Zápisnica Komisie športových odborníkov SJF, konanej
v Bratislave v Dome športu 19.1.2019
Na zasadnutí boli prítomní: Robert Fekár /RFE/
Anna Virágová /AVI/
Michaela Horná /MHO/
Paula Krauspe /PKR/
Ľubomír Paučo /ĽPA/
Vladimír Pažitný /VPA/
Ospravedlnený :
Miloš Kravec /MKR/
Hosť:
Jozef Paulovič
Po otvorení a privítaní Robertom Fekárom KŠO schválila program.
1,
2,
3,

Smernica vzdelávania športových odborníkov
Požiadavka voltíže ohľadne zmeny pre vzdelávanie rozhodcov voltíže
Rôzne

KŠO zvolila zapisovateľa :
overovateľov :

1,

Anna Virágová
Robert Fekár
Paula Krauspe

Smernica vzdelávania športových odborníkov

KŠO sa zaoberala vyhotovením Smernice, aby vyhovovala všetkým disciplínam. Smernica je
ešte v štádiu ďalšej tvorby.
KŠO:

RFE má za úlohu upraviť Smernicu podľa pripomienok a predložiť ju KŠO na záverečné
pripomienkovanie a na schválenie.
Termín: 28.2.2019

2,

Požiadavka voltíže na zmenu vzdelávania rozhodcov voltíže

Mariám Pavľak žiadal KŠO o zmenu, alebo výnimku k získaniu štatútu rozhodcu v disciplíne
voltíž. Navrhoval znížiť vek z 21 na 18 rokov a požiadavku 3 roky licencia v SJF úplne vylúčiť.
PKR: uviedla, že v disciplíne voltíž je málo rozhodcov, je to neatraktívna činnosť
RFE : aj iné disciplíny majú tento problém, ale nie je naklonený zmeny vekovej hranice
z dôvodu možných konfliktov aktívnych pretekárov a
MHO : opýtala sa, či je situácia taká vážna, že je narušené uskutočniť preteky v budúcom
roku
PKR : uviedla, že situácia je vážna, ale nie taká, aby bolo ohrozené uskutočnenie pretekov
ĽPA : nie je naklonený v zmene vekovej hranice, je to subjektívne hodnotenie
KŠO:

KŠO odporúča začať školenie rozhodcov v 20 rokoch, absolventi školenie ukončia ako
21 roční, členstvo v SJF 3 roky ponechať, ale môže byť prestávka, čiže členstvo
nemusí byť 3 roky nepretržite.

3,

Rôzne
•

Ing. Pavol Machovič žiadal o zaradenie do zoznamu národných rozhodcov
v disciplínach skoky a drezúra. Uvádza, že je evidovaný, ako skokový rozhodca vo FEI.
KŠO : Komisia nemôže akceptovať čo dokladuje p. Machovič, vzhľadom na
nepredloženie dokladov o nadobudnutí kvalifikácie a preukázanie potrebnej
praxe. Menovanému odporúča abslovovanie školení rozhodcov v oboch
disciplínach v zmysle Smernice pre vzdelávanie športových odborníkov.

•

Dagmar Kočiová požiadala o predĺženie rozhodcovskej činnosti v disciplíne drezúra
o 2 roky do 4.12.2020.
KŠO : súhlasí s predĺžením činnosti rozhodcu v disciplíne drezúra o 2 roky do
4.12.2020.

•

RFE uviedol, že je plánovaný kurz rozhodcu v disciplíne parkúr. Školenie sa má začať
na jar v Košiciach. V tomto termíne je možné absolvovať školenie Všeobecných
pravidiel pre možných záujemcov.

•

KŠO navrhuje založiť Kartu športového odborníka SJF. RFE sa v danej téme spojí so
Sekretariátom SJF.
Termín: 15.2.2019

•

ĽPA sa opýtal, či a ako bol uzavretý prípad Daniela Kollára a jeho kvalifikácie staviteľa
parkúrov SJF.
RFE podal vysvetlenie, že neštandardná situácia bola vyriešená absolvovaním
menovaného školení SJF zo VšP, SkP, Prvej pomoci , Bezpečnosti pri práci ako aj kurzu
FEI, venovaného praktickej stavbe parkúrov. Po predložení záznamov o absolvovaní
predpísanej praxe splní požiadavky SJF, kladené na absolventov školení SJF pre
staviteľov parkúrov pre skoky.

•

PKR pedložila KŚO Voltížne pravidlá, upravené pre rok 2019 na schválenie.
KŠO:

Pravidlá budú rozposlané členom komisie elektronicky a budú schvalované per
rollam.

Zapísala:

Anna Virágová

Overovateľ:

Robert Fekár
Paula Krauspe

