
Správa o činnosti Drezúrnej komisie SJF  

k XII. Valnému zhromaždeniu SJF 

 

Drezúrna komisia SJF pracuje od 19. júla 2016 v zložení Michaela Horná – predseda, 

Michaela Pechová, Denisa Valentová, Peter Vančo, Jana Balážová, Linda Fraňová a Paraskevi 

Spišáková. Počas obdobia svojho pôsobenia sa do konania XII. VZ uskutočnili 3 zasadnutia 

komisie. Drezúrna komisia SJF si ako hlavné ciele svojej práce určila rozvoj a podporu 

drezúrneho športu na Slovensku aktívnym prístupom a realizáciou činností na zvyšovanie 

hlavne kvalitatívnej, ale aj kvantitatívnej úrovne.  

Drezúrna komisia SJF zorganizovala počas zimnej prípravy sériu 5 dvojdňových 

sústredení pre talentovanú mládež s českou trénerkou Karolínou Žižkovou, ktorých sa 

zúčastňovalo 10 vybraných detí a juniorov na základe celoročných výsledkov s cieľom ich 

podpory a kvalitatívneho rastu. Tréningy boli plne hradené zo zdrojov SJF. DK tiež 

zorganizovala 5 dvojdňových sústredení s maďarským trénerom Gyula Dallosom, na ktoré bol 

zúčastneným jazdcom poskytnutý príspevok. Počas sezóny 2016 prebiehala celoročná súťaž 

KMK v drezúre, ktorej sa zúčastnilo 20 mladých koní. Podľa stanovaných kritérií bola 10 

najlepším rozdelená čiastka 2500€ z rozpočtu SJF. Prebehlo aj 9 prémiovaných súťaží na stupni 

S, ST a T. Umiestneným jazdcom v prémiovaných súťažiach bola podľa stanovaných kritérií 

z rozpočtu DK SJF vyplatená suma 1920€. Drezúrna komisia finančne podporila aj účasť 

všetkých reprezentantov SR na medzinárodných pretekoch CDI a tiež účastníčku 

Paraolympiády v drezúre v Rio de Janeiro Katarínu Jóbbagyovú. Okrem toho bolo pre 

reprezentantov zabezpečené tímové oblečenie. Všetkým organizátorom drezúrnych pretekov 

v roku 2016 bola rozdelená dotácia vo výške 2250€. Drezúrna komisia SJF zorganizovala prvý 

Drezúrny galavečer, na ktorom odmenila jazdcov za ich celoročné výsledky. Sponzori 

galavečera venovali jazdcom hodnotné vecné ceny. Vypracované boli technické podmienky pre 

organizátora MSR a technické podmienky uskutočnenia MSR, prijali sa aktualizované 

Drezúrne pravidlá SJF a nové národné drezúrne úlohy SJF. Komisia naďalej prevádzkuje svoju 

oficiálnu webovú stránku www.drezura.wbl.sk a z dôvodu vyššej informovanosti verejnosti 

a propagácie nášho športu bola zriadená aj Facebooková stránka Drezúra SJF. Členovia komisie 

pravidelne pripravujú články o úspechoch drezúrnych jazdcov a aktivitách DK SJF. 

 

 

Ing. Michaela Horná, PhD. 

Predseda Drezúrnej komisie SJF 

http://www.drezura.wbl.sk/

