Zápisnica
Zo zasadnutia vzdelávacej komisie SJF v Dunajskom Klátove 10.8.2019
Prítomní členovia VzK:
Ing. Marek Horváth, predseda
Ing. Katarína Kubišová, člen
Dr. Ilja Vietor, člen

Zasadnutie VzK SJF otvoril predseda M. Horváth a konštatoval, že zasadnutie je
uznášaniaschopné.
VzK schválila za zapisovateľa zasadnutia M. Horvátha a za overovateľov zápisnice K. Kubišovú
a I. Vietora.
Program :
1.
2.
3.
4.

Hlasovania per-rollam
Plán prace 2019
Úprava smernice o vzdelávaní trénerov
Rôzne

K bodu 1 : Od posledného zasadania VzK boli prijaté tieto uznesenia formou hlasovania perrollam.
Hlasovanie 01-2018 zo dňa 3.4.2018

Uznesenia A : Vzdelávacia komisia hlasovaním per-rollam rozhodla že, vo veci požiadavky p.
E. Nováčkovej o uznanie kvalifikácie tréner na základe dodaných podkladov nie je možné
požiadavke vyhovieť. VzK doporučuje v prípade, že žiadateľ o uznanie kvalifikácie nemá
žiadny doklad o dosiahnutej kvalifikácii zúčastniť sa niektorého z kurzov organizovaných v
rámci SJF.
Uznesenie neprijaté , Hlasovanie Za: Horváth, Proti : - , Zdržal sa : -,
Uznesenie B : Vzdelávacia komisia hlasovaním per-rollam rozhodla že, vo veci požiadavky p.
V. Ondrušovej o uznanie kvalifikácií na základe dodaných podkladov nie je možné požiadavke
vyhovieť. VzK doporučuje v prípade, že žiadateľ o uznanie kvalifikácie nemá žiadny doklad o
dosiahnutej kvalifikácii zúčastniť sa niektorého z kurzov organizovaných v rámci SJF.
V prípade požiadavky o uznanie kvalifikácie rozhodca, národný a medzinárodný rozhodca
Vzdelávacia komisia nie je príslušným orgánom SJF.
Uznesenie neprijaté , Hlasovanie Za: Horváth, Proti : - , Zdržal sa : -,

Hlasovanie 01-2019 zo dňa 30.1.2019

Uznesenie : Vzdelávacia komisia SJF schvaľuje konanie preškolenia trénerov (aktualizačný
seminár) podľa smernice SJF v termíne 23.2.2019 a 2.3.2019 v Košiciach v priestoroch
Jazdeckého areálu UVLF, Trieda KVP 9 v Košiciach. Zároveň schvaľuje úhradu nákladov na
organizáciu a to v maximálnej výške 200€ na jeden termín.
Úhrada bude realizovaná na základe faktúry po uskutočnení preškolení a dodaní
prezenčných listín zo zdrojov vzdelávacej komisie SJF.
Uznesenie prijaté , Hlasovanie Za: Horváth, Vietor, Kubišová , Proti : - , Zdržal sa : -,
Hlasovanie 02-2019 zo dňa 17.6.2019

uznesenie : Vzdelávacia komisia schvaľuje konanie aktualizačného seminára trénerov
jazdectva počas podujatia organizovaného Jazdeckým klubom Equipolis Sokoľ v dňoch 05.06.08.2019 a úhradu poplatku za účasť vo výške 20€ na trénera - člena SJF s platnou
licenciou - a do maximálnej sumy 200€.
Uznesenie prijaté , Hlasovanie Za: Horváth, Vietor, Kubišová , Proti : - , Zdržal sa : -,

K bodu 2 : Plán práce 2019

Členovia VzK SJF prerokovali plán práce na rok 2019 a konštatovali, že je potrebné do
budúcna osloviť niektorého zo zahraničných školiteľov a zorganizovať seminár pre trénerov
so zameraním na zvyšovanie kvality tréningovej činnosti. Cieľom bude nielen odborná
prednáška, ale aj oboznámenie prítomných so systémom a požiadavkami pri výchove
trénerov jazdectva v zahraničí. M. Horváth sa pokúsi počas seminára IGEQ prejednať
možnosť, aby sa tento seminár spojil s návštevou hodnotiacej komisie IGEQ na Slovensku.
V roku 2019 sa už uskutočnili 3x aktualizačný seminár pre trénerov
V pláne je:
Školenie nových trénerov I. kvalifikačného stupňa - Ivanka pri Dunaji
Aktualizačný seminár trénerov – Bratislava/Západné Slovensko
Školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa – Slávia UVLF Košice

K bodu 3 : Úprava smernice o vzdelávaní trénerov
Členovia VzK SJF konštatovali, že je potrebné upraviť podmienky účasti na kurze a to hlavne
v oblasti športovej činnosti budúcich trénerov. K. Kubišová a M. Horváth preveria doteraz
školených trénerov za účelom stanovenia minimálnej hranice v počte odjazdených súťaží
a ich úrovne na to, aby sa uchádzač mohol prihlásiť na kurz na I. kvalifikačný stupeň. I. Vietor
uviedol, že samozrejmosťou pre výber uchádzačov na získanie titulu tréner v športovom
jazdectve musí byť zdokladovaná športová úspešnosť minimálne v minulosti, ak už nie
aktívna účasť v športe v období kedy sa uchádzač chce začať pripravovať na dráhu trénera.
Predmetnú smernicu následne VzK schváli per-rollam tak, aby nadobudla platnosť od 012020.

K bodu 4 : Rôzne
M. Horváth poďakoval I. Vietorovi, za nadviazanie spolupráce s IGEQ, ktorou bol poverený,
a informoval o prijatí SJF do tejto organizácie, k zavŕšeniu procesu plnohodnotného členstva
s možnosťou vydávať trénerské pasy je potrebné absolvovať návštevu hodnotiacej komisie
na niektorom z kurzov trénerov SJF.

M . Horváth ukončil zasadanie VzK a poďakoval členom komisie za účasť.

V Dunajskom Klátove 10.8.2019
Zapísal :

M. Horváth

Overil :

I. Vietor
K. Kubišová

