
                                                            Zápisnica 

 

                                zo zasadnutia skokovej komisie SJF 

                             dňa 18.10.2018 v Bratislave – Slávia STU 

 
Prítomní členovia SK a hostia: 

 

Tomáš Kuchár – predseda 

Andrej Hollý 

Andrea Machalová 

Zdenek Kuchár 

Petra Zálešáková – ospravedlnená 

 

Maroš Kuchár 

 

Ad 1/ Predseda prítomných členov SK a hosťa privítal a otvoril zasadnutie. 

 

Ad 2/ SK schválila za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia SK Andreu Machalovú a za 

overovateľov Andreja Hollého a Zdenka Kuchára. 

 

Hlasovanie: ZA – 4, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL - 1 

 

Ad 3/ Skoková komisia potvrdzuje Hlasovania Per Rollam od posledného zasadnutia skokovej 

komisie - 

 

Uznesenie z 15.1.2018: 

 

A/ SKOKOVÁ KOMISIA SCHVAĽUJE ROZDELENIE FINANČNÝCH PRÍSPEVKOV Z 

KAPITOLY 

ROZPOČTU 9.1./ Skoková komisia / ZA MEDAILOVÉ UMIESTNENIE NA MSR 2017 

NASLEDOVNE: 

Mladí jazdci: 19%  ; 2280   

Táňa HATALOVÁ: , č.lic. 4547, HIPPOCLUB Liptovská Sielnica  950.- eur 

Sára ŠTANGELOVÁ: č.lic. 5337,  KMD Parcour Team Šamorín   750.- eur 

Laura BARGAROVÁ:  č.lic. 4368, JK MERKURIUS Bratislava      580.- eur 

Mladé kone: 19%  -; 2280   

Tomáš KUCHÁR:            č.lic. 1985, TJ SLÁVIA STU Bratislava   950.- eur 

Petronela NEUSCHLOVÁ: č.lic. 4576, CARPATIA EQ. CENTRE Plav. Podhradie 750.- 

Ján CIGÁN: č.lic. 0642, JMC Lužany pri Topli                                580.- eur 

Ženy: 19%  - ; 2280    

Barbora SOKOLOVÁ: č.lic. 1705,  JŠ Topoľčianky                        950.- eur 

Laura BARGAROVÁ: č.lic. 4368, JK MERKURIUS Bratislava       750.- eur 

Petronela NEUSCHLOVÁ: č.lic. 4576, CARPATIA EQ.CENTRE Plav. Podhradie 580.- eur 

Seniori (A): 25%  -; 3000   

Monika NOSKOVIČOVÁ: č.lic. 2196, TJ SLÁVIA STU Bratislava 1300.- eur 

Igor ŠULEK: č.lic. 0120, Ranč PALOMINO Bohunice                   1000.- eur 

Andrej HOLLÝ: č.lic. 0022, AMG HORSES Lehnice                       700.- eur 

Družstvá: 18%  -; 2160  /1. družstvo /: 

Ján ml. CIGAN:  č.lic. 2755, JK SLOVAN HÁJE Bratislava             540.- eur 

Maroš KUCHÁR: č.lic.2689, JK AKADEMIA 27 Bratislava              540.- eur 

Laura BARGAROVÁ: č.lic. 4368, JK MERKURIUS Bratislava        540.- eur 



Juraj POLÁŠ: č.lic. 0892, JK NAPOLI Bratislava                             540.- eur 

CELKOM: 12000.- eur 

 

B/ SKOKOVÁ KOMISIA SCHVAĽUJE  ROZDELENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Z 

KAPITOLY 

ROZPOČTU 14.1 / KMK Skoky / , NA ZÁKLADE UMIESTNENIA NA ŠAMPIONÁTE 

MLADÝCH KONÍ 2017 

V TRENČÍNE A NAVRHUJE PREDSEDNÍCTVU NA SCHVÁLENIE: 

 

KATEGÓRIA 4-ROČNÉ KONE : 1000.- eur = 

1.miesto - 300.- eur - Juraj Poláš , č.lic. 0892 

2.miesto - 250.- eur - Zdeno Kuchár, č.lic.0379 

3.miesto - 200.- eur - Ján Cigan st., č.lic. 0642 

4.miesto - 150.- eur - Martin Maivald č.lic.Z0023 

5.miesto - 100.- eur - Juraj Poláš , č.lic. 0892 

 

KATEGÓRIA 5-ROČNÉ KONE: 1150.- eur = 

1.miesto - 350.- eur - Zdeno Kuchár , č.lic 0379 

2.miesto - 300.- eur - Ján Cigan st., č.lic. 0642 

3.miesto - 250.- eur - Róbert Sopkovič, č.lic. 0850 

4.miesto - 150.- eur - Anna Kriššáková, č.lic.3940 

5.miesto - 100.- eur - Simon Hlocký, č.lic. 5149 

 

KATEGÓRIA  6-7 ROČNÉ KONE :1350.- eur = 

1.miesto - 400.- eur - Samuel Matejka, č.lic. 4749 

2.miesto - 350.- eur - Marián Sýkora, č.lic. 0719 

3.miesto - 300.- eur - Ján Cigan ml., č.lic. 2755 

4.miesto - 200.- eur - Igor Šulekj, č.lic. 0120 

5.miesto - 100.- eur - Adela Chalková, č.lic. 6653 

 

C/ SKOKOVÁ KOMISIA SCHVAĽUJE PRESUNUTIE ZOSTATKU FINANČNÝCH 

PROSTRIEDKOV SKOKOVEJ KOMISIE / 9.1./  DO ROKU 2018. 

D/ SKOKOVÁ KOMISIA SCHVAĽUJE A NAVRHUJE PREDSEDNÍCTVU NA SCHVÁLENIE 

MAJSTROVSTVÁ SR V SKOKU V TERMÍNE : 

KATEGÓRIE PONY, DETI, JUNIORI – SLÁVIA UVLF KOŠICE – 23.-26. 8.2018 

KATEGÓRIE MLADÍ JAZDCI, ŽENY, SENIORI, AMATÉRI, MLADÉ KONE – ROZÁLKA 

PEZINOK – 20.-23.9.2018 

 

HLASOVANIE A,B,C: ZA – 5 , PROTI – 0, NEHLASOVAL – 0 

 

Uznesenie z 2.3.2018: 

 

A/ Skoková komisia schvaľuje príspevok 500.- eur zo svojej kapitoly 

rozpočtu na organizáciu GALAVEČERa SJF. 

 

B/ Skoková komisia schvaľuje posunutie termínu Majstrovstiev 

Slovenska v skoku - kategórie seniori, mladí jazdci, ženy, mladé kone, 

amatéri + družstvá - v Pezinku na 27.-30.9.2018. 

 

HLASOVANIE A,B: ZA – 5 , PROTI – 0,  ZDRŽAL SA – 0 

 

Uznesenie z 25.3.2018 - VSR 



 

Pre rok 2018 schvaľuje skoková komisia pravidlá pre tvorbu a zverejňovanie 

výsledkov jazdcov v rebríčkoch podľa nasledovných kritérií: 

1.       Výkonnostný skokový rebríček (VSR) 

Tento bude započítavať 20 najlepších výsledkov jazdeckej dvojice počas sezóny, spôsob výpočtu 

bodov je prílohou tohto uznesenia; 

2.       Rebríček jazdeckých dvojíc 

Tento bude započítavať VŠETKY výsledky dvojice jazdec + kôň počas sezóny. Výpočet prebehne 

totožným spôsobom ako VSR. 

 3.       Rebríček jazdcov 

Tento bude započítavať VŠETKY výsledky jazdca dosiahnuté na VŠETKÝCH koňoch počas 

sezóny. Spôsob výpočtu je totožný s VSR 

Zároveň skoková komisia upravuje pre potreby tvorby rebríčkov trvanie jazdeckej sezóny pre 

započítavanie bodov do rebríčkov. Do úvahy sa budú brať výsledky dosiahnuté za obdobie od 

1.1.2018 do 15.11.2018. Výsledky dosiahnuté po 15.11.2018 sa prejavia v Kariére jazdca, avšak sa 

nezapočítajú do rebríčkov. 

Pre rok 2018 sa do rebríčkov budú započítavať nasledovné podujatia. 

1.       všetky národné a medzinárodné preteky konané na území SR 

2.       všetky CSIx preteky konané mimo SR 

Aktualizácia rebríčkov prebehne vždy po spracovaní celého mesiaca zvyčajne do 

15. dňa nasledujúceho mesiaca. Rebríčky sa budú zverejňovať na webe sjf 

v časti Kariéra jazdca a koňa; 

 

HLASOVANIE: ZA – 5 , PROTI – 0 , ZDRŽAL SA – 0 

 

Uznesenie z 26.7.2018: 

 

Skoková komisia schvaľuje rozdelenie finančných prostriedkov z kapitoly rozpočtu 12.1 - MSR 

SKOKY podľa predpokladaného počtu účastníkov: 

TJ Slávia UVLF Košice - 2000.- eur  / pony, deti, juniori, deti družstvá, juniori družstvá / 

Rozálka Pezinok - 3500.- eur  / mladí jazdci, ženy, seniori, amatéri, mladé kone, seniori družstvá / 

HLASOVANIE: ZA – 5, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0 

 

Uznesenie z 29.7.2018: 

 

Skoková komisia navrhuje a schvaľuje za staviteľa parkúru p. Eduarda Petroviča / CRO / pre 

obidva termíny MSR v skoku 2018 v Košiciach a v Pezinku. 
 
HLASOVANIE: ZA – 5 , PROTI – 0 , ZDRŽAL SA – 0 

 

Uznesenie z 16.8.2018: 

 

Skoková komisia navrhuje a schvaľuje prerozdelenie finančnej dodácie z vlastného rozpočtu pre 

rok 2018 v objeme 1 500 Euro pre organizátora skokových sústredení a Warm up-ov v roku 2018.  

Podujatia: 

Január 2018  sústredenie s Alešom Opatrným, Samorin 

Marec 2018 sústredenie s Albertom Voornom, Samorin 

2018 3 x Warm up Samorin 

Organizátor: Riders & Dreams, o.z., 

Rusovská cesta 9, 

85101 Bratislava 

 



HLASOVANIE: ZA – 5 , PROTI – 0 , ZDRŽAL SA – 0 

 

Uznesenie z 22.8.2018: 

Skoková komisia navrhuje a schvaľuje vypravu na Majstrovstvá sveta mladych koni Lanaken 2018, 

v tomto zložení: 

David Horvath: Mozaik VD Bisshop, Isabelle 

Peter Kuchar: No Limit Z 

Monika Stangelova: L Tangelos boy 

Patrik Majher: Claude, Mister Ej 

 

HLASOVANIE: ZA – 5 , PROTI – 0 , ZDRŽAL SA – 0 

 

Uznesenie z 11.9.2018: 

 

Skoková komisia navrhuje a schvaľuje odmenu pre Maroša Kuchára vo výške 100 Eur mesačne, tj. 

spolu 1 200 Eur za skokovú sezónu v roku 2018, za prípravu skokového rebríčku resp. 

zhromaždovanie a zapisovanie výsledkov z medzinárodných súťaží v období od 1.1.2018 do 

15.11.2018. 

 

HLASOVANIE: ZA – 5 , PROTI – 0 , ZDRŽAL SA – 0 

 

Ad 4/ Technicko – organizačné podmienky pre usporiadateľov MSR v skoku pre sezónu 2019: 

Skoková komisia navrhuje a schvaľuje 

 

TECHNICKO-ORGANIZAČNÉ PODMIENKY PRE USPORIADATEĽA 

MAJSTROVSTIEV SR 2019 V SKOKU 

 

1.    Organizačné podmienky pre usporiadateľa MSR v skoku: 

Majstrovstvá SR v skoku sa môžu zorganizovať ako otvorené majstrovstvá. Podmienkou je 

organizácia MSR v skoku v dvoch samostatných termínoch: 

Kategórie PONY, DETI, JUNIORI vrátane družstiev v čase školských letných prázdnin 

Kategórie MLADÍ JAZDCI, ŽENY, SENIORI , AMATÉRI, MLADÉ KONE a družstvá 

doporučujeme organizovať v mesiaci august- september, nie je však podmienkou 

Termín konania MSR v skoku nesmie kolidovať s termínom konania Majstrovstiev Európy detí, 

juniorov, mladých jazdcov, seniorov 

MSR sa môžu konať len na kolbiskách a opracoviskách prispôsobiteľných poveternostným 

podmienkam /  konanie v prípade nepriaznivého počasia / 

 

Organizátor, ak má záujem získať finančnú podporu zo SJF za organizáciu MSR v skoku 

z kapitoly Rozpočtu 12.1 je povinný : 

a/  zabezpečiť kanceláriu pretekov – prípravu štartovných listín s časmi a spracovanie výsledkových 

listín a protokolov 

b/  zabezpečiť vhodného parkúrmajstra – staviteľa parkúrov a odsúhlasiť ho Skokovou komisiou 

SJF 



c/ zabezpečiť pre účastníkov majstrovských súťaží povinné  /primerané / ustajnenie koní v areáli 

pretekov, a to v cene maximálne 50.- eur / box/ podujatie na jedného koňa,  zúčastňujúceho sa 

majstrovskej súťaže,  poplatok manure disposal maximálne vo výške 20.- eur 

d/ zabezpečiť dohľad nad ustajnením koní zúčastňujúcich sa MSR – kôň počas konania MSR 

nesmie opustiť areál konania MSR. 

e/  zabezpečiť dôstojné ocenenie prvých troch umiestnených v majstrovských súťažiach trofejami. 

Koňom víťazov zabezpečiť dekoračné deky. 

f/ za účelom zatraktívnenia  MSR  je organizátor povinný zabezpečiť medializáciu podujatia – 

účasť fotografa, novinárov, prípadne televízie pre  zvýšenie popularity slovenského jazdeckého 

športu v SR a v zahraničí. 

 

2.  Technické podmienky pre usporiadanie Majstrovstiev SR  v skoku pre  jednotlivé 

kategórie:  

Počet koní na jazdca: majstrovská súťaž- 2, do finále-1 podľa výberu jazdca, družstvá -1 

Vo všetkých kategóriách do finálového kola postupujú jazdci a kone so súčtom trestných 

bodov po dvoch kolách do 16 trestných bodov. 

 

A. M-SR – KATEGÓRIA  A  - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov s výškou prekážok ST 

(140 cm), podľa stupnice C, ST+ (145cm) a T (150cm), hodnotené podľa stupnice A . Pri 

rovnosti súčtu trest. bodov na prvých troch miestach o umiestnení rozhoduje jedno 

rozoskakovanie na čas. Pokiaľ rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné body a 

čas) 3. kola. O umiestnení na ďalších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje 

výsledok (trestné body a čas) 3. kola. Vylúčenie automaticky vylučuje z celej súťaže. Štart v 3. 

kole je od najhoršieho k najlepšiemu z 2. kola. 

 

B. M-SR – ŽENY - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov s výškou prekážok S (130 

cm),S+  (135cm) a ST (140cm), hodnotená podľa stupnice A. Pri rovnosti súčtu trestných bodov 

na prvých troch miestach o umiestnení rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. Pokiaľ 

rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. O umiestnení na 

ďalších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. 

kola. Vylúčenie automaticky vylučuje z celej súťaže. Štart v 3. kole je od najhoršieho k 

najlepšiemu z 2. kola. 

 

C. M-SR – Družstvá - Dvojkolová súťaž štvorčlenných oddielových, okresných, prípadne 

oblastných družstiev, zložená z parkúrov S (130cm) a S+ (135cm), hodnotená podľa stupnice A. 

O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov troch najlepších členov družstva z prvého kola a 

troch najlepších členov družstva z druhého kola. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých 

troch miestach sa koná jedno rozoskakovanie jedného člena družstva na čas. V prípade, že 

rozoskakovanie nerozhodne, o poradí rozhoduje súčet časov troch najlepších členov družstva v 

druhom kole. Na ďalších miestach v prípade rovnakého počtu trestných bodov rozhoduje súčet 

časov troch najlepších členov družstva v druhom kole. Zo súťaže sú vylúčené kone štartujúce v 

súťaži M-SR - Kategória A. 

 



D. M-SR – Mladé kone do 8 rokov - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov s výškou 

prekážok S (130 cm), S+ (135cm) a ST (140cm), hodnotená pod ľa stupnice A. Pri rovnosti 

súčtu trestných bodov na prvých troch miestach o umiestnení rozhoduje jedno rozoskakovanie 

na čas. Pokiaľ rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. O 

umiestnení na ďalších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné 

body a čas) 3. kola. Vylúčenie automaticky vylučuje z celej súťaže. Štart v 3. kole je od 

najhoršieho k najlepšiemu z 2. kola. 

 

E.  M-SR - AMATÉRI - kategória pre jazdcov všetkých vekových kategórií , ktorí sa za  

posledných 5 rokov nezúčastnili vyšších parkúrov ako L+ /125 cm vrátane / a ktorí sú majiteľmi 

koňa s ktorým súťažia. Majiteľom koňa môže byť aj najbližší rodinný príslušník. Trojkolová 

súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa ZL (110cm), ZL (110cm) a ZL+ (115cm), hodnotená 

podľa stupnice A. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch miestach o umiestnení 

rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. Pokiaľ rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje 

výsledok (trestné body a čas) 3. kola. O umiestnení na ďalších miestach, pri rovnosti súčtu 

trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. Vylúčenie automaticky 

vylučuje z celej súťaže. Štart v 3. kole je od najhoršieho k najlepšiemu z predchádzajúcich 

dvoch kôl. 

 

F.   M-SR – AMATÉRI - družstvá - Dvojkolová súťaž trojčlenných oddielových, okresných, 

prípadne oblastných družstiev, zložená z parkúrov ZL (110cm) a ZL (110cm), hodnotená podľa 

stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov troch najlepších členov družstva z 

prvého kola a troch najlepších členov družstva z druhého kola. Pri rovnosti súčtu trestných 

bodov na prvých troch miestach sa koná jedno rozoskakovanie jedného člena družstva na čas. V 

prípade, že rozoskakovanie nerozhodne, o poradí rozhoduje súčet časov troch najlepších členov 

družstva v druhom kole. Na ďalších miestach v prípade rovnakého počtu trestných bodov 

rozhoduje súčet časov troch najlepších členov družstva v druhom kole. 

 

G.  M-SR – PONY - Trojkolová súťaž zložená z parkúrov Pony“L“ 80 cm, Pony“L“ 80 cm, 

Pony“S“ 90 cm. Rozhodovanie podľa stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet trestných 

bodov z troch kôl. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch miestach o umiestnení 

rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. V prípade, ak rozoskakovanie nerozhodne a tiež v 

prípade rovnosti súčtu trestných bodov na ďalších miestach, rozhoduje výsledok (trestné body a 

čas) tretieho kola. Vylúčenie v ktoromkoľvek kole vylučuje z celej súťaže. Štart v 3.kole je od 

najhoršieho k najlepšiemu z 2.kola. Účastníci MSR v kategórii PONY sa zároveň môžu 

zúčastniť MSR vo svojej vekovej kategórii, nie však s tým istým pony koňom. 

 

H.  M-SR – DETI - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa ZL (110cm), ZL (110cm) a 

ZL+ (115cm), hodnotená podľa stupnice A. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na prvých troch 

miestach o umiestnení rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. Pokiaľ rozoskakovanie 

nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. O umiestnení na ďalších miestach, 

pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. Vylúčenie 

automaticky vylučuje z celej súťaže. Štart v 3. kole je od najhoršieho k najlepšiemu z 

predchádzajúcich dvoch kôl. 

 

I.  M-SR – DETI - družstvá - Dvojkolová súťaž trojčlenných oddielových, okresných, prípadne 



oblastných družstiev, zložená z parkúrov ZL (110cm) a ZL (110cm), hodnotená podľa stupnice 

A. O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov troch najlepších členov družstva z prvého 

kola a troch najlepších členov družstva z druhého kola. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na 

prvých troch miestach sa koná jedno rozoskakovanie jedného člena družstva na čas. V prípade, 

že rozoskakovanie nerozhodne, o poradí rozhoduje súčet časov troch najlepších členov družstva 

v druhom kole. Na ďalších miestach v prípade rovnakého počtu trestných bodov rozhoduje 

súčet časov troch najlepších členov družstva v druhom kole. 

 

J.   M-SR – JUNIORI - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov stupňa L (120cm), L+ 

(125cm) a S (130cm), hodnotená podľa stupnice A. Pri rovnosti súčtu trestných bodov na 

prvých troch miestach o umiestnení rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. Pokiaľ 

rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. O umiestnení na 

ďalších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. 

kola. Vylúčenie automaticky vylučuje z celej súťaže. Štart v 3. kole je od najhoršieho k 

najlepšiemu z predchádzajúcich dvoch kôl. 

 

J.    M-SR – JUNIORI - družstvá - Dvojkolová súťaž trojčlenných oddielových, okresných, 

prípadne oblastných družstiev, zložená z parkúrov L (120cm) a L+ (125cm), hodnotená podľa 

stupnice A. O umiestnení rozhoduje súčet trestných bodov troch najlepších členov družstva z 

prvého kola a troch najlepších členov družstva z druhého kola. Pri rovnosti súčtu trestných 

bodov na prvých troch miestach sa koná jedno rozoskakovanie jedného člena družstva na čas. V 

prípade, že rozoskakovanie nerozhodne, o poradí rozhoduje súčet časov troch najlepších členov 

družstva v druhom kole. Na ďalších miestach v prípade rovnakého počtu trestných bodov 

rozhoduje súčet časov troch najlepších členov družstva v druhom kole. 

 

K.   M-SR – MLADÍ JAZDCI - Trojkolová súťaž, ktorá sa skladá z parkúrov s výškou prekážok S 

( 130 cm), S+ (135cm) a ST (140cm), hodnotená podľa stupnice A. Pri rovnosti súčtu trestných 

bodov na prvých troch miestach o umiestnení rozhoduje jedno rozoskakovanie na čas. Pokiaľ 

rozoskakovanie nerozhodne, rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. kola. O umiestnení na 

ďalších miestach, pri rovnosti súčtu trestných bodov rozhoduje výsledok (trestné body a čas) 3. 

kola. Vylúčenie automaticky vylučuje z celej súťaže. Štart v 3. kole je od najhoršieho k 

najlepšiemu z 2. kola. 

 

HLASOVANIE: ZA - 4, PROTI – 0,  ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL - 1 

 

 Ad 5/ Skoková komisia navrhuje predsedníctvu schváliť nasledovné uznesenie: 

Organizátor je povinný zabezpečiť zdravotníka na podujatiach podporovaných SJF / sústredenia a 

pod. / mimo oficiálnych pretekov. 

HLASOVANIE: ZA – 4, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL – 1 

 

Ad 6/  Skoková komisia schvaľuje Tomáša Kuchára za trénera reprezentácie detí, juniorov a 

mladých jazdcov. 

 

HLASOVANIE: ZA – 4, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL – 1 



Ad 7/ Skoková komisia poveruje Petru Zálešákovú na koordináciu medializácie jazdeckého športu a 

významných jazdeckých podujatí pri uverejňovaní správ z výsledkov umiestnení našich jazdcov na 

významných jazdeckých podujatiach v skokoch. Petra Zálešáková vopred súhlasila s poverením. 

HLASOVANIE: ZA – 4, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL – 1 

 

Ad 8/ Skoková komisia navrhuje Predsedníctvu SJF zaslať oficiálny ďakovný list majiteľke koní 

jazdca Bronislava Chudybu – pani Tine Pol - za významnú reprezentáciu SR na medzinárodných 

podujatiach. 

HLASOVANIE: ZA – 4, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL – 1 

 

Ad 9/ Skoková komisia prerokovala predbežný návrh na novú kategorizáciu licencií od 

absolvovania SZVJ. 

 

Navrhuje SZVJ zjednodušiť pre jazdecké školy - / dva skoky na diagonále znížiťna úroveň krížikov 

/ - označenie licencie S0 – jazdci jazdeckých škôl by tak získali licenciu do SJF a oprávňovala by 

ich k účasti v súťažiach jazdeckých škôl. 

Následne pri postupe do športu –  Skúšky zložené z troch častí – teoretická časť, drezúrna úloha Z1 

a parkúr ZM vo výške 80 cm – navrhujeme prevziať, prípadne prispôsobiť parkúr podľa 

Výkonnostných skúšok mladých koní / od ZCHKS / - skoková komisia to už navrhovala na svojom 

zasadnutí 10.1.2017, avšak Predsedníctvo SJF sa týmto návrhom nezaoberalo. Po absolvovaní 

týchto skúšok jazdci získajú licenciu S1, ktorá ich oprávňuje k účasti na oficiálnych súťažiach SJF 

od 80 cm vyššie. 

Podmienkou však je pri postupe na vyššiu výkonnostnú úroveň absolvovanie minimálne 5 parkúrov 

nižšieho stupňa – teda pri účasti v ZM na výške 80, 90 cm na výšku 100 cm musia absolvovať 5x 

výšku 80,90 cm. 

Po absolvovaní a dokončení 5x parkúrov 110 cm / ZL / získa jazdec licenciu S2, ktorá ho oprávňuje 

k účasti na CSI závodoch. 

Po absolvovaní a dokončení 5x parkúrov S – 130 cm získa jazdec licenciu S3. 

Jazdci s licenciou S3 nemôžu byť ocenení organizátorom pretekov v súťažiach do 110 cm pred 

štartujúcimi s nižšími licenciami, respektíve ich musí organizátor oceniť samostatne. Táto úprava 

má za účel podporiťa zvýšiť motiváciu predovšetkým u deti a juniorov, ktorí sa uvedených súťaží 

zúčastňujú a majú menšiu šancu zvíťaziť pred technicky vyspelými jazdcami. 

 

Skoková komisia opätovne žiada Predsedníctvo SJF o prejednanie predloženého návrhu 

kategorizácie licencií a SZVJ, nakoľko doterajšie smernice pre SZVJ sú zastaralé a nekorešpondujú 

s novou legislatívou. V prípade pozitívneho prerokovania zo strany Predsedníctva SJF skoková 

komisia dopracuje podrobný návrh,  podmienky pre jednotlivé stupne licencií a konania SZVJ. 

 

HLASOVANIE: ZA – 4, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL – 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


