
Zápisnica č. 3 /2013  

 
zo zasadnutia Technickej komisie, ktoré sa konalo 

13.12.2013 v Bratislave 

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

Simančíková, Martin Letenay 

 

Program: 

1. Kontrola predošlých uznesení 

2. Informácia a úlohy z VV SKrZ 

3. Riešenie podnetov podaných na TK 

4. Mimoriadne prestupy 

5. Slovenský pohár 

6. Testy výkonnosti II 

7. M-SR nádejí, žiactva, juniorov a junioriek 

 

 

1. Kontrola predošlých uznesení 

1.1. 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.  

Termín: priebežne zodp.: Letenay, predpoklad od sezóny 2014/15 

2. Informácie a úlohy z VV SKrZ 

2.1. TK odporúča VV SKrZ pri schvaľovaní žiadostí o účasť na M-SR seniorov, aby vychádzala 

z filozofie minimálneho technického skóre. 

2.2. Po preštudovaí  nominačných  kritérii pre ZOH Soči 2014, si TK dovoľuje: 

a. navrhnúť číselnú konkretizáciu nominačných kritérií (napr. min. skóre v zátvorkách). 

b. poukázať na neriešenú potenciálnu situáciu, keď pretekárka nominovaná na ME síce splní 

min. technické skóre v krátkom programe, ale zároveň sa nekvalifikuje do voľných jázd.  

3. Riešenie podnetov podaných na TK 

3.1. Na základe podnetu VV SKrZ, TK preskúmala účasť pretekárok Svetlany a Simony 

Pekarových  štartujúcich pod hlavičkou SKrZ na 55. VC Bratislavy, ktoré majú len pasívnu 

registráciu SKrZ.  

 

Po preskúmaní všetkých dokumentov a smerníc, TK konštatuje, že takýto štart nie je možný. 

Podľa súťažného poriadku platného pre sezónu 2013/2014, predovšetkým článku 2 sa 

pretekov SP môžu zúčastňovať iba riadne registrovaní pretekári, t.j. členovia SKrZ s aktívnou 

registráciou prostredníctvom kolektívneho člena. 

Pri tejto príležitosti TK preverila aj štart zahraničných pretekárov na pretekoch Slovenského 

pohára a odporúča organizátorom v propozíciách explicitne uviesť podmienky štartu takýchto 

pretekárov v znení:  

 

“Pretekov sa môžu zúčastniť aj zahraniční pretekári pod podmienkou, že sú registrovanými 

pretekármi iného členského zväzu ISU“ 

Zároveň TK upozorňuje organizátorov pretekov SP, že  pokiaľ umožnia štart pretekárom, ktorí  

nespĺňajú štartovné kritériá, TK podá automaticky podnet na Disciplinárnu komisiu. 



3.2. V súvislosti s prestupmi, v záujme šetrenia času VV i TK, si TK dovoľuje požiadať všetky 

zúčastnené strany aby proces riešenia prestupov a registrácií v zmysle platnej Organizačnej 

smernice SKrZ nechal plne na TK. VV má zasahovať až pri písomnom odvolaní voči 

rozhodnutiu TK.   

 

3.3. TK sa zaoberala podnetom Skate Žilina ohľadom situácie, kde pri prestupe boli uvedené iné 

kategórie ako tie, v ktorých pretekár aktuálne súťaží. Súčasné predpisy takýto stav 

nezakazujú, ale TK pripraví úpravu Prestupového poriadku, ktorá bude takúto situáciu 

pokrývať. 

4. Mimoriadne prestupy 

4.1. TK schválila mimoriadny prestup členov KK LM do KK Ruža Ružomberok, menovite: 

Václav Králik a  Alexandra Králiková. 

 

5. Slovenský pohár 

5.1. TK upozorňuje kluby, že sú povinné akceptovať nominácie rozhodcov na preteky SP v plnom 

rozsahu.  

5.2. Organizátor pretkov SP je povinný konzultovať  úpravy časového rozpisu so  zodpovedným 

členom TK. 

 

6. Testy výkonnosti II 

6.1. Príprava testov výkonnosti  

Termín - do konca decembra 2013, zodp. Zamborská 

6.2. TK predloží VV SKrZ na schválenie objednávku odznakov pre testy výkonnosti. 

6.3. Skompletizovať množstvo odznakov a  do 15 dní od výroby  odovzdať pretekárom 

zodp. Zamborská 

 

7. M-SR nádejí, žiactva,juniorov a junioriek 

7.1. TK určila ako posledný nominačný pretek pre postup na MSR nádejí, žiactva a juniorov 

pretek VC Ružomberka (22.-23.2.2014). 

7.2. Príprava propozícii na M-SR 

termín - do konca januára 2014 ,  zodp. Stankovianska 

 

 

 

Zapísala: Andrea Simančíková 


