
Vážení	 tréneri,	 lonžéri,	 pretekári,	 rozhodcovia,	 rodičia,	 sponzori,	 priatelia	 voltížneho	 športu,	 vážená	
voltížna	obec.	

	 V	prvom	 rade	 chcem	 poďakovať	 NŽ	 Topoľčianky	 za	 to,	 že	 sa	 zhostil	 organizácie	 MSR,	 pretože	
nemáme	veľa	možností	kde	by	náš	šampionát	mohol	byť.	Špeciálne	vďaka	Borisovi	za	tento	večer.		

	 Keďže	aj	slnko	vychádza	z	východu,	začnem	aj	ja	z	východu.	Chcem	poďakovať	Maji	Fogašovej,	ktorá	
je	trénerom	aj	lonžérom,	ale	hlavne	dušou	klubu	OZ	Galaxia,	za	trpezlivosť	a	vytrvalosť	počas	celého	roka,	
za	zorganizovanie	bareliek	i	prekrásnych	pretekov	SVP.	Tento	klub	v	neľahkých	podmienkach	pod	Tatrami	
drží	krok	s	klubmi,	ktoré	majú	k	dispozícii	celoročne	halu.	Rovnako	ďakujem	ich	koníkom	Benita,	Grand	9,	
Wilma	 G.	 Ďakujem	 za	 vzornú	 reprezentáciu.	 Ďalej	 pozdravujem	 trénerov	 a	lonžérov	 z	klubu	 Apolónia	
Lieskovany	 Zuzanu	 Jalčovú,	 Janu	 Kleščovú,	 Milana	 Šaríka	 a	Paľa	 Haška.	 Zorganizovali	 krásne	 preteky.	
Nadšenie	 členom	 tohto	 klubu	 nechýba,	 sú	 veľmi	 schopní	 organizačne,	 pozháňali	 spoľahlivé	 kone	 Szello,	
Korado	 4,	 Havana.	 Patrí	 aj	 im	 vďaka	 za	 celú	 sezónu.	 Ďalej	 pozdravujem	 Alenku	 Dokoupilovú	 a	ich	 kone	
Totiho	a	Olivera	z	klubu	JK	Králiky.	Takisto	pracujú	v	neľahkých	podmienkach	a	dúfam,	že	v	budúcej	sezóne	
sa	 budú	 zúčastňovať	 väčšieho	 počtu	 pretekov.	 Pozdravujem	 domáci	 klub,	 ďakujem	 ich	 koníkom	 Leon,	
Camelia,	 Lea,	 no	 a	samozrejme	 Borisovi	 Kodakovi	 a	Diane	 Antalíkovej.	 Prajem	 im,	 aby	 v	budúcej	 sezóne	
opäť	postavili	dobrú	skupinu	aj	dvojicu	a	pekne	nás	reprezentovali	na	medzinárodných	podujatiach.	Majú	
na	to	vytvorené	všetky	podmienky.	Chlapcom	zo	Sundance	Nitra	Radovi	Psotovi	a	Martinovi	Vaváčkovi,	ako	
aj	 ich	 Faustovi,	 chcem	poďakovať	 za	 vzornú	 reprezentáciu	a	za	 vynikajúce	 sústredenie,	 ktoré	 sa	 všetkým	
páčilo.	 Radovi	 ďakujem	 zato,	 že	 sa	 bravúrne	 zhostil	 funkcie	 šéfa	 ekipy	 na	MS	 juniorov.	 Do	 budúcna	 im	
držím	palce	a	prajem	im,	aby	sa	im	konečne	podarilo	zorganizovať	SVP	alebo	dokonca	aj	MSR.	Klub	Slávia	
SOUP	 Šaľa	 je	 náš	 najúspešnejší	 klub,	 čo	 do	 počtu	 získaných	medailí	 z	ME	 a	MS.	 Jane	Majdlenovej	 držím	
palce,	aby	cenné	kovy	k	nim	prišli	opäť.	Ak	aj	nie	hneď,	ale	za	pomoci	trénerov	a	lonžérov	Beáty	Tóthovej,	
Barbary	 Baloghovej,	 Ley	 Hakszer,	 Laca	 Majdlena	 a	koníkov	 Frajer,	 Nadir,	 Vilám,	 Morelo,	 Hera,	 Accord,	
Arnika,	 Hades	 a	Linda	 sa	 im	 to	 podarí.	 Ďakujem	 za	 SVP.	 Pozdravujem	 Aďku	 Bičovú	 z	klubu	 JK	 Rusty,	
lonžérku	a	trenérku	v	jednej	osobe	a	hlavne	dušu	klubu.	Ďakujem	jej	za	vzornú	reprezentáciu.	Podarilo	sa	
jej	 vytvoriť	 spoluprácu	 Aďka,	 Lord,	 Sebastian	 a	Hanka.	 Prinieslo	 to	 svoje	 ovocie	 vo	 forme	 účasti	 na	MS.	
Pozdravujem	 Lángov	dvor,	 ich	 koníky	 Ejfél	 Pluto	X/25,	 Furioso	Uhričický	 a	Constantin.	Ďakujem	 trenérke	
Vladimíre	Lenčéšovej,	Martine	Sýkorovej,	Laure	Lenčéšovej	a	Angelike.	V	klube	majú	minimálne	3	talenty,	
počítame	 s	nimi	 do	 budúcna,	 tešíme	 sa	 a	veríme,	 že	 budú	 ozdobou	 reprezentácie.	 Pozdravujem	 klub	
z	Ivanky	pri	Dunaji	a	hlavného	manažéra	Katku	Kubišovú,	 jej	 trenérov	Paľa	Zagatu,	Adriku	Žatkovú,	Zuzku	
Repkovú,	 Tamaru	 Kotvasovú	 a	ich	 kone	 Paegas	 Z,	 Lukas	 g,	 Reno,	 Chalif,	 Catoni,	 Čipka,	 Roger,	 Catalina,	
Chavarly,	 Sara,	 Grande	 Luigy	 a	Lyrika.	 Veľmi	 dynamicky	 rozvíjajúci	 sa	 klub,	 jediný	 klub	 s	dvoma	
jednotlivcami	 na	MS.	 Zorganizovali	 barelky	 i	SVP.	 Veľké	 poďakovanie	 patrí	 aj	 JK	 Rozálka,	 nielen	 zato,	 že	
nám	každoročne	organizujú	CVI,	ale	aj	za	to,	že	si	našu	disciplínu	zobrali	za	svoju.	Moje	poďakovanie	patrí	
aj	 k	nám	 do	 Košíc,	 hlavne	 Eve	 Pavľakovej,	 Martine	 Sobčákovej,	 Daniele	 Semancovej,	 Patrícii	 Kužmovej,	
Tiborovi	 Holzträgerovi	 a	koníkom	 Trouble	 Maker	 Z,	 Good	 Luck,	 Zeus,	 L´Scala,	 Chiara	 a	Alasca.	 I	naďalej	
chceme	organizovať	preteky,	súťažiť,	reprezentovať	a	ak	sa	podarí	i	vyhrávať.	

Dovolil	som	si	vymenovať	Vás	trénerov	a	lonžérov,	pretože	najväčšia	ťarcha	tohto	športu	je	práve	na	Vás.	

	Ďalej	chcem	poďakovať	všetkým	rodičom	bez	ktorých	to	dnes	v	žiadnom	športe	nejde.	Finančná	ťarcha	sa	
presúva	smerom	k	Vám	rodičia.	Aj	napriek	sľubom	z	najvyšších	miest	si	nemyslím,	že	by	sa	to	v	krátkej	dobe	
zmenilo.	Preto	detičky	a	juniori	veľký	potlesk	rodičom	zato,	že	vás	v	tomto	prekrásnom	športe	podporujú.	



	Chcem	 poďakovať	 za	 celý	 rok	 rozhodcom	 a	to	 najmä	 Pavle	 Krauspe,	 Zuzane	 Bačiak-Masarykovej,	 Petre	
Masácovej,	Denise	Belákovej,	 Júlii	 Eschwig-Hajts,	 Ľubici	 Lukáčovej,	Borisovi	Kodakovi,	Martine	Sýkorovej,	
Jane	 Ambrózovej,	 Diane	 Lovašovej	 i	Márii	 Fogašovej.	 Rozhodovanie	 je	 dôležitá,	 ale	 zároveň	 nevďačná	
úloha.	 Samozrejme	 aj	 Rozhodcovia	 sú	 ľudia	 a	robia	 chyby,	 tak	 ako	 aj	 lonžéri,	 cvičenci,	 ale	 tým	 to	 nikto	
nevyhadzuje	na	oči.	Na	každom	preteku	sa	niekto	teší	a	niekto	 je	smutný,	ale	tak	to	už	 je.	Máme	akútny	
nedostatok	rozhodcov.	Pomaly	na	každý	pretek	je	problém	zabezpečiť	rozhodovanie.	Vyzývam	preto	všetky	
kluby,	aby	zvýšili	úsilie	a	pokúsili	sa	hlavne	z	radov	bývalých	cvičencov	vychovať	rozhodcov.		

Špeciálne	 sa	 chcem	 poďakovať	 Pavla	 Krauspe,	 nielen	 preto,	 že	 rozhoduje,	 upravuje	 a	prekladá	 pravidlá,	
organizuje	 prekladanie	 pravidiel,	 školí	 nás,	 organizuje	 medzinárodné	 preteky,	 ale	 je	 aj	 významnou	
osobnosťou	na	poli	voltížnej	diplomacie.	A	to	je	v	dnešnej	dobe	veľmi	dôležité.	

	Vďaka	počítačovcom	manželom	Mišurcovcom	za	trpezlivosť	s	nami.		

	 Výsledky	 sú	 dnes	 chronicky	 známe,	 všetky	 sú	 dostupné	 na	 internete,	 tak	 spomeniem	 	 aspoň	 tie	
mená,	ktoré	na	medzinárodnom	fóre	bolo	najviac	počuť	a	vidieť.	Sú	to:	Kristína	Hajduová,	Sára	Šoltészová,	
Hanka	Jezberová,	Ema	Kolesárová,	Zuzana	Orinčáková,	Michaela	Malegová,	Karolína	Dunajčíková,	Zuzana	
Kostelníková,	 Sebastien	 Martin,	 Simon	 Bohunický,	 dvojice	 Švajčíková-Antalíková,	 Kolesárová-Chudíková	
a	skupina	JO	TJ	Slávia	UVLF	Košice.	Vďaka	vám	za	reprezentáciu.	

	 Čo	nás	čaká	do	budúcna?	Rok	2018	 je	 rokom	Svetových	 jazdeckých	hier	v	USA,	 tentokrát	v	meste	
Tryon.	Z	hľadiska	slovenskej	voltíže,	to	zrejme	bude	pre	nás	okrajové	podujatie,	ak	sa	ho	vôbec	niekto	od	
nás	 zúčastní.	 Z	hľadiska	 reprezentácie	 budú	 pre	 nás	 zaujímavejšie	 Majstrovstvá	 Európy	 juniorov.	 Budú	
v	Kaposvári?	Budú	v	Nemecku?	Uvidíme.	Kto	sa	zhostí	budúcoročných	MSR,	to	zatiaľ	takisto	nevieme.	Čo	sa	
týka	dlhodobých	vízií,	ak	sa	v	decembri	potvrdí,	že	SJH	2022	budú	v	Šamoríne,	máme	sa	na	čo	tešiť	a	hlavne	
máte	všetci	prečo	trénovať.	

	 Výsledky	 sú	 dôležité	 a	v	dnešnej	 komerčnej	 dobe,	 by	 bez	 aspoň	 nejakých	 výsledkov,	 tento	 náš	
obľúbený	šport	asi	len	ťažko	prežil.	Je	to	pravda,	ale	chcem	pripomenúť,	že	90%	z	nás	prišlo	k	voltíži	kvôli	
koňom	a	my	skalní,	čo	sme	tu	asi	všetci	sa	budeme	voltíži	venovať,	aj	keď	sa	nám	bude	niekedy	menej	dariť	
a	budeme	to	robiť	presne	na	tých	naších	koníkoch,	ktoré	máme	radi.	Aj	o	tomto	tento	náš	šport	je.	

	 V	nasledujúcej	sezóne	prajem	všetkým	zdravie,	radosť	a	športové	šťastie.	


