
 

Uznesenie 

z výročného zasadnutia delegátov komisie rozhodcov 

konaného dňa 10.02.2018 v Žiline 

  

A. Berie na vedomie 

• Správu o činnosti KR za rok 2017 

• Vyhodnotenie športovej činnosti za rok 2017 

• Termínový kalendár postupových súťaži organizovaných odborom ŠČ  pre rok 2018 

• Modifikáciu pravidiel schválených výročnými zasadnutiami jednotlivých sekcií 

 

B. Schvaľuje  

• Plán práce komisie rozhodcov na rok 2018 

• Termíny vykonania školení rozhodcov   

• Návrh rozpočtu na rok 2018 

Odporúča 

• 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  

•  Ekonomickému odboru uhradiť cestovné náhrady do 10 dní v zmysle smernice  

• Odmenu za vykonanú prácu delegovaných rozhodcov vyplatiť na základe dohody 

a odovzdaných výkazov práce 1x ročne po ukončení dlhodobých súťaží v októbri 2018 

• 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 tak, 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 

hlavného rozhodcu 

• OŠČ vyriešiť úhrady cestovných nákladov rozhodcov, nakoľko nová smernica z pohľadu 

KR nie je vyhovujúca  

 



 

 

 

D. Ukladá 

• Všetkým rozhodcom oboznámiť sa s novými predpismi a vykonávať svoju činnosť v zmysle 

nových pravidiel a ich modifikácii pre rok 2018 

• Všetkým rozhodcom zúčastniť sa školení pre rok 2018  

• Všetkým rozhodcom dodržiavať bezpečnostné opatrenia BOZP a PO v súlade s platnými 

predpismi a normami 

• Všetkým rozhodcom odovzdať výkaz práce a podklady na zúčtovanie cestovných náhrad do 

konca nasledujúceho  mesiaca 

• Hlavným rozhodcom odovzdať do 7 dní  platnú výsledkovú listinu , správu hlavného 

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 vedúcemu KR.    

• KR zabezpečiť plnenie plánu práce na rok 2018 a aktívne sa zapájať do prípravy predpisov 

pre novovzniknuté občianske združenie Slovenský zväz športového rybolovu 

• Sekretariátu OŠČ doručovať delegovaným rozhodcom včas kompletné propozície a všetky 

potrebné doklady /výsledkové listiny/. 

  

V Žiline 10. februára 2018 

Návrhová komisia:  Mgr. Jankovičová Marianna, Cibulka Maroš, Timčák Miroslav 

 

 

 

 

 


