
Zápisnica č. 1 /2014 

 

zo zasadnutia Technickej komisie, ktoré sa konalo 

15.02.2014 v Detve 

 

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

Simančíková, Martin Letenay 

 

Program: 

 

1. Kontrola uznesení          

2. Kontrola úloh z VV         

3. Priebeh SP                     

4. Príprava M-SR                

5. Testy                               

6. Príprava úprav smerníc  

7. Mimoriadne prestupy a registrácia 

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

1. Kontrola uznesení          

1.1.  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.  

Z: Letenay, práve pracuje na finalizácii registra pretekárov. Predpoklad od sezóny 

2014/15 

1.2. Do 15 dní od výroby  odovzdať pretekárom chýbajúce odznaky k splneným testom 

výkonnosti 

Z: Zamborská, priebežne do 1.3.2014 

 

2. Kontrola úloh z VV         

Uzn. 98/2013  
VV SKrZ poveruje TK a DK, aby navrhla pracovnú skupinu ľudí, ktorí by vypracovali 

návrh na Etický kódex v podmienkach SKrZ. VV navrhuje do pracovnej skupiny 

osloviť p. Bohunickú, p. Kuštárovú, p. Bőhma a p. Domanskú  

Z: TK a DK T: VZ SKrZ 2014 

 

3. Priebeh SP         

3.1.  Formulár na zhodnotenie pretekov z pohľadu VrZ, TC a predsedu pretekov 

Z: Kelschová, 15.3.2014 

3.2. Návrh TK na odsúhlasenie VV SKrZ pozvať p.Tauchmannovú na školenie TC 

koncom leta 2014. 

Z: Stankovianska 

             

4. Príprava M-SR 

4.1. Vyhodnotenie priebežného poradia redukovaného rebríčka na postup MSR – zhodnosť 

bodov. Keďže v prípade rovnakého počtu bodov nie je v Súťažnomo poriadku  

explicitne určený postup, TK rozhodla postupovať v zmysle filozofie „v prospech 

pretekára“, tj. umožniť štart aj viacerým pretekárom. 



4.2. Žrebovanie na MSR prebehne vo štvrtok 6.3.2014 o 20:00hod za účasti technického 

delegáta (H.Zamborská) a VrZ (K.Fialková)  

                

5. Testy výkonnosti      

5.1. Vzhľadom na podnety od trénerov si dovoľujeme navrhnúť členom TMK, aby v rámci 

seminára pre trénerov sa zaoberali aj výkladm k testom výkonnosti a zaslali na kluby 

DVD s prezentáciou k testom. 

5.2.1 Po posledných testoch v Žiline urobiť inventarizáciu odznakov a podať správu VV 

SKrZ s návrhom objednávky pre sezónu 2014/15 

Z. Zamborská, do 15.3.2014 

                          

6. Príprava úprav smerníc  

6.1. TK si dovoľuje požiadať TMK aby dopracovala podmienky kategórií Adult a IK do 

Súťažného poriadku. 

Pre kategórie Adult a IK Navrhuje TK do Súťažného poriadku zapracovať: 

 Ženy+muži, resp dievčatá+chlapci spoločne. 

 Hodnotenie novým systémom, choreografia, transitions, interpretácia, skating skills, 

performance s faktorom 1,6 

 

6.2  Do riadneho VZ pripraviť návrh bodového porovnania klubov, ktorého filozofia bude 

vychádzať z už schváleného dotačného systému používaného v minulosti, ktorý bude 

doplnený o kategóriu „prípravka“ ako súčasť členskej základne.  

 Z: Letenay 

6.3 Zakomponovať navrhované zmeny do smerníc 

Z: Kelschová do 31.3.2014 

6.4 Návrh bodu programu na MVZ – zmena prestup. termínu 1.-15.6. 

Z: Kelschová, ihneď. 

 

7. Mimoriadne prestupy a registrácia 

7.1 TK schválila mimoriadny prestup člena KŠK Slovan Lukáša Václavíka do KK 

Bratislava. 

 

8. Rôzne. 

8.1 V lete 2014, najneskôr k 10/2014 vybrať a presťahovať data k novému server 

providerovi a zaviesť systém oficiálnych alias-ov a presmerovaní.  

Z: Letenay 

 

9. Záver. 

 

 

Zapísala: Kelschová K. 

 

 

 

 

 

 

 

 


