
Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov konaného dňa 04.02.2017 v Žiline. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

 

Program: 

1. Otvorenie  

2. Vyhodnotenie činnosti  KR v roku 2016 

3. Vyhodnotenie postupových súťaží za rok 2016 

4. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2016 

5. Termínový kalendár súťaží pre rok 2017  

6. Predbežný plán práce KR na rok 2017 

7. Rôzne - diskusia  

8. Záver 

Mandátová a návrhová komisia: Rímeš – predseda, Vicena, Petruš 

Za: 18,  Proti: 0   Zdržal sa: 3 

 

1.  vedúca OŠČ p. Sprušanská  privítala prítomných, nakoľko predseda KR svoju činnosť 

31.12.2016 ukončil. 0dbor športovej činnosti navrhol kooptovať  do komisie rozhodcov  p. 

Hupkovú. Prezídium 0ŠČ navrhuje, aby v budúcnosti boli do komisie vybraní členovia tak, 

aby zastupovali každú sekciu. Z tohto dôvodu sa p. Rímeš vzdal svojej funkcie člena komisie 

rozhodcov a do komisie bola navrhnutá p. Jankovičovú za RT.  

Zdržal sa: 2 

Proti: 0 

Za: 19 

Pani Jankovičová a Hupková boli kooptované do komisie rozhodcov, ktorú tvoria okrem nich 

aj pán  Bajzík,  Kubiš, Petruš. 

Komisia si zvolili na predsedu KR p. Hupkovú. 

 

Člen KR p. Kubiš viedol ďalej schôdzu a na úvod poprosil prítomných, aby si uctili pamiatku 

zosnulých členov p. Cifru a p. Kočiša. 

 

2. p. Kubiš vyhodnotil  činnosť KR za rok 2016 a zhodnotil plnenie úloh. Komisia rozhodcov 

pracovala v zložení: predseda Milan Seleši, členovia Tibor Petruš, Milan Bajzík, Peter Rímeš, 

Pavol Kubiš. Informoval o neplnení si svojich povinností hlavného rozhodcu – odosielať 

výsledky do 7 dní. Poprosil, aby sekcia Mucha posielala výsledky v exceli, nie v PDF. 

 

3. p. Kubiš vyhodnotil postupové súťaže za rok 2016, ktoré prebehli bez väčších problémov 

a taktiež bola dobre ohodnotená i práca rozhodcov na MS prívlač vo Svite. Doporučil, aby sa 

problémy vždy vyriešili priamo na pretekoch, nakoľko dodatočne sa ťažko dokazujú zistenia.  

 

4. p. Kubiš oboznámil prítomných o čerpaní rozpočtu za rok 2016, ktorý bol dodržaný podľa 

plánu.  

Ďalej informoval o záveroch z výročných schôdzí jednotlivých sekcií – feeder, mucha, 

prívlač, plávaná a o RT referovala p. Jankovičová. 

 



5.  Rozhodcovia boli oboznámení s termínovým kalendárom súťaží pre rok 2017. Z dôvodu 

neprítomnosti všetkých rozhodcov bude termínový kalendár s nasadením konkrétnych 

rozhodcov na jednotlivé preteky  ukončený až  po všetkých školeniach.  

 

6. p. Kubiš  predložil plán práce KR na rok 2017 /tvorí samostatnú prílohu/ Oboznámil 

prítomných s  termínom školenia:   

Trnava – dátum  dodatočne /marec/  4.3. 

Ružomberok – dátum  dodatočne /marec/  18.3. 

Košice – podľa záujmu, resp. počas MSR plávaná 

 

7. Rôzne 

Udeľovanie žltej karty – KR navrhuje, aby o udelení žltej karty rozhodovala rozhodcovská 

komisia v zložení hlavný rozhodca, sektorový rozhodca a garant pretekov. Červená karta 

udelená na pretekoch - výšku trestu dorieši disciplinárna komisia. 

Komisia rozhodcov navrhuje, aby bola hlavnému rozhodcovi preplácaná alikvotná časť 

nákladov na administratívu počas pretekov, alebo to bolo zohľadnené v odmene za výkon 

práce. 

p. Rímeš upozornil na správne uvádzanie názvu organizácií vo výsledkových listinách 

a správach hl. rozhodcu – v prvom rade musí byť uvedené MsO – MO SRZ a až potom názov 

klubu 

p. Bajzík informoval  ohľadne MS mucha – komisia rozhodcov nemá zatiaľ podrobnejšie 

informácie. 

  

Záverom bolo predsedom návrhovej a mandátovej komisie prečítané uznesenie, ktoré bolo 

prijaté  jednohlasne. 

Za: 21  

Zdržal sa: 0 

Proti: 0 

 

Na záver p. Kubiš v mene KR poďakoval prítomným  za účasť a ukončil výročné zasadnutie 

komisie rozhodcov. 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina 

Plán práce KR na rok 2017 

Schválené uznesenie z výročného zasadnutia 

 

V Žiline, 4.2.2017                                                                      vedúci KR  

 

 

 

 


