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Hlavné úlohy SKrZ pre rok 2020

1. Vzdelávania a preskúšavania rozhodcov a TP

- zabezpečiť kvalitnejšie vzdelávanie a prísnejšie preskúšavanie členov/nových adeptov
rozhodcovského zboru,

- dôsledne vyžadovať a kontrolovať uchovávanie záznamov rozhodcov zo súťaží po dobu
aspoň 30 dní po ukončení súťaže,

- vypracovať postupy a možnosti, ako sankcionovať nerešpektovanie/obchádzanie
pravidiel (ISU, domácich pravidiel) pri rozhodcovskej činnosti,

- zabezpečiť na strane druhej lepšie ohodnotenie rozhodcovského zboru.
2. Testovacia komisia

- zabezpečiť, aby členmi testovacej komisie neboli aktívny tréneri (cieľ: odstrániť
zaujatosť),

- zabezpečiť kvalitnejšiu prípravu (vzdelanie) pre členov testovacej komisie (cieľ:
zabezpečiť väčšiu transparentnosť a zmenšiť rozdielnosť v prístupe rozhodovania),

- zabezpečiť solídnejšie ohodnotenie práce členov testovacej komisie (cieľ: rozšíriť rady
členov testovacej komisie).
3.Vysporiadať sa s novou situáciou ohľadom COVID-19

- minimalizovať škody vyplývajúce z organizovania medzinárdných súťaží
organizovanými SKrZ, ale i členmi SKrZ,

- minimalizovať škody vzniknúté z organizovania všetkých aktivít SKrZ (najmä
sústredení),

- zabezpečiť bezpečný priebeh organizácií súťaží na území SR (medzinárodné súťaže a
súťaže SP),

- pripraviť sa na scenár slabšieho financovania zo štátneho rozpočtu, ale i samospráv.
4. Začať konštruktívnu diskusiu o (i) počte súťaží SP v sezóne a (ii) počte kategórií

- situácia sa dostala do bodu, keď na jeden víkend je viac ako jedna súťaž,
- opýtať sa kluby, prečo chce každý organizovať súťaž SP, ale nikto sa neprihlási na
organizovanie M-SR.
5. Výraznejšie podporiť talentovanú mládež

- a to vyčlenením väčšieho objemu finančných prostriedkov (v relatívnom, podľa možností
i absolútnom vyjadrení).

6. Zabezpečiť s organizátormi medzinárodných súťaží v TT a BA
- taký rozsah kategóríí, aby sme umožnili všetkým pretekárom (repre, výber, talentovaná
mládež), ktorí potrebujú splniť TES skóre na majstrovské súťaže, aby sa o ich splnenie
mohli zabojovať ideálne na oboch súťažiach.
Z úloh, ktoré si SKrZ vytýčil minulý rok, platia pre tento (i budúce) roky všetky okrem bodu
č. 1. Očakávame totiž, že Valné zhromždenie schváli nevyhnutné úpravy naších poriadkov.
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