Zápisnica
zo zasadnutia Vzdelávacej komise SJF v Bratislave 17.3.2017
Prítomní členovia VzK:
Ing. Marek Horváth, predseda
Ing. Katarína Kubišová ,člen
Prítomní hostia:
PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková, GS SJF
Neprítomní členovia:
Dr. Ilja Vietor – ospravedlnil sa

Zasadnutie VzK SJF otvoril predseda M. Horváth a konštatoval, že zasadnutie je
uznášaniaschopné.
VzK schválila za zapisovateľa zasadnutia Zuzanu Bačiak Masarykovú a za overovateľov
zápisnice K. Kubišovú a M. Horvátha.
Program :
1. Senináre rozhodcov
2. Rôzne

K bodu 1 : M. Horváth informoval o priebehu preškoľovacích seminárov pre rozhodcov, prebehli
semináre pre disc. Skoky, drezúra a endurance. Po zozbieraní výsledkov a prezenčných listín
budú v spolupráci s GS vystavené zúčastneným rozhodcom osvedčenia.
K bodu 2 :
a.) – žiadosť Spojená škola Ivanka pri Dunaji – Bola predložená žiadosť o súhlas s vykonávaním
kurzov trénerov I. kvalifikačného stupňa. Nakoľko podklady k žiadosti už členovia komisie
dlhodobo pripravovali a sú v zhode s podkladmi, ktoré používa pre školenia trénerov TJ Slávia
UVLF v Košiciach, VzK odporúča P-SJF schváliť poverenie na vykonávanie predmetných školení
pre Spojenú školu v Ivanke pri Dunaji.. Táto má zabezpečiť potrebný súhlas a zmluvu
o spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu v Bratislave, ktorú predloží P-SJF.
Za : Horváth, Kububišová, Proti : - , Zdržal sa : b.) – žiadosť DK – Drezúrna komisia zaslala VzK výsledky testov a preškolenia rozhodcov
v disciplíne drezúra. Z týchto je zrejmé, že traja kandidáti na rozhodcov sa zúčastnili záverečných
skúšok. Nakoľko Rozhodcovská komisia zatiaľ nebola menovaná a táto problematika spadá
čiastočne pod VzK táto navrhuje použiť na vyhodnotenie hornú hranicu ako pri testoch trénerov
a to minimálnu úspešnosť v teste na 75%. Túto dosiahli dvaja z kandidátov.

Uznesenie: VzK odporúča P-SJF schváliť J. Rindošovú za rozhodkyňu v disciplíne drezúra /
momentálne má kvalifikáciu pre disc. Skoky/. Ďalej odporúča P-SJF schváliť pre M. Hornú
ukončenie špecializovanej časti vzdelávania rozhodcov, je potrebné doplniť test zo všeobecných
pravidiel.
Za : Horváth, Kububišová, Proti : - , Zdržal sa : c.) : VzK schvaľuje dodatok k smernici o vzdelávaní trénerov kde sú definované požiadavky na
uznanie „vrcholového športovca“ podľa jednotlivých disciplín a to nasledovne
Skoky výkonnosť 3 roky
stupeň S / doloží min minimálne 5 výsledkov za rok
s 0 až 4 trest. bodmi v základnom kole hodnotené podľa stupnice A čl. pravidiel 238.1.X alebo
238.2.X/
Drezúravýkonnosť 3 roky
stupeň S / doloží minimálne 5 výsledkov za rok
s dosiahnutým výsledkom S – >65%, ST – >60%, T - >60%
Ostatné
umiestnenie na M-SR v senioroch jednotlivcoch do 5. miesta / ak počet
zúčastnených bol nad 10, ak nie tak umiestnenie do 3. miesta /
Za : Horváth, Kububišová, Proti : - , Zdržal sa : -

V Bratislave 17.3.2017
Zapísal :

Z. Masaryková

Overil :

M. Horváth
K. Kubišová

