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Z Á P I S N I C A 

z korešpondenčného zasadnutia Rozhodcovskej komisie 

 

Zúčastnení:  

viedla – Lenka Bohunická  

ostatní: Iveta Benzová 

Slavka Grinčová  

zapísala: L. Bohunická  

ospravedlnený:  

Program:  

1) Kontrola úloh po poslednom zasadnutí. 

2) Nominácie na ISU semináre 

3) Príprava diskusného príspevku na Valné zhromaždenie 

4) Príprava a konzultácie obsahu a termínov školení rozhodcov a členov technického 

panelu 

5) Rôzne 

 

K bodu 1) 

Úlohy uvedené v zápisnici boli realizované. Aktuálne úlohy riešime priebežne 

prostredníctvom mailovej pošty a telefonických konzultácií. 

K bodu 2) 

Členovia RK schválili návrhy na účasť na ISU seminároch vo Frankfurte. Na seminári pre 

zmeny v hodnotení sa zúčastnia V. Čuchran – tance, L.Bohunická – sólo a športové dvojice. 

Ďalší účastníci idú v rámci recertifikácie. 

 K bohu 3) 

RK schválila obsahovú štruktúru príspevku, ktorý za RK prednesie na VZ I. Benzová. 

Základné okruhy sú: 

1. Informácia o úspešnom seminári v Terchovej 

2. Aktivity rozhodcov a špecialistov sa v uplynulej sezóne 

3. Reprezentácia rozhodcov a špecialistov na medzinárodnej úrovni  

4. Štart do budúcej sezóny so zmenou rozhodovania, potreba prípravy 

5. Problém uplatňovania etického princípu fair-play  

K bodu 4) 

Vzhľadom  termínu školenia vo Frankfurte sme sa po dlhších diskusiách dohodli, že školenie 

pre medzinárodných rozhodcov a národných rozhodcov, ktorí sú zároveň kontrolórmi sa 

uskutoční 14.7.2017. Školenie pre rozhodcov (nových aj aktuálnych) sa uskutoční v septembri 

v dňoch 21.9. -22.9. a pre kontrolórov a špecialistov v dňoch 22.9. – 23.9.2018. Podrobnejšie 

vrátanie prihlášok a programu budeme informovať na zväzovej web stránke. 

K bodu 5) 

a) Prehľadné tabuľky aktivity rozhodcov, kontrolórov a špecialistov v uplynulej sezóne 

pripravuje I. Benzová. Odprezentujeme ich na školení. 

b) Obsahovú analýzu pripraví L.Bohunická v spolupráci s celou RK 

c) Na septembrové školenie pripravíme podklady pre doplnenie etického kódexu. 

Zodpovedná Bohunická. 

d) Vzhľadom ku skutočnosti, že od 25. 5. 2018  vstupuje do platnosti GDPR (General 

Data Protection Regulation),  nariadenie Európskej únie, v oblasti ochrany osobných 



údajov, nariadenie a zákon č. 18/2018 z. z. odstránime zo zväzovej stránky naše 

zoznamy a na školeniach požiadame o obnovenie súhlasu na zverejnenie kontaktov na 

rozhodcov, kontrolórov a špecialistov. 

 

Zapísala Bohunická   14.5.2018 

Prílohy: 

Oznam o školení 

Diskusný príspevok na VZ 

 

 

 
 

 


