
Zápisnica č. 2 /2014 

 

zo zasadnutia Technickej komisie, ktoré sa konalo 

15.05.2014 v Bratislave 

 

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

Simančíková, Martin Letenay 

 

Program: 

 

1. Kontrola uznesení          

2. Kontrola úloh z VV         

3. Vyhodnotenie SP                     

4. Príprava VZ                                 

5. Príprava úprav smerníc  

6. Vzdelávanie 

7. Rôzne. 

8. 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 

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

Z: Kelschová, trvá – do RP 

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 

 

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. Domanská  

Z: TK a DK T: VZ SKrZ 2014 

TK delegovala A.Simančíkovú do pracovnej skupiny, ktorá pracuje na vytvorení EK 

SKrZ.   

 

3. Vyhodnotenie SP   

3.1. Oceňovanie víťazov SP a PK. TK žiada GS o zaobstaranie trofejí pre víťazov a prvých 

troch klubov. 

Z: Letenay, T: 20.5. 

3.2. TK prejednala oznam  ŠKP,  v ktorom odstupuje zo SP. Nakoľko je sezóna je 

ukončená, je tento návrh irelevantný a pohárové výsledky zostávajú v platnosti bez 

zmeny. 



3.3.  TK prejednala hodnotiaci materiál TK o zmenách v Súťažnom  poriadku v sezóne 

2013/14  a uzniesla sa, ze k RP pripraví upravený model hodnotenia klubov v SP, kde 

odporúča: 

 zaviesť rating pretekov 

 vrátiť seniorky do Pohára klubov 

 zníženie ratingu 2-programových kategórií 

 úpravy kat. mimo SP – v spolupráci s TMK 

3.4. TK vyzýva kluby na predkladanie návrhov k Súťažnému poriadku na sezónu 2014/15. 

3.5. TMK navrhujeme spoločné zasadnutie  9.8.2014 v Ostrave,  kde by sme odsúhlasili 

zmeny znenia v kat. mimo SP – zmeny v hodnotení, aby boli zapracované do RP. 

Z: WS, T: 20.5 

3.6. TK prejednala zistené chyby v protokoloch.  TK pošle informačný mail  TC a túto 

informáciu poskytne aj TMK, ktorej navrhujeme obdobne postupovať aj u TS. 

Z:A.Simančíková, T: ihneď 

                 

4. Príprava VZ                                     

4.1. TK pripravila a schválila  pozvánku, program, rokovací poriadok  a počty delegátov na 

VZ SKrZ. 

4.2. TK navrhuje VV zvážiť udelenie vyznamenaní jubilantom uvedených v prílohe č.1 

Z: WS, T: ihneď 

4.3.  TK pripravila Správu o testoch v 2013/14. 

 

5. Príprava úprav smerníc  

5.1. TK prejednala návrhy zmien dokumentov a predkladá ich VV aj s dôvodovou správou. 

Dopad na rozpočet je neutrálny – zvýšenie nákladov sme kompenzovali aj na 

príjmovej strane. 

Rozoslanie na kluby zašle GS do 26.5. 

 

6. Vzdelávanie 

6.1. Výchova a vzdelávanie rozhodcov – na prelome aug/sept 2014  TK zorganizuje 

seminár a školenie rozhodcov, najlepšie v spolupráci s TMK so seminárom TS.  

Z:  A.Simančíková, T: v texte 

6.2. Akreditácia na školenia rozhodcov končí 2.12.2014. Do 30.7.2014 treba na MŠSR 

odovzdať potrebné podklady na obnovenie akreditácie. Pri spracovaní podkladov treba 

explicitne zahrnúť aj TC a TS medzi rozhodcov.  Do VZ sa pokúsime zistiť max 

informácií 

Z: WS, T v texte 

 

7. Rôzne 

6.1. TK prerokovala nedostatky – nevystavené Dokumenty čestného členstva a navrhuje 

VV: 

Hilda Múdra 

– právo účasti na VZ s hlasom poradným 

– akreditácia na podujatia organizované SKrZ 



Ing. Agnesa Búřilova  

– právo účasti na VZ s hlasom poradným 

– akreditácia na podujatia organizované SKrZ 

Doc.Ivan Mauer 

– právo účasti na VZ s hlasom poradným 

– akreditácia na podujatia organizované SKrZ 

Mgr.Ivan Jakubovič 

– právo účasti na VZ s hlasom poradným 

– akreditácia na podujatia organizované SKrZ 

Ing. Otto Prokop 

– právo účasti na VZ s hlasom poradným 

– akreditácia na podujatia organizované SKrZ 

Z:WS, T: 31.5. 

6.2. SKrZ na web stránke zverejní zoznam Čestných členov. VV odporúčame poveriť gen. 

sekretára evidovať týchto ČS a pozývať ich na akcie. 

 

6.3. TK navrhuje VV, aby v prípadoch, keď požiada TK o určité stanovisko k vzniknutým 

problémom, aby následnú korešpondenciu zasielala GS aj v kópii na predsedu TK 

  

6.4. TK navrhuje VV aktualizovať prac.náplň GS – z dôvodu množstva zmien 

a prehľadnosti pre samotnú GS 

Z:WS, T: 31.5 

 

7. Záver. 

7.1. Termín najbližšieho zasadnutia TK bude 9.8.2014 v Ostrave. 

7.2. Termín RP navrhujeme predbežne na 6.9.2014 

 

 

Zapísala: Kelschová K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


