
Zápisnica z výročného zasadnutia komisie rozhodcov konaného dňa 23.02.2019 v Žiline 

Prítomní:         28 rozhodcov podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu zápisnice 

 

Program:             1. Otvorenie 

                  2. Kontrola uznesení z výročného zasadnutia v roku  2018 

       3. Vyhodnotenie práce komisie rozhodcov v roku 2018 

                   4. Informácia z výročných zasadnutí sekcií P, M, PR, F a RT 

       5. Návrh nasadenia rozhodcov do kalendára pretekov pre rok 2019 

       6. Voľby členov komisie rozhodcov na roky 2019-2022 

       7. Plán práce na rok 2019 

       8. Rôzne – školenie BOZP a PO 

       

1. p. Sprušanská  za OŠČ privítala hostí a členov komisie rozhodcov. Vedúca KR  oboznámila 

prítomných s programom výročnej schôdze. 

Voľba  komisie: 

Mandátovej : Vicena Jozef, Supák Ladislav, Hruška Peter 

Volebnej:  Leibiczer Michal, Haluška Fedor, Karásek Martin 

Za: 28     Proti: 0       Zdržal sa: 0 

 

2. Komisia zasadala v minulom roku 4x a plnila  úlohy, ktoré vyplývali z plánu práce na rok 

2018 a z prijatých uznesení z výročného zasadnutia komisie. Úlohy vyplývajúce z uznesenia 

z minulého roku neboli všetky splnené a to:. nie všetci rozhodcovia sa zúčastnili školení a 

výsledky a správy hlavných rozhodcov neboli vždy odovzdané v stanovenej lehote 7 dní 

 

3. KR pracovala v minulom roku v zložení: Milan Bajzík, Mgr. Marianna Jankovičová, 

Gabriela Hupková, Pavol Kubiš a Tibor Petruš.  

Podľa plánu práce bolo v prvom štvrťroku  vykonané školenie rozhodcov v 3 termínoch:  

v Žiline,  Košiciach a v  Trnave . Školenia sa zúčastnilo z pôvodne 80 registrovaných len 33 

rozhodcov, ospravedlnilo  sa 8 rozhodcov, 39 nereagovalo  a prihlásilo sa 12 nových 

rozhodcov.  

      Komisia rozhodcov v  roku 2018 na 42 postupových súťaží  delegovala 118 rozhodcov 

spolu na 47 pretekov , čo je 91 kôl.  Aktuálny počet  rozhodcov, ktorý tvoria zoznam je 73, 

z toho Západ 31, Stred 22, Východ 20 , ale z tohto počtu aktívne pracovalo iba 41 rozhodcov, 

niekoľko rozhodcov už oznámilo, že svoju činnosť tento rok ukončujú.  

 

 Komisia sa na svojich zasadnutiach priebežne vyhodnotila jednotlivé postupové súťaže 

a riešila problémy, ktoré počas ich trvania vznikli .Z jednotlivých správ hlavných rozhodcov 

vyplynuli nedostatočné znalosti súťažných pravidiel u pretekárov, ale i u niektorých nových 

sektorových rozhodcov. Z dôvodu zvýšenia finančných prostriedkov /príplatky za sobotu 

a nedeľu, a zvýšenie cestovných náhrad – diéty/ sa znížili počty delegovaných rozhodcov  na 

jednotlivé preteky, čo sťažilo intenzitu kontroly pretekárov pri dodržiavaní predpisov  /dlhé 

úseky na jedného rozhodcu/. Stále pretrváva problém s obsadzovaním rozhodcov, hlavne 

hlavných rozhodcov, ktorí nie sú finančne motivovaní, a preto navrhujeme zvýšiť odmenu za 

vykonanú prácu na 30,0 eur na 1 deň. Hlavný rozhodca supluje na pretekov celú bodovaciu 

komisiu, ktorá na väčšine pretekov chýba. Ďalším problémom je aj špecializácia rozhodcov 

a u niektorých aj slabšie znalosti a skúsenosti, čo vylučuje, aby boli delegovaní za hlavných 

rozhodcov.    

     Pre budúcnosť by bolo potrebné zabezpečiť rovnaké ošatenie pre všetkých rozhodcov, aby 

mohli dôstojne reprezentovať SRZ. 



4. Informácie z výročných zasadnutí  jednotlivých sekcií: 

Za sekciu LRU-M – ved. sekcie  p.Leibiczer informoval, že úpravy predpisov sa rozhodcov 

netýkajú, jedná sa o bodovanie pohárových pretekov. 

Za sekciu LRU – Pr   - p. Crkoň – prívlač tento rok nemodifikovala predpisy 

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

Za sekciu LRU-F  - p. Pavelková – modifikácia  je zverejnená na stránke fb– sekcia LRU – F,  

Za sekciu LRU-P  - p. Pavlovský – pravidlá nemodifikovali 

 

5.  Rozhodcovia boli oboznámení s termínovým kalendárom súťaží pre rok 2019. Z dôvodu 

neprítomnosti všetkých rozhodcov bude termínový kalendár s nasadením konkrétnych 

rozhodcov na jednotlivé preteky  ukončený až  po všetkých školeniach:  

Žilina –  RADA SRZ Žilina       - 23.2.2019 o 12:00 hod 

Košice – RD MsO SRZ Košice  - 10.3.2018 /NEDEĽA/ o 11:00 hod. 

Trnava – RD MsO SRZ Trnava –  6.4.2018 /SOBOTA/ o 10:00 hod. 

 

6. Voľby členov komisie rozhodcov na roky 2019-2022 

Komisia rozhodcov s počtom hlasov 27  odsúhlasila tajné voľby, do ktorých boli navrhnutí 

a následne získali nižšie uvedený počet hlasov: 

Bajzík Milan - 10,   Hupková Gabriela – 25,  Jankovičová Marianna – 18,  Kadlec Pavol – 13, 

Kubiš Pavol – 18,    Petruš Tibor – 9,  Timčák Miroslav – 13. 

Do konania Konferencie SZŠR vedením komisie bola poverená Gabriela Hupková.  

Na konferenciu SZŠR komisia rozhodcov delegovala p. Hupkovú a p. Kubiša. 

 

7. Vedúci KR oboznámil prítomných s plánom práce KR na rok 2019, ktorý tvorí samostatnú 

prílohu.   

 

8. Rôzne 

p. Mlynarčíková vykonala školenie rozhodcov z BOZP a PO 

p. Leibiczer – ved. sekcie Mucha – upozornil na mimoriadne situácie, kde hlavný rozhodca  

sa nesmie báť ukončiť preteky v prípade búrky, problémom ale zostáva – signalizácia .  

p. Haluška – poukázal na problém s pretekármi, ktorí neboli ochotní pri kontrole presýpať 

návnady a nástrahy s tým, aby si rozhodcovia nosili vlastné merné nádoby 

p. Balaďa – žiadal  hl. rozhodcov, aby upozornili  pretekárov na dodržanie poriadku  po 

ukončení pretekov 

p. Pavlovský – odporúča, aby sekcie zabezpečili označenie pre vedúceho družstva a trénera   

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

potrebné informácie a tlačivá potrebné k svojmu výkonu. 

 

 Na záver výročného zasadnutia bolo predsedom návrhovej  komisie prečítané uznesenie, 

ktoré bolo prijaté. 

Za: 26   Zdržal sa: 1   Proti: 0 

 

 Vedúca komisie rozhodcov poďakovala členom pôvodnej KR a taktiež aj prítomným  za 

účasť a ukončila výročné zasadnutie. 

 

Prílohy: 

Prezenčná listina 

Plán práce KR na rok 2018 

Schválené uznesenie z výročného zasadnutia 

V Žiline, 23.02.2019                                                                    ved. KR                                                



Uznesenie z výročného zasadnutia Komisie rozhodcov konaného 23.2.2018 
 

 

A. Berie na vedomie 

• Správu o činnosti KR za rok 2018 

• Vyhodnotenie športovej činnosti za rok 2018 

• Termínový kalendár postupových súťaži organizovaných odborom ŠČ  pre rok 2019 

• Modifikáciu pravidiel schválených výročnými zasadnutiami jednotlivých sekcií 

B. Schvaľuje  

• Voľbu členov komisie rozhodcov na obdobie 2019 - 2022 

• Plán práce  komisie rozhodcov na rok 2019 

• Termíny vykonania školení rozhodcov  

• Predbežný termínový kalendár s nasadením rozhodcov 

• Návrh rozpočtu na rok 2019 

• Voľbu delegátov na Konferenciu SZŠR 

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 

2019 

• Sekretariátu OŠČ oboznamovať komisiu rozhodcov s cestovnými príkazmi 

predloženými  za  jednotlivé preteky delegovanými rozhodcami .  

• Vedúcim jednotlivých sekcii ihneď 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, zabezpečiť označenie pre vedúcich 

družstiev a trénerov  a v propozíciach pre súťaže LRU plávaná a feeder zapracovať 

povinnosť pre pretekára mať náhradné nádoby na kontrolu návnad a nástrah 

/presýpanie/  

• 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 a o zabezpečenie oblečenia pre rozhodcov 

• 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 2019 

• Všetkým rozhodcom zúčastniť sa školení pre rok 2019  

• 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 2019 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 23. februára 2019 

   

 

 

 

 


