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1. Základná charakteristika Slovenskej jazdeckej federácie 

Slovenská jazdecká federácia „SJF“ 
Junácka 6 (DOM ŠPORTU) 
832 80 Bratislava III - Nové Mesto 
Slovenská republika  
IČO : 31787801 
DIČ : 2021396311  

E-mail : info@sjf.sk 
Web : www.sjf.sk  
Dátum vzniku : 22.5.1990 

SJF je národným športovým zväzom, ktorý má právnu formu občianskeho združenia, ktoré 
vzniklo na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. SJF je 
zástupcom slovenského jazdeckého športu v Medzinárodnej jazdeckej federácii (ďalej len „FEI“), v 
Európskej jazdeckej federácii (ďalej len „EEF“) a predstaviteľom jazdeckého športu v Slovenskom 
olympijskom výbore (ďalej len „SOV“) a v ďalších športových združeniach pôsobiacich na území 
Slovenskej republiky. 

SJF koordinuje a riadi jazdecký šport na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni vo vzťahu k 
ústredným orgánom štátnej správy, medzinárodným organizáciám a pod. SJF tiež koordinuje a riadi 
jazdecký šport na regionálnej a miestnej úrovni vo vzťahu k jednotlivým orgánom miestnej štátnej 
správy a miestnej samosprávy.  

 

2. Personálne obsadenie 

PREDSEDNÍCTVO 

Ing. Vladimír Chovan – predseda SJF 

 

Ing. Andrej Glatz – čestný predseda SJF 

Janka Rindošová – člen predsedníctva za Východoslovenskú jazdeckú oblasť 

 

Ing. Jaroslav Ivan – člen predsedníctva za Stredoslovenskú jazdeckú oblasť 

 

Dušan Sabo – člen predsedníctva za Západoslovenskú jazdeckú oblasť 

 

RNDr. Robert Fekár – člen predsedníctva za Bratislavskú jazdeckú oblasť 

 

Marián Štangel – člen predsedníctva, zástupca športovcov 

Ing. Marek Horváth – člen predsedníctva, zástupca z členov 

 

 

SEKRETARIÁT 



PhDr. Zuzana Bačiak Masaryková, PhD. – generálny sekretár SJF 

Gabriela Hupková – administratíva 

 

 

OBLASTI 

Janka Rindošová – predseda Východoslovenskej jazdeckej oblasti 

Východoslovenská jazdecká oblasť 

 

Ing. Jaroslav Ivan – predseda Stredoslovenskej jazdeckej oblasti 

Stredoslovenská jazdecká oblasť 

 

Dušan Sabo – predseda Západoslovenskej jazdeckej oblasti 

Západoslovenská jazdecká oblasť 

 

RNDr. Robert Fekár – predseda Bratislavskej jazdeckej oblasti 

Bratislavská jazdecká oblasť 

 

 

KOMISIE 

 

KONTROLNÁ KOMISIA SJF 

Ing. Zuzana Gánovská – predseda 

Veronika Kelemenová – člen za Bratislavskú jazdeckú oblasť 

Ivana Dedinská – člen za Západoslovenskú jazdeckú oblasť 

Tibor Nagy – člen za Stredoslovenskú jazdeckú oblasť 

MVDr. Vladimír Hura PhD – člen za Východoslovenskú jazdeckú oblasť 

  

DISCIPLINÁRNA KOMISIA SJF 

Ing. Andrea Machalová – predseda 

Igor Šulek – podpredseda 

Linda Fraňová – člen za Stredoslovenskú jazdeckú oblasť 

Ing. arch. Marek Józef Gryglak – člen za Východoslovenskú jazdeckú oblasť 

  

VZDELÁVACIA KOMISIA SJF 

Ing. Marek Horváth – predseda 

členovia : 



Ing. Katarína Kubišová – člen 

Doc. RNDr. Iľja Vietor, PhD. – člen 

  

KOMISIA ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV SJF 

RNDr. Robert Fekár – predseda 

členovia : 

MVDr. Miloš Kravec – člen 

Anna Virágová – člen 

Ľubomír Paučo – člen 

Ing. Michaela Horná – člen 

Mgr. Vladimír Pažitný – člen 

Mgr. Pavla Krauspe – člen 

 

ODBORNÉ KOMISIE 

 

SKOKOVÁ KOMISIA SJF 

Tomáš Kuchár – predseda 

členovia : 

Petra Zálešáková – člen 

Andrej Hollý – člen 

Ing. Andrea Machalová – člen 

Zdeno Kuchár – člen 

Marián Štangel – manažér slovenskej reprezentácie v skoku na koni 

 

DREZÚRNA KOMISIA SJF 

Ing. Michaela Horná – predseda 

 

členovia : 

Denisa Valentová, Michaela Pechová, Peter Vančo, Linda Fraňová, Janka Balážová, Paraskevi 

Spišáková 

KOMISIA VYTRVALOSTNÉHO JAZDENIA SJF 

Mgr. Vladimír Pažitný – predseda 

členovia : 

Rastislav Supek, Róbert Rovný, Alexander Nálepka, Vratislav Gallo, Lýdia Fonferová 

 

KOMISIA VŠESTRANNOSTI SJF 



Ing. Zdeno Malík – predseda 

členovia : 

Alica Gbúrová, Karol Bugár, Marián Mídelka, Pavol Adamať 

 

VOLTÍŽNA KOMISIA SJF 

MVDr. Marián Pavľak – predseda 

členovia : 

Mária Fogašová, Ing. Katarína Kubišová, Radoslav Psota, Boris Kodak, Jana Majdlenová 

 

ZÁPRAHOVÁ KOMISIA SJF 

Ladislav Hánma – predseda 

členovia : 

Ladislav Gasparovics st., Jozef Bučkuliak, Imrich Vankó st., Marcela Viochnová 

REINING KOMISIA SJF 

Juraj Lehocký – predseda 

 

KOMISIA PONY SJF 

Ing. Andrea Machalová – predseda 

členovia : 

Miriam Bačová Murgašová, Linda Fraňová 

 

3. Ciele a úlohy Slovenskej jazdeckej federácie 

SJF bola založená a vznikla ako nezávislá právnická osoba za účelom združovania fyzických a 
právnických osôb pôsobiacich v jazdeckom športe na území Slovenskej republiky. Cieľom SJF je najmä 
organizovanie a rozvoj jazdeckého športu v Slovenskej republike a jeho propagácia v spoločnosti.  SJF 
má najmä nasledovné ciele:  

• reprezentuje, chráni a presadzuje záujmy slovenského jazdeckého športu; 

• zabezpečuje a riadi rozvoj jazdeckého športu v oblasti výkonnostného, vrcholového a 
rekreačného jazdeckého športu;  

• zastupuje, chráni a presadzuje záujmy slovenského jazdeckého športu vo vzťahu k orgánom 
verejnej správy, medzinárodným športovým organizáciám a iným športovým organizáciám, 
ktorých je SJF členom; 

• zastupuje záujmy slovenského jazdeckého športu vo FEI a EEF ; 

• zabezpečuje reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodných športových súťažiach;  

• metodicky riadi a usmerňuje prípravu talentovaných športovcov;  

• organizuje, riadi alebo povoľuje organizovanie celoštátnych športových súťaží Majstrovstiev 
SR v jednotlivých jazdeckých disciplínach a kategóriách, jazdeckých súťaží národného 
charakteru a medzinárodných jazdeckých podujatí na území Slovenskej republiky a iných 
súťaží v súlade s pravidlami FEI a národnými pravidlami alebo ich organizovaním a riadením 
poveruje inú športovú organizáciu;  



• schvaľuje podmienky účasti športovej organizácie v súťaži podľa písmena g) a udeľuje 
športovej organizácii právo na účasť v nej na základe ich splnenia;  

• koordinuje organizovanie športových súťaží na území SR, presadzuje zásady fair play a 
športovej etiky; 

• určuje druhy športových odborníkov – činovníkov pre jazdecký šport vrátane odbornej 
spôsobilosti vyžadovanej na vykonávanie odbornej činnosti v jazdeckom športe, zabezpečuje 
ich vzdelávanie a odbornú prípravu ako aj vzdelávanie podľa predpisov a konvencií FEI alebo 
iných medzinárodných organizácií a overuje ich odbornú spôsobilosť;  

• plní úlohy v boji proti dopingu v súlade s platnými pravidlami a smernicami; 

• prispieva k cieľavedomej výchove a vzdelávaniu svojich členov; 

• navrhuje športových reprezentantov na zaradenie do rezortného športového strediska,  

• zaraďuje športovcov do zoznamu talentovaných športovcov podľa výkonnostných kritérií 
určených predpisom SJF;  

• vedie a každoročne zverejňuje zoznam talentovaných športovcov, ktorý obsahuje údaje v 
rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), f), k), n) až q) zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len ako „zákon č. 440/2015 Z.z.“);  

• vedie zoznam športových reprezentantov, ktorý obsahuje údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 
písm. a), b), f), k), n) až q) zákona č. 440/2015 Z.z.;  

• oceňuje športovcov, ktorí dosiahli mimoriadne športové výsledky vo vrcholovom športe a 
osobnosti, ktoré sa zaslúžili o propagáciu a rozvoj jazdeckého športu;  

• uznáva odbornú kvalifikáciu športových odborníkov, ak sa na uznanie príslušnej odbornej 
kvalifikácie nevzťahuje osobitný predpis;  

• podporuje výstavbu športovej infraštruktúry;  

• zaoberá sa ďalšími otázkami vo vzťahu k jazdeckému športu a jeho rozvoja na území 
Slovenskej republiky.  

K dosiahnutiu vyššie uvedených cieľov bude SJF vyvíjať najmä nasledovnú činnosť: 

• organizovať a koordinovať jazdecký šport vo všetkých uznaných disciplínach FEI, t.j. v 
drezúre, skokoch, všestrannej spôsobilosti, voltíži, vytrvalostnom jazdení, reiningu, 
záprahoch a jazdectve telesne postihnutých športovcov (najmä parazáprahy, paradrezúra, 
parareining); 

• vydávať pravidlá, poriadky a ďalšie vnútorné predpisy pre jazdecký šport v súlade so 
stanovami a právnym poriadkom SR ako aj v súlade s medzinárodnými pravidlami;  

• registrovať členov (vrátane športovcov a činovníkov SJF) a športové kone a viesť ich 
evidenciu, vydávať licencie; 

• zabezpečovať starostlivosť o športovú reprezentáciu Slovenskej republiky; 

• realizovať výber športovcov, koní a činovníkov do športovej reprezentácie;  

• komunikovať s médiami a propagovať jazdecký šport v médiách;  

• zabezpečovať vzdelávacie programy;  

• zabezpečovať starostlivosť o deti a mládež; 

• získavať finančné prostriedky na činnosť a rozvoj jazdeckého športu; 

• spolupracovať so všetkými združeniami a jednotlivcami, ktorých náplň zahŕňa záujem o 
jazdecký šport a chov športových koní;  

• riadiť sa platnými pravidlami a predpismi, etickými normami, normami na ochranu zvierat a 
zákonmi SR;  

• zabezpečovať vzťahy k ústredným orgánom štátnej správy a miestnej samosprávy a 
spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy, príp. inými orgánmi a organizáciami pri 
príprave právnych noriem dotýkajúcich sa akýmkoľvek spôsobom jazdeckého športu; 

• zabezpečovať úlohy na úseku výchovy a vzdelávania; 

• zabezpečovať úkony týkajúce sa majstrovstiev Slovenskej republiky v jednotlivých jazdeckých 
disciplínach,  



• presadzovať záujmy jazdeckého športu na regionálnej úrovni. 

SJF plní nasledujúce úlohy: 

• Vypracúva a schvaľuje koncepciu rozvoja jazdectva v Slovenskej republike. 

• V plnom rozsahu sa stará a zodpovedá za štátnu reprezentáciu Slovenskej republiky a jej 
medzinárodný styk. 

• Organizuje významné medzinárodné a celoštátne akcie. 

• Koordinuje medzinárodný styk jazdeckých klubov. 

• Zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách. 

• Schvaľuje systém a štruktúru súťaží, riadi športovo-technickú činnosť a vydáva registračný poriadok. 

• Vytvára podmienky pre materiálne a finančné zabezpečenie činnosti reprezentačných družstiev v 
jazdeckých kluboch. Za týmto účelom môže rozvíjať vlastné podnikateľské a obchodné aktivity a 
môže vstupovať aj do iných obchodných organizácií. Túto činnosť môže vykonávať len v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

4. Jazdecké oblasti SJF 

SJF ako občianske združenie s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky je územne 
rozčlenená na štyri oblastné organizačné zložky tzv. jazdecké oblasti. Jazdecké oblasti sú vytvorené 
ako oblastné územné organizačné zložky SJF bez právnej subjektivity, ktoré sú územne vymedzené 
nasledovne:  

• SJF Bratislavská jazdecká oblasť – s územnou pôsobnosťou pre Bratislavský samosprávny kraj;  

• SJF Západoslovenská jazdecká oblasť - s územnou pôsobnosťou pre Trnavský samosprávny 
kraj, Nitriansky samosprávny kraj a Trenčiansky samosprávny kraj;  

• SJF Stredoslovenská jazdecká oblasť - s územnou pôsobnosťou pre Banskobystrický 
samosprávny kraj a Žilinský samosprávny kraj; 

• SJF Východoslovenská jazdecká oblasť - s územnou pôsobnosťou pre Košický samosprávny 
kraj a Prešovský samosprávny kraj.   

5. Členská základňa 2017 

Registrované kluby: 197 
Registrovaní členovia: 2010 
 Registrované kone:  1684 

6. Disciplíny 

6.1 Skoky 

Parkúrové skákanie je jazdecký šport, v ktorom sa jazdec na koni snaží buď v čo najkratšom 
čase a s čo najmenším počtom chýb prejsť trasu s prekážkami, alebo sa trafiť do časového limitu či 
hodnotenia za štýl. Za svoj vznik najviac vďačí dôstojníkom britskej kavalérie, ktorí skoky cez rôzne 
prekážky považovali za vynikajúci tréning pre jazdcov i pre kone.  

Parkúr ma úzku súvislosť s drezúrou. Kôň musí byť veľmi dobre vytrénovaný a musí 
dôverovať jazdcovi. Na olympijských hrách sa prvýkrát objavuje v roku 1900 v Paríži. Do roku 1945 
bol parkúr takmer výhradne vojenským športom a na niektorých pretekoch sa mohli zúčastniť iba 
armádni jazdci. Od roku 1974 pretekajú muži spoločne so ženami. 



6.2 Drezúra 

Základy modernej drezúry boli založené v Taliansku v období renesancie, kde v roku 1532 
šľachtic Frederico Grisone založil Neapolskú jazdeckú akadémiu. Na túto školu nadväzuje i španielska 
vysoká jazdecká škola vo Viedni a francúzska škola v Cadre Noir v Saumure. Všetky základné prvky 
vysokej školy boli vytvorené v rámci vojenského výcviku, a teda v praxi plnili významnú bojovú 
funkciu. Drezúra je jednou z najdôležitejších disciplín jazdeckého športu. Základy drezúry musí 
zvládnuť každý jazdec a kôň, lebo tá je základom všetkých jazdeckých disciplín. Prvýkrát sa drezúra 
objavuje na olympijských hrách v roku 1912 v Štokholme.  

Moderná drezúra ako súťažný šport si vyžaduje presné prevedenie série niektorých 
prirodzených cvikov koňa v rôznom chode (krok, klus, cval) na určitých miestach presne vymedzené 
pravouhlej arény (drezúrny obdĺžnik).   

6.3 Všestrannosť 

Súťaž všestrannej spôsobilosti (military) je jedna z najnáročnejších jazdeckých disciplín. 
Military vzniklo pôvodne z potreby testovať spôsobilosť koní pre náročné potreby armády a až s 
postupom času sa zmenilo na športovú disciplínu. Prvé súťaže tohoto druhu vznikli vo Francúzsku 
(pod názvom concours complet) po roku 1900. Prvý šampionát Championat du Cheval d´Armes sa 
konal v Paríži v roku 1902 a do programu olympijských hier bolo military zaradené prvýkrát v roku 
1912 v Štokholme.  

6.4 Vytrvalosť 

Z anglického Endurance (= výdrž, vytrvalosť) pochádza názov pre šport, u nás známy ako 
vytrvalostné jazdenie. Je to teda beh na dlhú trať, vo všetkých smeroch. Pretek samotný trvá niekedy 
až dvanásť hodín a príprava zaberie oveľa viac času, ako by sa mohlo zdať. Trate rozdeľujeme do 
kategórií podľa obtiažnosti. Najkratšie trate merajú 40 kilometrov a slúžia väčšinou ako kvalifikácia 
pre nových jazdcov a kone. Na Slovensku sa usporadúvajú národné preteky s dĺžkou 40, 60 a 80 km, 
zatiaľ čo Majstrovské alebo medzinárodné súťaže merajú sily jazdcov na najdlhších 160 
kilometrových tratiach. Víťazom sa stáva najrýchlejšia dvojica, to však ale len v prípade, že je kôň v 
dobrom zdravotnom stave, čo hodnotí zbor veterinárov po každom kole (10-40 km). Rovnako aj po 
príjazde do cieľa musí dvojica absolvovať veterinárnu prehliadku.  

Počas jednotlivých kôl sú stanovené servisné body, kde sa súťažiaci stretávajú so svojim 
pomocným týmom, napájajú a osviežujú koňa. Vytrvalosť je nesporne jedným z najnáročnejších 
jazdeckých športov, nielen pre koňa a jazdca, rovnako pre celú „crew“- skupinu ľudí, ktorí sa starajú o 
koňa. Nejedná sa totiž o pár minút na kolbisku, je to celodenný pretek, dlhé hodiny v sedle a v 
pohybe.  

6.5 Voltíž 

Niektorí ľudia vidia počiatky voltiže v starodávnych Rímskych hrách, ktorých súčasťou bola i 
ukážka akrobacie na cválajúcom koni. Ľudia už viac ako 2000 rokov predvádzajú na chrbte koňa rôzne 
akrobatické prvky. 

Dnešný názov voltiž pochádza z francúzskeho “La Voltige”, ktorý sa udomácnil v období 
renesancie, kedy rôzne akrobatické cviky na cválajúcom koni slúžili ako príprava na súboje rytierov a 
šlachty. Historicky najbližšia podoba dnešnej voltíže je nepochybne datovaná do roku 1920, kedy sa 
uskutočnili Olympijské hry v Antverpách. Voltiž bola prezentovaná ako “Akrobacia na koni” Jazdeckej 
kavalérie. Súčasná podoba voltíže vznikla v povojnovom Nemecku, aby zoznámila deti s jadzeckým 
športom. V roku 1983 sa voltíž stala jednou z 8 jazdeckých disciplín plne akceptovaných 
Medzinárodnou jazdeckou federáciou (FEI) a prvé 



Majstrovstvá sveta vo voltíži sa uskutočnili vo Švajčiarsku v roku 1986. 

História voltíže na Slovensku Začiatkom 60-tych rokov vznikajú u nás prvé voltižné oddiely pod 
vedením Ing. Štefana Čulena. Zároveň sú vypracované voltižné pravidlá, ktorými sa riadili voltižéri v 
celej ČSSR. Voltížne skupiny vystupovali najprv v rámci ukážok pri jazdeckých podujatiach. V 70-tych 
rokoch sú organizované prvé Majstrovstvá Slovenska, Čiech a ČSSR. Koncom 80-tych rokov sa u nás 
prechádza na cvičenie podľa medzinárodných pravidiel a v roku 1988 sa zúčastňujeme majstrovstiev 
sveta v Ebreichsdorfe (Rakúsko). Od tohto momentu naši voltižéri nechýbali na žiadnych veľkých 
medzinárodných podujatiach. Výborné výsledky sme dosiahli v USA, Kanade, Argentíne, Brazílii, 
Švédsku, Švajčiarsku, Nemecku, Francúzsku, Holandsku, Anglicku, Maďarsku, Poľsku, Taliansku, 
Španielsku. 

Kvalita našich pretekárov z roka na rok stúpala a momentálne patria slovenskí voltižéri medzi 
svetovú špičku, čo dokazuje aj titul Európskych šampiónov v kategórii seniorských družstiev z roku 
2005, bronzová medaila v kategórii jednotlivec muž senior (Ladislav Majdlen ml.) na svetových 
jazdeckých hrách 2006, strieborné medaily v kategórii juniorských a seniorských družstiev 2007, zlatá 
medaila v kategórii jednotlivec muž junior (Tomáš Sátor) 2008 a mnoho ďalších významných 
umiestnení z medzinárodných pretekov.  

6.6 Záprahy 

Preteky vozov: Počas obdobia trvajúcho 150 rokov boli preteky vozov v starovekom Grécku 
národným šporotom. Prvé olympijské preteky boli súčasťou 25. olympiády roku 408 p.n.l. Preteky 
vozov boli obľúbeným diváckym športom v rímskej aréne. Zúčastňovali sa ich štyri skupiny vozov - 
zelená, červená, modrá a biela. Každá skupina bola 

podporovaná istou politickou klikou. Bol to vhodný bezpečnostný ventil pre odbojný ľud, ktorý by 
sa inak mohol vzbúriť. Vedenie záprahu ako šport: Príťažlivosť jazdenia so záprahom pretrvávala aj 
po 2. sv. vojne, hoci doprava spôsobila, že cesty sa stali pre konské povozy nevhodné. Na výstavách 
sa organizovali vystúpenia záprahov, preteky záprahov a umenie vedenia záprahu, ktoré bolo kedysi 
zručnosťou, začali uznávať na celom svete hlavne vďaka pricovi Filipovi. Ako prezidnet FEI 
(mezinárodná jazdecká federácia) mal dohľad nad pretekmi záprahov v Aachene roku 1968 a na jeho 
podnet sa uskutočnili prvé medzinárodné preteky záprahov roku 1970.  

Preteky záprahov: Preteky konských záprahov pre jednozáprahy, dvojzáprahy a viaczáprahy 
sú trojdňovou súťažou s jednou osobitou fázou, tzv. prezentáciou, alebo kontrolou záprahu. Po nej 
nasleduje drezúrna skúška. Súťaž B je maratón, ktorý je ekvivalentom rýchlostnej a vytrvalostnej 
skúšky v súťaži všestrannej spôsobilosti. Celý maratón je dlhý 27 km a obsahuje početné prekážky. 
Konečnou fázou je prekážková skúška zručnosti, ktorá podobne ako skoková skúška v súťaži 
všestrannej spôsobilosti testuje kondíciu koní po ťažkej námahe vynaloženej v maratóne predošlého 
dňa.  

6.7 Pony 

Disciplína pony je identický s disciplínou skoky, avšak jazdí sa na poníkoch a na pretekoch sa 
prekonávajú nižšie prekážky, prispôsobené nižšiemu vzrastu poníkov.  

6.8 Reining 

Táto disciplína je často popisovaný ako westernová forma drezúry. Je to veľmi dynamická 
disciplína plná cvalu, rýchlosť však musí byť pod dokonalou kontrolou a nesmie byť na úkor presnosti.  

7. Významné úspechy v jednotlivých disciplínach za rok 2017  

DREZÚRA 



MS mladých koní Ermelo (NED) 
CH-M-YH-D 3/8/2017-6/8/2017 
Michael Bugan s koňmi Floretto DK (23.miesto)  a Scarlett O Harrah (19.mieto) 
 
DREZÚRA 
ME Juniorov Roosendaal (NED) 
CH-EU-J-D 9/8/2017-13/8/2017 
Lea Jakubíková s koňom Da Felice (33.miesto) 
 
SKOKY 
ME Juniorov Šamorín (SVK) 
CH-EU-J-S 8/8/2017-13/8/2017 
Michaela Ješková s koňom Cara Kann (55.miesto) 
Petronela Neuschlová s koňom Ekita (96.miesto) 
Vanessa Porazíková s koňom Armagedon S (kôň neprešiel vet.prehliadkou) 
Sára Štangelová s koňom Chacco Blue Diamond (71.miesto) 
Družstvo SVK (13.miesto) 
 
SKOKY 
ME Detí Šamorín (SVK) 
CH-EU-CH-S 8/8/2017-13/8/2017 
Tereza Gulášová s koňom Kalut (91.miesto) 
Nina Ševčechová s koňom Amphion D (73.miesto) 
 
SKOKY 
ME seniorov Goteborg (SWE) 
CH-EU-S 21/8/2017-27/8/2017 
Monika Noskovičová s koňom Castelan 3 (bez umiestnenia „80.miesto“) 
 
REINING 
MS Juniorov a mladých jazdcov Givrins (SUI) 
CH-M-J-R 9/8/2017-12/8/2017 
Sophia Lukáčiková s koňom Steppin With Class (18.miesto + 3.miesto na ME v Poľsku) 
 
VOLTÍŽ 
MS Juniorov Ebreichsdorf (AUT) 
CH-M-J-V 1/8/2017-6/8/2017 
juniori ženy: Kristína Hajduová (25.miesto), Hana Jezberová (40.miesto), Sára Šoltésová     

(28.miesto) 
juniori muži: Simon Bohunický (24.miesto), Sebastien Martin (14.miesto) 
juniori družstvo: Petra Kolcunová, Zuzana Majsniarová, Michaela Malegová, Patrícia Malegová,  

Zuzana Orinčáková, Sára Šoltesová (10.miesto) 
 
VYTRVALOSŤ 
ME Seniorov Brussel (BEL) 
CH-EU-E-160 17/8/2017 
Mário Hoffmann – Novisaad D´agui (bez umiestnenia) 
Petra Hubačová – Ocaz (bez umiestnenia) 
Miriam Malá – Spirit (ESP)Lucia Supeková – Aquiles (15.miesto) 
Simona Zelmanová – Tom Jones FT (bez umiestnenia) 
 
VYTRVALOSŤ 



MS mladých koní Brussel (BEL) 
CH-M-YH-E 7 YO 19/8/2017 
Dominika Kleinová – Mintemir (bez umiestnenia) 
Lenka Kovačiková – Shakira (bez umiestnenia) 
Viera Smolinská – Zubi (bez umiestnenia) 
Lucia Starovecká - HOSAM I-12 SK/KADAL (11.miesto) 
Michaela Supeková – Mounadel B (FIN) (bez umiestnenia) 
 
SKOKY 
MS mladých koní Lanaken (BEL) 
CH-M-YH-S 21/9/2017-24/9/2017 
Patrik Majher s Claude (5r. - bez umiestnenia), Umbaro (5r.- 20.miesto malé finále), Clintas 3 (7r. 

– 13.miesto malé finále), L´amore 3 (7r. – 13.miesto veľké finále) 
 
ZÁPRAHY 
MS záprahy Lipica (SLO) 
CH-M-A 2 20/9/2017-24/9/2017 
Jozef Mašír s koňmi MAESTOSO X 39, MAESTOSO X 41, NESTOR (kone neprešli veterinou) 
Miroslav Matúška s koňmi FAVORY XII 6, FAVORY XII 8, NEAPOLITANO XI 45 (57.miesto drezúra + 

13.miesto maratón + 5.miesto parkúr, celkovo 18.miesto) 
 
VYTRVALOSŤ 
MS Juniorov Vallegio sul Mincio (ITA) 
CH-MYJ-E 120 22/9/2017-24/9/2017 
Lucia Supeková jun. – Chester (ESP), Tuno (ESP) rezervný  
Michaela Supeková – Furius (ESP), Girola de Quercus (ESP) rezervný (8.miesto na 120km) 
 

V roku 2017 sme boli svedkami významnej jazdeckej udalosti v skoku na koni, kde JK Napoli 
Šamorín organizoval Majstrovstvá Európy v skoku na koni v kategórii deti, junior a mladí jazdci 2017. 
 V roku 2017 sa na území SR oraganizovalo hneď niekoľko prestížnych medzinárodnch 
pretekov v skoku na koni, prostredníctvom klubov JK Rozálka Pezinok, TJ Slávia STU Bratislava a JK 
Napoli Šamorín, vo voltížnom jazdení prostredníctvom klubu JK Rozálka Pezinok a vo vytrvalostnom 
jazdení prostredníctvom klubov JK Napoli Šamorín a JK pri NŽ Topoľčianky. 

 

8. Vzdelávanie v roku 2017  

Vzdelávanie športových odborníkov definovaných zákonom č. 440/2015 / Zákon o športe/ v 

SJF sa realizovalo v roku 2017 na základe poverenie P-SJF prostredníctvom TJ Slávia UVLF v 
Košiciach a fakulty športu Prešovskej univerzity v Prešove a SŠ Ivanka pri Dunaji prostredníctvom 
Fakulty telovýchovy a športu v Bratislave. Rozsah, forma a podmienky vzdelávania boli zadefinované 
v Smernici SJF. Táto bola vypracovaná podľa ZoŠ a vykonávacej vyhlášky č. 110-2015 Min. školstva. 
Podľa tejto môže SJF vzdelávať v spolupráci s niektorou fakultou športu na Slovensku trénerov a 
inštruktorov jazdectva a to v I., II. a III. kvalifikačnom stupni. Zároveň po uzavretí príslušnej dohody sa 
SJF môže podieľať aj na vzdelávaní VI. a V. stupňa pokiaľ sa niektorá VŠ rozhodne taký študijný odbor 
otvoriť.  

V roku 2017 sa uskutočnili aj preškolenia a školenia činovníkov zo Všeobecných pravidiel SJF 
a taktiež školenie BOZP a Prvej pomoci.  



9. Vízie na rok 2018 

SJF si za svoje priority určila stabilizáciu a rozvoj samotnej federácie, propagáciu 
jazdeckých disciplín širokej verejnosti a podporu športových talentov, so sústredením sa na deti 
a mládež už v roku 2017. V tomto trende má SJF v pláne aj naďalej pokračovať.  

 V roku 2018 SJF ukončí preškolenie inštruktorov jazdi na koni a učiteľov jazdy na trénerov I. 
kvalifikačného stupňa. 

 V decembri 2018 organizuje sekretariát SJF Cup U13. Toto podujatie je určené pre všetky 
disciplíny a deti do 13 rokov. Konať sa bude v sidle SJF – v telocvični. Cieľom je sprestrenie a 
“spriatelenie” jazdeckých disciplín, prostredníctvom našich najmenších mimo sezóny. Podrobnosti 
budú komunikované s predsedami jednotlivých disciplín. 

 V roku 2018 by sme radi uzatvorili partnerstvo s generálnym sponzorom, ktorý by vystupoval 
ako hlavný partner SJF. Prostredníctvom sponzora plánujeme aj dohodnutie zapožičania vozidla na 
jednotlivé výpravy a reprezentáciu SJF. 

 
 

10.  Ekonomická časť  výročnej správy 

Slovenská jazdecká federácia v období roku 2017 dosiahla záporný výsledok hospodárenia. 
VÝNOSY: 

Výnosy celkom za účtovné obdobie  2017 boli 474 462,58€. 

Text Suma v € 
 

Dotácie 200.768,83 

Prijaté príspevky 139.241,91 

Ostatné výnosy 134451,84 

Spolu 474462,58 

: 

Dotácie sú od poskytovateľa Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR a to na uznané športy 

vo výške 155.768,83 €  a 45.000 € na národné športové projekty. 

Z prijatých príspevkov  vyberáme : 

-  členské od klubov 25320€,  licenčné poplaty koňa 40146€, registračné poplatky za medzinárodne 

pasy 18594€. 

Z ostatných výnosov vyberáme 

 – reklama a marketing   771,48€-zdaniteľný príjem.   Výnosy za organizáciu pretekov 115745,29€. 

Úroky na účtoch 235,34 €. 

 

Zoznam fyzických a právnických osôb, ktorým Slovenská jazdecká federácia poskytla zo svojho 

rozpočtu prostriedky prevyšujúce 5000€ a účel využitia: 



Jazdecký klub Napoli, s.r.o. Hatalova 12/C, Bratislava, IČO 44597185  – 45000€ -bežné transfery – účel 

použitia Grand Prix CSIO v skoku na koni /jazdectvo/ v dňoch 31.8-3.9.2017 v Šamoríne 

NÁKLADY: 

Náklady celkom za účtovné obdobie 2017 boli   551.741,05€. 

Text Suma v € 

Materiálno technické zabezpečenie 12014,40 

Služby 64782,35 

Osobné náklady /mzdy+odvody/ 53508,17 

Cestovné 6983,35 

Dane a poplatky 21,50 

Poskytnuté príspevky 271256,82 

Odpisy 1654,00 

Ostatné 194492,82 

Spolu: 551,741,05 

 

Služby, na ktoré boli vynakladané prostriedky Slovenskej jazdeckej federácie boli na: 

Nájom kancelárskych priestorov, kopírku, web stránku, informačný system  13913,70€, poštovné 

1147,75 €, účtovníctvo 3600€, IT podpora , Valné zhromaždenie  4229,10 €, Audit 2400 €. 

Osobné  náklady boli v členení – hrubé mzdy 38359,79, sociálne a zdravotné odvody 13450,02€, 

tvorba sociálneho fondu  1103,03€. 

Poskyntué príspevky boli na členské do FEI, EEF, KŠZS, ZCHKS  6877,79€, licenčný poplatok SOZA 

1904,38€,  dotácia JK Napoli-preteky CSIO – skok -  na organizovanie významnej súťaže, ktorej 

organizovanie medzinárodná športová organizácia podmieňuje garanciou štátu, na území ktorého sa 

má významná súťaž uskutočniť,  podpora na rozvoj talentovaných športovcov do 23 rokov  z 

prostriedkov dotácie 29949,00€, pre aktívnych športovcov do 23 rokov 18837,83€, športová 

reprezentácia 42851,96€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prehľad stavu a  pohybu majetku a záväzkov: 

Strana aktív 
súvahy 

Strana aktív Číslo riadku Bežné 
obdobie 

Minulé 
obdobie 

Rozdiel 

a  b Netto Netto  

A. Neobežný 
majetok špolu 

001 5166 3820 1346 

2. Dlhodobý 
majetok 

009 5166 3820 1346 

 Samostatné 
hnuteľné veci 

013 5166 920 4246 

 Obstaranie 
DHM 

019 0 2900 -2900 

B. Obežný 
majetok spolu 

029 241282,57 314361,59 -73079,02 

3. Krátkodobé 
pohľadávky 

042 38091,88 23365,85 14726,03 

4. Finančné účty 051 203190,69 290995,74 -87805,05 

 Pokladnica 052 1167,07 1599,86 -432,79 

 Bankové účty 053 202023,62 289395,88 -87372,26 

C. Časové 
rozlíšenie 

057 226,29 247,01 -20,72 

Majetok 
SPOLU: 

  246674,86 318428,60 -71753,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stav vlastných zdrojov krytia a cudzích zdrojov  je uvedený v nasledujúcom prehľade: 

Strana pasív 
súvahy 

Strana pasív Bežné účtovné 
obdobie 

Minulé obdobie Rozdiel 

A. Vlastné zdroje 
krytia 

207070,66 283847,28 -76776,62 

1. Základné imanie 93091,95 93091,95 0 

3. Nevysporiadaný 
výsledok 
minulých rokov 

191301,2 205179,29 -13878,09 

4. Výsledok 
hospodárenia za 
účtovné obdobie 

-77322,49 -14423,96 91746,45 

B. Cudzie zdroje 36028,20 27548,32 8479,88 

3. Krátkodobé 
záväzky 

30145,83 25952,99 -4192,84 

 Záväzky z 
obchodného 
styku 

17308,87 21721,01 -4412,14 

 Záväzky voči 
zamestnancom 

2215,06 2198,10 16,96 

 Zúčtovanie so 
Sociálnou 
poisťovňou a 
zdravotnými 
poisťovňami 

1457,37 1453,56 3,81 

 Daňové záväzky 330,17 350,32 -20,15 

 Záväzky z dôvodu 
finančných 
vzťahov k ŠR 

8834,36 0 8834,36 

 Ostatné záväzky 0 230,00 -230 

C. Časové rozlíšenie 3576 7033  

Vlastné zdroje a 
cudzie zdroje 
spolu: 

 246674,86 318428,6 -71753,74 

 

Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku: 

Hospodársky výsledok za účtovné obdobie 2017 vo výške  77322,49€  bude schválený 21.5.2018. 

Výsledok hospodárenia bude preúčtovaný na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 

Výnosy    474462,58€    Náklady   551741,05 €    Rozdiel -77322,49,47€ 

 

Audit účtovnej uzávierky: 

Účtovná závierka SJF k 31.12.2017 bude overená audítorskou firmou Infoaudit, s.r.o., licencia SKU 

225, zodpovedný auditor Ing. Mária Bieliková,   číslo licencie  SKU 116 



 

Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente: 

V roku 2017 boli vykonané zmeny v zakladajúcom dokumente. 

 

Príloha:  

Účtovná závierka SJF  rok 2017 

 


