
                                                                                                     

Zápisnica č.3 /2012 
 

zo zasadnutia technickej komisie, ktoré sa konalo 5.10.2012 v Bratislave a e-mailovou 

komunikáciou do 20.10.2012 
 

Prítomní :  Janka Schmidová, Iveta Benzová, Helena Zamborská,  

         

        

Program: 

                          1. Kontrola úloh z VV. 

                          2. Registrácia 

                          3. Prestupy a hosťovanie 

                          4. Školenie a seminár rozhodcov- zhodnotenie 

                          5. Športový kalendár 

                          6. Nominácie rozhodcov na preteky SP a priebeh SP. 

                          7. Rôzne. 

   

 

K bodu č. 1: 

Úlohy z VV  

 Uzn. 162/2012 trvá  - odznaky budú do prvých testov vyrobené a pripravené 

 Uzn. 178/2011 trvá - nesplnené zo strany predsedníčky / školenie rozhodcov na tance/ 

 Uzn. 32/2012 trvá – zapojiť sa do plnenia OOZ  

 Uzn. 37/2012 trvá -  spolupráca pri rozpise medzinárodných pretekov 

  

 

K bodu č. 2: 

Registrácia podľa pokynov zaslaných na kluby skončila 30.9. Celkove moţno kladne hodnotiť 

celý priebeh. Kluby po upozornení splnili všetky úlohy. Preukazy boli zaslané na kluby , resp. 

osobne odovzdané, aby sa mohli zúčastniť Memoriálu Ondreja Nepelu. Registrovaných je 360 

pretekárov, 103 trénerov, 30 rozhodcov a celkove 504 členov. Noví členovia sa môţu 

registrovať počas celej sezóny. Celkove má zväz 28 klubov , z toho sú dva dočasné. 

Zoznam pretekárov podľa kategórií, zoznam trénerov a rozhodcov bude zavesení na web 

/príloha č. 1/. 

 

K bodu č. 3: 

 Všetky prestupy /16/, 1 mimoriadny a hosťovania /11/ sú schválené okrem troch hosťovaní – 

Talápková Emma, Talápková Naďa a Mindeková Bianca. Tie nie sú schválené – podľa článku 

III, bo 18 f) a článku V. bod 24. Výsledky boli oznámené. /Príloha č. 2/ 

 

K bodu č. 4: 

Školenie a seminár rozhodcov prebehol v dňoch 5.-6.10 20112. Celkove sa zúčastnilo 30 

rozhodcov. Hodnotenie a účastníci v prílohe č. 3.Ďalšie školenie, resp. seminár  sa bude 

organizovať  o 2  roky.  

 

K bodu č. 5: 

Na RP bol doplnený športový kalendár, ktorý je na webe. Po ukončení školenia a seminára 

bude pripravená nominácia rozhodcov na preteky SP. Prípadné ďalšie preteky sa oznámia na 



kluby a doplníme aj tabuľku nominácie. O organizáciu pretekov prejavili aj v Trenčíne, 

Detve. Týţdeň pred organizovaním M-SR ostáva voľný týţdeň, aby mal času organizátor na 

prípravu. 

 

K bodu č. 6 

Tabuľka nominácie rozhodcov je prílohou zápisnice a bude umiestnená na webe. 

Do pretekov SP budú zarátané aj medzinárodné preteky za splnenia všetkých podmienok. 

Za regulárny  priebeh pretekov zodpovedá Zamborská, prípadné zmeny a výmeny v nominácii 

rozhodcov  a TK zodpovedá Benzová, za nomináciu TŠ v spolupráci s TMK Kuštárová, za 

nomináciu data a video zodpovedá Schmidová  a za techniku a celý team pre hladký priebeh 

pretekov SP zodpovedá Schmidová / Hanulák za prevoz techniky a Lachváč za dopĺňanie dát 

a priebeh výpočtov podľa súťaţného poriadku. Zároveň je zodpovedný za odosielanie 

výsledkov na web./   

Na preteky SP bude nominovaných 5 rozhodcov, z toho 1 VRZ,  1TC a  podľa potreby si 

organizátor zavolá druhého, TŠ dvaja a tretí v prípade potreby podľa počtu pretekárov. 

Všetko bude spracované v tabuľke. /Príloha č. 4/ 

Na data/video sú k dispozícii Stankovianska, Vaňová, Lachváč, Schmidová, Simančíková, 

Benzová, Zamborská, Kabátová. V súčasnosti nepripravujeme školenie pre dáta/video. 

Pri nomináciách a ďalších aktivitách je potrebné sa riadiť pravidlom 102-105 Pravidiel ISU, 

Kde priamy príbuzný nemôţe sedieť v paneli ani rozhodovať. 

 

K bodu č. 7 

 

a/Všetky podklady z registrácie a originály prestupov a hosťovaní budú po ukončení štatistiky 

uloţené na sekretariáte zväzu v Bratislave. 

 

b/ Do konca mesiaca októbra treba pripraviť podklady k prvým testom. 

 

c/ Na M-SR má byť vyhlásené výberové konanie, kde je rozhodujúca cena ľadu a ubytovania. 

Na Rade predsedov sa dal návrh na preplatenie cestovného a pri ubytovaní 1 noc.  

 

d/ Ţiadame všetkých trénerov, aby sa oboznámili so súťaţným poriadkom a nedochádzalo 

k zbytočným problémom počas roka. 

  

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Helena Zamborská 

 


