
 

  

Vnútorná smernica SJF č.    07/2016 
schválená Predsedníctvom SJF dňa             
3.11.2016 a násl. v zmysle schválených 
zmien  

  

  

  

  

Vzdelávanie športových odborníkov v SJF (podmienky 
získania kvalifikačných stupňov)  

  

  

  

Článok 1  

  

Úvodné ustanovenia  

  

1. Na základe §85 Zákona 440/2015 o športe, sa na výkon odbornej činnosti v športe vyžaduje odborná 

spôsobilosť. Podmienky získania odbornej spôsobilosti, rozsah a obsah odbornej prípravy a spôsob 

vykonania skúšky preukazujúcej odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti príslušného 

športového odborníka upravujú predpisy  

a) národného športového zväzu  

b) medzinárodnej športovej organizácie  

2. Odbornú prípravu a vykonanie skúšky spôsobilosti zabezpečuje podľa podmienok príslušného druhu 

športu národný športový zväz.  

3. Získanie a zvyšovanie všetkých stupňov vzdelávania športových odborníkov na národnej aj 

medzinárodnej úrovni je okrem úspešného absolvovania predpísaného školenia, praxe a doškolení 

podmienené odporúčaním príslušnou športovou komisiou a schválením Komisiou športových 

odborníkov SJF.  

4. Uchádzač môže absolvovať vzdelávanie, prax a skúšky pre viac disciplín. Ich úspešným zložením získa 

kvalifikáciu pre danú/é disciplínu/ny.  

5. Rozsah školení v tejto smernici je prepočítaný na jednu vyučovaciu hodinu trvajúcu 45 minút.  

6. SJF určuje touto smernicou nasledovné druhy športových odborníkov:  

a) Rozhodca  

b) Staviteľ parkúrov/tratí (skoky, všestrannosť, záprahy, vytrvalosť)  

c) Steward (komisár)  

d) Rozhodca – veterinár (vytrvalostné jazdenie)  

e) FEI veterinárny delegát   

f) FEI ošetrujúci (treating) veterinár  

  

             Slovenská   jazdecká   federácia,   Junácka   6 ,    832   80   Bratislava   



Článok 2 Vzdelávanie rozhodcov v SJF  

    

1. Vzdelávanie v kategórii rozhodcov pozostáva z 3 stupňovej národnej (SJF) a 4 stupňovej 

medzinárodnej kvalifikačnej stupnice (FEI), pričom kvalifikácia I.stupňa je najnižšia úroveň a 

kvalifikácia III.stupňa je najvyššia úroveň.  

2. Vzdelávanie a odbornú prípravu zabezpečuje výhradne národný športový zväz (SJF), ktorý zároveň 

vydáva účastníkom školenia doklad o odbornej spôsobilosti ‐ osvedčenie.  

3. Doklady o odbornej spôsobilosti získané pred účinnosťou Zákona č. 440/2015 Z.z. sú platné pokiaľ 

ich držiteľ absolvuje predpísané doškolenie. Po absolvovaní príslušného doškolenia SJF predĺži 

platnosť rozhodcovskej licencie.  

  

Kategorizácia rozhodcov SJF podľa kvalifikačných stupňov 

RXN a FRXN, (X = S,D,C,A,V,E,W, N=1–5 podľa disciplíny )   

  

4. Rozhodcom I. kvalifikačného stupňa (RX1, rozhodca asistent) v danej disciplíne sa stáva osoba, ktorá 

v danom roku dosiahne vek minimálne 21 rokov (vek 20 rokov je podmienkou zápisu na školenie), je 

graduovaná minimálne na stupni stredoškolského vzdelania, je členom SJF minimálne 3 roky (roky 

nemusia byť kontinuálne), absolvovala školenie rozhodcov I. kvalifikačného stupňa a úspešne zložila 

záverečnú skúšku.  

5. Rozhodcom II. kvalifikačného stupňa (RX2, rozhodca na oblastnej úrovni) v danej disciplíne sa stáva 

osoba, ktorá od zapísania do zoznamu rozhodcov pôsobila na jazdeckých pretekoch ako rozhodca 

asistent minimálne 12 mesiacov (maximálne podľa podmienok kurzu avšak nie viac ako 24 

mesiacov), absolvovala najmenej 5 pretekov (z toho minimálne na 3 rôznych lokalitách) v SR aj 

zahraničí (zo zahraničných pretekov je potrebné predložiť oficiálny rozpis pretekov), absolvovala 

školenie rozhodcov II. kvalifikačného stupňa a úspešne zložila záverečnú skúšku.  

V disciplínach skoky a drezúra je súčasne podmienkou počas praxe pôsobiť ako rozhodca‐asistent 

v najmenej 15 súťažiach.  

V disciplínach všestrannosť a záprahy je súčasne podmienkou aby minimálne 3 z 5 absolvovaných 

pretekov zahrňovali kompletnú súťaž (drezúra, terénna skúška aj parkúr).  

6. Rozhodcom III. kvalifikačného stupňa (RX3, národný rozhodca) v danej disciplíne sa môže na vlastnú 

písomnú žiadosť, na odporúčanie príslušnej športovej komisie a po schválení Komisiou športových 

odborníkov stať skúsený rozhodca, ktorý od zapísania do zoznamu rozhodcov pôsobil na jazdeckých 

pretekoch minimálne 5 rokov a absolvoval najmenej 25 pretekov (z toho minimálne na 3 rôznych 

lokalitách), evidovaných SJF vo funkcii  rozhodcu  II.  kvalifikačného  stupňa, absolvoval školenie 

rozhodcov III. kvalifikačného stupňa a úspešne zložil záverečnú skúšku.  

V disciplínach skoky a drezúra je súčasne podmienkou rozhodovať minimálne 10 súťaží na úrovni 

ST a vyššie.  

V disciplíne vytrvalosť je súčasne podmienkou rozhodovať minimálne 5 súťaží na úrovni S a vyššie. V 

disciplínach všestrannosť, voltíž a záprahy je súčasne podmienkou byť minimálne 3 krát členom 

rozhodcovského zboru na Majstrovstvách SR.  

V disciplínach všestranná spôsobilosť a záprahy je súčasne podmienkou aby minimálne 15 z 25 

absolvovaných pretekov zahrňovali kompletnú súťaž (drezúra, terénna skúška aj parkúr).  

7. Medzinárodným rozhodcom FEI s kvalifikáciou 1. stupňa Level 1‐2 (FRX1‐2 podľa disciplíny) sa na 

odporučenie športovej komisie danej disciplíny a po schválení Komisiou športových odborníkov 

môže stať skúsený rozhodca, ovládajúci anglický jazyk slovom aj písmom, od ktorého zapísania do 

zoznamu rozhodcov III. kvalifikačného stupňa (RX3) uplynulo minimálne 3 roky, pôsobil na 



jazdeckých pretekoch ako rozhodca minimálne 15 krát a zároveň splní všetky požiadavky FEI, kladené 

na uvedenú kvalifikáciu.  

Súčasne musí pôsobiť 6 krát ako hlavný rozhodca alebo člen zboru na Majstrovstvách SR.  

Súčasne v disciplínach skoky, drezúra a všestrannosť je podmienkou rozhodovať minimálne 6 krát na 

pretekoch so súťažami ST a vyššie.  

Súčasne v disciplínach všestrannosť a záprahy je podmienkou aby minimálne 10 z 15 absolvovaných 

pretekov zahrňovali kompletnú súťaž (drezúra, terénna skúška aj parkúr).  

8. Medzinárodným rozhodcom FEI s kvalifikáciou Level 2 a vyššie (FRX2‐5)  sa môže stať rozhodca SJF  

III. kvalifikačného stupňa (RX3), s kvalifikáciou medzinárodného rozhodcu FEI Level 1  a vyššie (FRX1‐ 

4), pokiaľ splní všetky požiadavky FEI, kladené na uvedenú kvalifikáciu.      

9. Úspešný absolvent školenia rozhodcov (s predchádzajúcim súhlasom Komisie športových odborníkov 

SJF), ktoré usporiadala iná národná jazdecká federácia v krajinách EÚ, môže požiadať SJF o udelenie 

kvalifikácie rozhodcu II. stupňa v danej disciplíne. K žiadosti predloží kópie dokladov o úspešnom 

absolvovaní školenia vrátane programu školenia. V prípade zhody programu školenia s obsahovou 

náplňou školenia v SJF a dostatočnej praxe, mu môže Komisia športových odborníkov udelenie 

kvalifikácie schváliť.  

  

Ďalšie podmienky získania rozhodcovských kvalifikačných stupňov  

  

10. Každý uchádzač musí mať svojho garanta, ktorý mu po celý čas pred menovaním pomáha s prípravou 

a garantuje SJF odborné znalosti a prípravu kandidáta. Garantom musí byť pre:  

a) uchádzača na I. kvalifikačný stupeň (RX1) rozhodca II. alebo III.  kvalifikačného stupňa  

b) uchádzača na II. kvalifikačný stupeň (RX2) rozhodca III. kvalifikačného stupňa  

c) uchádzača na III. kvalifikačný stupeň (RX3) rozhodca III. kvalifikačného stupňa  

d) vo výnimočných prípadoch garantom môže byť aj zahraničný FEI rozhodca v príslušnej 

disciplíne  

11. Vzdelávanie, prax a skúšky spravidla prebiehajú v nasledujúcich etapách:  

 ‐  Prednášky pre uchádzačov   

‐ Prax ‐ výcvik v praktickom rozhodovaní na pretekoch (okrem I. kvalifikačného stupňa) ‐ 

Záverečná skúška   

Školenie sa spravidla koná 12 mesiacov, avšak konečné termíny (nie viac ako 24 mesiacov) konania 

jednotlivých častí stanoví SJF podľa konkrétnych podmienok pre príslušnú disciplínu (napr. počet 

uchádzačov) a ich konanie sa môže preniesť aj do nasledujúceho roka.  

12. Školenie I. kvalifikačného stupňa (RX1) je ukončené záverečnou skúškou zo všeobecných pravidiel, a 

pravidiel danej disciplíny pre danú disciplínu, ktoré preveria, či má uchádzač dostatočné znalosti pre 

absolvovanie praxe. Pri zisku menej ako 50 % správnych odpovedí je uchádzač vyradený z kurzu. Pri 

nesplnení podmienok skúšky (70 % správnych odpovedí) môže uchádzač opakovať skúšku počas 

druhej časti školenia. Pokiaľ opätovne nevyhovie podmienkam splnenia, musí celý kurz opakovať.  

13. Predpísaná prax rozhodcov I. kvalifikačného stupňa (RX1) musí byť potvrdená hlavným 

rozhodcom/technickým delegátom pretekov. Doklad o absolvovanej praxe (pozri Prílohu) predloží 

uchádzač v úvode školenia uchádzačov II. kvalifikačného stupňa (RX2).  

14. Školenie II. kvalifikačného stupňa (RX2) je ukončené záverečnou skúškou zo všeobecných pravidiel, 

základov veterinárnych pravidiel, pravidiel danej disciplíny pre danú disciplínu a praktického 

rozhodovania, ktoré preveria, či má uchádzač dostatočné znalosti pre funkciu rozhodcu. Pri 

nesplnení podmienok skúšky (80 % správnych odpovedí v každej časti školenia) môže uchádzač 



opakovať skúšku v termíne určenom SJF, v intervale 3‐12 mesiacov. Pri zisku menej ako 60 % 

správnych odpovedí nie je možné skúšku opakovať a uchádzač je zo školenia vyradený. Pokiaľ pri 

opravnej skúške opätovne nevyhovie podmienkam splnenia, musí celé školenie opakovať. Náklady 

na opravnú skúšku hradí uchádzač.  

15. Školenie III. kvalifikačného stupňa (RX3) je ukončené záverečnou skúškou zo všeobecných pravidiel 

a pravidiel danej disciplíny pre danú disciplínu a zásad činností hlavného rozhodcu, ktoré preveria, či 

má uchádzač dostatočné znalosti pre funkciu rozhodcu. Pri nesplnení podmienok skúšky (90 % 

správnych odpovedí) môže uchádzač opakovať skúšku v termíne určenom SJF, avšak najskôr po 12 

mesiacoch.  

16. Školenie môžu vykonávať lektori SJF, ktorých schváli Komisia športových odborníkov SJF po 

konzultácii s príslušnou športovou komisiou.   

17. Záverečné skúšky vykonáva minimálne trojčlenná komisia, ktorú menuje Komisia športových 

odborníkov SJF po konzultácii s príslušnou športovou komisiou SJF.  

18. Úspešné ukončenie záverečnej skúšky a absolvovanie predpísanej praxe umožňuje absolventovi 

zaradenie do zoznamu rozhodcov SJF a označenie kvalifikácie na licencii SJF s uvedením špecializácie.   

19. Školenia sa konajú podľa učebného plánu. O uvedených prednáškach vedie organizátor záznam o 

dochádzke a o prebranom učive (tzv. triedna kniha).  

20. Účastníci školenia hradia účastnícky poplatok súvisiaci s pokrytím nákladov na usporiadanie školenia 

(technické zabezpečenie, náklady na lektorov atď.) .  

21. Absolventom jednotlivých kvalifikačných stupňov v príslušnej jazdeckej disciplíne SJF vydáva doklad 

o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu (osvedčenie) a doklad umožňujúci vykonávať 

rozhodcovskú činnosť – rozhodcovskú licenciu, ktorú si držiteľ musí pravidelne obnovovať.  

22. Doškoľovanie rozhodcov zabezpečuje SJF prostredníctvom Komisie športových odborníkov v 

spolupráci s príslušnými športovými komisiami SJF. (Príloha)  

23. Rozhodca, ktorý počas 2 rokov od získania kvalifikácie nerozhodoval na žiadnych pretekoch alebo 

nevykonával funkciu technického delegáta alebo počas 2 rokov sa nezúčastnil minimálne jedného 

doškolenia (seminára) rozhodcov, bude vyradený zo Zoznamu aktívnych rozhodcov SJF. Opätovné 

zaradenie do Zoznamu aktívnych rozhodcov je podmienené úspešným absolvovaním doškolenia 

rozhodcov, organizovaného SJF.  

Rozhodca III. kvalifikačného stupňa (RX3), ktorý počas 2 rokov od získania kvalifikácie nerozhodoval 

na žiadnych pretekoch a nevykonával funkciu technického delegáta alebo počas 2 rokov sa 

nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára) rozhodcov, stráca kvalifikáciu III. stupňa. Jej 

opätovné nadobudnutie prebieha podľa odstavca 16.  

Rozhodca, ktorý sa počas 4 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára) rozhodcov, 

bude vyradený zo Zoznamu rozhodcov SJF. Jeho opätovné zaradenie do Zoznamu aktívnych 

rozhodcov je podmienené absolvovaním doškolenia a praxe v plnom rozsahu školení pre rozhodcov 

podľa ustanovení bodov 4,5 a 6.  

24. Medzinárodným rozhodcom, zaradeným v zoznamoch FEI sa počíta aj činnosť na pretekoch a účasť 

na doškoleniach, organizovaných pod hlavičkou FEI.  

  

  

  

  

  

  



Článok 3 Vzdelávanie staviteľov parkúrov/tratí (v skokoch, všestrannosti a 

záprahoch) v SJF  

    

1. Vzdelávanie v kategórii staviteľov pozostáva z 3 stupňovej národnej (SJF) a 4 stupňovej 

medzinárodnej kvalifikačnej stupnice (FEI), pričom kvalifikácia I. stupňa je najnižšia úroveň a 

kvalifikácia III. stupňa je najvyššia úroveň.  

2. Vzdelávanie a odbornú prípravu zabezpečuje výhradne národný športový zväz (SJF), ktorý zároveň 

vydáva účastníkom školenia doklad o odbornej spôsobilosti ‐ osvedčenie.  

3. Doklady o odbornej spôsobilosti získané pred účinnosťou Zákona č. 440/2015 Z.z. sú platné pokiaľ 

ich držiteľ absolvuje predpísané doškolenie. Po absolvovaní príslušného doškolenia SJF predĺži 

platnosť staviteľskej licencie.  

  

Kategorizácia staviteľov SJF podľa kvalifikačných stupňov  

SXN a FSXN, (X = S,D,C,A,V,E,W, N=1,2,3, prípadne 4)   
  

  

4. Staviteľom I. kvalifikačného stupňa (SX1, staviteľ asistent) v danej disciplíne sa stáva osoba, ktorá má 

vek minimálne 21 rokov (vek 20 rokov je podmienkou zápisu na školenie), je graduovaná minimálne 

na stupni stredoškolského vzdelania a je členom SJF. Musí byť držiteľom licencie trénera, rozhodcu 

alebo stewarda SJF minimálne 3 roky (roky nemusia byť kontinuálne) v disciplíne, v ktorej chce získať 

kvalifikáciu staviteľa, alebo musí/musela byť aktívnym pretekárom v danej disciplíne minimálne 3 

roky na úrovni minimálne stupňa L, absolvovala predpísanú prax a úspešne zložila záverečnú skúšku.  

5. Staviteľom II. kvalifikačného stupňa (SX2, staviteľ na oblastnej úrovni pre súťaže do stupňa LS) v 

danej disciplíne sa stáva osoba, ktorá od zapísania do zoznamu staviteľov pôsobila ako asistent 

staviteľa na jazdeckých pretekoch (SX1) minimálne 12 mesiacov (maximálne podľa podmienok kurzu 

avšak nie viac ako 24 mesiacov), absolvovala najmenej 5 pretekov (z toho minimálne na 3 rôznych 

lokalitách) v SR aj zahraničí (zo zahraničných pretekov je potrebné predložiť oficiálny rozpis 

pretekov), absolvovala školenie staviteľov II. kvalifikačného stupňa (SX2) a úspešne zložila záverečnú 

skúšku.  

V disciplínach všestrannosť a záprahy je súčasne podmienkou aby minimálne 3 z 5 absolvovaných 

pretekov zahrňovali kompletnú súťaž (drezúra, terénna skúška aj parkúr).  

6. Staviteľom III. kvalifikačného stupňa (SX3, národný staviteľ) v danej disciplíne sa môže na 

odporúčanie príslušnej športovej komisie a po schválení Komisiou športových odborníkov stať 

skúsený staviteľ II. kvalifikačného stupňa (SX2), ktorý od zapísania do zoznamu rozhodcov pôsobil pri 

jazdeckých súťažiach minimálne 5 rokov, absolvoval najmenej 25 pretekov (z toho minimálne na 3 

rôznych lokalitách), evidovaných SJF vo  funkcii  staviteľa  II.  kvalifikačného  stupňa (SX2), absolvoval 

školenie staviteľov III. kvalifikačného stupňa (SX3) a úspešne zložil záverečnú skúšku.  

V disciplínach všestranná spôsobilosť a záprahy je súčasne podmienkou aby minimálne 15 z 25 

absolvovaných pretekov zahrňovali kompletnú súťaž (drezúra, terénna skúška aj parkúr).  

7. Medzinárodným staviteľom FEI s kvalifikáciou Level 1 (FSX1) sa môže na odporučenie športovej 

komisie danej disciplíny a po schválení Komisiou športových odborníkov stať skúsený staviteľ III. 

kvalifikačného stupňa (SX3), ovládajúci anglický jazyk slovom aj písmom, od ktorého zapísania do 

zoznamu staviteľov III. kvalifikačného stupňa (SX3) uplynulo minimálne 3 roky, za ktoré pôsobil na 

jazdeckých pretekoch ako staviteľ minimálne 15 krát a zároveň splní všetky požiadavky FEI, kladené 

na uvedenú kvalifikáciu.  



V disciplíne skoky súčasne musel pôsobiť minimálne 10 krát na pretekoch so súťažami na úrovni 

ST a vyššie.  

V disciplíne všestrannosť súčasne musel pôsobiť minimálne 10 krát na pretekoch so súťažami na 

úrovni S a vyššie.  

Súčasne v disciplínach všestrannosť a záprahy je podmienkou aby minimálne 10 z 15 absolvovaných 

pretekov zahrňovali kompletnú súťaž (drezúra, terénna skúška aj parkúr).  

8. Medzinárodným staviteľom FEI s kvalifikáciou Level 2 a vyššie (FSX2‐4) sa môže stať staviteľ SJF III. 

kvalifikačného stupňa (SX3), s kvalifikáciou medzinárodného staviteľa FEI Level 1 a vyššie (FSX1‐3), 

pokiaľ splní všetky požiadavky FEI, kladené na uvedenú kvalifikáciu.      

9. Úspešný absolvent školenia staviteľov (s predchádzajúcim súhlasom Komisie športových odborníkov 

SJF), ktoré usporiada iná národná jazdecká federácia v krajinách EÚ, môže požiadať SJF o udelenie 

kvalifikácie staviteľa II. stupňa v danej disciplíne. K žiadosti predloží kópie dokladov o úspešnom 

absolvovaní školenia vrátane programu školenia. V prípade zhody programu školenia s obsahovou 

náplňou školenia v SJF a dostatočnej praxe, mu môže Komisia športových odborníkov SJF udelenie 

kvalifikácie schváliť.  

  

Ďalšie podmienky získania staviteľských kvalifikačných stupňov  

  

10. Každý uchádzač musí mať svojho garanta, ktorý mu po celý čas pred menovaním pomáha s prípravou 

a garantuje SJF odborné znalosti a prípravu kandidáta. Garantom musí byť pre:  

a) uchádzača na I. kvalifikačný stupeň (SX1) staviteľ II. alebo III.  kvalifikačného stupňa  

b) uchádzača na II. kvalifikačný stupeň (SX2) staviteľ III. kvalifikačného stupňa  

c) uchádzača na III. kvalifikačný stupeň (SX3) staviteľ III. kvalifikačného stupňa  

d) vo výnimočných prípadoch garantom môže byť aj zahraničný FEI staviteľ v príslušnej 

disciplíne  

11. Vzdelávanie, prax a skúšky spravidla prebiehajú v nasledujúcich etapách:  

 ‐  Prednášky pre uchádzačov   

‐ Prax ‐ výcvik v praktickej stavbe na pretekoch (okrem I. kvalifikačného stupňa) ‐ 

Záverečná skúška   

Školenie sa spravidla koná 12 mesiacov, avšak konečné termíny (nie viac ako 24 mesiacov) konania 

jednotlivých častí stanoví SJF podľa konkrétnych podmienok pre príslušnú disciplínu (napr. počet 

uchádzačov) a ich konanie sa môže preniesť aj do nasledujúceho roka.  

12. Školenie I. kvalifikačného stupňa je ukončené záverečnou skúškou zo všeobecných pravidiel, 

základov veterinárnych pravidiel, pravidiel danej disciplíny a požiadaviek na praktickú stavbu pre 

danú disciplínu, ktoré preveria, či má uchádzač dostatočné znalosti pre absolvovanie praxe. Pri zisku 

menej ako 50 % správnych odpovedí je uchádzač vyradený z kurzu. Pri nesplnení podmienok skúšky 

(70 % správnych odpovedí) môže uchádzač opakovať skúšku počas druhej časti školenia. Pokiaľ 

opätovne nevyhovie podmienkam splnenia, musí celý kurz opakovať.  

13. Predpísaná prax staviteľov I. kvalifikačného stupňa (SX1) musí byť potvrdená hlavným 

rozhodcom/technickým delegátom a oficiálnym staviteľom pretekov. Doklad o absolvovanej praxi 

predloží uchádzač v úvode školenia uchádzačov II. kvalifikačného stupňa.  

14. Školenie II. kvalifikačného stupňa (SX2) je ukončené záverečnou skúškou zo všeobecných pravidiel, 

pravidiel danej disciplíny a požiadaviek na praktickú stavbu, ktoré preveria, či má uchádzač 

dostatočné znalosti pre funkciu staviteľa. Pri nesplnení podmienok skúšky (80 % správnych odpovedí 

v každej časti školenia) môže uchádzač opakovať skúšku v termíne určenom SJF, v intervale 3‐12 



mesiacov. Pri zisku menej ako 60 % správnych odpovedí nie je možné skúšku opakovať a uchádzač je 

zo školenia vyradený. Pokiaľ pri opravnej skúške opätovne nevyhovie podmienkam splnenia, musí 

celé školenie opakovať. Náklady na opravnú skúšku hradí uchádzač.   

15. Školenie III. kvalifikačného stupňa (SX3) je ukončené záverečnou skúškou zo všeobecných pravidiel, 

pravidiel danej disciplíny a požiadaviek na praktickú stavbu, ktoré preveria, či má uchádzač 

dostatočné znalosti. Pri nesplnení podmienok skúšky (90 % správnych odpovedí) môže uchádzač 

opakovať skúšku v termíne určenom SJF, avšak najskôr po 12 mesiacoch.  

16. Školenie môžu vykonávať lektori SJF, ktorých schváli Komisia športových odborníkov SJF po 

konzultácii s príslušnou športovou komisiou.   

17. Záverečné skúšky vykonáva minimálne trojčlenná komisia, ktorú menuje Komisia športových 

odborníkov SJF po konzultácii s príslušnou športovou komisiou SJF.  

18. Úspešné ukončenie záverečnej skúšky a absolvovanie predpísanej praxe umožňuje absolventovi 

zaradenie do zoznamu staviteľov SJF a označenie kvalifikácie na licencii SJF s uvedením špecializácie.   

19. Školenia sa konajú podľa učebného plánu. O uvedených prednáškach vedie organizátor záznam o 

dochádzke a o prebranom učive (tzv. triedna kniha).  

20. Účastníci školenia hradia účastnícky poplatok súvisiaci s pokrytím nákladov na usporiadanie školenia 

(technické zabezpečenie, náklady na lektorov atď.) .  

21. Absolventom jednotlivých kvalifikačných stupňov v príslušnej jazdeckej disciplíne SJF vydáva doklad 

o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie staviteľa (osvedčenie) a doklad umožňujúci vykonávať 

staviteľskú činnosť – licenciu staviteľa, ktorú si držiteľ musí pravidelne obnovovať.  

22. Doškoľovanie staviteľov zabezpečuje SJF prostredníctvom Komisie športových odborníkov v 

spolupráci s príslušnými športovými komisiami SJF podľa priloženého učebného plánu.  

23. Staviteľ, ktorý počas 2 rokov od získania kvalifikácie nepôsobil na žiadnych pretekoch vo funkcii 

staviteľa alebo technického delegáta alebo počas 2 rokov sa nezúčastnil minimálne jedného 

doškolenia (seminára) staviteľov, bude vyradený zo Zoznamu aktívnych staviteľov SJF. Opätovné 

zaradenie do Zoznamu aktívnych staviteľov je podmienené úspešným absolvovaním doškolenia 

staviteľov, organizovaného SJF.  

Staviteľ III. kvalifikačného stupňa (SX3), ktorý počas 2 rokov od získania kvalifikácie nepôsobil na 

žiadnych pretekoch vo funkcii staviteľa alebo technického delegáta alebo počas 2 rokov sa 

nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára) staviteľov, stráca kvalifikáciu III. stupňa. Jej 

opätovné nadobudnutie prebieha podľa odstavca 16.  

Staviteľ, ktorý sa počas 4 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára) staviteľov, 

bude vyradený zo Zoznamu staviteľov SJF. Jeho opätovné zaradenie do Zoznamu aktívnych staviteľov 

je podmienené absolvovaním doškolenia a praxe v plnom rozsahu školení pre staviteľov podľa 

ustanovení bodov 4,5 a 6.  

24. Medzinárodným staviteľom, zaradeným v zoznamoch FEI sa počíta aj činnosť na pretekoch a účasť 

na doškoleniach, organizovaných pod hlavičkou FEI.  

  

  

  

Článok 4 Vzdelávanie stewardov 

(komisárov) v SJF  

    

1. Vzdelávanie v kategórii stewardov pozostáva z 3 stupňovej národnej (SJF) a 3 stupňovej 

medzinárodnej (FEI) kvalifikačnej stupnice, pričom kvalifikácia I. stupňa je najnižšia úroveň a 

kvalifikácia III. stupňa je najvyššia úroveň.  



2. Vzdelávanie a odbornú prípravu zabezpečuje výhradne národný športový zväz (SJF), ktorý zároveň 

vydáva účastníkom školenia doklad o odbornej spôsobilosti ‐ osvedčenie.  

3. Doklady o odbornej spôsobilosti získané pred účinnosťou Zákona č. 440/2015 Z.z. sú platné pokiaľ 

ich držiteľ absolvuje predpísané doškolenie. Po absolvovaní príslušného doškolenia SJF predĺži 

platnosť stewardovskej licencie.  

  

Kategorizácia stewardov SJF podľa kvalifikačných stupňov  

KXN a FKXN, (X = S,D,C,A,V,E,W, N=1,2, prípadne 3)   
  

  

4. Stewardom I. kvalifikačného stupňa (KX1, steward asistent) v danej disciplíne sa stáva osoba, ktorá 

má vek minimálne 21 rokov (vek 20 rokov je podmienkou zápisu na školenie), je graduovaná 

minimálne na stupni stredoškolského vzdelania, je členom SJF minimálne 1 rok, absolvovala školenie 

stewardov I. kvalifikačného stupňa a úspešne zložila záverečnú skúšku.  

5. Stewardom II. kvalifikačného stupňa (KX2) v danej disciplíne sa stáva osoba, ktorá od zapísania do 

zoznamu stewardov pôsobila na jazdeckých pretekoch ako steward asistent minimálne 12 mesiacov 

(maximálne podľa podmienok kurzu avšak nie viac ako 24 mesiacov), absolvovala najmenej 5 

pretekov (z toho minimálne na 3 rôznych lokalitách) v SR aj zahraničí (zo zahraničných pretekov je 

potrebné predložiť oficiálny rozpis pretekov), absolvovala školenie stewardov II. kvalifikačného 

stupňa (KX2) a úspešne zložila záverečnú skúšku. Stewardom II. kvalifikačného stupňa (KX2) sa 

automaticky stávajú stávajú aj rozhodcovia, ktorí v danej disciplíne získali kvalifikáciu II. 

kvalifikačného stupňa  (RX2).  

6. Stewardom III. kvalifikačného stupňa (KX3, hlavný steward) v danej disciplíne sa môže, na 

odporúčanie príslušnej športovej komisie a po schválení Komisiou športových odborníkov, stať 

skúsený steward II. kvalifikačného stupňa (KX2), ktorý od zapísania do zoznamu stewardov pôsobil a 

jazdeckých pretekoch minimálne 2 roky a absolvoval najmenej 10 pretekov, evidovaných SJF vo  

funkcii  stewarda  II.  kvalifikačného  stupňa (KX2), absolvoval školenie stewardov III. kvalifikačného 

stupňa a úspešne zložil záverečnú skúšku.  

7. Medzinárodným stewardom FEI s kvalifikáciou Level 1 (FKX1) sa môže na odporučenie športovej 

komisie danej disciplíny a po schválení Komisiou športových odborníkov stať skúsený steward, 

ovládajúci anglický jazyk slovom aj písmom, zapísaný do zoznamu stewardov III. kvalifikačného 

stupňa (KX3), ktorý splní všetky požiadavky FEI, kladené na uvedenú kvalifikáciu.   

8. Medzinárodným stewardom FEI s kvalifikáciou Level 2 a vyššie (FKX2‐3) sa môže stať steward SJF III. 

kvalifikačného stupňa (KX3), s kvalifikáciou medzinárodného stewarda FEI Level 1 a vyššie (FKX1‐2), 

pokiaľ splní všetky požiadavky FEI, kladené na uvedenú kvalifikáciu.      

9. Úspešný absolvent školenia stewardov (s predchádzajúcim súhlasom Komisie športových odborníkov 

SJF), ktoré usporiadala iná národná jazdecká federácia v krajinách EÚ, môže požiadať SJF o udelenie 

kvalifikácie stewarda II. stupňa (KX2) v danej disciplíne. K žiadosti predloží kópie dokladov o 

úspešnom absolvovaní školenia vrátane programu školenia. V prípade zhody programu školenia s 

obsahovou náplňou školenia v SJF a dostatočnej praxe, mu môže Komisia športových odborníkov 

udelenie kvalifikácie schváliť.  

  

Ďalšie podmienky získania stewardovských kvalifikačných stupňov  

  

10. Každý uchádzač musí mať svojho garanta, ktorý mu po celý čas pred menovaním pomáha s prípravou 

a garantuje SJF odborné znalosti a prípravu kandidáta. Garantom musí steward II. alebo III. 



kvalifikačného stupňa (KX2 alebo KX3), vo výnimočných prípadoch aj zahraničný FEI steward L2 alebo 

L3.  

11. Vzdelávanie, prax a skúšky spravidla prebiehajú v nasledujúcich etapách:  

 ‐  Prednášky pre uchádzačov   

‐ Prax ‐ výcvik v praktickom stewardovaní na pretekoch (okrem I. kvalifikačného stupňa) ‐ 

Záverečná skúška   

Školenie sa spravidla koná v jednom kalendárnom roku, avšak konečné termíny konania jednotlivých 

častí stanoví SJF podľa konkrétnych podmienok pre príslušnú disciplínu (napr. počet uchádzačov) a 

ich konanie sa môže preniesť aj do nasledujúceho roka.  

12. Školenie I. kvalifikačného stupňa (KX1) je ukončené záverečnou skúškou zo základov všeobecných 

pravidiel, základov veterinárnych pravidiel, základov pravidiel danej disciplíny a z praktických 

činností stewarda, ktoré preveria, či má uchádzač dostatočné znalosti pre absolvovanie praxe. Pri 

zisku menej ako 50 % správnych odpovedí je uchádzač vyradený z kurzu. Pri nesplnení podmienok 

skúšky (70 % správnych odpovedí) môže uchádzač opakovať skúšku počas druhej časti školenia. 

Pokiaľ opätovne nevyhovie podmienkam splnenia, musí celý kurz opakovať.  

13. Predpísaná prax stewardov I. kvalifikačného stupňa (KX1) musí byť potvrdená hlavným rozhodcom  

pretekov. Doklad o absolvovanej praxi predloží uchádzač v úvode školenia uchádzačov II. 

kvalifikačného stupňa.  

14. Školenie II. kvalifikačného stupňa (KX2) je ukončené záverečnou skúškou zo základov všeobecných 

pravidiel, základov pravidiel danej disciplíny a z praktických činností stewarda, ktoré preveria, či má 

uchádzač dostatočné znalosti pre funkciu stewarda. Pri nesplnení podmienok skúšky (80 % správnych 

odpovedí v každej časti školenia) môže uchádzač opakovať skúšku v termíne určenom SJF, avšak v 

intervale 3‐6 mesiacov. Pokiaľ opätovne nevyhovie podmienkam splnenia, musí celý kurz opakovať. 

Náklady na opravnú skúšku hradí uchádzač.  

15. Školenie III. kvalifikačného stupňa (KX3) je ukončené záverečnou skúškou zo všeobecných pravidiel 

a pravidiel danej disciplíny pre danú disciplínu a zásad činností hlavného stewarda, ktoré preveria, či 

má uchádzač dostatočné znalosti pre funkciu hlavného stewarda. Pri nesplnení podmienok skúšky 

(90 % správnych odpovedí) môže uchádzač opakovať skúšku v termíne určenom SJF, avšak najskôr 

po 12 mesiacoch.  

16. Školenie môžu vykonávať lektori SJF, ktorých schváli Komisia športových odborníkov SJF po 

konzultácii s príslušnou športovou komisiou.   

17. Záverečné skúšky vykonáva minimálne trojčlenná komisia, ktorú menuje Komisia športových 

odborníkov SJF po konzultácii s príslušnou športovou komisiou SJF.  

18. Úspešné ukončenie záverečnej skúšky a absolvovanie predpísanej praxe umožňuje absolventovi 

zaradenie do zoznamu stewardov SJF a označenie kvalifikácie na licencii SJF s uvedením špecializácie.   

19. Školenia sa konajú podľa učebného plánu. O uvedených prednáškach vedie organizátor záznam o 

dochádzke a o prebranom učive (tzv. triedna kniha).  

20. Účastníci školenia hradia účastnícky poplatok, súvisiaci s pokrytím nákladov na usporiadanie školenia 

(technické zabezpečenie, náklady na lektorov atď.) .  

21. Absolventom jednotlivých kvalifikačných stupňov v príslušnej jazdeckej disciplíne SJF vydáva doklad 

o odbornej spôsobilosti na výkon funkcie rozhodcu (osvedčenie) a doklad umožňujúci vykonávať 

stewardovskú činnosť – stewardovskú licenciu, ktorú si držiteľ musí pravidelne obnovovať.  

22. Doškoľovanie stewardov zabezpečuje SJF prostredníctvom Komisie športových odborníkov v 

spolupráci s príslušnými športovými komisiami SJF podľa priloženého učebného plánu.  



23. Steward, ktorý počas 2 rokov od získania kvalifikácie nebol činný ako steward na žiadnych pretekoch 

alebo sa počas 2 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára) stewardov, bude 

vyradený zo Zoznamu aktívnych stewardov SJF. Opätovné zaradenie do Zoznamu aktívnych 

stewardov je podmienené úspešným absolvovaním doškolenia stewardov, organizovaného SJF.  

Steward III. kvalifikačného stupňa (KX3), ktorý počas 2 rokov od získania kvalifikácie nebol činný ako 

steward na žiadnych pretekoch alebo sa počas 2 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia 

(seminára) stewardov, stráca kvalifikáciu III. stupňa. Jej opätovné nadobudnutie prebieha podľa 

odstavca 16.  

Steward, ktorý sa počas 4 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára) staviteľov, 

bude vyradený zo Zoznamu stewardov SJF. Jeho opätovné zaradenie do Zoznamu aktívnych 

stewardov je podmienené absolvovaním doškolenia a praxe v plnom rozsahu školení pre stewardov 

podľa ustanovení bodov 4,5 a 6.  

24. Medzinárodným stewardom, zaradeným v zoznamoch FEI sa počíta aj činnosť na pretekoch a účasť 

na doškoleniach, organizovaných pod hlavičkou FEI.  

25. Steward s kvalifikáciou III. stupňa (KX3) si môže rozšíriť svoju národnú kvalifikáciu na inú disciplínu 

splnením všetkých podmienok (podľa odstavcov 4, 5 a 6) pre získanie kvalifikácie stewarda SJF I. až 

III. kvalifikačného stupňa (KX1, KX2 a KX3) pre požadovanú novú disciplínu. V tomto prípade sa ale 

do povinnej 2 ročnej praxe, predpísanej pre stewardov (KX2) započítava aj jeho obdobie predošlej 

činnosti stewarda v inej disciplíne. Na základe odporúčania príslušnej športovej komisie a po 

schválení Komisiou športových odborníkov mu môže byť po úspešnom zložení predpísanej skúšky 

pre stewardov III. kvalifikačného stupňa priznaná kvalifikácia hlavného stewarda (KX3) v novej 

disciplíne.   

  

  

  

  

  

  

Článok 5 Vzdelávanie rozhodcov – veterinárov vo vytrvalostnom jazdení v SJF  
   
  

1. Vzdelávanie v kategórii rozhodcov – veterinárov vo vytrvalostnom jazdení pozostáva z 3 stupňovej 

národnej (SJF) a 1 stupňovej medzinárodnej (FEI) kvalifikačnej stupnice, pričom kvalifikácia I. stupňa 

je najnižšia úroveň a kvalifikácia III. stupňa je najvyššia úroveň.  

2. Vzdelávanie a odbornú prípravu zabezpečuje výhradne národný športový zväz (SJF), ktorý zároveň 

vydáva účastníkom školenia doklad o odbornej spôsobilosti ‐ osvedčenie.  

3. Doklady o odbornej spôsobilosti získané pred účinnosťou Zákona č. 440/2015 Z.z. sú platné pokiaľ 

ich držiteľ absolvuje predpísané doškolenie. Po absolvovaní príslušného doškolenia SJF predĺži 

platnosť stewardovskej licencie.  

  

Kategorizácia rozhodcov ‐ veterinárov SJF podľa kvalifikačných stupňov  

RVN a FRV (N=1,2, prípadne 3)   
  

4. Uchádzač o kvalifikáciu rozhodca – veterinár vo vytrvalostnom jazdení musí mať ukončené 

vysokoškolské vzdelanie veterinárneho zamerania.  

5. Uchádzač musí byť členom Slovenskej jazdeckej federácie minimálne 3 roky.  



6. Rozhodcom – veterinárom I. kvalifikačného stupňa (RV1, asistent rozhodcu‐veterinára) sa stáva 

osoba, ktorá absolvovala školenie rozhodcov‐veterinárov I. kvalifikačného stupňa a úspešne zložila 

záverečnú skúšku.  

7. Rozhodcom – veterinárom II. kvalifikačného stupňa (RV2) sa stáva osoba, ktorá od zapísania do 

zoznamu rozhodcov – veterinárov pôsobila na jazdeckých pretekoch ako asistent rozhodcu ‐ 

veterinára minimálne 12 mesiacov (maximálne podľa podmienok kurzu avšak nie viac ako 24 

mesiacov), absolvovala najmenej 5 pretekov (z toho minimálne na 3 rôznych lokalitách) v SR aj 

zahraničí (zo zahraničných pretekov je potrebné predložiť oficiálny rozpis pretekov), absolvovala 

školenie rozhodcov – veterinárov II. kvalifikačného stupňa a úspešne zložila záverečnú skúšku.  

8. Rozhodcom – veterinárom III. kvalifikačného stupňa (RV3, národný rozhodca‐veterinár) sa môže, na 

odporúčanie príslušnej Komisie vytrvalostného jazdenia a po schválení Komisiou športových 

odborníkov, stať skúsený rozhodca ‐ veterinár II. kvalifikačného stupňa (RV2), ktorý od zapísania do 

zoznamu rozhodcov ‐ veterinárov pôsobil na jazdeckých pretekoch minimálne 5 rokov a absolvoval 

najmenej 15 pretekov, evidovaných SJF vo  funkcii  rozhodcu ‐ veterinára  II.  kvalifikačného  stupňa 

(RV2), absolvoval školenie rozhodcov ‐ veterinárov III. kvalifikačného stupňa a úspešne zložil 

záverečnú skúšku.  

Rozhodca – veterinár III. kvalifikačného stupňa je oprávnený vykonávať funkciu Predsedu 

veterinárnej komisie na vytrvalostných pretekoch.  

9. Rozhodcom – veterinárom FEI (FRV, Endurance Veterinary Treatment Official) sa môže na 

odporučenie Komisie vytrvalostného jazdenia a po schválení Komisiou športových odborníkov stať 

skúsený rozhodca – veterinár, ovládajúci anglický jazyk slovom aj písmom, zapísaný do zoznamu 

rozhodcov ‐ veterinárov III. kvalifikačného stupňa (RV3), ktorý splní všetky požiadavky FEI, kladené 

na uvedenú kvalifikáciu.  

10. Úspešný absolvent školenia rozhodcov ‐ veterinárov (s predchádzajúcim súhlasom Komisie 

športových odborníkov SJF), ktoré usporiadala iná národná jazdecká federácia v krajinách EÚ, môže 

požiadať SJF o udelenie kvalifikácie rozhodcu veterinára vo vytrvalostnom jazdení II. stupňa (RV2). K 

žiadosti predloží kópie dokladov o úspešnom absolvovaní školenia vrátane programu školenia. V 

prípade zhody programu školenia s obsahovou náplňou školenia v SJF a dostatočnej praxe, mu môže 

Komisia športových odborníkov udelenie kvalifikácie schváliť.   

  

  

Ďalšie podmienky získania kvalifikačných stupňov rozhodcov ‐ veterinárov  

  

11. Každý uchádzač musí mať svojho garanta, ktorý mu po celý čas pred menovaním pomáha s prípravou 

a garantuje SJF odborné znalosti a prípravu kandidáta. Garantom musí rozhodca ‐ veterinár II. alebo 

III. kvalifikačného stupňa (RV2 alebo RV3), vo výnimočných prípadoch aj rozhodca  ‐ veterinár FEI 

(FRV).   

12. Prednášky, prax a záverečné skúšky sa uskutočňujú  v nasledujúcich častiach:  

 ‐  Prednášky – podľa učebného plánu  

‐ Prax – výcvik v praktickej činnosti rozhodcu ‐ veterinára na vytrvalostných pretekoch  (okrem I. 

kvalifikačného stupňa).   

 ‐  Záverečná skúška  

Školenie sa koná spravidla v jednom kalendárnom roku, avšak konečné termíny konania jednotlivých 

častí stanoví Komisia športových odborníkov SJF po konzultácii s Komisiou vytrvalostného jazdenia 

SJF podľa konkrétnych podmienok. Termíny sa môžu preniesť aj do nasledujúceho roku.  



13. Školenie I. kvalifikačného stupňa (RV1) je ukončené záverečnou skúškou zo všeobecných pravidiel, 

veterinárnych pravidiel, pravidiel vytrvalostného jazdenia a z praktických činností rozhodcu ‐ 

veterinára, ktoré preveria, či má uchádzač dostatočné znalosti pre absolvovanie praxe. Pri zisku 

menej ako 50 % správnych odpovedí je uchádzač vyradený z kurzu. Pri nesplnení podmienok skúšky 

(70 % správnych odpovedí) môže uchádzač opakovať skúšku počas druhej časti školenia. Pokiaľ 

opätovne nevyhovie podmienkam splnenia, musí celý kurz opakovať.  

14. Predpísaná prax rozhodcov ‐ veterinárov I. kvalifikačného stupňa (RV1) musí byť potvrdená 

predsedom veterinárnej komisie pretekov. Doklad o absolvovanej praxi predloží uchádzač v úvode 

školenia uchádzačov II. kvalifikačného stupňa.  

15. Školenie II. kvalifikačného stupňa (RV2) je ukončené záverečnou skúškou zo všeobecných pravidiel, 

veterinárnych pravidiel, pravidiel vytrvalostného jazdenia a z praktických činností rozhodcu ‐ 

veterinára, ktoré preveria, či má uchádzač dostatočné znalosti pre funkciu rozhodcu – veterinára na 

vytrvalostných pretekoch. Pri nesplnení podmienok skúšky (80 % správnych odpovedí) môže 

uchádzač opakovať skúšku v termíne určenom SJF, avšak v intervale 3‐6 mesiacov. Pokiaľ opätovne 

nevyhovie podmienkam splnenia, musí celý kurz opakovať. Náklady na opravnú skúšku hradí 

uchádzač.  

16. Školenie III. kvalifikačného stupňa (RV3) je ukončené záverečnou skúškou zo všeobecných pravidiel, 

veterinárnych pravidiel, pravidiel vytrvalostného jazdenia a zásad činností predsedu veterinárnej 

komisie na vytrvalostných pretekoch, ktoré preveria, či má uchádzač dostatočné znalosti pre funkciu 

predsedu veterinárnej komisie na vytrvalostných pretekoch. Pri nesplnení podmienok skúšky (90 % 

správnych odpovedí) môže uchádzač opakovať skúšku v termíne určenom SJF, avšak najskôr po 12 

mesiacoch.  

17. Školenie môžu vykonávať lektori SJF, ktorých schváli Komisia športových odborníkov SJF po 

konzultácii s Komisiou vytrvalostného jazdenia SJF.   

18. Záverečné skúšky vykonáva minimálne trojčlenná komisia, ktorú menuje Komisia športových 

odborníkov SJF po konzultácii s Komisiou vytrvalostného jazdenia SJF.  

19. Školenie sa koná podľa učebného plánu. O uvedených prednáškach vedie organizátor záznam o 

dochádzke a o prebranom učive (tzv. triedna kniha).  

20. Úspešný absolvent školenia je oprávnený na vytrvalostných pretekoch vykonávať funkciu rozhodca‐ 

veterinár.  

21. Účastníci školenia hradia účastnícky poplatok súvisiaci s pokrytím nákladov na usporiadanie školenia 

(technické zabezpečenie, náklady na lektorov atď.).  

22. Absolventom jednotlivých kvalifikačných stupňov SJF vydáva doklad o odbornej spôsobilosti na 

výkon funkcie rozhodcu‐veterinára (osvedčenie) a rozhodcovskú licenciu, ktorú si držiteľ musí 

pravidelne obnovovať.  

23. Doškoľovanie rozhodcov‐veterinárov zabezpečuje SJF prostredníctvom Komisie športových 

odborníkov v spolupráci s Komisiou vytrvalostného jazdenia SJF. (Príloha)  

24. Rozhodca‐veterinár, ktorý počas 2 rokov od získania kvalifikácie nerozhodoval na žiadnych pretekoch 

alebo počas 2 rokov sa nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára) rozhodcov veterinárov, 

bude vyradený zo Zoznamu aktívnych rozhodcov‐veterinárov SJF. Opätovné zaradenie do Zoznamu 

aktívnych rozhodcov‐veterinárov je podmienené úspešným absolvovaním doškolenia rozhodcov‐

veterinárov, organizovaného SJF.  

Rozhodca‐veterinár III. kvalifikačného stupňa (RV3), ktorý počas 2 rokov od získania kvalifikácie 

nerozhodoval na žiadnych pretekoch alebo počas 2 rokov sa nezúčastnil minimálne jedného 



doškolenia (seminára) rozhodcov‐veterinárov, stráca kvalifikáciu III. stupňa. Jej opätovné 

nadobudnutie prebieha podľa odstavca 16.  

Rozhodca‐veterinár, ktorý sa počas 4 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára) 

rozhodcov‐veterinárov, bude vyradený zo Zoznamu rozhodcov‐veterinárov SJF. Jeho opätovné 

zaradenie do Zoznamu aktívnych rozhodcov‐veterinárov je podmienené absolvovaním doškolenia a 

praxe v plnom rozsahu školení pre rozhodcov podľa ustanovení bodov 6,7 a 8.  

25. Medzinárodným rozhodcom‐veterinárom (FRV), zaradeným v zoznamoch FEI sa počíta aj činnosť na 

pretekoch a účasť na doškoleniach, organizovaných pod hlavičkou FEI.  

  

  

  

  

  

  

  

Článok 6 Vzdelávanie FEI veterinárnych delegátov v SJF (FVD)  
    

1. Uchádzač o kvalifikáciu FEI veterinárny delegát (FVD) musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie 

veterinárneho zamerania.  

2. Uchádzač musí byť členom Slovenskej jazdeckej federácie minimálne 3 roky.  

3. Uchádzač musí ovládať slovom a písmom anglický jazyk.  

4. Uchádzač musí absolvovať prednášky zo všeobecných pravidiel, veterinárnych pravidiel, prax a 

záverečné skúšky organizované SJF. Úspešným zložením skúšky získava oprávnenie byť vyslaný na 

kurz FEI veterinárnych delegátov.  

5. Prednášky, prax a záverečné skúšky sa uskutočňujú  v nasledujúcich častiach:  

 ‐  Prednášky – podľa učebného plánu  

‐ Prax – ako asistent FEI veterinárneho delegáta na  minimálne 5 FEI medzinárodných pretekoch 

počas minimálne 12 mesiacov. (Prax potvrdzuje FEI veterinárny delegát, uvedený v rozpise 

pretekov).  

 ‐  Záverečná skúška  

Školenie sa koná spravidla v jednom kalendárnom roku, avšak konečné termíny konania jednotlivých 

častí stanoví komisia odborného vzdelávania v spolupráci s kontaktným veterinárom SJF podľa 

konkrétnych podmienok. Termíny sa môžu preniesť aj do nasledujúceho roku.  

6. Doklad o absolvovaní praxe podpísaný FEI veterinárnym delegátom pretekov doloží uchádzač pred 

termínom záverečnej skúšky.  

7. Školenie môžu vykonávať lektori SJF, ktorých schvaľuje Komisia športových odborníkov SJF po 

konzultácii s Kontaktným veterinárom SJF.   

8. Záverečné skúšky vykonáva minimálne trojčlenná komisia, ktorú menuje Komisia športových 

odborníkov SJF po konzultácii s Kontaktným veterinárom SJF.  

9. Školenie sa koná podľa učebného plánu. O uvedených prednáškach vedie organizátor záznam o 

dochádzke a o prebranom učive (tzv. triedna kniha).  

10. Školenie je ukončené záverečnou skúškou zo všeobecných pravidiel, veterinárnych pravidiel a 

praktických činností, ktoré preveria, či má uchádzač dostatočné znalosti pre funkciu FEI 

veterinárneho delegáta. Pri nesplnení podmienok skúšky (90 % správnych odpovedí v každej časti 

školenia) môže uchádzač opakovať skúšku v termíne určenom SJF, v intervale 3‐12 mesiacov. Pri 



zisku menej ako 60 % správnych odpovedí nie je možné skúšku opakovať a uchádzač je zo školenia 

vyradený. Pokiaľ pri opravnej skúške opätovne nevyhovie podmienkam splnenia, musí celé školenie 

opakovať. Náklady na opravnú skúšku hradí uchádzač.  

11. Úspešný absolvent školenia sa môže na odporučenie kontaktného veterinára SJF a po schválení 

Komisiou športových odborníkov zúčastniť medzinárodného školenia FEI veterinárnych delegátov, 

organizovaného FEI.   

12. Účastník medzinárodného školenia si hradí všetky náklady a poplatky kandidáta spojené s 

medzinárodným školením a získaním kvalifikácie.  

13. Účastník musí úspešne absolvovať kurz FEI veterinárneho delegáta a byť zaradený do zoznamu FEI 

veterinárnych delegátov v príslušnej jazdeckej disciplíne.  

14. Ďalšie vzdelávanie FEI veterinárnych delegátov prebieha podľa predpisov FEI.  

  

  

Článok 7 Vzdelávanie FEI ošetrujúcich (treating) veterinárnych lekárov v SJF (FVT)  

  
   

1. Uchádzač o kvalifikáciu ošetrujúci veterinárny lekár musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie 

veterinárneho zamerania.  

2. Uchádzač musí byť členom Slovenskej jazdeckej federácie minimálne 3 roky.  

3. Uchádzač musí ovládať slovom a písmom anglický jazyk.  

4. Uchádzač musí absolvovať prednášky zo všeobecných pravidiel, veterinárnych pravidiel, prax a 

záverečné skúšky organizované SJF. Úspešným zložením skúšky získava oprávnenie absolvovať kurz 

FEI ošetrujúcich veterinárov.  

5. Prednášky, prax a záverečné skúšky sa uskutočňujú  v nasledujúcich častiach:  

 ‐  Prednášky – podľa učebného plánu  

‐ Prax – ako asistent ošetrujúceho veterinárneho lekára na  minimálne 5 FEI medzinárodných 

pretekoch (Prax potvrdzuje FEI ošetrujúci veterinárny lekár, uvedený v rozpise pretekov). ‐ 

Záverečná skúška   

Školenie sa koná spravidla v jednom kalendárnom roku, avšak konečné termíny konania jednotlivých 

častí stanoví Komisia športových odborníkov v spolupráci s kontaktným veterinárom SJF, podľa 

konkrétnych podmienok. Termíny sa môžu preniesť aj do nasledujúceho roku.  

6. Doklad o absolvovaní praxe, podpísaný FEI ošetrujúcim veterinárnym lekárom pretekov, doloží 

uchádzač pred termínom záverečnej skúšky.  

7. Školenie môžu vykonávať lektori SJF, ktorých schvaľuje Komisia športových odborníkov SJF po 

konzultácii s Kontaktným veterinárom SJF.   

8. Záverečné skúšky vykonáva minimálne trojčlenná komisia, ktorú menuje Komisia športových 

odborníkov SJF po konzultácii s Kontaktným veterinárom SJF.  

9. Školenie sa koná podľa učebného plánu. O uvedených prednáškach vedie organizátor záznam o 

dochádzke a o prebranom učive (tzv. triedna kniha).  

10. Školenie je ukončené záverečnou skúškou zo všeobecných pravidiel, veterinárnych pravidiel a 

praktických činností, ktoré preveria, či má uchádzač dostatočné znalosti pre funkciu FEI ošetrujúceho 

veterinárneho delegáta. Pri nesplnení podmienok skúšky (90 % správnych odpovedí v každej časti 

školenia) môže uchádzač opakovať skúšku v termíne určenom SJF, v intervale 3‐12 mesiacov. Pri 

zisku menej ako 60 % správnych odpovedí nie je možné skúšku opakovať a uchádzač je zo školenia 



vyradený. Pokiaľ pri opravnej skúške opätovne nevyhovie podmienkam splnenia, musí celé školenie 

opakovať. Náklady na opravnú skúšku hradí uchádzač.  

11. Úspešný absolvent školenia sa môže na odporučenie kontaktného veterinára a po schválení 

Komisiou športových odborníkov SJF zúčastniť testu FEI ošetrujúcich veterinárnych lekárov, 

organizovaného FEI.  

12. Účastník medzinárodného školenia si hradí všetky náklady a poplatky kandidáta spojené s 

medzinárodným školením a získaním kvalifikácie.  

13. Účastník musí úspešne absolvovať test FEI ošetrujúceho (treating) veterinárneho lekára a byť 

zaradený do zoznamu FEI ošetrujúcich veterinárnych lekárov.  

14. Ďalšie vzdelávanie FEI ošetrujúcich veterinárnych lekárov prebieha podľa predpisov FEI.  

  

  

  

  

  

  

Príloha č.1  

  

  

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A ČASOVÝ ROZSAH ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ ROZHODCOV  

  
ŠKOLENIE ROZHODCOV  

  

  

ROZHODCA I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA (RX1)  
  

Profil    
Absolvent I. kvalifikačného stupňa získava najnižšiu rozhodcovskú kvalifikáciu, je špecializovaný 

odborník v konkrétnej disciplíne. Má zodpovedajúce teoretické poznatky,  ktoré mu umožňujú 

pôsobiť na domácich pretekoch miestnej a oblastnej úrovne. Vykonáva úlohy rozhodcu‐asistenta na 

všetkých úrovniach domácich súťaží SJF.  

  

Rozsah školenia 34 hodín  

a) 10 hodín všeobecná časť a záverečná skúška  

b) 24 hodín špecializácia a záverečná skúška  

  

a) Všeobecná časť a záverečná skúška *  

1. Organizácia jazdeckého športu (SR, EEF, FEI)          1 hod  

2. Pedagogika (výchovná práca športového funkcionára)        1 hod  

3. Všeobecné pravidlá                6 hod  

4. Veterinárne pravidlá(základy), nedovolené zaobchádzanie s koňmi, doping  1 hod  

5. Záverečná skúška                1 hod  

  

b) Špecializovaná časť a záverečná skúška:  

1. Činnosť športových odborníkov na pretekoch          2 hod  



(rozhodca, staviteľ, steward, technický delegát, veterinár)  

2. Pravidlá vybranej disciplíny                                  14 hod    

3. Praktické ukážky, stavba parkúrov/tratí (danej disciplíny)      2 hod  

4. Stewarding v danej disciplíne              4 hod  

5. Záverečná skúška                2 hod  

  

* Športový odborník s inou kvalifikáciou nemusí absolvovať predmety všeobecnej časti, pokiaľ ich už 

absolvoval  

  

   

  

  

  

ROZHODCA II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA (RX2)  

  

Profil    
Absolvent II. kvalifikačného stupňa získava druhú najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu. Je 

špecializovaný odborník v konkrétnej disciplíne . Má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické 

skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú viesť rozhodovanie domácich pretekov nižších kategórií.  

  

Rozsah školenia 60 hodín  

a) 6 hodín všeobecná časť a záverečná skúška  

b) 54 hodín špecializácia a záverečná skúška  

  

a) Všeobecná časť  a záverečná skúška *  

1. Zásady bezpečnosti pri práci              2 hod  

2. Zásady poskytnutia prvej pomoci            2 hod  

3. Záverečná skúška                2 hod  

  

b) Špecializovaná časť a záverečná skúška:  

1. Organizácia pretekov, spolupráca oficiálnych činovníkov       2 hod na pretekoch 

(rozhodca, staviteľ, steward, technický delegát, veterinár)  

2. Praktická časť (zahŕňa minimálnu prax rozhodcu I. stupňa)                50 hod    

3. Záverečná skúška                2 hod  

  

* Športový odborník s inou kvalifikáciou nemusí absolvovať predmety všeobecnej časti, pokiaľ ich už 

absolvoval  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



ROZHODCA III. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA (RX3)  

  

  

Profil  
Absolvent III. stupňa získava najvyššiu národnú rozhodcovskú kvalifikáciu. Je špecializovaný odborník 
v konkrétnej disciplíne. Má  zodpovedajúce  teoretické  poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti,  
ktoré  mu  umožňujú  rozhodovať na úrovni majstrovských a najvyšších domácich pretekov a zastávať  
funkciu hlavného rozhodcu a/alebo technického delegáta na pretekoch v rámci SR.  
  

  

Rozsah školenia 260 hodín  

  

a) 260 hodín špecializácia a záverečná skúška  

  

a) Špecializovaná časť a záverečná skúška:  

1. Povinnosti a úlohy hlavného rozhodcu            6 hod  

2. Povinnosti, úlohy a spolupráca funkcionárov na pretekoch      2 hod  

(rozhodca, staviteľ, steward, technický delegát, veterinár ...)  

3. Praktická časť (zahŕňa minimálnu prax rozhodcu II. stupňa)*              250 hod    

4. Záverečná skúška                2 hod  

  

* prax rozhodcu II. stupňa počas minimálne 5 rokov rozhodovania na pretekoch  

  

  

  

DOŠKOLENIA ROZHODCOV  
  

  

Profil  
Všetci absolventi si obnovujú a doplňujú nové poznatky o zmenách pravidiel a  rozhodovaní príslušnej 

jazdeckej disciplíny    

  

  

  

Rozsah doškolenia:  10 hodín  

  

1. Všeobecné pravidlá ‐ aktualizácia            2 hod  

2. Pravidlá danej disciplíny – aktualizácia, novinky a trendy v disciplíne    4 hod  

3. Základy prvej pomoci (voliteľné)            2 hod 4. Základy 

bezpečnosť pri práci (voliteľné)           1 hod  

 5. Záverečná skúška (voliteľné)              1 hod  

  

Rozhodca, ktorý sa počas 2 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára), bude vyradený 

zo Zoznamu aktívnych rozhodcov SJF.  

Národný rozhodca, ktorý sa počas 2 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára), bude 

vyradený zo Zoznamu národných rozhodcov SJF.  



Rozhodca, ktorý sa počas 4 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára) rozhodcov, bude 

vyradený zo Zoznamu rozhodcov SJF.  

   

Príloha č.2  

  

  

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A ČASOVÝ ROZSAH ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ STAVITEĽOV 

PARKÚROV A TRATÍ  

  
ŠKOLENIA STAVITEĽOV  

  

  

  

STAVITEĽ I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA (SX1)  
  

Profil    
Absolvent I. kvalifikačného stupňa získava najnižšiu staviteľskú kvalifikáciu, je špecializovaný odborník 

v konkrétnej disciplíne. Má zodpovedajúce teoretické poznatky, ktoré mu umožňujú pôsobiť na 

domácich pretekoch miestnej a oblastnej úrovne. Vykonáva úlohy staviteľa‐asistenta na všetkých 

úrovniach domácich súťaží SJF.  

  

Rozsah školenia 34 hodín  

a) 10 hodín všeobecná časť a záverečná skúška  

b) 24 hodín špecializácia a záverečná skúška  

  

a) Všeobecná časť a záverečná skúška *:  

1. Organizácia jazdeckého športu (SR, EEF, FEI)          1 hod  

2. Pedagogika (výchovná práca športového funkcionára)        1 hod  

3. Všeobecné pravidlá                6 hod  

4. Veterinárne pravidlá (základy), nedovolené zaobchádzanie s koňmi, doping  1 hod  

5. Záverečná skúška                1 hod  

  

b) Špecializovaná časť a záverečná skúška:  

1. Činnosť športových odborníkov na pretekoch          2 hod  

   (rozhodca, staviteľ, steward, technický delegát, veterinár)  

2. Pravidlá vybranej disciplíny                                   6 hod    

3. Praktické ukážky, stavba parkúrov/tratí (danej disciplíny)                           14 hod  

4. Záverečná skúška                2 hod  

  

* Športový odborník s inou kvalifikáciou nemusí absolvovať predmety všeobecnej časti, pokiaľ ich už 

absolvoval  

  

   

  

  

  



STAVITEĽ II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA (SX2)  

  

Profil    
Absolvent II. kvalifikačného stupňa získava druhú najvyššiu staviteľskú kvalifikáciu. Je špecializovaný 

odborník v konkrétnej disciplíne. Má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a 

zručnosti, ktoré mu umožňujú stavať parkúry/trate na domácich pretekoch nižších kategórií (do LS).  

  

Rozsah školenia 60 hodín  

a) 6 hodín všeobecná časť a záverečná skúška  

b) 54 hodín špecializácia a záverečná skúška  

  

a) Všeobecná časť  a záverečná skúška *:  

1. Zásady bezpečnosti pri práci              2 hod  

2. Zásady poskytnutia prvej pomoci            2 hod  

3. Záverečná skúška                2 hod  

  

b) Špecializovaná časť  a záverečná skúška:  

1. Organizácia pretekov, spolupráca oficiálnych činovníkov       2 hod  

    na pretekoch (rozhodca, staviteľ, steward, technický delegát, veterinár)  

2. Praktická časť (zahŕňa minimálnu prax staviteľa I. stupňa)                50 hod    

3. Záverečná skúška                2 hod  

  

* Športový odborník s inou kvalifikáciou nemusí absolvovať predmety všeobecnej časti, pokiaľ ich už 

absolvoval  

  

  

  

  

STAVITEĽ III. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA (SX3)  

  

  

Profil  
Staviteľ III. stupňa získava najvyššiu národnú staviteľskú kvalifikáciu. Je špecializovaný odborník v 
konkrétnej disciplíne. Má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti,  ktoré  
mu  umožňujú vykonávať  činnosť staviteľa na úrovni majstrovských a najvyšších domácich pretekov  
v rámci SR.  
  

  

Rozsah školenia 260 hodín  

  

a) 260 hodín špecializácia a záverečná skúška  

  

a) Špecializovaná časť:  

1. Povinnosti, úlohy a činnosti staviteľa,  koordinácia tímu       6 hod  

2. Povinnosti, úlohy a spolupráca funkcionárov na pretekoch      2 hod  

(rozhodca, staviteľ, steward, technický delegát, veterinár ...)  

3. Praktická časť (zahŕňa minimálnu prax staviteľa II. stupňa)*              250 hod    



4. Záverečná skúška                2 hod  

  

* prax staviteľa II. stupňa počas minimálne 5 rokov činnosti staviteľa na pretekoch  

  

  

  

DOŠKOLENIA STAVITEĽOV  
  

Profil  
Všetci absolventi si obnovujú a doplňujú nové poznatky o zmenách pravidiel a o stavbe parkúrov/tratí 

v príslušnej jazdeckej disciplíne.    

  

  

Rozsah doškolenia:  10 hodín  

  

a) 10 hodín špecializácia a záverečná skúška  

  

1. Všeobecné pravidlá ‐ aktualizácia            2 hod  

2. Pravidlá danej disciplíny – aktualizácia, novinky a trendy v disciplíne    4 hod  

3. Základy prvej pomoci (voliteľné)            2 hod 4. Základy 

bezpečnosť pri práci (voliteľné)           1 hod  

 5. Záverečná skúška (voliteľné)              1 hod  

  

Staviteľ, ktorý sa počas 2 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára), bude vyradený zo 

Zoznamu aktívnych staviteľov SJF.  

Národný staviteľ, ktorý sa počas 2 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára), bude 

vyradený zo Zoznamu národných staviteľov SJF.  

Staviteľ, ktorý sa počas 4 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára) staviteľov, bude 

vyradený zo Zoznamu staviteľov SJF.  

  

Príloha č.3  

  
   

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A ČASOVÝ ROZSAH ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ STEWARDOV 

(KOMISÁROV)  

  
ŠKOLENIA STEWARDOV  

  

  

  

STEWARD I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA (KX1)  
  

Profil    

Absolvent I. kvalifikačného stupňa získava najnižšiu stewardovskú kvalifikáciu, je špecializovaný 

odborník v konkrétnej disciplíne. Má zodpovedajúce teoretické poznatky, ktoré mu umožňujú pôsobiť 



na domácich pretekoch miestnej a oblastnej úrovne. Vykonáva úlohy stewarda‐asistenta na všetkých 

úrovniach domácich súťaží SJF.  

  

Rozsah školenia 34 hodín  

a) 10 hodín všeobecná časť a záverečná skúška  

b) 24 hodín špecializácia a záverečná skúška  

  

a) Všeobecná časť a záverečná skúška *:  

1. Organizácia jazdeckého športu (SR, EEF, FEI)          1 hod  

2. Pedagogika (výchovná práca športového funkcionára)        1 hod  

3. Všeobecné pravidlá                6 hod  

4. Veterinárne pravidlá (základy), nedovolené zaobchádzanie s koňmi, doping  1 hod  

5. Záverečná skúška                1 hod  

  

b) Špecializovaná časť a záverečná skúška:  

1. Činnosť športových odborníkov na pretekoch          2 hod  

   (rozhodca, staviteľ, steward, technický delegát, veterinár)  

2. Pravidlá vybranej disciplíny                                   6 hod    

3. Úlohy a praktické ukážky z činnosti stewarda (danej disciplíny)                           14 hod  

4. Záverečná skúška                2 hod  

  

* Športový odborník s inou kvalifikáciou nemusí absolvovať predmety  všeobecnej časti, pokiaľ ich už 

absolvoval  

  

   

  

  

  

STEWARD II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA (KX2)  

  

Profil    
Steward II. kvalifikačného stupňa získava druhú najvyššiu stewardovskú kvalifikáciu. Je špecializovaný 

odborník v konkrétnej disciplíne. Má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a 

zručnosti, ktoré mu umožňujú vykonávať činnosť stewarda na všetkých domácich pretekoch.   

  

Rozsah školenia 60 hodín  

a) 6 hodín všeobecná časť a záverečná skúška  

b) 54 hodín špecializácia a záverečná skúška  

  

a) Všeobecná časť  a záverečná skúška *:  

1. Zásady bezpečnosti pri práci              2 hod  

2. Zásady poskytnutia prvej pomoci            2 hod  

3. Záverečná skúška                2 hod  

  

b) Špecializovaná časť  a záverečná skúška:  

1. Organizácia pretekov, spolupráca oficiálnych činovníkov       2 hod  



    na pretekoch (rozhodca, staviteľ, steward, technický delegát, veterinár)  

2. Praktická časť (zahŕňa minimálnu prax stewarda I. stupňa)                50 hod    

3. Záverečná skúška                2 hod  

  

* Športový odborník s inou kvalifikáciou nemusí absolvovať predmety  všeobecnej časti, pokiaľ ich už 

absolvoval  

  

  

  

  

STEWARD III. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA (KX3)  

  

  

Profil  
Steward III. stupňa získava najvyššiu národnú stewardovskú kvalifikáciu. Je špecializovaný odborník v 
konkrétnej disciplíne. Má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické skúsenosti a zručnosti,  ktoré   
mu  umožňujú vykonávať  činnosť hlavného stewarda na všetkých domácich pretekoch v rámci SR.  
  

  

Rozsah školenia 110 hodín  

  

a) 110 hodín špecializácia a záverečná skúška  

  

a) Špecializovaná časť:  

1. Povinnosti a úlohy hlavného stewarda            6 hod  

2. Povinnosti, úlohy a spolupráca funkcionárov na pretekoch      2 hod  

(rozhodca, staviteľ, steward, technický delegát, veterinár)  

3. Praktická časť (zahŕňa minimálnu prax rozhodcu II. stupňa)*              100 hod    

4. Záverečná skúška                2 hod  

  

* prax stewarda II. stupňa počas minimálne 2 rokov činnosti stewarda na pretekoch  

DOŠKOLENIA STEWARDOV  
  

Profil  
Všetci absolventi si obnovujú a doplňujú nové poznatky o zmenách pravidiel a o činnosti stewardov v 

príslušnej jazdeckej disciplíne.    

  

  

Rozsah doškolenia:  10 hodín  

  

a) 10 hodín špecializácia a záverečná skúška  

  

1. Všeobecné pravidlá ‐ aktualizácia            2 hod  

2. Pravidlá danej disciplíny – aktualizácia, novinky a trendy v disciplíne    4 hod  

3. Základy prvej pomoci (voliteľné)            2 hod  

4. Základy bezpečnosť pri práci (voliteľné)           1 hod  

5. Záverečná skúška (voliteľné)              1 hod  



  

Steward, ktorý sa počas 2 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára), bude vyradený 

zo Zoznamu aktívnych stewardov SJF.  

Hlavný steward, ktorý sa počas 2 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára), bude 

vyradený zo Zoznamu hlavných stewardov SJF.   

Steward, ktorý sa počas 4 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára) stewardov, bude 

vyradený zo Zoznamu stewardov SJF.  

   



Príloha č.4  

  

  

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A ČASOVÝ ROZSAH ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ 

ROZHODCOVVETERINÁROV VO VYTRVALOSTNOM JAZDENÍ   
  

ŠKOLENIE ROZHODCOV‐VETERINÁROV VO VYTRVALOSTNOM JAZDENÍ  
  

  

ROZHODCA‐VETERINÁR I. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA (RV1)  
  

Profil    
Absolvent I. kvalifikačného stupňa získava najnižšiu kvalifikáciu rozhodcu‐veterinára, je špecializovaný 

odborník vo vytrvalostnom jazdení. Má zodpovedajúce teoretické poznatky, ktoré mu umožňujú 

pôsobiť na domácich pretekoch miestnej a oblastnej úrovne. Vykonáva úlohy pomocného 

rozhodcuveterinára na všetkých úrovniach domácich súťaží SJF.  

  

Rozsah školenia 34 hodín  

a) 10 hodín všeobecná časť a záverečná skúška  

b) 24 hodín špecializácia a záverečná skúška  

  

a) Všeobecná časť a záverečná skúška *  

1. Organizácia jazdeckého športu (SR, EEF, FEI)          1 hod  

2. Pedagogika (výchovná práca športového funkcionára)        1 hod  

3. Všeobecné pravidlá                6 hod  

4. Veterinárne pravidlá(základy), nedovolené zaobchádzanie s koňmi, doping  1 hod  

5. Záverečná skúška                1 hod  

  

b) Špecializovaná časť a záverečná skúška:  

1. Činnosť športových odborníkov na pretekoch          2 hod  

(rozhodca, steward, technický delegát, veterinár)  

2. Pravidlá vybranej disciplíny                                  14 hod    

3. Praktické činnosti rozhodcu‐veterinára           2 hod  

4. Veterinárne pravidlá                4 hod  

5. Záverečná skúška                2 hod  

  

* Športový odborník s inou kvalifikáciou nemusí absolvovať predmety všeobecnej časti, pokiaľ ich už 

absolvoval  

  

   

  

  

 

 

  



ROZHODCA‐VETERINÁR II. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA (RV2)  

  

Profil    
Absolvent II. kvalifikačného stupňa získava druhú najvyššiu kvalifikáciu rozhodcu‐veterinára. Je 

špecializovaný odborník vo vytrvalostnom jazdení. Má zodpovedajúce teoretické poznatky, praktické 

skúsenosti a zručnosti, ktoré mu umožňujú byť členom veterinárnej komisie na domácich 

vytrvalostných pretekoch.  

  

Rozsah školenia 60 hodín  

a) 6 hodín všeobecná časť a záverečná skúška  

b) 54 hodín špecializácia a záverečná skúška  

  

a) Všeobecná časť  a záverečná skúška *  

1. Zásady bezpečnosti pri práci              2 hod  

2. Zásady poskytnutia prvej pomoci            2 hod  

3. Záverečná skúška                2 hod  

  

b) Špecializovaná časť a záverečná skúška:  

1. Organizácia pretekov, spolupráca oficiálnych činovníkov       2 hod na pretekoch 

(rozhodca, steward, technický delegát, veterinár)  

2. Praktická časť (zahŕňa minimálnu prax rozhodcu‐veterinára I. stupňa)              50 hod    

3. Záverečná skúška                2 hod  

  

* Športový odborník s inou kvalifikáciou nemusí absolvovať predmety všeobecnej časti, pokiaľ ich už 

absolvoval  

  

  

  

  

ROZHODCA‐VETERINÁR III. KVALIFIKAČNÉHO STUPŇA (RV3)  

  

  

Profil  
Absolvent III. stupňa získava najvyššiu národnú kvalifikáciu rozhodcu‐veterinára. Je špecializovaný 

odborník vo vytrvalostnom jazdení. Má  zodpovedajúce  teoretické  poznatky, praktické skúsenosti a 

zručnosti,  ktoré  mu  umožňujú byť predsedom veterinárnej komisie na všetkých  pretekoch v rámci  

 SR.  

  

  

Rozsah školenia 260 hodín  

  

a) 260 hodín špecializácia a záverečná skúška  

  

a) Špecializovaná časť a záverečná skúška:  

1. Povinnosti a úlohy predsedu veterinárnej komisie        6 hod  

2. Povinnosti, úlohy a spolupráca funkcionárov na pretekoch      2 hod  



(rozhodca,  steward, technický delegát, veterinár ...)  

3. Praktická časť (zahŕňa minimálnu prax rozhodcu‐veterinára II. stupňa)*           250 hod    

4. Záverečná skúška                2 hod  

  

* prax rozhodcu‐veterinára II. stupňa počas minimálne 5 rokov rozhodovania na pretekoch  

  

  

  

DOŠKOLENIA ROZHODCOV‐VETERINÁROV  
  

  

Profil  
Všetci absolventi si obnovujú a doplňujú nové poznatky o zmenách pravidiel a  rozhodovaní vo 

vytrvalostnom jazdení.    

  

  

  

Rozsah doškolenia:  10 hodín  

  

1. Všeobecné pravidlá ‐ aktualizácia            2 hod  

2. Pravidlá vytrvalostného jazdenia  – aktualizácia, novinky a trendy v disciplíne  4 hod  

3. Základy prvej pomoci (voliteľné)            2 hod  

4. Základy bezpečnosť pri práci (voliteľné)           1 hod  

5. Záverečná skúška (voliteľné)              1 hod  

  

Rozhodca‐veterinár, ktorý sa počas 2 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára), bude 

vyradený zo Zoznamu aktívnych rozhodcov‐veterinárov vo vytrvalostnom jazdení SJF.  

Národný rozhodca‐veterinár, ktorý sa počas 2 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia 

(seminára), bude vyradený zo Zoznamu národných rozhodcov‐veterinárov SJF.  

Rozhodca, ktorý sa počas 4 rokov nezúčastnil minimálne jedného doškolenia (seminára) rozhodcov, bude 

vyradený zo Zoznamu rozhodcov SJF.  

   

Príloha č.5  

  

  

OBSAHOVÁ NÁPLŇ A ČASOVÝ ROZSAH ŠKOLENÍ A DOŠKOLENÍ FEI 

VETERINÁRNYCH DELEGÁTOV  

  
ŠKOLENIA FEI VETERINÁRNYCH DELEGÁTOV  

  

  

Profil    
Absolvent získava predpoklady na absolvovanie FEI školenia pre veterinárnych delegátov pre FEI 

preteky. Je špecializovaný odborník v konkrétnej oblasti. Získava zodpovedajúce teoretické poznatky, 

ktoré mu umožňujú vykonávať činnosť FEI veterinárneho delegáta na FEI pretekoch.   

  



Rozsah školenia 75 hodín + Školenie FEI  

  

a) 15 hodín všeobecná časť a záverečná skúška  

b) 60 hodín špecializácia a záverečná skúška  

  

a) Všeobecná časť a záverečná skúška *:  

1. Organizácia jazdeckého športu (SR, EEF, FEI)          1 

hod  

2. Pedagogika (výchovná práca športového funkcionára)        1 

hod  

3. Všeobecné pravidlá                6 

hod  

4. Veterinárne pravidlá (základy), nedovolené zaobchádzanie s koňmi, doping  1 

hod  

5. Zásady bezpečnosti pri práci              2 

hod  

6. Zásady poskytnutia prvej pomoci            2 

hod  

7. Záverečná skúška                2 

hod  

  

b) Špecializovaná časť  a záverečná skúška:  

1. Organizácia pretekov, spolupráca oficiálnych činovníkov       2 hod    

 na pretekoch (rozhodca, staviteľ, steward, veterinár)  

2. Veterinárne pravidlá                6 

hod  

3. Praktická časť (zahŕňa minimálnu prax stewarda I. stupňa)                50 

hod    

4. Záverečná skúška                2 

hod  

  

c) Špecializovaná časť  FEI  

  
Zabezpečuje FEI v plnom rozsahu  

  

  

   

  

  

DOŠKOLENIA FEI VETERINÁRNYCH DELEGÁTOV  
  

  

Profil  
Všetci absolventi si obnovujú a doplňujú nové poznatky zo Všeobecných a Veterinárnych pravidiel a 

činnosti FEI veterinárnych delegátov.   

  
Doškolenia veterinárnych delegátov zabezpečuje FEI  



Príloha č.6  

  

VÝKAZ ČINNOSTI ŠPORTOVÉHO ODBORNÍKA SJF  

Priezvisko, meno, titul:    

Dátum narodenia:    

Adresa a PSČ:    

Telefón:    

E‐mail:    

Číslo licencie SJF:    

Príslušnosť ku klubu:    

Disciplína:    

  

   rozhodca        staviteľ        steward        rozhodca‐veterinár        FEI vet. delegát        FEI  ošetr. vet.  

  Pre každú činnosť použite osobitný formulár. Vyznačte len jednu činnosť !  

Meno garanta:  

(pre absolventov školenia)  
  

Číslo licencie SJF garanta:    

  

  Absolvované školenia  

PĆ  Dátum  Miesto konania  Téma školenia  Podpis lektora  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          



8          

9          

10          

  

  

Absolvovaná prax   

PČ  
Dátum 

pretekov  

Kód 

pretekov  
Miesto konania  

Súťaže 

(stupeň)  

Hodnotenie 
hlavného 
rozhodcu  

(1‐5)  

1 = najlepšia zn. 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            



20            

21            

22            

23            

24            

25            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmeny smernice schválené P-SJF dňa 2.4.2019 


