
                                                                  
Zápisnica č.1 /2012 

 
zo zasadnutia technickej komisie, ktoré sa konalo e-mailovou formou  

od 10.10. do 15.12.2011a 4.1.2012 
 
Prítomní :  Janka Schmidová, Ivetsa Benzová, Helena Zamborská,  
         
        
Program: 
                          1. Kontrola úloh 
                          2. Priebeh SP 
                          3. Školenie rozhodcov                                       
                          4. Príprava M-SR 
                          5. Testy 
                          6. Rôzne. 
   
 
K bodu č. 1: 
Úlohy z VV  

• Pripraviť certifikáty pre absolventov TŠ a TC 
• Splniť uznesenia 152-156, 159,162/2011  
 

 
 
K bodu č. 2: 
Priebeh pretekov SP je hladký. Bez problémov boli preteky v Prešove, B,Bystrici, Košiciach. 
Informácia o situácii v Nitre nás znepokojila, tak sme si vyžiadali všetky potrebné informácie, 
ktoré dostali aj členovia VV. HK Nitra Kraso sa rozhodol pre zlé medziľudské vzťahy klubu 
neprijať členov KKM Nitra na svoje preteky a po všetkých zváženiach za a proti sme ich 
rozhodnutie rešpektovali. V budúcnosti takého situácie treba riešiť skôr. Kluby by takéto 
spory mali oznámiť a predchádzať situáciám aká je v Nitre. 
Preteky v Nitre prebehli bez incidentov a v poriadku. 
Preteky v Bratislave začali v poriadku. Organizátori sú plní nadšenia. Preteky organizujú 
prvýkrát. 
Výsledky SP aj klubov sú vždy včas na internete. 
 
K bodu č. 3: 
Školenie rozhodcov je podľa plánu pripravované na stanovený termín. 
0znam treba uverejniť na stránke kraso.sk. 
Zodpovedná p. Benzová organizačne pripravuje celú akciu. 
 
K bodu č. 4: 
V zápisnici z VV bolo oznámené , že M.SR sa budú konať naraz v jednom termíne. Prihlásili 
sa dva kluby – KŠK Slovan a ŠKP Bratislava. Zatiaľ nebolo rozhodnuté kto bude 
organizátorom. Rozpis je pripravený na doplnenie potrebných technických údajov.    
Za návrh rozhodcov a panelu je zodpovedná VRZ Benzová. Nomináciu zaslať členom VV. 
 
 
K bodu č. 5: 



Najbližšie testy budú v Nitre. Treba upozorniť kluby, že doplňať do M-SR musia iba juniorky 
a juniori. Ostatné doplnenia stačia pri plnení vyššieho testu, ale musia byť urobené do M-SR 
budúci rok. 
 
K bodu č. 6 
Pošta: 
a/Mimoriadny prestup Ingrid Benkovej z ŠKKM Zvolen do KK Zvolen nie je platným 
nakoľko materský klub nesúhlasí s mimoriadnym prestupom. 
 
b/Všetky podklady z registrácie a originály prestupov a hosťovaní sú uložené na sekretariáte 
zväzu v Bratislave. 
  
 
 
 

 
 
 

Zapísala: Helena Zamborská 
 


