Zápisnica zo zasadnutia Rady Predsedov za účasti členov Výkonného Výboru SKrZ, členov
Trénersko-metodickej komisie a Rozhodcovskej komisie
Dom športu, Bratislava, 27.10.2018
Program zasadnutia:
1. Schválenie programu Rady Predsedov
2. Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie
3. Správa mandátovej komisie
4. Testy výkonnosti – diskusia, návrh na ich zrušenie
5. Riešenie situácie ohľadom zväzovej techniky – rozhodcovský systém, ktorý bol zničený počas
požiaru v hokejovej hale v Hamuliakove
6. Diskusia
7. Návrh uznesenia
8. Záver
K bodu č. 1: Schválenie programu Rady Predsedov
Za: 21, Zdržali sa: 0, Proti: 0
K bodu č. 2: Schválenie pracovného predsedníctva, mandátovej a návrhovej komisie
Mandátová komisia: Mária Lörinčíková, Jaroslav Burian, Roman Matejko
Za: 20, Zdržali sa: 1, Proti: 0
Návrhová komisia: Petra Nétryová, Katarína Gáboríková, Zuzana Jánošová
Za: 19, Zdržali sa: 2, Proti: 0
Pracovné predsedníctvo: Zuzana Drnzíková, Vladimír Čuchran, Jozef Beständing
Za: 21, Zdržali sa: 0, Proti: 0
K bodu č. 3: Správa mandátovej komisie
Prítomných 21 klubov z 35 pozvaných. Nie je prítomná potrebná dvojtretinová väčšina klubov, Rada
Predsedov nie je uznášania schopná.
K bodu č. 4: Testy výkonnosti – diskusia, návrh na ich zrušenie
Predseda SKrZ vyzval pána Matejka, aby predniesol návrh, ktorého iniciátorom bol klub KK Iskra
Banská Bystrica a ktorý bol následne preposlaný jednotlivým členským klubom. Pán Matejko
nesúhlasí, aby boli testy súťažného charakteru a aby sa pretekári zaraďovali do kategórií na základe
testov. Navrhuje vyhodnocovať úroveň pretekárov na základe výkonnosti na ľade. Podľa jeho
vyjadrenia je väčšina klubov nespokojných s procesom testovania a priebehom súťaží.
Pani Drnzíková na úvod zhrnula genézu testov a systém testovania. Zdôraznila, že množstvo krajín
funguje na rovnakom princípe testovania ako to je na Slovensku. Zámerom testov je a bolo aby sa
pretekári zlepšili po technickej stránke. Celá správa TMK tvorí prílohu tejto zápisnice.
Pani Bohunická predniesla stanovisko RK. Vyjadrila sa, že proces testovania nie je súťažou, je to
hodnotenie splnenia alebo nesplnenia kritérií. Celá správa RK tvorí prílohu tejto zápisnice.
Následne sa k danej problematike vyjadrili zástupcovia jednotlivých klubov. Na základe diskusie
a odporúčaní Výkonný Výbor SKrZ rozhodol nasledovne:

Rada predsedov zároveň odporúča VV SKrZ prehodnotiť možnosť zrušenia testov pre kategórie B
a ponechať testy pre kategórie A s tým, že vstup do SP bude možný na základe splneného testu
z predchádzajúcej sezóny na 80%, s účinnosťou od sezóny 2019/2020. Do tejto doby, t.j. do začiatku
ďalšej sezóny, VV SKrZ a jednotlivé komisie v spolupráci s členskými klubmi pripravia návrh na zmeny
v smerniciach a poriadkoch, ktoré budú prekonzultované na ďalšej Rade Predsedov a následne
predložené na schválenie na riadnom Valnom zhromaždení SKrZ.
K bodu č.5: Riešenie situácie ohľadom zväzovej techniky – rozhodcovský systém, ktorý bol zničený
počas požiaru v hokejovej hale v Hamuliakove
Pani Nétryová oboznámila prítomných o procese vyšetrovania príčiny vzniku požiaru v hokejovej hale
v Hamuliakova počas pretekov Hamikovo Cup. Škody sú rozsiahle a prebieha ich odstraňovanie.
Zároveň poďakovala všetkým za hmotnú aj nehmotnú pomoc.
Predseda VV SKrZ informoval, že nahradenie komponentov rozhodcovskej techniky je v štádiu
riešenia. Na odporúčanie z pléna SKrZ prezistí možnosti prípadného poistenia celej techniky ako aj
možnosti zabezpečenia obsluhy a prevozu techniky z miesta na miesto na to určenou certifikovanou
spoločnosťou.
K bodu č.6: Diskusia
Do diskusie sa neprihlásil nikto z prítomných.
7. Návrh uznesenia
Rada Predsedov nebola uznášania schopná.
8. Záver
Predseda VV SKrZ poďakoval všetkým prítomným za účasť. Vyjadril sa, že aj napriek tomu, že RP
nebola uznášania schopná, celé stretnutie malo význam a verí v ďalšiu konštruktívnu spoluprácu, aby
sa proces testovania výkonnosti zdokonalil. Následne zasadnutie RP ukončil.
Zapísal:
Csaba Kürti, Generálny sekretár SKrZ
27.10.2018
Príloha: Uznesenie VV SKrZ

