
Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov konaného dňa 01.02.2014 v Žiline. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 
 
Program: 

1. Otvorenie  
2. Voľba návrhovej komisie 
3. školenie z bezpečnosti 
4. Vyhodnotenie činnosti  KR v roku 2013 
5. Plán práce KR na rok 2014 
6. Termínový kalendár súťaží pre rok 2014  
7. Rôzne  
8. Záver 

1.  vedúci KR Procházka Miloš  predniesol návrh programu, ktorí prítomní rozhodcovia 
schválili. 
 
2. Bola zvolená návrhová komisia v zložení:  
Rímeš Peter – predseda, Mišo Peter, Mgr. Marianna Jankovičová  
 
3. Bezpečnostný technik p. Mlynarčíková preškolila prítomných rozhodcov z platných 
predpisov BOZP a PO..  
 
4. Vedúci KR zhodnotil činnosť komisie  a čerpanie rozpočtu za rok 2013. Vyhodnotil prácu  
rozhodcov na dlhodobých súťažiach  - konkrétne nedostatky: nedodržanie 7 dňovej lehoty na 
zaslanie výsledkov a správy hl. rozhodcu  
Ďalej predniesol svoje poznatky z výročných zasadnutí všetkých sekcií. V krátkosti boli 
prednesené zmeny v pravidlách, modifikované na výročných zasadnutiach, okrem RT, ktoré 
do školenia spracuje modifikáciu podľa medzinárodných pravidiel. 
 
5.  Vedúci KR predložil plán práce KR na rok 2014 /tvorí samostatnú prílohu/ Oboznámil 
prítomných s  termínom školenia:   
Košice – dátum  23.02.2014 10.00 hod. 
Trnava – dátum  01.03.2014  10.00 hod. 
Ružomberok – dátum 15.03.2014  10.00 hod. 
 
6.  Rozhodcovia boli oboznámení s termínovým kalendárom súťaží pre rok 2014. Z dôvodu 
neprítomnosti všetkých rozhodcov bude termínový kalendár s nasadením konkrétnych 
rozhodcov na jednotlivé preteky  ukončený až  po všetkých školeniach. Nakoľko sa 
prekrývajú termíny pretekov viacerých sekcií, vedúci KR prednesie na zasadnutí OŠČ 
žiadosť, aby do budúcna si podelili sekcie termíny konania dlhodobých súťaží. 
 
7. Rôzne 
- príspevok p. Ladislava Mészárosa  - ukončenie dlhoročnej činnosti 
- poďakovanie ved. OŠČ p. Hromeka za prácu rozhodcov v r. 2013 
- návrh zvýšiť odmenu za vykonanú prácu cca o 2,- /za 10 rokov sa zvýšila vždy len    
o povinné odvody/  
- p. Jankovičová – potvrdila nezáujem o navýšenie finančných prostriedkov zo strany RADY 



- p. Pavelková  oponovala , že nie je spravodlivé zobrať finančné prostriedky sekciám pre 
rozhodcov, ďalej upozornila na dodatočné opravovanie podpísanej výsledkovej listiny  
- p. Hupková navrhla požiadať RADU o uvoľnenie finančných prostriedkov  na zabezpečenie  
ochranných prostriedkov z dôvodu bezpečnosti pri práci 
- p. Piterka zhodnotil že sa nenavyšujú prostriedky pre rozhodcov  u niekoľko rokov 
Po ukončení diskusie a prednesených návrhov predseda návrhovej komisie Peter Rímeš 
predniesol uznesenie  návrhovej komisie, ktoré bolo prítomnými členmi schválené.  
Uznesenie tvorí samostatnú prílohu zápisnice. 
 
Na záver vedúci KR p. Procházka Miloš poďakoval prítomným  za účasť a ukončil výročné 
zasadnutie komisie rozhodcov. 
 
Prílohy: 
Prezenčná listina 
Plán práce KR na rok 2014 
Schválené uznesenie z výročnej schôdze 
   
 
V Žiline, 1.2.2014                                                     Miloš Procházka, vedúci KR  
 

 

Uznesenie z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov 

konaného dňa 1.2.2014 v Žiline 

 A. Berie na vedomie 

 Vyhodnotenie športovej činnosti za rok 2013 
 Správu o činnosti KR za rok 2013 
 Termínový kalendár postupových súťaži organizovaných odborom ŠČ  v roku 2014 
 Ukončenie činnosti p. Ladislava Mészárosa 

B. Schvaľuje  

 Plán práce komisie rozhodcov na rok 2014 
 Termíny vykonania školení rozhodcov   
 Návrh rozpočtu na rok 2014 

C. Doporučuje 

 Dopracovať nasadenie rozhodcov na dlhodobé súťaže s prihliadnutím na odbornosť 
a skúsenosti u hlavných  rozhodcov a nielen na ekonomické hľadisko.  

 Aktualizovať zoznam rozhodcov na internetovej stránke športovej činnosti, Rady 
SRZ  

 Znovu požiadať o  možnosť dovybavenia ošatenia rozhodcov  



 Odmenu za vykonanú prácu delegovaných rozhodcov vyplatiť na základe dohody 
a odovzdaných výkazov práce 1x ročne po ukončení dlhodobých súťaží v októbri 
2014 

 Sekretariátu OŠČ oboznamovať komisiu rozhodcov s cestovnými príkazmi 
predloženými  za  jednotlivé preteky delegovanými rozhodcami .  

 Vedúcim jednotlivých sekcii oznámiť KR zmeny miesta a času konania dlhodobých 
súťaží,    z dôvodu nového delegovania rozhodcov. 

 Vedúcim jednotlivých sekcií schváliť propozície na súťaže , aby neboli v rozpore 
so schválenými predpismi pre športovú činnosť.  

 Organizáciám SRZ , ktoré majú prihlásených pretekárov v súťažiach 
organizovaných   odborom ŠČ delegovať z členskej základne minimálne jedného 
kandidáta na rozhodcu. 

 Sekretariátu OŠČ požiadať Radu SRZ o navýšenie finančných prostriedkov za 
výkon rozhodcov 

 

D. Ukladá 

 Všetkým rozhodcom oboznámiť sa s novými predpismi a vykonávať svoju činnosť 
v zmysle nových pravidiel a ich modifikácii pre rok 2014 

 Všetkým rozhodcom zúčastniť sa školení pre rok 2014  
 Všetkým rozhodcom dodržiavať bezpečnostné opatrenia BOZP a PO v súlade s 

platnými predpismi a normami 
 Hlavným rozhodcom odovzdať do 7 dní  platnú výsledkovú listinu , správu hlavého 

rozhodcu z pretekov a podpísané výkazy práce  na sekretariát OŠČ  
 Hlavným rozhodcom zasielať výsledky z pretekov spracované len na tabuľkách a 

programoch schválených komisiou rozhodcov.    
 KR zabezpečiť plnenie plánu práce na rok 2014 a aktívne sa zapájať do prípravy MS 

klubov LRU - plávaná ktoré sa budú konať v r. 2015 
 Sekretariátu OŠČ doručovať delegovaným rozhodcom včas kompletné propozície 

a všetky potrebné doklady /výsledkové listiny/. 

  

V Žiline 01. februára 2014 

Návrhová komisia: Peter Rímeš, Mgr. Marianna Jankovičová, Peter Mišo  

 


