
Zápisnica zo stretnutia SVK, lonžérov, trénerov a rozhodcov,  
17.11.2018, Tatranská Lomnica 

 
Prítomní:  viď Prezenčná listina - príloha 
Zapisovateľ: Eva Pavľaková Overovatelia: Mária Fogašová, Jana Majdlenová 
 

Program zasadnutia 
1) zhodnotenie voltížnej sezóny 2018 
2) voltížny kalendár na rok 2019 
3) nominačné kritéria a nominačné preteky pre rok 2019 
4) zmeny pravidiel 2019 
5) výpočtové stredisko na rok 2019 
6) školenie nových rozhodcov 
7) sústredenia, semináre 
8) čerpanie finančných prostriedkov 2018 
9) rôzne a diskusia 
10) ukončenie stretnutia  
 
1)  Zhrnutie sezóny 2018,  
     Predseda SVK,  Marián Pavľak, privítal prítomných a konštatoval, že priebeh sezóny 2018 už bol 
zhodnotený počas vyhodnotenia SVP  v rámci MSR.  
 

2) Voltížny kalendár 2019 

   Barel – verejný tréning 
dátum  miesto konania 
26.01.2019 Barel JK Lángov dvor- Trnovec n. Váhom 
16.02.2019 Barel Spojená škola Ivánka p. Dunaji 
16.03.2019  Barel OZ Galaxia Spišská Teplica v Tatransk.Lomnici 

   
Medzinárodné preteky, preteky SVP a školenia 

   dátum status podujatia miesto konania 
19.1 – 20.1. 2019 Školenie nových rozhodcov  Einsteinova 11, Bratislava 
27.04.2019 SVP TJ Slávia UVLF Košice 
03.-05.05.2019   CVI – Nomin.pretek Budapest HU  
11.05. (18.5.) 2019 SVP TJ Slávia SOUP Šaľa 
30.05.-02.06.2019 CVI Ebreichsdorf (rez.nomin.pretek) 
13.-16.6.2019 CVI – Nomin.pretek Pezinok  (SVK ) 
22.06.2019 SVP OZ Galaxia Spišská Teplica 
27.-30.6.2019 CVI – Nomin.pretek Frenštát pod Radhoštem ( CZE ) 
24.-28.7.2019 ME, MSJ Ermelo (HOL) 
14.9.2019 SVP M-VSO Hrabušice 
20.-22.9. / 28.-30.9.2019 MSR Šamorín/Hrabušice/Košice 
Október 2019 FEI školenie rozhodcov Bratislava  



Organizátori SVP sú povinní do 15.12.2018 nahlásiť pretek do kalendára SJF a organizátor MSR do 
30.11.2018. M.Pavľak skonštatoval, že počet pretekov SVP je nízky a požiadal prítomných, aby ešte 
preverili možnosti zorganizovania ďalších pretekov SVP v roku 2019. 

3)  Nominačné kritériá  pre rok 2019 
Kvalifikačné  preteky v sezóne 2019: CVI Budapešť  (CVI Ebreichsdorf), CVI  Pezinok, CVI Frenštát pod 
Radhoštem 
 
Kritériá pre nomináciu: 
1.Zostavuje sa poradie slovenských pretekárov, skupín, dvojíc. Ako smerodajný sa berie súčet poradí 
dvoch najlepších pretekov slovenských pretekárov resp. dvojíc alebo skupín na jednotlivých 
nominačných pretekoch (výsledok celého preteku).Postupuje pretekár s najnižším súčtom. 
2. V prípade rovnosti sa ako smerodajný berie súčet známok z 1.kola pretekárov resp. dvojíc alebo 
skupín z pretekov vybraných v kritériu č.1. Postupuje pretekár s najvyšším súčtom. 
3. V prípade ďalšej rovnosti sa berie do úvahy súčet známok z voľnej zostavy v 1. kole pretekárov 
resp. dvojíc alebo skupín z pretekov vybraných v kritériu č.1. Postupuje pretekár s najvyšším 
súčtom. 

4) Zmeny pravidiel  
Eva Pavľaková navrhla zvýšiť vekový limit pre súťaž starších detí z 12 na 13 rokov. Hlasovanie SVK: 
Za: Boris Kodak, Jana Majdlenová, Katka Kubišová, Marián Pavľak, Mária Fogašová 
Proti: 0 
Neprítomný:  Radoslav Psota 
 
Marián Pavľak informoval prítomných o zmene Všeobecných pravidiel SJF v prílohe N2. Mení sa 
minimálny počet na usporiadanie Majstrovskej súťaže z 5 účastníkov z 3 klubov na 3 účastníkov z 2 
klubov.  
Prítomní diskutovali o návrhoch na zmeny FEI pravidiel. Najdôležitejšou zmenou je zmena odskoku 2* 
zostáv , zo základného sedu zánožkou dnu do dámskeho sedu a následne odtlačenie sa od koňa dnu. 
 
V platnosti ostáva uznesenie SVK z 22.3.2018.Komisia schválila návrh Jany Majdlenovej.  
Do SVP sa budú zaratávať 3 najlepšie výsledky z pretekov z kalendára SVP + CVI Pezinok vo všetkých 
kategóriách rovnako (jednotlivci,dvojice,skupiny,kone). 
Za: Majdlenová, Kodak, Kubišová, Psota, Pavľak 
Proti: Fogašová 
 
5) Výpočtové stredisko SVP 
Prítomní vo väčšine prejavili názor, že nie je dobré, aby výpočtové stredisko robili viaceré subjekty, 
kvôli zbieraniu dát do SVP, čo následne odsúhlasila SVK. Marián Pavľak bol poverený SVK osloviť pána 
Radomila Mišurca a informovať ho o výsledku hlasovania. Ak pán Mišurec bude toto rozhodnutie 
akceptovať, bude v roku 2019 robiť výpočtové stredisko na pretekoch SVP, vrátane MSR. Ak ho 
akceptovať nebude výpočtovým strediskom bude poverená Jana Ambrózová. 
Hlasovanie SVK o jednotnom výpočtovom stredisku: 
Za: Jana Majdlenová, Katka Kubišová, Marián Pavľak, Mária Fogašová 
Proti: 0 
Zdržal sa: Boris Kodak 
Neprítomný:  Radoslav Psota 
 
 
6) Školenie nových rozhodcov, semináre, sústredenia 



Prítomní konštatovali, že jediný spôsob ako riešiť nedostatok rozhodcov je vyškoliť nových 
rozhodcov. Predbežný záujem prejavili SOUP Šaľa - 2 osoby, Galaxia Sp.Teplica – 2 osoby, Košice – 1 
osoba, Rusty – 1 osoba, Freestyle – 1 osoba. 
 
7) Sústredenia  a semináre 
Ján Tribula navrhne do 31.12.2018 koncepciu aj formát sústredení. Zároveň sa podujal v mesiaci júl 
zorganizovať sústredenie reprezentácie.  
 
8) Finančné prostriedky 2018 
Uznesenie: Komisia zo svojho rozpočtu schvaľuje prerozdelenie sumy vo výške 2000 Eur po 400 Eur 
na 5 pretekov SVP organizovaných v roku 2018. SVP Košice, SVP Šaľa, SVP Ivánka p.Dunaji, SVP 
Spišská Teplica, MZSO Šaľa. 600 Eur ostane v rezerve.  Hlasovanie SVK: 
Za: Boris Kodak, Jana Majdlenová, Katka Kubišová, Marián Pavľak, Mária Fogašová 
Proti: 0 
Neprítomný:  Radoslav Psota 
 
Finančné prostriedky z MŠ SR - talentovaná mládež. Marián Pavľak z dôvodu požiadaviek P-SJF a MŠ 
SR, navrhol nové kritériá na prerozdelenie sumy, ktorú určí P-SJF na svojom zasadnutí 11.12.2018. 
Bude vytvorená tabuľka, ktorú vyplnia jednotlivé kluby. V tabuľke vyplnia mená pretekárov, klub, 
umiestnenie, počet štartujúcich a bodové hodnotenie podľa kritérií. Do hodnotenia sú zaradené 
preteky, viď uznesenie SVK 29.4.2018. Na základe údajov v tabuľke vznikne rebríček. Suma na 
talentovanú mládež bude rozdelená rovným dielom medzi prvých 20% pretekárov umiestnených 
v rebríčku. Za každé 1. miesto bude pretekárovi udelených 15 bodov, za 2. miesto 14 bodov, za 3. 
miesto 13 bodov atď. Pričom všetkým pretekárom až po posledné miesto bude za účasť udelený 1 
bod. V súťažiach, kde štartovalo 7 a menej účastníkov, sa budú body násobiť koeficientom 0,5. 
Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta sa násobia koeficientom 2. Body sa pridelia vo všetkých 
súťažiacha a všetkých kategóriách, teda jednotlivci, dvojice a skupiny. Z pléna zaznelo, že koeficient 
0,5 úplne nezohľadní umiestnenie. Pavol Zagata navrhol, aby sa namiesto bodov radšej zrátavali 
celkové známky z pretekov. Jednotlivé kluby dodajú údaje najneskôr do 25. 11. 2018. Konečný 
rebríček bude následne schvaľovať SVK. 
 
9) Rôzne a diskusia 
Marián Pavľak prítomných informoval o programe FEI solidarity a o najpozdnejšom termíne 
na podávanie  projektov, ktorý je 1.7.2019. SVK bude požadovať od SJF podrobnejšie informácie.  
Jana Majdlenová navrhla obmedziť nejakým spôsobom štart detí na jednodňových pretekoch 
v kategórii D1*.  
Ján Tribula navrhol riešiť osočovanie rozhodcov podaním podnetu na Disciplinárnu komisiu. Pán Cyril 
Sedlačko apeloval na prítomných, aby viedli deti a mládež okrem iného aj k úcte k rozhodcom 
a požiadal trénerov, aby usmernili v danej veci aj rodičov. 
 
10) Ukončenie stretnutia 
Predseda komisie poprial všetkým prítomným šťastnú cestu domov, veľa zdaru počas zimnej 
prípravy, zdravé kone a deti v novej sezóne. 
 

Dňa: 17.11.2018 

Zapísal:  Eva Pavľaková  

Overil:  Jana Majdlenová                Mária Fogašová 

 



 

 


