
                                                                                                     

Zápisnica č.2 /2013 
 

zo zasadnutia technickej komisie, ktoré sa konalo   

15.6.2013 v Bratislave 
 

Prítomní :  Wanda Stankovianska, Helena Zamborská, Katarína Kelschová, Andrea   

                  Simančíková, Martin  Letenay 

         

        

Program:   

1. Zahájenie spoločného zasadnutia TMK a TK 

2. Riešenie spoločných úloh pre komisie 

                Pokračovanie TK 

3. Rozdelenie úloh 

4. Náplne KP a VJ na sezónu 2013-14 

5. Nominácia rozhodcov – medzinárodné preteky 

6. Testy 

7. Smernice na sezónu 2013-14 

8. Školenia a semináre rozhodcov a TC v sezóne 2013-14 

9. Informácie a úlohy z VV SKrZ 

10. Web 

11. Rôzne 

   

 

K bodu č. 1: 

Spoločné sedenie zahájila a viedla p. Tőcziková. Stretnutia sa zúčastnili novozvolení členovia 

obidvoch komisií. 

 

K bodu č. 2: 

a) Spresnili sa prvky KP v medzinárodných kategóriách – príloha zápisnice TMK 

b) Na pretekoch SP (nie medzinárodných u nás) budú mať mladšie a staršie žiactvo 

bonifikáciu za zaraďovanie 2A a 3-tých skokov +1 bod. Je to z dôvodu, aby pretekári 

zaraďovali ťažšie skoky. 

c)  Od ďalšej sezóny budú penalizovaní pretekári v rámci SP ak nezaradia predpísaného 

Axla ( napr. juniorky 2A). Dôvodom je zvýšenie úrovne a tak ako to predpisujú 

pravidlá, aby sa zaraďovali obťažnejšie skoky. 

d) Z dôvodu vysokých počtov dievčat v kategóriách mladšie a staršie nádeje  budú 

rozdelené po ročníkoch takto:  

Staršie nádeje  A – budú dievčatá druhým rokom  1.7.2003 – 30.6.2004 

Staršie nádeje  B – budú dievčatá  prvým rokom    1.7.2004 – 30.6.2005 

Mladšie nádeje A - budú dievčatá druhým rokom   1.7.2005 – 30.6.2006 

Mladšie nádeje B – budú dievčatá  prvým rokom   1.7.2006 – 30.6.2007 

Z toho dôvodu bude kat. Hviezdičky iba jeden ročník a to : 1.7.2007 – 30.6.2008  

Ak by bolo v kategórii chlapcov nad 20 budú sa tiež deliť na starších a mladších. 

Zmeny sa zatiaľ týkajú iba sólových kategórií. 

Interpretačné korčuľovanie je v štádiu riešenia. 

 

 



K bodu č. 3: 

V komisii boli úlohy rozdelené nasledovne: 

Wanda Stankovianska – predseda komisie 

- schvaľuje propozície pretekov Slovenského pohára, M SR a medzinárodných 

pretekov konaných v SR 

- spracúva kompletné vyhodnotenie všetkých majstrovských súťaží, pretekov SP a 

testov. Pripravuje a  odosiela spracované podklady pre zverejnenie na w-stránku SKrZ 

Helena Zamborská 

- eviduje a zabezpečuje zmeny v Registračných listoch kolektívneho člena, zmeny 

klubovej príslušnosti a historickú agendu členov SKrZ 

- návrh športového kalendára SKrZ na príslušnú sezónu 

- s povereným klubom zabezpečuje organizáciu plnenia výkonnostných testov a celú agendu 

testov 

- spolupracuje s TMK  

Katarína Kelschová 

- pripravuje súťažný poriadok SKrZ a jeho prípadné zmeny, pravidlá krasokorčuľovania 

- úpravy smerníc  

Andrea Simančíková  
- zabezpečuje organizačne školenie a doškoľovanie rozhodcov, technických kontrolórov, data 

video operátorov 

- návrh nominácií rozhodcov,  data/video operátorov a technický personál na preteky SP,MSR  

 a medzinárodné preteky 

Martin Letenay 

- kompletné vyhodnotenie všetkých pretekov SP, MSR 

- práca na web stránke zväzu 

 

K bodu č. 4: 

V spolupráci s TMK boli upravené niektoré prvky , viď príloha zápisnice TMK. 

 

K bodu č. 5: 

1/ Nominácie rozhodcov na medzinárodné preteky a JGP budú doplnení po nominácii 

pretekárov zo strany TMK. TK obdrží do 30.6. návrh nominácii od TMK. 

 

2/ Nominácia rozhodcov na Zimnú univerziádu Trentíno (ITA) : 

TP  Bohm, S Bašová (náhr. Bohunická, Stankovianska) 

Zo strany SAUŠ bol akceptovaný 1 rozhodca - Böhm 

 

K bodu č. 6 

Návrh termínov organizovania testov: 

1. termín -  12.-13.10.2013   alebo   19.-20.10.2013 

2. termín -  11.-12.1.2014   alebo  25.-26.1.2014 

3. termín -   1.-2.3.2014 

Komisia bude navrhnutá v spolupráci s TMK. 

 

S novou komisiou pred testami uskutočniť stretnutie a oboznámiť ich s prvkami testov, 

úlohou, významom a hodnotením testov. 

Do prvých testov vyrobiť odznaky a doplniť všetkým pretekárov, ktorí ich neobdržali. 

TMK vydá do konca augusta CD s jednotlivými prvkami a prípadnými zmenami v prvkoch.  

 

 



K bodu č. 7 

a) Komisia sa zaoberala úpravou Súťažného poriadku a smernicou  postupu na M-SR. 

b) Nakoľko nádeje boli rozdelené na 4 kategórie navrhujeme, aby v každom ročníku sa 

M-SR zúčastnilo  12 najlepších  na vlastné náklady.  

c) Pretekári trénujúci v zahraničí navrhujeme, aby na ich postup bolo dané technické 

skóre. To by sa určilo 60 dní pred M-SR.  

d) Ďalšie úpravy v SP ako je počet súťaží, kategórií, žrebovanie , výpočet pohára klubov, 

konečné poradie jednotlivcov sú štádiu riešenia. Hľadáme najoptimálnejšie riešenie, 

aby SP bol zrkadlom výkonnosti a práce klubov. Súťaže budú zaradené iba od 

junioriek po nádeje v sólových kategóriách. 

e) Členovia si rozdelili úlohu – preklad pravidiel ISU, aby naši členovia poznali aj 

všeobecné pravidlá ISU, ktorými sa má riadiť aj SKrZ. 

 Všetky smernice SKrZ zaktualizujeme. Bude sa prekladať každé nové Comunication. 

 

UZ 1/2013 

Prestupový poriadok dokončiť úpravy podľa zmien na VZ a umiestniť na webe. 

Termín: do konca VI/2013                                  zodp.: Kelschová     

 

TK sa zaoberalo aj smernicou – Oznamovacia povinnosť pre účasť v zahraničí.   

 

UZ 2/2013 

Oživiť smernicu Oynamovacia povinnosť pre účasť na pretekoch / akciách v zahraničí 

Termín: do RP                                                      zodp.: Stankovianska 

 

Smernicu „Bodovanie klubov na záver sezóny“ zaktualizovať . 

 

UZ 3/2013 

Návrh pre VV, aby sa aktuálne sledovali kluby podľa bodového hodnotenia. V prípade 

zvýšenia finančných prostriedkov pre zväz prideliť tieto podľa bodového hodnotenia na 

kluby. 

Termín: priebežne                                                 zodp.: Stankovianska 

 

UZ 4/2013 
Zrealizovať možnosť prihlasovania na preteky SP cez web  aj s náplňou KP a VJ. Náplne 

bude treba odoslať do 10. októbra , resp. 10 dní pred prvou súťažou. Všetky aktuality budú 

zahrnuté do súťažného poriadku a predložené na RP. 

 

K bodu č. 8 

Pre sezónu 2013/14 bude povinný seminár všetkých rozhodcov, TŠ a TC, nakoľko budú 

veľké zmeny v národných kategóriách. Zároveň si budú môcť obnoviť licenciu tí 

rozhodcovia, ktorí tak neurobili v minulej sezóne.  

Školenie TŠ a TC bude až budúci rok, lebo budú veľké zmeny v rámci ISU po ZOH. 

 

UZ 5/2013 

Oznámiť rozhodcom termín seminára. 

Termín: do konca  VII/13                                      zodp.: Simančíková 

 

Nominácie rozhodcov na JGP po obdržaní podkladov z TMK zabezpečí Stankovianska 

a Simančíková.  

 



Členovia boli oboznámení s úlohami VV.  

a) Požiadať Janošťákovú a Dlhopolčekovú o doklady zo školenia rozhodcov tancov 

v Olomouci, osloviť aj Český zväz o informáciu menovaných na školení. 

b) Kluby majú zaplatiť poplatok za úžívanie systému 50€.  

Návrh komisie pre budúcu sezónu – každý kolektívny člen zaplatí 50€ pri registrácii klubu 

ako vstup do sezóny namiesto poplatku za systém, ktorý aj tak platia všetky kluby. 

 

UZ 6/2013 

Prejednať na VV vstupný poplatok kolektívneho člena 50€. 

Termín: ihneď                                                       zodp.: Stankovianska 

  

c) V rámci Development projektu  v Ostrave sa zúčastnia pretekári, tréneri aj mladí 

národní rozhodcovia. Bližšie info podá VV. 

d) Za dočasného člena SKrZ bol prijatý klub Kraso klub Martin. Štatutárnym 

zástupcom klubu  je  Mgr. Ivan Jakubovič. 

e) 24.8.2013 sa uskutočnia povinné previerky pred JGP. Je potrebné zabezpečiť 

rozhodcov, TŠ,TC a technický panel. 

UZ 7/2013 

Osloviť rozhodcov a TC Domanská, Bohunická, Babušíková a prac. tech. panelu aj s kamerou 

a obsluhou techniky. 

Termín:  po obdržaní podkladov od TMK                                     zodp.: Stankovianska   

 

K bodu č. 10 

TK navrhuje prepracovať web stránku tak, aby bola prehľadná a dalo sa rýchlo nájsť potrebné 

materiály aj staršie dokumenty. Navrhujeme nového webmastra p. Letenaya. Je potrebné 

pripraviť návrh novej stránky.  

UZ 7/2013 

Novú stránku spustiť do začiatku sezóny na ľade. 

Termín: do konca VIII/2013                                    zodp.: Stankovianska, Letenay 

 

K bodu č. 11 

a) TK navrhuje termín Rady predsedov na 7.9.2013 so začiatkom  o 9:30 hod.  

b) Pripraviť podklady k registrácii, aby sa dali rozposlať na kluby min. 15 dní pred 

termínom zasadnutia.  

c) Technický panel pri pretekoch SP organizovať v dvoch častiach , aby boli nižšie 

náklady. Východ – od Humenného až po Žilinu a  Západ – od Žiliny po Bratislavu. 

 Pri technike iba 1 človek, domáci môže byť pri IsuCalcu a napr.zároveň hlásiť. 

 Samozrejme treba 2 DRO. 

d) Je spracovaný športový kalendár už aktuálnych medzinárodných  pretekov, testov 

a pretekov SP. Umiestniť na web, aby si mohli vyberať termíny aj ostatné kluby  

( príloha č.2) 

 

 

Po vyčerpaní programu p. Stankovianska poďakovala za účasť  a schôdzu ukončila. 

 

 

 

 

 

Zapísala: Helena Zamborská 


