Zápisnica č. 4 /2014
zo zasadnutia Technickej komisie, ktoré sa konalo
27.09.2014 v Žiline
Prítomní : Wanda Stankovianska, Helena Zamborská, Katarína Kelschová, Martin
Letenay, Andrea Simančíková
Program:
1. Kontrola uznesení TK, VV a RP
2. Etický kódex
3. Registrácie
4. Prestupy
5. Kalendár pretekov
6. Vzdelávanie, nominácie rozhodcov
7. Rôzne.
8. Záver.
1. Kontrola uznesení TK, VV a RP
1.1. Zrealizovať možnosť prihlasovania na preteky SP cez web aj s náplňou KP a VJ.
Náplne bude treba odoslať do 10. októbra , resp. 10 dní pred prvou súťažou.
Z: ML, predpoklad od sezóny 2014/15
1.2. Akreditácia na školenia rozhodcov. Pri spracovaní podkladov treba explicitne zahrnúť aj
TC a TS medzi rozhodcov.
Z: WS a AS,
T: 30.10.2014
2. Etický kódex
2.1. TK zverejní Etický kódex
Z: AS
T: 14.10.2014
2.2. TK vypracuje znenie Deklarácie člena-športovca SKrZ, ktorou:
 Odsúhlasí a prijme znenie Etického kódexu
 Odsúhlasí spracovanie jeho osobných údajov
 Odsúhlasí poskytovanie kópie lekárskych záznamov osvedčujúcich spôsobilosť
k aktívnemu športovaniu
Z: AS+ML
T: 14.10.2014
2.3. TK vypracuje návrhy zmien dokumentov v súvislosti s vydaným Etickým kódexom –
najmä zmeny v Disciplinárnom poriadku
Z: KK
T: priebežne
2.4. Zavedenie Deklarácie do registračných tlačív.
Z: KK
T: 31.10.2014

3. Registrácie 2014/15
3.1. TK pri kontrole registrácií zistila viaceré nedostatky:
 Nedodržanie termínu zasielania tlačív
 Nedodržanie termínu úhrady registračného poplatku – 31.8.2014, resp.úhrada
nespravne vypočítaná
 Predloženie neúplnej, resp zastaralej dokumentácie, najmä nevyplnenie elektronického
xls formulára a taktiež ani jeho následné nezaslanie v potvrdenej papierovej podobe
 Žiadosť o registráciu pretekára z iného klubu bez prestupového procesu
TK prejednala závažnosť jednotlivých priestupkov a rozhodla o riešení v jednotlivých
prípadov v zmysle smerníc SKrZ.
Dotknutým klubom budú nedostatky registrácie zaslané.
Z: HZ
T: 9.10.2014
HK Nitra:
Neuhradenie poplatku do 31.8.2014
Neodovzdané registračné formuláre do 31.8.2014
TK rozhodla nepredĺžiť registráciu na 2014/15, pokiaľ sa neodstránia nedostatky vrátane
doplatenia zvýšeného poplatku za nedodržanie termínu registrácie v zmysle platného
Sadzobníka.
KŠK Slovan
Neodovzdané všetky registračné formuláre do 31.8.2014 (chýba xls.formulárelektronicky i v tlačenej podobe).
TK rozhodla registračné preukazy s predĺženou platnosťou odovzdať po náprave
nedostatku.
Neuhradené poplatky (chýba 50€):
Martin
PB
Stropkov
SNV
TK rozhodla neodovzdať preukazy s predĺženou platnosťou pokiaľ nebude zjednaná
náprava. Do 10.10.2014 postačuje doplatiť chýbajúci rozdiel 50€. V opačnom prípade
nebude umožnený štart a okrem riadneho príspevku kolektívneho člena (50€) bude TK
požadovať pre umožnenie štartu aj navýšenie o ďalších 50€ (Článok V, bod 5), tj celkom
100€
3.2 Mária Vinogradová:
Pasívne registrovaná za ŠKP súčasne požiadala o novú registráciu za iný oddiel. TK
tento krok považuje za pokus o obídenie platného RP a PP a podáva podnet na DK.
T: 7.10.2014
Z: KK+WS
4. Prestupy
4.1. TK prejednala a rozhodla o predložených žiadostiach o hosťovanie a prestupy – viď
príloha. TK žiadateľom zašle rozhodnutie.
Z: HZ
T: ihneď

UPOZORNENIE TK pre účastníkov prestupového konania:
Termín úhrad výchovného podľa Prestupového poriadku je do 15.10.2014.
5. Kalendár pretekov:
5.1 TK žiada VV zakomponovať MSR juniorov
5.2. TK vyzve FSC ZA a LM k dohode pretekov na 3 dni, resp. Zmenu termínu pre FSC ZA
24-25.1.2015 testy + preteky.
T: Do 5.10, v opačnom prípade zostáva pretek LM
Z: KK
6. Vzdelávanie, nominácie rozhodcov
6.1.TK prejednala výsledky testov na uplynulom Seminári rozhodcov a všetkým zúčastneným
zaslala informáciu o výsledku seminára s možnosťou nahliadnutia do testov po dohode na
SKrZ
T: v texte
Z: AS
6.2. TK zorganizuje náhradný termín Seminára rozhodcov
Z: AS
T: 3.10.2014
6.3. Nominácie rozhodcov/TC do komisie k testom výkonnosti:
TMK žiada navrhnúť TS
TK navrhuje rozhodcov/TC: Fialková, Bálintová, Domanská, Bohunická
6.4. TK spracuje návrh nominácii rozhodcov, kontrolórov a špecialistov na pretekoch SP
a testoch výkonnosti na schválenie VV SKrZ. Následne ho zverejní na web stránke SKrZ
T: 8.10.2014
Z: AS
7. Rôzne:
7.1. TK odporúča VV aby pre VZ do budúcoročného rozpočtu zakalkulovali zvýšené náklady
na 2-dňové semináre rozdodcov, TS a TC.
8. Záver.
7.1. Termín najbližšieho zasadnutia TK bude na TIC

Zapísala: Kelschová K.

Príloha:
Správa zo seminára rozhodcov a TC
Prestupy 2014/15-prehľad

