
Zápisnica č.1 /2013 
 

zo zasadnutia technickej komisie, ktoré sa konalo e-mailovou komunikáciou  
od 10.1.do 30.3.2013 

 
Prítomní :  Janka Schmidová, Iveta Benzová, Helena Zamborská,  
         
        
Program: 
                          1. Kontrola úloh z VV. 
                          2. Priebežné hodnotenie SP. 
                          3. Mimoriadne hosťovanie a prestupy.   
                          4. Príprava M-SR 
                          5. Testy 
                          6. Nominácie rozhodcov na M-SR jednotlivcov a IK. 
                          7. Hodnotenie rozhodcov 
                          8. Rôzne. 
   
 
K bodu č. 1: 
Úlohy z VV  

• Uzn. 162/2012 trvá  - odznaky budú do prvých testov vyrobené a pripravené 
• Uzn. 32/2012 trvá – zapojiť sa do plnenia OOZ  
• Pripraviť rozpis na M-SR a rozposlať 
• Pripraviť rozpis na M-SR IK aj s nomináciou pretekárov 

 
K bodu č. 2: 
Priebežne boli vyhodnotené preteky SP – Nové Mesto nad Váhom, Liptovský Mikuláš, 
Trenčín, FSC Žilina, Košice, Ružomberok, Sp.Nová Ves. Problémy boli riešené priebežne. 
Výsledky boli umiestnené na webe po každej súťaži. Po ukončení SP a M-SR boli zverejnené 
konečné výsledky SP. 
 
K bodu č. 3: 
Koncom roka sme riešili jedno mimoriadne hosťovanie – Simon Fukas (28.12.2012) a 
dva mimoriadne prestupy – Margaréta Mušková, Magdaléna Mušková (18.2.2013). po 
dohode klubov boli schválené. 
    
K bodu č. 4: 
Na organizáciu M-SR sa prihlásil KO ŠKP Bratislava. Pripravili sme rozpis aj s nomináciou 
rozhodcov. Po schválení členmi VV bol rozposlaný na kluby. Zároveň bol zverejnený 
redukovaný rebríček postupujúcich. 
Zhodnotenie – M.-SR boli pripravené na vysokej úrovni. Poďakovanie patrí organizátorom. 
 
K bodu č. 5: 
V tomto období sme zorganizovali dvakrát testy a to: 
18.1.2013 v Nitre – 67 účastníkov 
2.3.2013 v Spišskej Novej Vsi – 32 účastníkov 
Testy mali byť ešte pred M-SR, nakoľko všetci pretekári si mali doplniť zmeny v testoch. 
Výsledky sú zverejnené na webe. 



V novej sezóne už doplnky neplatia a pretekári si musia robiť daný test ako nový. 
 
K bodu č. 6 
Nominácia rozhodcov na obidve súťaže M-SR : 
Bratislava: VRZ Iveta Benzová  
                   Rozhodcovia: Svetlana Bálintová, Vladimír Čuchran, Hana Bašová, Kveta Matejová, 
                     Katarína Ihnatišinová , Lenka Bohunická, Hedviga Fialková /náhr. ?, 
                                         /náhr. na zavolanie-  Stankovianska / 
             TK: Adriana Domanská, Igor Prokop /náhr. Schlesinger/  
             TŠ:  Zuzana Drnzíková, Linda Zamborská /PN nahr.Petra Nétryová/, 
                                        Monika Kuštárová  
Púchov : VRZ  Ihnatišinová 
               Rozhodcovia:  Janošťáková, Grinčová, Gluch, Hiková Vaňová         
 
  
K bodu č. 7 
Zhodnotenie medzinárodných aj národných rozhodcov je prílohou č. 2 a 3.  
   
K bodu č. 8 
a/V priebehu výpočtov SP boli znesené pripomienky z klubov, ktoré boli akceptované 
a opravené. Žltou farbou boli vyznačené zmeny klubov, resp. prechod do vyššej kategórie 
(hviezdičky) . 
b/ Konečné výsledky SP a jeho víťazi sú prílohou č.1 tejto zápisnice. 
c/ Do športového kalendára 2013/2014 sa prihlásili na organizáciu pretekov SP tieto kluby: 
    Zvolen 8.-9.2.2014 a Prešov 9.-10.11.2013.Ružomberok 22.-23.02.2014 
d/ Zhodnotenie registrácie a jednotlivé počty sú prílohou č. 4. 
e/ Komisia sa zaoberala delením  kategórií v sezóne 2013/2014. Navrhuje nový spôsob 
delenia kategórie u  mladších a starších nádejí  dievčatá, vzhľadom na vysoké počty 
pretekárok v týchto  kategóriach. Hodnotenie bude ISU systémom a navrhujeme rozdeliť 
pretekárky podľa testov. Návrh prerokujeme s TMK. 
 
 
 

 
Zapísala: Helena Zamborská 
 
 


