
                                                                  
Zápisnica č.2 /2012 

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

od 10.2. do 15.5.2012 
 
Prítomní :  Janka Schmidová, Iveta Benzová, Helena Zamborská  
         
        
Program: 
                          1. Kontrola úloh 
                          2. Priebeh a vyhodnotenie SP 
                          3. Príprava a vyhodnotenie M-SR 
                          4. Testy 
                          5. Vyhodnotenie sezóny 
                          6. Rôzne. 
   
 
K bodu č. 1: 
Úlohy z VV  

• Dať vyrobiť odznaky pre testy 
• 178/2011 – trvá , VV ukladá p. Hrachovcovej predložiť o preskúšaní bývalých pretekárok 

Dlhopolčekovej a Janošťákovej písomný záznam, zloženie skúšobnej komisie, termíny a 
miesta konania preskúšania, otázky a výsledky skúšok, ktoré absolvovali v zmysle akreditácie 
MŠVVaŠ SR.  

• VV ukladá GS predložiť správu o tom, či obe bývalé pretekárky uhradili poplatok vo výške 50 
Eur za preskúšanie  
 

 
 
 
K bodu č. 2: 
Priebeh pretekov SP je v záverečnej fáze. Uskutočnili sa posledné preteky SP v Žiline a v 
Liptovskom Mikuláši. Nie všetky kluby si osvojili praktiku zasielať lekárske prehliadky včas 
ešte pred prvým štartom .  
Výsledky SP aj klubov sú umiestnené na internete. Konečné výsledky SP aj klubov boli 
spracované a pripravené podklady pre vyhodnotenie. 
Požiadavka na zabezpečenie pohárov k vyhlasovaniu na VZ. 
 
K bodu č. 3: 
M-SR sa uskutočnili v Bratislave, organizátorom bol KŠK Slovan Bratislava. Úlohy sa 
zhostili dobre. Po organizačnej stránke prebehli v poriadku.  
 
K bodu č. 4: 
Posledné testy pred M-SR sa uskutočnili v Humennom. Nebol už veľký záujem, nakoľko je 
po ukončení pretekov SP a M- SR. Je potrební upozorniť kluby, aby do budúcoročných M-SR 
mali všetci doplnené dodatky k testom. Bez toho nebudú pripustení na M-SR . 
 
K bodu č. 5: 
TK spracovala do tabuliek –  
účasť rozhodcov na pretekoch – Benzová 



konečné výsledky SP v kategóriách aj kluby – Zamborská 
protokoly o splnených testoch – Schmidová 
Správu o VZŽ z podkladov členov TK pripraví p.Schmidová na VZ. 
Celkove bolo v sezóne zaregistrovaných 458 členov, z toho 98 nových. 
Je potrebné dotiahnuť do konca školenie rozhodcov. 
 
K bodu č. 6 
 a/ Pripraviť úpravy jednotlivých smerníc a poriadkov na VZ, resp. RP. 
b/ Vznik nového klubu – Kraso klub Detva - splnil všetky podmienky pre prijatie. 
Doporučujeme prijať za dočasného člena a prijať na VZ spolu s KKM Nitra a Kraso klub 
Považská Bystrica. 
 

 
 

Zapísala: Helena Zamborská 
 


