
Zápisnica č. 2/2017 

 

zo zasadnutia Technickej komisie a TMK, ktoré sa konalo 

03.03.2017 v Novom Meste nad Váhom 

 

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

Drnzíková, Eva Simančíková (za TMK), Petra Nétryová (za TMK) 

 

Program: 

1. Kontrola uznesení  a úloh od VV a RP 

2. Mimoriadne prestupy 

3. Vyhlásenie výsledkov SP 

4. Testy 

5. Rôzne, príprava návrhov úprav smerníc 

6. Záver 

 

1. Kontrola uznesení a úloh od VV a RP 
1.1. Vypracovať návrh postupu nahlasovania termínov športového kalendára a riešenie 

sporných situácií pri obsadzovaní. 

 TK vypracuje prihlasovací formulár na organizovanie pretekov (príp.iných aktivít pod 

hlavičkou SKZ-testy, exhibície) podľa vzoru ISU. 

 Vypracovaný návrh formulára dokončiť a zverejniť do konca 2/2017. Kluby zaviazať 

vyplnené zaslať do termínu RP 2017 (marec 2017) 

Z: KK+WS, T:13.3.2017 

1.2. Rada predsedov bude 29.4.2017 v Nitre. Organizátor NRK – p.Semančík. 

1.3. Pripraviť návrh nákladov na činnosť TK do rozpočtu, vrátane: 

 Jedného školenia/seminára 

 Vyhodnotenia víťazov SP-jednotlivcov na ľade, oddielov na RP, resp.VZ 

 Odmeny pre oddiel-organizátora MSR – 1.500€ 

 Odmeny pre oddiel-organizátora testov – 500€ + refundáciu zľavy z poplatku pri 

reaktivácii testu v prechodnom období na nový systém testov  

 Z: WS, T: 31.3.2017 

1.4. TK predkladá VV návrh bodového hodnotenia oddielov, pre prípad rozdelovania dotácii 

zo zdrojov SKrZ 

 

2. Mimoriadne prestupy, nové registrácie              

2.1. TK prejednala rozhodla o predložených žiadostiach o mimoriadne prestupy. Schválené 

mimoriadne prestupy: 

 Marko Piliar  z  Krasoklubu Detva do  Iskra Banská Bystrica 

TK žiadateľom zalala rozhodnutie. 

 

3. Vyhlásenie výsledkov SP 

3.1.  TK navrhuje počas Finále IK 1.4.2017 vyhlásenie výsledkov SP jednotlivcov formou 

exhib.vystúpení na ľade s nasledovným dekorovaním víťazov.  

T: ihneď, Z:KK 

3.2. TK navrhuje vyhlásenie výsledkov SP-oddielov počas Rady predsedov.  

T: do RP, Z:KK 

 

 

                



4. Testy 

4.1. TK sa oboznámila s návrhom TMK na novú smernicu pre plnenie testov výkonnosti a to 

vrátane prechodného procesu na nový systém, aby táto mohla byť predložená 

predsedom pred aprílovou RP. Pripraví spoločne dohodnuté návrhy do príslušných 

dokumentov: 

 Nominačné kritéria postupu na MSR:  

o chlapci a dievčatá rovnaký test 

o  redukovaný rebríček 

o  splnené stanovené tech.skóre 

 Odmena-príplatok pre predsedu testovacej komisie +50% - vyhodnocovacia správa. 

 Test č.7 je podmienkou účasti na pretekoch SP. Do splnenia je k dispozícii (podľa 

veku) kat.hviezdičky, začiatočníci, IK 

 Sezóna 2017/18 bude prechodná – bude ešte akceptovaný starý test 

 Od sezóny 2018/19 budú platiť LEN nové testy. To znamená, že počas 2017/18 bude 

potrebné buď spraviť vyšší test alebo aspoň potvrdiť celý už získaný, ale podľa 

nových požiadaviek a to CELÝ. V tomto prípade navrhujeme zľavu na poplatku vo 

výške 50% (zvyšok bude kompenzovať SKrZ)  

 Ak pretekárovi s trvalým pobytom v zahraničí chýba viac stupňov testov postačuje 

ak spraví jeden až dva jemu najťažšie, teda nemusí robiť aj ostatné všetky od 

najľahšieho (napr.nemá žiadny, spraví 4 a 3 a už nemusí robiť 5,6,7)  

Z: KK+ES, T:22.4.2017 

 

5. Rôzne, príprava návrhov úprav smerníc 

5.1. TK požiadala TMK o prednášku zameranú na tému Programové komponenty v rámci 

školenia trénerov. 

5.2. TK, v niektorých bodoch aj v zhode s TMK navrhuje ďalšie úpravy: 

 SP: Odhláška pretekára po losovaní bez predloženia lek. Potvrdenia do týždňa 

znamená obsadenie jedného štartu z celkového limitu na sezónu 

 SP: Posledný nominačný pretek 2 týždne pred MSR 

 SP: Zakázať nadpolovičnú väčšinu aj v tech.paneli (ako je tomu v rozhodcovskom 

zbore) 

 SP: (spoločne s TMK) Limit štartov na sezónu upraviť na 10.  

 SP: (spoločne s TMK) Podmienka zaradenia preteku do Slov.pohára – otvoriť 10 

pohárových-výkonnostných kategórií.   

 EK: (spoločne s TMK) Odmena-príplatok pre VrZ  +50%  

 SP: (spoločne s TMK): Oddeliť postupové kritériá na MSR a všetky prílohy do 

samostatných dokumentov, pričom tieto buddú plne v kompetencií komisií (TMK, 

TK a RK). Komisie budú ich odbornými garantami 

 SP: (spoločne s TMK): určiť sledované preteky 

 Náplne: zaradiť bonus za 2A a trojité skoky aj u kategórie nádeje. 

 PP: Prestup od úplne prvej registrácie v SKrZ umožniť až po 12 mesiacoch 

 OP: – odborné veci dať plne do kompetencií odborných komisií (TMK, TK, RK),  

 TK prednesie VZ na zváženie právomoci dočasných členov- či sa môže do nich 

prestupovať, či môžu organizovať preteky. 

Z: KK, T:31.3.2017 + na VZ 

5.3. TK navrhuje RK prácu so štatistikou práce rozhodcov, najmä v hodnoteniach 

komponentov medzi jednotlivými pretekmi SP.  

6. Záver. 

Zapísala: Kelschová K 

 


