
Návrh úprav smerníc a pravidiel : 

Ekonomická smernica: 

Článok 1 bod 3: 

Pri akciách, ktorých usporiadateľom je niektorý z členov SKrZ a to bez poverenia SKrZ, majú títo 

usporiadatelia právo vzhľadom na svoje finančné možnosti tieto náhrady upraviť pričom minimálna 

odmena musí byť vo výške ako je uvedené v tejto smernici . O úprave náhrad je organizátor akcie 

povinný vopred informovať všetkých účastníkov akcie.  

Odmena za rozhodovanie pri majstrovských súťažiach SR a cenových pretekoch Slovenského pohára 

prináleží na každý deň súťaže vo výške 

 

Zdôvodnenie: záruka určitej minimálnej odmeny činovníkom 

 

 

Článok 6 : 

2) Odmeny rozhodcom 

a) Odmena za rozhodovanie pri majstrovských súťažiach SR a cenových pretekoch Slovenského 

pohára pri súťažiach organizovaných SKrZ prináleží na každý deň súťaže vo výške: 

I. rozhodca 40 EUR 

II. technický špecialista, asistent technického špecialistu, technický kontrolór, 40 60 EUR 

III. video operátor 40 EUR, data operátor 40 EUR 

IV. servis ISU Judging systém (max. 3 osoby) 40 EUR /1 osoba 

b) Odmena rozhodcovi, ktorý sa zúčastnil na základe nominácie SKrZ medzinárodnej súťaže v SR 

(okrem súťaží ISU Grand Prix, majstrovských súťaží ISU) prináleží odmena podľa čl. 6, odst.2, písmeno 

a). Pokiaľ je rozhodca , technický špecialista alebo kontrolór pozvaný organizátorom pretekov 

v zahraničí, organizátor je povinný uhradiť všetky náklady vrátane cestovných nákladov. Rozhodcom 

pri plnení testov prináleží odmena za každý deň testov vo výške 40  60 EUR. 

c) Odmeny platia do počtu 60 pretekárov v jednom dni. V prípade vyššieho počtu pretekárov sa 

odmena zvyšuje o 10 EUR do počtu 70 pretekárov, o 20€ do počtu 80 pretekárov. V prípade počtu 

pretekárov nad 80 je odmena rozhodcu 75 EUR.  

1 Euro za každého pretekára nad 60 pretekárov.  

Pokiaľ data/video operátor, rozhodca, technický špecialista alebo kontrolór zároveň na pretekoch 

funguje ako servis ISU systému, zvyšuje sa mu uvedená odmena o 50 %.  

d) Vrchnému rozhodcovi pretekov Slovenského pohára (VRZ) prináleží navyše odmena 20 Euro za 

každý deň súťaže a hodinová odmena za prípravu zborov na preteky vo výške 10 Euro/hodina. 

 



Tieto odmeny platia pre preteky organizované SkrZ. Pre preteky, ktorých usporiadateľém je člen SkrZ 

bez poverenia SKrZ , musí byť odmena minimálne v uvedenej výške, horná hranica odmien nie je 

stanovená. Usporiadateľ je povinný pred začiatkom pretekov informovať činovníkov o výške a 

spôsobe vyplácania odmien. 

 

 

Zdôvodnenie: 

Vlaňajšou úpravou ES v skutočnosti došlo jednak k zníženiu odmien rozhodcom a činovníkom 

pretekov, jednak k zvýšeniu nákladov na preteky pre oddiely, keďže museli pri počtoch pretekárov 

100 a viac na jeden deň pozývať viac rozhodcov a tým sa zvýšili náklady na cestovné, ubytovanie a 

diéty. Trvalo niekoľko rokov, kým sa podarilo odsúhlasiť rozhodcom zvýšenie odmien a následne vlani 

došlo opäť k zníženiu, zatiaľ čo odmeny napr. členov VV sa za posledných 5 rokov zvyšovali  3x. 

Úprava v bode 2a je navrhnutá preto, lebo v pôvodnom znení  protirečí textu v Čl. 1 bod 3 

 

ES Čl. 6 bod  5 e: 

e) Osobe zodpovednej za WEB stránku sa vyplatí jedno rázová jednorázová odmena vo výške určenej 

VV. 

Zdôvodnenie: pravopisná úprava 

 

 

Súťažný poriadok: 

Čl.4 bod 3: 

VRZ je zodpovedný za zostavenie rozhodcovských zborov a technického panelu tak, aby boli 

dodržané nasledovné podmienky: 

a) Kategórie s počtom do 12 pretekárov môže rozhodovať rozhodcovský zbor v počte 3 rozhodcov 

(len v kategóriách s jedným programom), pričom každý musí byť z iného mesta a zároveň jeden 

rozhodca musí mať minimálne rozhodcovskú kvalifikáciu III. stupňa a jeden z nich musí byť z iného 

kraja (V,Z,S). 

b) Rozhodcovský zbor aj technický panel musí byť zostavený tak, aby ani jeden klub nemal väčšinu v 

rozhodcovskom zbore ani v technickom paneli. To znamená že pri päťčlennom rozhodcovskom zbore 

môžu byť najviac dvaja rozhodcovia z jedného klubu (hlavný rozhodca, pokiaľ neboduje, sa do tohto 

počtu nepočíta) a v technickom paneli musí byť každý z iného klubu. Pokiaľ nie je možné dodržať 

uvedené ustanovenia z dôvodu Vis Maior ( pandémia, výnimočný stav, náhle ochorenie člena zboru 

a pod.), musí byť výnimka vopred odsúhlasená TECHNICKOU KOMISIOU. 

c) Hlavný rozhodca v prípade potreby môže pracovať aj ako bodový rozhodca. 

VRZ zodpovedá za správne zverejnenie panelov na webe a vo výsledkovom protokole.  



Pokiaľ došlo v ktoromkoľvek segmente do ukončenia pretekov k zmene, je povinný túto zmenu 

preukázateľne oznámiť obsluhe ISU Calc a zabezpečiť správne zadanie panelov do databázy pretekov. 

V prípade, že  VRZ nedodrží pri zostavovaní zborov vyššie uvedené ustanovenia a výnimka nebola 

odsúhlasená TECHNICKOU KOMISIOU, príslušný rozhodca v nasledujúcej sezóne nemôže byť 

nominovaný na funkciu VRZ. 

 

Zdôvodnenie: V posledných sezónach došlo viackrát k nedodržaniu platných  pravidiel pri zostavovaní 

panelov rozhodcov a Technického panelu. Ak máme raz stanovené nejaké pravidlá, je potrebné ich 

dodržiavať, inak môžeme všetky smernice a pravidlá zrušiť. Pretekári sa prihlásia na preteky v dobrej 

viere, že preteky budú v duchu stanovených pravidiel, zaplatia štartovný poplatok a v dôsledku 

nedodržania pravidiel by mali prísť o body do Slovenského Pohára. Nie je fair “trestat” deti, ktoré za 

nedodržanie uvedených podmienok nemôžu , nezapočítaním bodov, niesť zodpovednosť by mal ten, 

kto nedodržal Valným zhromaždením schválenú smernicu  na zostavenie zborov.  


