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11. Manažérske zhrnutie:  

Téma: Rozdelenie a priebeh jednotlivých súťaží- drezúrne, skokové, voltíž, westernové   

Kľúčové slová:  drezúra, jazdectvo, voltíž, pravidlá, preteky, prekážky 

Stručná anotácia: Diskusia medzi vyučujúcimi odborného výcviku a praxe.  Aplikácia 

teórie v praxi.  Analýza výsledkov   súbornej práce žiakov. 

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia: 

 

Rozdelenie a priebeh jednotlivých súťaží- drezúrne, skokové, voltíž, westernové   

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 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.  

Jazdectvo 

Úspech správneho jazdenia, či už len pre potešenie alebo v ktoromkoľvek jazdeckom 

odvetví, sa skrýva v drezúre, pretože jej cieľom je dosiahnutie absolútneho súladu koňa s 

jazdcom. Drezúra ako šport je príprava koňa do výnimočne vysokej úrovne. Pri vykonávaní 

drezúrnych úloh má kôň pôsobiť dojmom, že vlastne všetko, čo sa od neho žiada, robí 

dobrovoľne a "sám". Jeho chody majú byť pravidelné, uvoľnené a pružné, reagovať má 

aktívne celým telom na najjemnejšie pomôcky jazdca (ako napr. napnutie či uvoľnenie 

bedrových svalov v pravom momente, nepatrná zmena ťažiska jazdca apod.). Všetky cviky 

musia byť dosiahnuté bez zjavnej námahy jazdca.  

Súťažné úlohy sa predvádzajú na drezúrnom obdĺžniku s rozmermi 60 x 20 m alebo 20 x 

40 m. Obdĺžnik je rozdelený písmenami, ktoré označujú presné miesto, kde majú byť určené 

cviky vykonané. Všetci súťažiaci predvádzajú rovnaké predpísané úlohy (s výnimkou súťaží 

voľnej zostavy), ktoré sú prispôsobené stupňu obťažnosti súťaže. Zbor rozhodcov hodnotí 

chody, poslušnosť koňa, sed jazdca i správnosť a účinnosť pomôcok. Každý rozhodca udelí 

jednu známku za každý cvik a známku za celkový dojem (0 – 10), pričom 0 znamená 

nevykonanú úlohu a 10 je najvyššie hodnotenie – vynikajúce. Konečná známka je priemerom 

známok všetkých rozhodcov. Dvojica sa najvyššou dosiahnutou známkou vyhráva.  



Skokové, Parkúrové jazdectvo 

 Parkúrové jazdectvo je jazdecká disciplína, v ktorej jazdec s koňom prekonáva stanovenú 

dráhu s umelými prekážkami – táto dráha sa nazýva parkúr, pričom prekážky sú stavané tak, 

aby v prípade ich nezvládnutia nedošlo k zraneniu koňa – časť o ktorú kôň zavadí (bariéra) 

by mala ľahko spadnúť. Priestor v ktorom preteky prebiehajú sa nazýva  kolbisko, cvičná 

plocha o pracovisko.  

Pravidlá 

Preteky trvajú jedno alebo dve kolá. Za zhodenie prekážky, neposlušnosť alebo prekročenie 

časového limitu sa prideľujú trestné body. V základnom kole sú rozhodujúce trestné body. 

Ak je viacero dvojíc, ktoré majú rovnaký počet trestných bodov absolvujú dodatočné kolo - 

rozoskakovanie. V rozoskakovaní sa väčšinou prekážky zvýšia o 10 cm a neskáču sa všetky 

prekážky iba vybraná časť. V rozoskakovaní pri rovnakom počte trestných bodov rozhoduje 

čas za ktorý ho dvojica absolvovala. V jednej súťaži môže jeden jazdec štartovať na viacerých 

koňoch. Jeden kôň môže štartovať iba raz. 

Osobitnou a divácky atraktívnou disciplínou je Skok mohutnosti. V tejto disciplíne čas nehrá 

nijakú rolu. Súťaží sa v tom, ktorý kôň prekoná najvyššiu prekážku. Hlavná prekážka sa 

postupne zvyšuje, kým nezostane iba jediný kôň v súťaži.  

Výška prekážok: ZM–80 cm, Z–100 cm, ZL–110 cm, L–120 cm, S–130 cm, ST–140 cm, T–

150 cm, TT–160 cm .  

Voltíž je akrobatické a gymnastické cvičenie  vykonávané na cválajúcom koni. Kôň je 

vedený lonžérom a pohybuje sa na 12-14 metrovom kruhu, súťažiaci sa nazýva voltižér. 

Voltíž bola uznaná ako jedna zo siedmych jazdeckých disciplín Medzinárodnou  jazdeckou 

federáciou v roku 1983.  

Vo voltíži sa konajú nasledujúce druhy súťaží: 

- súťaž jednotlivcov: povinná  zostava, technická zostava a voľná zostava 

- súťaž dvojíc: jedna voľná zostava 

- súťaž skupín: povinná zostava a voľná zostava. 

Voltížne kone musia mať aspoň 7 rokov, na národných pretekoch aspoň 5 rokov. Všetky 

zostavy vo všetkých kolách musia byť prevedené na jednom koni  a s jedným lonžérom. 

Lonžérom  musí byť starší ako 18 rokov. 

Westernové jazdectvo je samostatné odvetvie jazdeckého športu. Vzniklo v Severnej 

Amerike pôvodne ako zábava kovbojov vo voľnom čase, ale rozšírilo sa do celého sveta a 
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stalo sa aj olympijským športom. Westernové jazdectvo má na Slovensku krátku históriu, 

hlavne z ideologických dôvodov. Slovenská asociácia western ridingu a rodea vznikla až v 

roku 1993. Westernové jazdenie je v podstate drezúra, ale oproti klasickej drezúre sa v nej 

uplatňujú prvky a úlohy, ktoré musel zvládať pracovný kôň na ranči. Obsahuje tieto 

disciplíny: 

 1. Westernová drezúra: Reining, Trail, Western Pleasure, Western Horsmeanship 

2. Rýchlostné disciplíny: Barell race, Pole bending 

3. Pracovné disciplíny: Roping, Cutting, Cattle penning,Team penning 

Reiningové cvičenia sú odvodené z pohybov, ktoré kôň vykonáva pri plnení svojich 

pracovných povinností. V reiningovej skúške jazdec preukazuje schopnosť ovládať koňa, 

všetky jeho pohyby. Reiningový kôň sa musí nechať ochotne viesť. Každý svojvoľný pohyb 

koňa sa považuje za nedostatok v ovládaní. Posudzuje sa čistota všetkých cvikov, obratnosť, 

pokoj a uvoľnenosť v kombinácií s rýchlosťou koňa. Dvojica predvádza sliding stop, spin, 

rollback, preskoky, prechody rýchlostí na veľkých a malých kruhoch v cvale, cúvanie. 

Súťažiaci začína s počtom 70 bodov, pri čom sa mu udeľujú mínusové body za nesprávne 

predvedenie cviku, nula bodov za priemerné zvládnutie cviku a plusové body za veľmi dobre 

predvedený cvik.  

Trail je disciplína, ktorá predstavuje množstvo prekážok, s ktorými sa jazdec a kôň môžu 

stretnúť v prírode. Kone súťažiace v tejto disciplíne musia zvládať prekážky štýlovo v určitej 

rýchlosti za predpokladu, že postupujú opatrne (nevrážajú do prekážok kopytami, či telom). 

Trailový kôň by mal mať schopnosť samostatne zvládať zadané prekážky len s ľahkou 

pomocou jazdca. Veľkú úlohu pri tejto skúške hrá dôvera koňa k jazdcovi. Posudzuje sa 

poslušnosť koňa, jeho inteligencia, istota s akou jednotlivé prekážky prekonáva, spôsob 

pohybovania. Obsahuje tri povinné prekážky: otvorenie bránky, prejazd cez ňu a jej 

zatvorenie, cúvanie cez prekážku napríklad v tvare L, U, V, Z alebo cez rôzne rozmiestnené 

kužele a prejazd cez minimálne štyri kavalety. Ďalej si rozhodca môže vybrať z prekážok ako 

napríklad vodná priekopa alebo rybník, slalomové prekážky pre krok a klus, prenášanie alebo 

ťahanie bremena, mostík, obliekanie napríklad vetrovky alebo pršiplášťa, ustupovanie, obrat 

vo štvorci, prípadne kombinácia prekážok. Prekážky nesmú mať ostré hrany, nesmú 

ohrozovať jazdca ani koňa. Medzi zakázané prekážky patria pneumatiky, živé zvieratá, 
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zvieracie kože, plastové rúrky alebo prekážky, zosadanie z koňa resp. odkladanie, skoky, 

hojdacie alebo pohyblivé mosty, vodná nádrž s pohyblivými alebo plávajúcimi časťami, 

plamene, suchý ľad a podobne, polená alebo tyče naukladané tak, že môžu spadnúť, povrazy 

alebo drôty na zemi.  

Western Pleasure v preklade znamená potešenie, radosť z jazdy. Kôň vhodný na túto 

disciplínu musí dávať najavo radosť z pohybu a jazdy pod sedlom. Súťažiaci jazdia spoločne 

v jednej aréne a na povel musia v oboch smeroch predviesť základné chody (krok, klus, cval)a 

zmena smeru jazdy. Na konci celej skúšky môže rozhodca požiadať o cúvanie, prípadne 

predĺžený krok alebo klus. Jazdci sa nesmú voľnou rukou dotýkať sedla ani koňa. Hodnotí 

sa kvalita chodov, spôsob prevedenia a výraz koňa. Kôň má byť uvoľnený, pokojný, 

pohybovať sa plynulo, správnym chodom. Všetky chody by mali byť čo najpomalšie. 

Dôležité sú ľahké a uvoľnené reakcie na zmenu chodov.  

Western Horsemanship posudzuje sa sed a vyspelosť jazdca. Táto súťaž pozostáva z dvoch 

častí. V prvej musí jazdec splniť predpísanú úlohu, v ktorej rozhodca má posúdiť jazdeckú 

zdatnosť súťažiaceho. Splnenie tejto úlohy predstavuje 80% hodnotenia. Chody (krok, klus, 

cval) sa posudzujú na rovných priamkach a kruhoch. Druhá časť Rail Work vo forme Western 

Pleasure je zväčša určená už len pre niektorých jazdcov. Posudzuje sa jazdcova schopnosť 

predviesť v súlade s koňom zostavu manévrov, ktoré rozhodca určil.  

Barell race- Preteká sa okolo troch sudov, ktoré sú rozostavané do tvaru trojuhoľníka a okolo 

každého musí spraviť dvojica plný kruh a čo najrýchlejšie dobehnúť do cieľa  

Pole bending- V jednej línii je postavených šesť tyčí, vzdialených od seba 7 metrov, pričom 

kôň kľučkuje medzi tyčami a potom čo najrýchlejšie beží do cieľa  

Roping- V tejto disciplíne jazdec chytá teľa do lasa. Jazdec má povolené dva hody. Časový 

limit je 60 sekúnd. Platný hod je chytenie teľaťa za hlavu alebo rohy, chytenie teľaťa za nohy 

sa neklasifikuje. Kvôli bezpečnosti teliat sa v našich podmienkach teľa síce chytí, ale jazdec 

laso pustí, alebo na konci lana je špeciálna karabína, ktorá teľa automaticky uvolní.  

Cutting- Oddeľovanie teľaťa od stáda.  

 



Cattle penning- Oddeľovanie dobytka jedným jazdcom. Pravidlá sú také isté ako v team 

penningu, ale štartuje len jeden jazdec a oddeľuje iba jedno teľa. Rozhodca pred štartom 

jazdcovi oznámi farbu alebo číslo teľaťa a jazdec do klietky musí oddeliť stanovené teľa. 

Časový limit je 60 sekúnd. Obvykle sa súťaží dvojkolovo, jazdcovi sa počíta lepší čas.  

Team penning- Oddeľovanie dobytka trojčlenným tímom jazdcov. V aréne je 21 až 45 teliat 

označených farebnými obojkami alebo obojkami s číslami. Každú farbu alebo číslo majú tri 

teľatá. Teľatá sú sústredené na opačnom konci arény, v pravom rohu arény je klietka. Tesne 

pred štartom rozhodca oznámi tímu farbu a jazdci sa snažia oddeliť stanovené teľatá do 

klietky. Tím môže oddeliť jedno, dve alebo tri teľatá. Tím, ktorý oddelí viac teliat, vyhráva, 

aj keby mal horší čas, v prípade rovnakého počtu teliat rozhoduje čas. Časový limit je 60, 75 

alebo 90 sekúnd, 30 sekúnd pred uplynutím časového limitu rozhodca jazdcov upozorní, že 

už majú iba 30 sekúnd do ukončenia disciplíny. Väčšinou sa štartuje na dve kolá a tímu sa 

počíta lepší čas. Z veterinárnych dôvodov sa môže súťažiť len na jedno kolo. 

 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: V  závere členovia klubu spoločne konštatovali, že táto téma je 

veľmi  zaujímavá.             

Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Anita  Bíró  

Dátum 14. 12. 2022 

Podpis  

Schválil (meno, priezvisko) Ing. Juliana Gáspárová  

Dátum 14. 12. 2022 

Podpis  
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Prioritná os:  Vzdelávanie 

Špecifický cieľ:  1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy 

reflektujúc potreby trhu práce 

Prijímateľ:  Trnavský samosprávny kraj  

Názov projektu:  Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou v 

Trnavskom samosprávnom kraji 2 

Kód ITMS projektu:  312011AGY5 

Názov pedagogického 

klubu:  

Pedagogický klub bez písomného výstupu - Klub učiteľov pre 

poľnohospodárske a potravinárske predmety  

 

PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Spojená škola  Námestie Sv. Štefana 1533/3 Dunajská Streda 

929 01   Org. zložka : Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda   929 01 č. m. 201  

Dátum konania stretnutia: 14. 12. 2022 

Trvanie stretnutia:  14:00 - 17:00  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu:  

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Ing. Juliana Gáspárová 

 

 Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 

929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 929 01 
2. Ing. Iván Ürögi 

 

 Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 

929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 929 01 



3. Gabriela Danáčová 

 

 Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 

929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  

929 01 
4. Ing. Margita Fucseková 

 

 Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 

929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  

929 01 
5. Ing. Ferdinand Fekete 

 

 Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 

929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  

929 01 
6.   Ing. Ľudovít Fodor   Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 

929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  

929 01 
7.  PaedDr. Anita  Bíró   Spojená škola 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda 

929 01 

Org. zložka : Stredná odborná 

škola rozvoja vidieka s VJM 

Námestie Sv. Štefana 1533/3 

Dunajská Streda  

929 01 

 

 


