Voltížna komisia Slovenskej jazdeckej federácie

Zápisnica
Zo zasadnutia Voltížnej komisie SJF V Šamoríne - X bionic 22.04.2022
Zasadnutie 01/2022

VK SJF – Voltížna komisia Slovenskej jazdeckej federácie
Prítomní :
Laura Lenčéšová - predsedníčka VK SJF
Katarína Kubišová - člen VK SJF
Andrea Barczi - člen VK SJF
Martin Necela – člen VK SJF
Ján Tribula – člen VK SJF
1.Zasadnutie otvorila predsedníčka VK SJF Laura Lenčéšová, ktorá zároveň privítala prítomných členov VK – SJF
a konštatovala, že zasadnutie je uznášaniaschopné.
2.VK SJF schválilo nasledovný program zasadnutia:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba zapisovateľov a overovateľov
4. Hlasovanie per rollam od 16.02.2022
5. Rozpočet VK SJF 2022
6. Sústredenie VK SJF
7. Vyhodnotenie SVP rebríčku
8. Pravidlá na rok 2023
9.Rôzne
10. Záver
Hlasovanie :
ZA 4 – Lenčéšová , Barczi , Tribula , Necela
Uznesenie prijaté
3.VK SJF schválila za zapisovateľa zasadnutia VK SJF Andreu Barczi a za overovateľov Martina Necelu a Jána
Tribulu.
Hlasovanie :

ZA 4 – Lenčéšová , Barczi , Tribula , Necela
Uznesenie prijaté
4. Hlasovania per rollam od 16.02.2022
26.02.-28.02.2022
1.Zvýšenie štartovných poplatkov na národných pretekoch nasledovne : jednotlivec 10€ dvojica
20€ skupina 36€
Za: Lenčéšová, Tribula, Necela, Barczi, Kubišová

Uznesenie prijaté
2.Posunutie spodnej vekovej hranice seniorov na 16 rokov
Za: Lenčéšová, Tribula, Necela, Barczi, Kubišová
Uznesenie prijaté
3. Kritériá na zostavenie rebríčka SVP 2022 :
- do rebríčka sa budú každému pretekárovi zarátavať 4 najlepšie známky
- započítavajú sa všetky preteky na území SR ( aj CVI Šamorín)
- do úvahy sa berú výsledné známky z preteku, iba z MSR sa berie do úvahy známka po 1.kole
- dvojica môže zbierať body v rámci SVP iba ak sa jedná o tú istú dvojicu, t.j. rovnaký dvaja členovia dvojice
- skupina môže zbierať body v rámci SVP iba ak na každých pretekoch uvedie rovnaký názov skupiny
- V prípade, že sa počet plánovaných pretekov zníži, môže voltížna komisia SJF znížiť počet
zarátavaných pretekov
- Výsledky sa vyhlásia na MSR ( 10 najlepších žien , 10 najlepších mužov , dvojica roka , skupina roka, kôň
roka jednotlivcov, kôň roka dvojíc , kôň roka skupín )
Za: Lenčéšová, Tribula, Necela, Barczi, Kubišová
Uznesenie prijaté
4. Doplnenie bodu (červeným písmom) 722.1. Voltížnych pravidiel :
Pred prvou súťažou sa na MSR uskutoční veterinárna prehliadka koní, ktorej členovia sú veterinárni delegát (
na šampionátoch je to veterinárna komisia ) a člen rozhodcovského zboru, zväčša hlavný rozhodca podľa
veterinárnych pravidiel. O spôsobilosti koňa zúčastniť sa v preteku rozhoduje predseda rozhodcovského zboru
na základe odporúčania veterinárneho delegáta v súlade s postupom uvedeným vo VeP.
Za: Lenčéšová, Tribula, Necela, Barczi, Kubišová

Uznesenie prijaté
5. Štartovné listiny môže organizátor SVP aj MSR pripraviť dopredu bez losovania. Musí však
zohľadniť pripomienky (premadlovanie, lonžovanie viacerých koní ) uvedené v prihláške. Po termíne
definitívnych prihlášok organizátor rozpošle štartovné listiny k nahliadnutiu klubom a v prípade
opodstatnených pripomienok štartovnú listinu upraví.
Za: Lenčéšová, Tribula, Necela, Barczi, Kubišová
Uznesenie prijaté

6.Konzultácie udelených známok s členmi rozhodcovského zboru môže konzultovať iba tréner, organizátor
preteku alebo výpočtové stredisko a to počas prestávok preteku .
Za: Lenčéšová, Tribula, Necela, Barczi, Kubišová
Uznesenie prijaté
7. Na SVP pretekoch sa rozhoduje v počte minimálne 3 rozhodcovia . Na majstrovských
súťažiach minimálne 4 rozhodcovia .
Za: Lenčéšová, Tribula, Necela, Barczi, Kubišová
Uznesenie prijaté
8. Na národných pretekoch ( SVP + MSR ) jednotlivec nesmie prestupovať z vyššej vekovej kategórie do
nižšej .
Za: Lenčéšová, Tribula, Necela, Barczi, Kubišová
Uznesenie prijaté
04.03.-06.03.2022
Zmena technického cviku v technickej zostave v súlade s FEI pravidlami a to nasledovne :
-odstránenie technického cviku kotúľ
- pridanie technického cviku mlynské kolo
Nový cvik sa bude hodnotiť podľa FEI pravidiel .
Za : Lenčéšová, Tribula, Necela, Kubišová , Barczi
Uznesenie prijaté
11.03.-13.03.2022
Návrh predsedníctvu SJF na zmenu Smernice SJF č.14/2018 o výchovnom v disciplíne voltíž.
Smernica je doplnená aj na základe disciplinárneho poriadku SJF . Konkrétne znenie v prílohe č.2
Za: Lenčéšová, Tribula, Necela, Kubišová , Barczi

Uznesenie prijaté

19:10 príchod Kataríny Kubišovej
5.Rozpočet VK SJF 2022
Laura Lenčéšová informovala VK SJF o rozpočte VK SJF na rok 2022:
Viazané na MSR

3000€

Prenesené z roku 2021

1000€

Činnosť komisie 2022

2000€

Spolu

6000€

VK SJF schvaľuje pridelenie nasledovných finančných prostriedkov :

500€ - sústredenie pre reprezentantov
500€ -sústredenie pre deti do 13 rokov
100€ - výpočtové stredisko z JK FARAO- zostavenie rebríčku SVP
150€ - navrhne VK SJF Julianne Eschwig Hajts ako ponuku na spoluprácu pri preklade nových pravidiel a listín
na rok 2023 z anglického jazyka .
Hlasovanie:
Za : Lenčéšová, Kubišová, Tribula , Necela , Barczi

Uznesenie prijaté
Laura Lenčéšová sa zaviazala aspoň 2 krát počas sezóny zverejniť aktuálny SVP rebríček pre lepšiu
informovanosť pretekárov.
Zvyšné financie z rozpočtu VK SJF prerokuje VK SJF na ďalšom zasadnutí .
6.Sústredenie VK SJF
Členovia VK SJF jednohlasne vyjadrili záujem o zorganizovanie 2 sústredení v roku 2022 a o ich finančnú
podporu zo strany komisie. Jedno sústredenie bude určené pre reprezentantov, ktorí sa nominujú na
šampionáty a druhé sústredenie bude motivačným sústredením pre menšie deti.
Sústredenie reprezentantov :
- Katarína Kubišová sa ponúkla zabezpečiť priestory pre sústredenie reprezentácie v areáli Strednej odbornej
školy Ivanka pri Dunaji
- VK SJF sa zhodla na záujme o lektora Radoslava Psotu (+ Martina Vaváčeka), preto ich Laura Lenčéšová
osloví so záujmom o spoluprácu a dojedná bližšie podmienky
- Sústredenie bude prebiehať 2 dni ( víkend ) po nominačných pretekoch , pre všetkých reprezentantov +
náhradník , ktorí sa nominujú na Majstrovstvá Sveta a Európy
- bližšie informácie o podujatí a o dátume usporiadania budú zverejnené na stránke voltiz.sk a rozposlané
zástupcom klubov ihneď po doriešení všetkých detailov.

Sústredenie pre deti do 13 rokov :
-

Každý klub si môže vybrať 2 zástupcov ( do 13 rokov ), ktorí sa sústredenia zúčastnia

-

VK SJF pokryje náklady na prenájom priestorov a vyplatenie lektorov

-

Sústredenie bude prebiehať na východnom Slovensku v mesiaci august

-

Bližšie podrobnosti budú dohodnuté v priebehu mesiaca máj

-

VK SJF uvíta pomoc od akéhokoľvek reprezentanta či trénera, ktorý pomôže pri programe na
sústredení

Obe sústredenia budú prebiehať bez koní .

7. Vyhodnotenie SVP rebríčku
Laura Lenčéšová navrhla prejsť na nový koncept vyhodnocovania rebríčku SVP . Rebríček by sa vyhodnocoval
v mesiaci október-november na slávnostnom galavečeri. Do výsledkov by sa tak mohla zarátavať aj celá
výsledná známka z MSR a vyhodnotenie by pôsobilo slávnostnejšie. Poháre by tak ako doteraz kúpil
organizátor MSR a zvyšok nákladov by sa pokryl vyberaním vstupného . Zvyšok komisie s nápadom súhlasil
a zaviazali sa galavečer doriešiť v mesiaci jún , po SVP Masarykov dvor , kvôli zozbieraniu záujemcov
o zorganizovanie vyhodnotenia.
8.Pravidlá na rok 2023
VK SJF sa zhodla na tom , že je potrebné s okamžitou platnosťou reagovať na FEI zmeny pravidiel a aplikovať
tieto zmeny na národné pravidlá v čo najkratšom čase. Z dôvodu mnohých noviniek na rok 2023 , bude Laura
Lenčéšová komunikovať s Juliannou Eschwig Hajts a Pavlou Krauspe o FEI zmenách a možnosti vydania
národných Pravidiel a Smernice na rok 2023 čo najskôr, aby mali tréneri a rozhodcovia dostatočný čas na
preštudovanie zmien a následnú zimnú prípravu. VK SJF vyjadrila záujem v čo najväčšej miere kopírovať
aktuálne FEI pravidlá.
9. Rôzne
Laura Lenčéšová vyzýva voltížnu obec aby sledovala stránku voltiz.sk z dôvodu zverejňovania vždy aktuálnych
noviniek a oznamov. Zároveň upozornila na nutnosť merania teploty koní zúčastnených na FEI podujatiach 3
dni pred podujatím a počas celého podujatia , túto skutočnosť oznámi lonžérom, ktorí sa takýchto podujatí
zúčastnia spolu s návodom ako teplotu správne zaznamenávať.
VK SJF informuje účastníkov online preškolenia z dňa 27.03.2022 , že toto preškolenie bolo vzdelávacou
komisiou SJF uznané ako povinné preškolenie ( raz za 3 roky) pre držiteľov trénerskej licencie.
Zasadnutie VK SJF bolo po prerokovaní bodov programu predsedníčkou ukončené.
V Šamoríne , dňa 22.04.2022
Zapísal : Andrea Barczi
Overil : Martin Necela , Ján Tribula

PRÍLOHY
Príloha č.1 Prezenčná listina

Príloha č. 2 Návrh na zmenu Smernice SJF č.14/2018

Slovenská jazdecká federácia, Junácka 6, 832 80 Bratislava
Vnútorná smernica SJF č. 14/2018
schválená Predsedníctvom SJF dňa
12.12.2018

SMERNICA
SLOVENSKEJ JAZDECKEJ FEDERÁCIE
V DISCIPLÍNE VOLTÍŽ

2
Článok 1.
Všeobecné ustanovenia
1.1. Slovenská jazdecká federácia (v skratke a ďalej len “SJF”) v zmysle Stanov SJF a v rozsahu §
15 ods. 4 a 5 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len „Zákona o športe“) pre účel nastavenia vzťahov medzi športovými klubmi spojenými s
nárokmi na výchovné, ustanovuje túto Smernicu SJF o výchovnom.
1.2. Pre účel tejto Smernice sa pod výchovným označuje zákonný mechanizmus predovšetkým
finančného vyrovnania za športovca, spojený so vznikom, zmenou alebo zánikom klubovej
príslušnosti v rámci SJF.
Článok 2.
Výchovné
2.1. Výchovné je nárokom materského športového klubu resp. klubu, v ktorom bol športovec
naposledy registrovaný. Nárok na výchovné vzniká pri zmene klubovej príslušnosti formou
prestupu športovca do iného športového klubu alebo pri opätovnej registrácii športovca do
nového registrujúceho športového klubu v rámci SJF.
2.2. Výchovné sa uhrádza do dovŕšenia 23 rokov veku športovca, ak športovec neuzavrie skôr svoju
prvú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu.
2.3. Výchovné uhrádza nový registrujúci športový klub materskému športovému klubu resp. klubu, v
ktorom bol športovec naposledy registrovaný.
2.4. Výchovné predstavuje paušálne vyrovnanie nákladov športového klubu na prípravu a výchovu
športovca a je určené v súlade s § 15 ods. 4 a 5 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Do výchovného sa nezapočítavajú náklady, na úhradu ktorých
vynaložil alebo zabezpečil finančné prostriedky športovec alebo jeho blízka osoba.
2.5. Nárok na výchovné vzniká iba pod podmienkou dodržania nasledujúcich bodov:
a, Materský klub písomne a preukázateľne (podpisovým záznamom materského klubu
i športovca) vydal športovcovi potvrdenie o skutočnosti, že si bude alebo nebude nárokovať
výchovné v prípade prestupu.
b, Neuplynula doba troch rokov od poslednej registrácie športovca materským klubom.
Článok 3.
Stanovenie výšky výchovného
3.1. Stanovenie výšky výchovného je založené na súčte finančnej hodnoty výchovného za športovca
za jednotlivé roky jeho športovej prípravy. Výška výchovného v danom roku sa určí podľa
najvyššej dosiahnutej výkonnosti športovca nasledovne:
Výchovné za športovca SJF
Dosiahnutá výkonnosť športovca
Člen klubu bez účasti na pretekoch

Minimálna výška za rok
50 Eur

Účastník národných pretekov, vrátane MSR

100 Eur

Účastník medzinárodných pretekov CVI

150 Eur

Účastník MS/ME

200 Eur
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3.2. Športový klub, v ktorom bol športovec naposledy registrovaný má nárok na odplatu
výchovného, len za roky počas ktorých bol športovec jeho členom. Pozn. 1)
3.3. Dotknuté športové kluby sa môžu písomne dohodnúť na inej výške, alebo inej forme a
spôsobe úhrady výchovného, prípadne inej forme kompenzácie. Výška výchovného
podľa čl. 3.1. je minimálna suma za každý aj začatý rok, ktorú si môže posledný
registračný športový klub uplatňovať voči novému športovému klubu v prípade, že
nedôjde k inej dohode medzi týmito klubmi.

3.1. Športový klub, v ktorom bol športovec naposledy registrovaný má nárok na odplatu
výchovného za pôsobenie športovca v klube maximálne 100 eur.
Článok 4.
Odplata / Úhrada / výchovného
4.1. Výchovné je povinný nový registrujúci športový klub uhradiť materskému resp.
poslednému registračnému športovému klubu najneskôr do 7 kalendárnych dní od
prestupu alebo novej registrácie športovca, pokiaľ sa dotknuté športové kluby
nedohodnú inak.
4.2. Dotknuté športové kluby sa môžu písomne dohodnúť na znížení alebo odpustení odplaty
výchovného.
4.3. Nárok na zaplatenie výchovného nevzniká, ak predchádzajúci športový klub sám ukončil
registráciu športovca bez alebo s udaním dôvodu.
4.4. Nárok na zaplatenie výchovného vzniká v prospech materského klubu resp. klubu, v
ktorom bol športovec naposledy registrovaný aj v prípade, ak športovec ukončí členstvo
v predchádzajúcom klube a po určitej dobe ohlási registráciu v inom klube.
Článok 5.
Záverečné ustanovenia
5.1. Smernica o výchovnom je záväzná pre každého člena SJF, ktorý je držiteľom licencie
disciplíny voltíž. Nedodržanie tejto smernice alebo nesplnenie obsahu povinností
vyplývajúcich z tejto smernice je disciplinárnym previnením v zmysle Disciplinárneho
poriadku SJF.
5.2. Ak vznikne spor o výchovnom, príslušným orgánom na riešenia sporov medzi športovými
klubmi, v súvislosti s výchovným, je Predsedníctvo SJF.
5.3. Vzťahy neupravené touto smernicou sa v ostatnom primerane riadia Stanovami SJF,
Registračným poriadkom SJF, ustanoveniami Zákona o športe a všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5.4. Smernica o výchovnom bola schválená Predsedníctvom SJF dňa 12.12.2018 a
nadobúda účinnosť dňom 12.12.2018

