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           Zasadnutie RK 29.9.2022 a 1.10.2022 
 
Program zasadnutia: 

1. Zhodnotenie online školení a seminárov 
2. Personálne časové a obsahové upresnenie prezenčných častí školení + ich 

vyhodnotenie 
3. Schválenie obsahu testov pre nových účastníkov 
4. Upresnenie zmien v nomináciách na preteky Slovenského pohára 
5. Rôzne 

Prítomní: S. Grinčová, H. Fialková, I. Benzová, L. Bohunická 
1.časť zasadnutia 29.9.2022 

• K bodu 1/ 

Online školenia prebehli bez problémov s vysokou účasťou prihlásených 

frekventantov. Prvá časť bola určená iba novým záujemcom pre funkcie 

rozhodcov a technických špecialistov. 

1.časť: 

Termín: 18.9.2022 

Čas: 18:00 – 20:00 hod  

Obsah: Špecifikum krasokorčuľovania ako individuálneho športu, miera 

subjektivity v hodnotení, športová etika a fair play, zmysel a potreba pravidiel 

v športe; pravidlá pre krasokorčuľovanie, súťažný poriadok a smernice. 

Školiteľ: Lenka Bohunická 

2.časť online pre rozhodcov, bola školením, ale zároveň aj seminárom pre vstup 

do sezóny pre už aktívnych rozhodcov. 

Termín: 24.9.2022 

Čas: 18:00 – 20:00 hod. 

Obsah: hodnotenie technických elementov, hodnotenie komponentov 

Školiteľ: Hedviga Fialková 

 

2.časť online pre technických špecialistov a kontrolórov bola takisto základom 

pre nových adeptov, ale zároveň seminárom pre vstup do sezóny pre už 

aktívnych technických špecialistov a kontrolórov. 

Termín: 25.9.2022 

Čas: 18:00 – 20:00 hod. 

Obsah: Určovanie stupňov obtiažnosti a zmeny v hodnotení pre sezónu 2022/23  

Školiteľ: Zuzana Drnzíková 
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Online časť školení bola dobre pripravená, poslucháči motivovaní a zo strany 

poslucháčov aj Rozhodcovskej komisie bola hodnotená pozitívne. 

 

• K bodu2/  

Členky rozhodcovskej komisie schválili personálne časové a obsahové upresnenie 
prezenčných častí školení, venovaných novým uchádzačom o funkcie rozhodcov, 

technických špecialistov a kontrolórov. 

Rozhodcovia sa školili v posluchárňach aj na zimnom štadióne počas  

O.N.Memoriálu. 

Termín: 30.9. od 18,00 do 20:00 hod. 

 1.10.2022 od 08:00 do 16:00 hod. 

Obsah: Praktické ukážky a simulácia preteku,  

Hodnotenie prvkov,  

Analýza ohodnotených prvkov 

Záver: skúška po absolvovaní oboch častí 

Školitelia: Fialková, Bohunická 

 

Technickí špecialisti a kontrolóri sa školili v posluchárni na Fm UK s technikou, 

ktorá poskytovala možnosť zastavovať ukážky prvkov. 

Obsah: Praktické ukážky a simulácia preteku, hodnotenie prvkov, analýza 

ohodnotených prvkov 

Záver: skúšobný test 

Školiteľ: Zuzana Drnzíková 

 

• K bodu 3/ 

Členky rozhodcovskej komisie schválili konečné znenie testov pre nových 
rozhodcov. 
--------------------------------------------------------- 
 
2.časť zasadnutia 1.10.2022 

• K bodu 4/ 

Upresnenie zmien v nomináciach na preteky Slovenského pohára sa uskutočnilo až 
po ukončení školení a pokračovalo online, s prestávkami až  do 3.10. 2022. 
 
Výsledky školenia nových a zvyšovanie kvalifikácie a seminárov pred sezónou: 
Rozhodcovia: 
Noví: 10 – úspešné absolvovanie skúšky 
Zvýšenie kvalifikácie: 5 – úspešné absolvovanie skúšky  
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2 – z úrovne I – II 
3 – z úrovne II - III 
Ukončenie aktívnej činnosti: 1 - Ivan Jakubovič 
Pozastavenie/obmedzenie aktivity s ohlásením: 4 – zdravotné alebo súkromné 
dôvody 
 
Technickí špecialisti: 
Noví: 7 – ukončené školenie, pred náčuvmi 
Ukončenie činnosti: 0 
Technickí kontrolóri: 
Noví: 4 – ukončené školenie pred náčuvmi 
Ukončenie činnosti: 1 – Igor Prokop/úmrtie 
 

a) Návrhy nominácií boli doplnené novými rozhodcami s podmienkou, že na ich 

prvom preteku budú prvé min. 2 kategórie sedieť ako prísediaci pri skúsenom 

rozhodcovi, kde si zároveň prejdú formu hodnotenia a praktickú ukážku 

zadávania známok a vizuálu obrazovky . Až potom budú môcť na uvedenom 

preteku rozhodovať niektorú z kategórií samostatne s tým, že „gestor“ s nimi 

zhodnotí ich rozhodcovský výkon. VRZ bude informovaný ku ktorému 

z rozhodcov môžu byť mladší kolegovia priradení na praktický úvod do 

rozhodovania. 

Návrhy nominácií boli zároveň zaslané na doplnenie TK o Data a Video operátora. 

Aktualizované budú umiestnené na stránke kraso.sk, v časti Orgány SKrZ / 

Rozhodcovská komisia. 
 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a5HGGWCM5wCTaq70Njk8dpEN4NDH6zvC3iXM4nE
0nb8/edit?usp=sharing 

 

Tento link tvorí prílohu tohto dokumentu. 

 

b) Technickí špecialisti musia absolvovať náčuvy. Aj tí budú pracovať s 

„koučom“, s minimálnou úrovňou medzinárodnej alebo ISU úrovne. Tým bude 

zaslaný formulár vyhodnotenia náčuvu, kde zhodnotia výkon a schopnosť 

pracovať samostatne ako špecialista. Až po potvrdení cez formulár budú môcť 

byť nominovaní a samostatne pracovať v technickom paneli.  

c) Technickí kontrolóri absolvujú náčuvy pri pretekoch SP vždy so skúseným 

kontrolórom. Vzhľadom na to, že nemáme nikoho medzinárodnej alebo ISU 
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úrovne môžu to byť niektorí z: L.Bohunická, H.Fialková, W.Stankovianska, A. 

Domanská, K.Schlesinger. Až po absolvovaní náčuvu a hodnotenia, s aktívnym 

sledovaním priebehu hodnotenia a organizácie technického panelu môže byť 

zaradený do panelu s účasťou dvoch skúsených kolegov špecialistov alebo 

kombinácie špecialistu a kontrolóra. 

d) Hodnotiaci dotazník pre koučov pripravila S. Grinčová a bude im zaslaný 

elektronicky. O výsledkoch hodnotení a možnom zaradení do nominácie bude 

informovať ostatných členov RK. 

5/ Rôzne 

Nominácie rozhodcov na medzinárodné preteky prebiehajú aktuálne, nakoľko 
nominácie pretekárov sa menia v súvislosti s ich aktuálnym zdravotným 
stavom. S návrhmi za RK oboznamuje Bohunická. 

 Návrh uznesení: 

a) S. Grinčová informuje vybratých koučov o potrebnej podpore a spolupráci pri 
rozvoji nových TŠ a rozošle elektronický prístup na dotazník – do 7.10.2022 
pre: Zuzana Horoščáková, Zuzana Drnzíková, Monika Mjartan Kuštárová, 
Diana Rudy. 

b) I.Benzová rozošle upresnené nominácie a bude evidovať možnosti náčuvov 
nových rozhodcov, TŠ a TC – do 7.10.2022 + aktuálne počas celej sezóny.  

c) I.Benzová aktualizuje zoznam po poslednom seminári o nových členov 
všetkých špecializácií. TŠ a TK budú dopisovaní do zoznamu postupne po 
absolvovaniach náčuvov a odporúčaniach koučov/gestorov. 

d) H. Fialková a L. Bohunická pripravia návrh revízie vzdelávacej smernice pre 
činovníkov v súlade so zmenami zákona o športe – do konca novembra 2022. 

e) Vzhľadom na informovanie TMK o zmene v pravidlách hodnotenia po vydaní 
aktualizácie súťažného poriadku a pravidiel SP pre sezónu 2022/2023, bude 
RK informovať po vydaní Uznesenia, ktoré schváli VV SKrZ všetkých činovníkov 
v rozhodovaní pred prvým pretekom SP o tejto zmene – okamžite po vydaní 
uznesenia rozposlanie na všetkých R,TS,TK. 

                                                                                                Zapísala: L. Bohunická 

                                                                                                       3.10.2022 
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