
JK Spojená Škola Ivanka pri 

Dunaji hodnotila jazdeckú sezónu 

2017 

 

     Koniec kalendárneho roku je vždy 

príležitosťou na bilancovanie a plánovanie 

do nového roku. Každoročne sa v znamení 

tejto témy nesie aj tradičné predvianočné 

stretnutie všetkých pretekárov, členov 

klubu a podporovateľom jazdeckého športu 

pri Spojenej škole Ivanka pri Dunaji.  

    Základným cieľom organizačného tímu 

jazdeckého klubu na čele s riaditeľkou školy 

Ing. Katarínou Kubišovou je vytváranie 

podmienok pre športové jazdenie najmä pre 

deti a mládež. Rok 2017 bol úspešný nie len 

pri plnení  tejto úlohy.  

Začiatok jazdeckej sezóny roku 2017 sa niesol 

v znamení prípravy vo všetkých jazdeckých 

disciplínach, vo voltížnych skupinach úspešne 

pretkala v seriálovej súťaži Barel cup už vo 

februári. Po vyhodnotení tejto celoslovenskej 

seriálovej súťaže, ktorej jedno kolo 

zorganizoval aj JK SŠ Ivanka pri Dunaji 

pribudli vo vitrínach poháre za víťazstvo v 

kategórii juniori muži - Simon Bohunický , 

kategória senior ženy - Beata Dudašíková 

a skupina seniorov. Ani v ostatných 

kategóriách neostali reprezentanti klubu bez 

hodnotných umiestnení. 

   Tradičné parkúrové preteky v mesiaci apríl 

svojim rozpisom jasne ukázali smerovanie 

k deťom a mládeži, hodnote súťaže družstiev 

a viackolovej súťaže žiakov odborných škôl so 

zameraním na chov koní a jazdectvo. Žiačky 

školy Gréta Hlavátová s Caris a Soňa 

Gašparovičová s Albionom si odniesli žlté 

stužky víťazov z dvoch súťaží. Účasť 

pretekárov z celého Slovenska potvrdzuje 

hodnotu tohto podujatia.   

   V prvý júnový víkend privítal areál SŠ 

Ivanka pri Dunaji voltížnych pretekárov 

z celého Slovenska, ktorí súťažili o body do 

Slovenského voltížneho pohára. Domáci 

lonžéri Pavol Zagata a Tamara Kotvasová so 

sa svojimi cvičencami  sa niekoľkokrát 

postavili na stupne víťazov a celá skupina 

nových pretekárov z domáceho klubu zažila 

adrenalín z prvého verejného vystúpenia.  

     Júnové preteky vo všetkých troch 

olympijských disciplínach – drezúra, parkur 

a military priniesli v tomto ročníku niekoľko 

naj. V drezúrnej časti sa na štart úvodnej 

súťaže postavilo viac ako päťdesiat jazdeckých 

dvojíc a v ďalších súťažiach sa predstavili 

najlepší pretekári slovenského drezúrneho 

rebríčka. Parkúrové preteky základnej 

obtiažnosti boli vyhodnotené samostatne a aj 

ako kombinovaná súťaž s drezúrou, ako 

príprava na kráľovskú jazdeckú disciplínu 

military, ktorá sa skladá z troch samostaných 

skúšok – drezúra, parkur a croscountry. 

V drezúre, parkure a kombinovanej súťaži sa 

na popredných miestach umiestnili žiačky 

školy Gréta Hlavátová a Soňa Gašparovičová. 

Vyvrcholením pretekov bola kompletná súťaž 

military s účasťou celej slovenskej špičky 

v tejto disciplíne a pretekárov z Maďarska 

a Českej republiky. Tajné želanie v tejto súťaži 

sa stalo na záver skutočnosťou. Otvorenú súťaž 

a samozrejme aj súťaž žiakov vyhrala žiačka 

SŠ Ivanka pri Dunaji Nikola Kratochvílová na 

koni Chocolate. Tieto preteky boli zároveň 

nominačnou súťažou na Majstrovstvá 

Slovenska v military a pri koncoročnom 

hodnotení komisie military Slovenskej 

Jazdeckej Federácii bolo toto podujatie 

vyhodnotené ako najúspešnejšie v celej 

Slovenskej SJF v roku 2017 a to na úrovni 

organizácie, počtu pretekárov a medzinárodnej 

účasti. 

      Koniec školského roku je každoročne 

zároveň začiatkom desaťdňového detského 

Letného tábora zameraného na jazdectvo 

a chov koní. Týmto táborom sa širokej skupine 

žiakov základných škôl otvoria reálne dvere do 

jazdeckej komunity, získajú sa základné 

jazdecké zručnosti a osobný kontakt s koníkmi. 

       Letné prázdniny neznamenali pre prácu JK 

SŠ Ivanka pri Dunaji oddych, ale vyvrcholenie 

snaženia voltíže na medzinárodnej scéne. 



Nominačné medzinárodné preteky CVI 

Frenštát pod Radhoštem, CVI Ebreichsdorf 

a CVI Pezinok pod hlavičkou FEI na 

Majstrovstvá sveta Ebreichsdorf  Rakúsko 

2017 boli pre pretekárov klubu úspešné. 

Členmi oficiálnej slovenskej reprezentácie sa 

stali pretekári Simon Bohunický a Hana 

Jezberová na koni Catalin Lukas G s lonžérkou 

Tamarou Kotvasovou. Oficiálnym členom 

reprezentačnej ekipy SJF bola Ing. Katarína 

Kubišová. 24. miesto Simona Bohunického 

v kategórii junior muži a 40. miesto Hany 

Jezberovej v kategórii junior ženy boli 

dôstojným premiérovým výsledkom na 

podujatí najväčšieho svetového rangu. 

Septembrové Majstrovstvá Slovenska vo 

voltížnom jazdení poriadané NŽ Topolčianky 

priniesli početné výborné umiestnenia vo 

viacerých kategóriách, no najcennejšia je 

bronzová medaila skupiny mladších detí. Práve 

súťaže skupín patria k najťažším kategóriám 

a JK SŠ Ivanka pri Dunaji sa zaradila aj tu 

k slovenskej špičke. 

     Jesenné Majstrovstvá Bratislavskej oblasti 

SJF v parkúrovom skákaní detí a dorastu spolu 

s otvorenými pretekmi v jazdeckom areáli SŠ 

Ivanka pri Dunaji Zálesie uzatvorili oficiálnu 

časť jazdeckekej sezóny.  

Tradičná Hubertova jazda v NŽ Topoľčianky 

bola odmenou pre najaktívnejších členov 

klubu. 

Cieľavedomá práca a angažovaný prístup je 

tým, čo hýbalo činnosťou a reprezentáciou JK 

SŠ Ivanka pri Dunaji. Vytvorenie podmienok 

pre spoluprácu šiestich voltížnych trénerov: 

Adriána Žatková, Zuzana Repková, Pavol 

Zagata, Tamara Kotvasová, Katarína 

Kubišová a Miroslav Šrubař je základom 

pre rozširovanie základne a zároveň tlaku 

na vrcholové výsledky. O gymnastickú 

prípravu, kondičné tréningy, baletnú 

prípravu a choreografiu sa starajú externí 

spolupracovníci. Aj tento faktor výrazne 

prispel k úrovni prípravy a jej výsledkom. 

V každej jazdeckej disciplíne je kľúčový 

kôň. Aj v tejto oblasti po skúsenostiach 

z minulých rokov sa vypracovala presná 

diferenciácia účelového využitia koní. 

Voltížne kone medzinárodnej úrovne 

Catalin Lukas G zakúpený v roku 2017 

a Pegas sú manažovaní v tréningu cielene 

na vrcholné preteky. Mladé kone 

v príprave: Chalif, Quirado 15 Reno a 

Catoki „M“ zbierajú skúsenosti na 

národných pretekoch a staršie kone Lyrika, 

Cavarly Charge, Čipka, Roger a Catalin 

slúžia  na tréning. K skúseným skokovým 

koňom Albion a Caris pribudol veľmi 

talentovaný kôň Noble Thought. 

                 Členovia organizačného tímu SŠ 

Ivanka pri Dunaji sa významne angažujú aj 

v odborných štruktúrach SJF – Národného 

riadiaceho orgánu jazdeckého športu na 

Slovensku. Ing. Katarína Kubišová - 

komisia vzdelávacia a voltížna, Ing. 

Michaela Pechová - komisia drezúrna 

a Ing. Zdeno Malík - komisia military. 

Tieto odborné aktivity umožňujú kreovať 

prácu klubu v čo najtesnejšom súlade 

s cieľmi SJF. Tento faktor sa najviac 

odzrkadlil v zosúladení uznávania 

získaných kvalifikácií športových 

odborníkov v minulosti a terajšieho 

preškoľovania  v súlade so súčasnou 

legislatívou. Škola pre potreby SJF 

organizuje kurz „Tréner I. kvalifikačného 

stupňa“. Bilancovanie roku 2017 v JK SŠ 

Ivanka pri Dunaji bolo veľmi bohaté, 

ale stalo sa už históriou. Latka je nastavená 

do novej jazdeckej sezóny 2018 vysoko. Je 

však na čom stavať a s kúskom šťastia, 

ktorý je potrebný ku každému úspechu sa 

radosť z práce určite dostaví.    

 

 

 

 

 

 



 

Simon Bohunický a Hana Jezberová 

-reprezentanti Slovenskej republiky 

 

 

Majstrovstvá sveta juniorov - voltíž 

Ebreichsdorf 2017 -Simon Bohunický, Hana 

Jezberová, lonžér Tamara Kotvasová 

 

Cena Spojenej školy 2017 - Gréta Hlavatová 

 

Cena Spojenej školy 2017 - Soňa Gašparovičová 

 

Majstrovstvá SR 2017 Skupina mladšie deti 2. 

miesto 

 


