasť. Zasadnutie ZK bolo ukončené o 20:15. 

 

Piešťany 27. 03. 2017 

Zapísal: Ing. Ladislav Hána v.r. Overil: Jozef Bučkuliak v. r. 

 Ladislav Gasparovics v. r. 


