ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA SKOKOVEJ KOMISIE
konaného dňa 23.10.2019 v areáli X-Bionic Sphére v Šamoríne
Prítomní členovia Skokovej komisie:
Kuchár Tomáš
Hollý Andrej
Machalová Andrea
Zálešáková Petra – ospravedlnená

Ad 1/ Predseda SK Tomáš Kuchár prítomných členov privítal a otvoril zasadnutie.
Ad 2/ Prítomní členovia si spomedzi seba zvolili za zapisovateľa zápisnice Andreu Machalovú
a za overovateľov Tomáša Kuchára a Andreja Hollého.
Zároveň schválili program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Per rollam hlasovania
4. Talentovaná mládež – kritériá výberu
5. Skokové rebríčky
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver
HLASOVANIE: ZA - 3 / Kuchár T., Hollý , Machalová /, PROTI - 0, ZDRŽAL SA – 0
Ad 3/ Per rollam hlasovania, ktoré sa uskutočnili od posledného zasadnutia SK:
17.3.2019
A/ Skoková komisia schvaľuje a navrhuje na schválenie Predsedníctvu SJF miesto a termín
konania MSR v skoku v kategóriách:
Pony, Deti a Juniori - Liptovská Sielnica / organizátor Hippoclub Liptovská Sielnica / v
termíne 22.-25.8.2019
Mladí jazdci, Ženy, Seniori A, Amatéri, Mladé kone – Pezinok / organizátor JK Rozálka
Pezinok / v termíne 18.-22.9.2019

B/ Skoková komisia schvaľuje staviteľov parkúru pre MSR v skoku - Liptovská Sielnica - Jana
Holá /CZ/ a Pezinok - Eduard Petrovič /CRO/
HLASOVANIE:
ZA – 3 / Kuchár T., Machalová, Hollý / , PROTI – 0 , ZDRŽAL SA – 0 , NEHLASOVAL – 2 / Zálešáková,
Kuchár Z. /

7.6.2019
„Skoková komisia SJF schvaľuje príspevok 500.- eur z kapitoly 9.1 Rozpočtu SJF
organizátorovi - JK RS Team Trnava - na 3-dňové skokové sústredenie s holandským
trénerom Albertom Voornom , konané 28.- 30.5.2019 v Záhorskej Bystrici..“
HLASOVANIE:
ZA – 4 / Zálešáková, Machalová, Hollý, Kuchár Z./, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL –
1 / Kuchár T. /
28.6.2019
" Skoková komisia schvaľuje zoznam reprezentantov - účastníkov na ME v skoku - CH-EU-Y-JCh Zuidwolde /Holandsko / v termíne 9.-14.7.2019 v kategóriách:
JUNIORI - Orviská Sára Alexandra, Horňáková Alexandra Linda
MLADÍ JAZDCI - Horváth David, Bargarová Laura
a na ME v skoku v termíne 19.-25.8.2019 CH-EU-S Rotterdam
SENIORI - Šillo Radovan, Chudyba Bronislav"
HLASOVANIE:
ZA – 5 /Machalová, Hollý, Kuchár T., Kuchár Z, Zálešáková /, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0
29.6.2019
A/
" Skoková komisia SJF schvaľuje úhradu oprávnených nákladov v sume 1000.- eur z kapitoly
9.1. Rozpočtu SJF / Skoková komisia / na reprezentačné sústredenie, ktoré sa uskutočnilo
11.-12.6.2019 v areáli X-Bionic Sphere v Šamoríne a ktoré bolo organizované Skokovou
komisiou SJF. Z prostriedkov sa uhradí ustajnenie koní reprezentantom. "
B/
" Skoková komisia schvaľuje 3 skokové sústredenia za účelom výberu talentovanej mládeže
do reprezentácie pre sezónu 2020 v jesenných mesiacoch október - november, ktoré
zorganizuje na západnom, strednom a východnom Slovensku. Dátumy a miesto sústredení
upresní komisia spolu s inštrukciami minimálne mesiac pred ich konaním. Oprávnené
náklady na ustajnenie koní účastníkov sústredení a prenájom areálov budú hradené z
kapitoly Rozpočtu 9.1 / Skoková komisia /."
3.7.2019
" Skoková komisia SJF schvaľuje z kapitoly Rozpočtu 9.1./ Skoková komisia / príspevok 1500.eur na oprávnené náklady na každého Skokovou komisiou schváleného účastníka ME."

HLASOVANIE: ZA – 5 / Kuchár T., Kuchár Z., Hollý A.,Machalová A., Zálešáková P. /, PROTI - 0

19.7.2019
"Skoková komisia schvaľuje z kapitoly rozpočtu 9.1. / Skoková komisia / príspevok 1400.- eur
na dopravu pre dvoch účastníkov ME v skoku - CH-EU-Y-J-Ch Zuidwolde /Holandsko /, ktoré
sa konali v dňoch 9.-14.7.2019"

HLASOVANIE: ZA – 4 / Kuchár T., Machalová, Hollý, Zálešáková /, PROTI, ZDRŽAL SA – 0
7.9.2019
A/
" Vzhľadom k tomu, že SJF nemá k dnešnému dňu zabezpečený informačný systém na
spracovanie výsledkov zo súťaží do Kariéry jazdca a koňa a do rebríčkov podľa platných
pravidiel pre tvorbu rebríčkov SJF, Skoková komisia SJF poveruje Ing. Mareka Horvátha
spracovaním výsledkov z pretekov konaných v SR a CSIx pretekov v disciplíne skoky do
Kariéry jazdca a koňa a zostavením výkonnostných skokových rebríčkov podľa platných
pravidiel SJF. Vzhľadom k tomu že pre rok 2019 nemáme schválené nové pravidlá , Skoková
komisia schvaľuje pravidlá tvorby výkonnostných rebríčkov 2019 na základe roku 2018.
Skoková komisia akceptuje, že nebude dodržaný termín zverejňovania priebežných
výsledkov (do 15. dňa v mesiaci), spracované výsledky sa budú priebežne zverejňovať podľa
stavu spracovania výsledkov. Prednosť pri spracovaní budú mať výsledky dosiahnuté v rámci
súťaží konaných v SR a to tak aby bol splnený termín spracovania výsledkov a uzavretia
rebríčkov do 15.11.2019.
Zároveň Skoková komisia SJF schvaľuje úhradu za spracovanie výsledkov vo výške, tak ako
minulý rok, teda 1440,- € "
B/
"Skoková komisia SJF schvaľuje účasť jazdcov: Patrik Majher a Monika Štangelová na MS YH v
Lanakene / BEL / 19.-22.9.2019"
HLASOVANIE:
ZA – 3 / Hollý, Kuchár T., Machalová, /, PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0, NEHLASOVAL – 1 /
Zálešáková /
18.9.2019
"Vzhľadom na nejednoznačný výklad T-O podmienok MSR v praxi schvaľuje Skoková komisia
úpravu textu pri kategórii amatérov na vetu:
Amatéri - kategória pre jazdcov všetkých vekových kategórií , ktorí sa za posledných 5 rokov
zúčastnili na parkúroch do výšky L+ /125 cm/ vrátane"
HLASOVANIE:
ZA – 4 / Zálešáková, Machalová, Hollý, Kuchár T./, PROTI – 0, ZDRŽAL SA – 0

Ad 4/ Skoková komisia schválila a predkladá na schválenie Predsedníctvu SJF
KRITÉRIÁ VÝBERU DO TALENTOVANEJ MLÁDEŽE ZA ROK 2019 nasledovne:
do výberu budú zaradení prví desiati jazdci z výkonnostných rebríčkov z roku 2019
v kategóriách DETI, JUNIORI a MLADÍ JAZDCI do 23 rokov. Spolu 30 jazdcov. Akceptuje sa len
jazdec s jedným, najlepším koňom. Rebríčky budú zohľadňovať výsledky od 1.1.2019 do
15.11.2019. Zoznam jazdcov Talentovanej mládeže bude zverejnený po skompletizovaní
rebríčkov do 30.11.2019 na stránke SJF.
HLASOVANIE: ZA - 3 / Kuchár T. Hollý A., Machalová A. /, PROTI, ZDRŽAL SA – 0
Ad 5/ Vzhľadom k tomu, že napriek schválenému uzneseniu Skokovej komisie z 7.9.2019
neboli z kapitoly 9.1. Rozpočtu SJF uhradené prostriedky Ing. Horváthovi za Kariéru jazdca
a koňa a za tvorbu Výkonnostných rebríčkov v jednotlivých kategóriách, žiadame sekretariát
SJF o úhradu týchto prostriedkov, nakoľko je potrebné rebríčky zverejniť pre jazdcov, aby si
mohli odkontrolovať výsledky a nahlásiť prípadné dohlášky a pripomienky. Keďže termín
15.11., ktorý ukončuje rebríčky za účelom Talentovanej mládeže sa blíži, je potrebné úhradu
uskutočniť čo najskôr, inak môže dôjsť k nezrovnalostiam, ktoré komisia nebude vedieť
ovplyvniť v prospech jazdcov. Apelujeme na Predsedníctvo SJF, aby problém promptne
vyriešilo.
Ad 6/ Skoková komisia poveruje Jakuba Fekára spracovaním TOP REBRÍČKA NAJLEPŠÍCH
JAZDCOV V SKOKU ZA ROK 2019 pre účely vyhodnotenia najlepších jazdcov na GALAVEČER
SJF. Rebríček bude spracovaný od 1.1.2019 do 31.12.2019 na základe výberových kritérií
v prílohe. Zároveň komisia schvaľuje úhradu Jakubovi Fekárovi za spracovanie výsledkov TOP
REBRÍČKA vo výške 1440.- eur.
HLASOVANIE: ZA – 3 / Kuchár T., Hollý A., Machalová A. /, PROTI, ZDRŽAL SA – 0
Ad 7/ Na základe požiadavky trénerky Ľ. Polonyovej za jazdkyňu Katarínu Morochovičovú,
ktorá je v reprezentácii a ako jediné dieťa za SR sa zúčastnila CSIO v Šamoríne 31.7-4.8.2019,
kde skončila v jednotlivcoch na krásnom 3.mieste, vzhľadom k tomu, že SJF má priority
reprezentáciu a mládež, navrhuje Skoková komisia Predsedníctvu SJF podporiť a motivovať
uvedenú jazdkyňu aspoň finančným príspevkom, ktorý by vykompenzoval náklady na
štartovné, keďže Skoková komisia v tomto roku suplovala úhrady pre reprezentantov
z vlastnej kapitoly rozpočtu.

V Šamoríne, 23.10.2019

Zapísala dňa :

Andrea Machalová, v.r

Zápisnicu overili: Kuchár Tomáš, v.r.
Hollý Andrej, v.r.
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