
Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov konaného dňa 10.02.2018 v Žiline 

Prítomní:   25  podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

Program: 

1.  Otvorenie 

2. Voľba návrhovej komisie 

3. Školenie z bezpečnosti pri práci, oboznámenie so smernicou o poskytovaní cestovných 

náhrad 

4. Správa o činnosti KR za rok 2017 

5. Čerpanie rozpočtu za rok 2017 , návrh rozpočtu na rok 2018 

6. Plán práce KR na rok 2018 

7. Termínový kalendár 2018 

8. Správa zo zasadnutí jednotlivých sekcií 

9. Diskusia 

10. Záver - uznesenie 

 

1. Ved. KR privítala hostí a členov komisie rozhodcov  a oboznámila prítomných 

s programom výročnej schôdze. 

 

2. Voľba návrhovej komisie: 

 predseda:  Mgr. Jankovičová    členovia, Cibulka Maroš,  Timčák Miroslav 

Za:  25  Proti:  0   Zdržal sa: 0 

 

3. Rozhodcovia boli preškolení zo zásad bezpečnosti práce a ochrane pred požiarmi pani 

Mlynarčíkovou. Sekretariát OŠČ bude zasielať hlavnému rozhodcovi spolu s ostatnými 

dokladmi aj záznam o drobnom úraze.  

Z dôvodu novej smernice o poskytovaní cestovných náhrad v rámci SRZ – RADA Žilina pani 

Magočová oboznámila prítomných s ich vypisovaním. Pri použití vozidla 2 osobami doklad 

o kúpe PHM musí byť v deň konania služobnej cesty, alebo bude použitá cena podľa 

štatistického priemeru. Pri použití vozidla iba jednou osobou budú cestovné náhrady 

vyplatené v cene lístka hromadnej dopravy. Komisia rozhodcov má výhrady voči prijatej 

smernici a žiada OŠČ o vyriešenie dodatku, ktorý sa bude týkať rozhodcov  a predloženie 

tohto dodatku na RADU SRZ. 

 

4.  KR pracovala v roku v zložení: Milan Bajzík, Mgr. Marianna Jankovičová, Gabriela 

Hupková, Pavol Kubiš a Tibor Petruš. Komisia sa na svojich zasadnutiach priebežne 

vyhodnotila jednotlivé postupové súťaže a riešila problémy, ktoré počas ich trvania vznikli.  

V minulom roku sme delegovali našich rozhodcov na vrcholové podujatia MS juniorov v RT 

a  taktiež na MS LRU Mucha, kde bola ich práca kladne ohodnotená. Záverom roka KR ako 

disciplinárny orgán riešila i sťažnosť voči výsledkom Zlatého blyskáča a Ligy žien.  V roku 

2017 sme delegovali 123 rozhodcov na 84 kôl postupových súťaží. Vyhodnotenie práce 

komisie rozhodcov je zverejnené na stránke rozhodcov: ://srzrozhodcovia.webnode.sk. 

Úlohy vyplývajúce z uznesenia z minulého roku neboli všetky splnené a to:. nie všetci 

rozhodcovia sa zúčastnili školení a výsledky neboli vždy odovzdané v stanovenej lehote 7 

dní. 

5. Vedúca KR predniesla čerpanie finančných prostriedkov za rok 2017 a predložila návrh 

rozpočtu na rok 2018, ktorý bol jednohlasne schválený. 

 

6. Plán práce KR na rok 2018 tvorí samostatnú prílohu. 

 



7.  Rozhodcovia boli oboznámení s termínovým kalendárom súťaží pre rok 2018. Z dôvodu 

neprítomnosti všetkých rozhodcov bude termínový kalendár s nasadením konkrétnych 

rozhodcov na jednotlivé preteky  ukončený až  po všetkých školeniach:  

Žilina –  RADA SRZ Žilina       - 10.2.2018 o 12:00 hod 

Košice – RD MsO SRZ Košice  - 10.3.2018 /sobota/ o 10:00 hod. 

Trnava – RD MsO SRZ Trnava – 18.3.2018 /nedeľa/ o 10:00 hod 

 

8. Informácie z výročných zasadnutí  jednotlivých sekcií: 

Za sekciu LRU-M  p. Timčák predniesol schválené modifikácie pravidiel LRU-M 

a informoval o tom, že všetky informácie budú zverejnené na ich stránke, ako aj o prijaté 

uznesenie sekcie LRU M 

Za sekciu LRU – Pr  p. Crkoň informoval o novom systéme bodovania rýb, modifikácia 

pravidiel je zverejnená na stránke prívlače 

Za sekciu RT p. Jankovičová informovala, že pravidlá sa nemenia. 

Ved. sekcie LRU-Fe svoju neúčasť ospravedlnil, pravidlá pre feeder sa t.r. nemodifikujú,  

a zápisnica je zverejnená na stránke facebooku – sekcia LRU - F 

Ved. sekcie  LRU-P sa ospravedlnila  a  zaslané modifikácie prečítal p. Petruš. Nakoľko 

sekcia LRU-P  v nich nevypracovala spôsob hodnotenia  pretekárok , ktoré sa nezúčastnia 

všetkých pretekov v Lige žien a pretekárov v Lige mládeže, komisia rozhodcov ich bude 

hodnotiť podľa  § 29 e – vo výsledkovej listine budú uvedení na konci, v poradí podľa 

dosiahnutého výsledku.  

 

9. Diskusia - Rôzne 

Komisia rozhodcov navrhuje, aby bola hlavnému rozhodcovi preplácaná alikvotná časť 

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

práce. Všetkým rozhodcom bolo doporučené , aby sledovali stránku rozhodcov, kde nájdu 

všetky potrebné informácie a tlačivá potrebné k svojmu výkonu. 

 

10. Na záver výročného zasadnutia bolo predsedom návrhovej a mandátovej komisie 

prečítané uznesenie, ktoré bolo prijaté  jednohlasne. 

Za: 25   Zdržal sa: 0    Proti: 0 

 

 Vedúca komisia rozhodcov poďakovala prítomným  za účasť a ukončila výročné zasadnutie. 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina 

Plán práce KR na rok 2018 

Schválené uznesenie z výročného zasadnutia 

 

V Žiline, 10.02.2018                                                          Gabriela Hupková,  ved. KR                                                

 

 

 

 


