
Zápisnica zo zasadnutia  Rozhodcovskej komisie 

 

Dňa: 23.9.2018 

Miesto: zasadacia miestnosť SKrZ Záhradnícka 95, BA  

Zúčastnení: Podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Vyhodnotenie školenia  rozhodcov, kontrolórov a technických špecialistov 

2. Problém zaradenia nových uchádzačov do zoznamu rozhodcov, kontrolórov 

a špecialistov 

3. Nominácie panelov pre SP 

4. Nominácie na medzinárodné preteky 

5. Rôzne 

 
K bodu 1: 

 

Školenie prebehlo podľa  naplánovaného programu.  

Školenia rozhodcov sa zúčastnilo 8 nových rozhodcov, 6, ktorí si zvyšovali kvalifikáciu a 15, 

ktorí absolvovali recertifikáciu. 

Noví rozhodcovia a tí, ktorí si zvyšovali kvalifikáciu absolvovali testy. Po vyhodnotení 

možno konštatovať, že v testoch vyhoveli všetci uchádzači.  

 Úspešnosť nových rozhodcov sa pohybovala v intervale od 66% do 87%, 

 U tých ktorí si zvyšovali kvalifikáciu v intervale od 75% do 96%. 

 

Školenia kontrolórov sa zúčastnili 4 kontrolóri a 1 nová kontrolórka. 

Školenia špecialistov sa zúčastnili 2 nové záujemkyne, 8 špecialistov absolvovalo 

recertifikáciu a 4 si zvýšili kvalifikáciu. Aj v prípade špecialistov sa uskutočnili testy. 

Z neúčasti na školení sa ospravedlnili dve rozhodkyne a jedna špecialistka. Vzhľadom ku 

skutočnosti, že ide o skúsené odborníčky, novú problematiku si naštudujú individuálne a budú 

konzultovať s ISU rozhodcami a špecialistami. 

Obsahovú aj organizačnú stránku školenia možno hodnotiť ako dobrú. 

 

K bodu 2: 

 

Vzhľadom ku skutočnosti, že noví  rozhodcovia a TS potrebujú získať aj praktické skúsenosti 

a zručnosti,  komisia rozhodcov rozhodla, že pre zaradenie do zoznamu špecialistov SKrZ 

musia záujemcovia splniť nasledujúce podmienky, o ktorých boli aj na školení informovaní: 

1. Absolvovanie seminára 



2. Zúčastniť sa dvoch náčuvov (Odrozhodovanie 50 jázd počas jedného pretekového dňa/ 

ako náčuv – tieňové hodnotenie / nepotrebný head set/ 

3. Kontrolné hodnotenie 5tich programov s konečnou konzultáciou ISU špecialistu 

4. Potvrdenie účasti s hodnotením aktivity zaslané na rozhodcovskú komisiu 

Kontaktné mailové adresy na zaslanie:  

bohunickal@hotmail.com; slavkagrincova@gmail.com 

Odporúčanie špecialistov(ISU) vyhodnocujúcich náčuvy a testovacie hodnotenie jázd je 

podmienkou pre zaradenie nových účastníkov seminára do panelov na pretekoch SP. 

 

 

Pre zaradenie do zoznamu rozhodcov SKrZ musia záujemcovia splniť nasledujúce 

podmienky: 

1. Absolvovanie seminára 

2. Účasť na preteku SP ako cvičný rozhodca s podporou medzinár. či ISU rozhodcu. 

(odrozhodovať min. 3 kategórie) 

3. Odkonzultovať rozhodovanie s „gestorom“, na základe vyhodnotenia rozhodovania 

získať odporúčanie gestora.  

4. Potvrdenie účasti s hodnotením aktivity zaslané na rozhodcovskú komisiu 

 

Kontaktné mailové adresy na zaslanie:  

bohunickal@hotmail.com; iveta.benzova@gmail.com 

 

K bodu 3: 

 

S. Grinčová odkonzultovala s účastníkmi predbežné nominácie technických panelov, ich 

obmedzenia na preteky SP podľa požiadaviek a možných konfliktov záujmu.  

 

K bodu 4: 

 

Na pretek Tirnavia RK nominuje ako TŠ Moniku Kuštárovú, ako rozhodcov Kvetu Matejovú 

a Hedvigu Fialkovú. Ukladá L. Bohunickej pomôcť organizátorom sprostredkovať 

medzinárodné kontakty. 

Ďaľšie nominácie:  

JGP Ljubljana  4. -7.10 Simančíková (náhradníčka za Prokopa) 

GP Helsinky, Fínsko.: 2 - 4.11.2018.   Bohunická                  

Volvo open Cup RIGA 7.11.-11.11.2018 Andrea Simančíková (Andreu pozýva a platí 

usporiadateľ) 

Skate Celje SLOVENIA 21.11.-25.11.2018 Hana Bašová, náhr. Stankovianská 

Inge Solar Memorial – Alpen Trophy, Innsbruck / AUT, 12.11. – 18.11.2018, V.Čuchran, 

náhr. Igor Prokop 
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K bodu 5: 

RK navrhuje pripraviť certifikáty pre rozhodcov, kontrolórov a technických špecialistov. 

Konzultáciou s VV je poverená Bohunická. 

 

 

  

Zapísala L.Bohunická             

 


