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Správa o činnosti komisie rozhodcov SZZ za rok 2015
Vážené dámy, Vážení páni, milí športoví priatelia,
dovoľte mi, aby som Vás v krátkosti oboznámil s činnosťou KR za uplynulí rok.
Komisia rozhodcov pri SZZ v roku 2015 pracovala v nasledovnom zložení : predseda
komisie : Vladimír LACO, členovia komisie : Andrea ŠAMBRONSKÁ a Martin BULKO.
Jednou z hlavných úlohou komisie bola nominácia rozhodcov na zväzové súťaže a na
súťaže usporiadané jednotlivými ZK – ZO, ako aj na zabezpečenie bezproblémového chodu
týchto súťaží. Komisia rozhodcov SZZ vypracovala na nasledujúce obdobie novú žiadosť v
zmysle zákona č. 288/1997, č. 300/2008 Z.z. o telesnej kultúre a vyhlášky MŠVVaŠ SR č.
444/2008 Z.z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom
systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky, za účelom vydanie potvrdenia
o akreditácii MŠVVaŠ SR pre Slovenský zápasnícky zväz. Vzhľadom k tomu, že v roku 2015
SZZ neobdržal potvrdenie o akreditácií v rámci JVS od MŠVVaŠ SR z tohto dôvodu sa
nemohlo v danom roku vykonať školenie rozhodcov SZZ.
SZZ v hodnotiacom období mal 6 -tich medzinárodných rozhodcov a to : Miroslav
VOJKOVIČ, Marek MLYNEK, Martin BULKO, Pavol CICHOVSKY, Libor MOKRÝ
a Štefan KORBA.
Účasť medzinárodných rozhodcov na MS, ME a MT ÚWW bola nasledovná:
Miroslav VOJKOVIČ – olympijsky rozhodca ( kategória IS )
-

MT kadeti Zagreb CRO , 10.-11.04.2015
MT kadeti+juniori Baku AZE, 16.-19.04.2015
MT ženy Dormagen GER, 23.-24.05.2015
ME kadeti v Subotica SRB, 03.- 09.08.2015
MS seniori v Las Vegas USA, 07.-12.09.2015

Marek MLYNEK – I. trieda ( kategória )
-

ME kategória U23 Walbrzych, Poľsko
ME juniorov Istanbul, Turecko

-

MT Pytlasinskí, Ziolkovskí, Poľsko, senior, v.š., gr.š., ženy, na MT pôsobil vo funkcii
delegáta UWW
MT Kolesové Sofia, Bulharsko
MT Alieva Machaškala, Rusko

Martin BULKO – II. trieda ( kategória )
05. - 07.03. 2016 - MT (Alexander Medved) senior, v.š., Bielorusko, Minsk
28. - 29. 03. 2016 – MT (Yasar Dogu) senior, v.š., Turecko, Istanbul
24. - 26. 04. 2014 – MT (Dan Kolov & Nikola Petrov) senior, v.š., gr.š., ženy,
Bulharsko, Sofia
- 16. - 17. 05. 2016 – MT (Olympia) senior, v.š., gr.š., ženy, Grécko, Olympia
Na uvedenom turnaji sa zúčastnil školenia rozhodcov na zvýšenie kvalifikačného
medzinárodného stupňa z III. na II. pričom školenie úspešne zvládol a bola mu zvýšená
rozhodcovská trieda.
- 24. 26. 07. 2016 - MT (Poland open, Ziolkowski & Pytlasinsky) senior, v.š., gr.š.,
ženy, Poľsko, Waršava
-

Pavol CICHOVSKY - III. trieda ( kategória )

-

06. - 07. 02. 2015 Wolfurt (Rakúsko Cadet, Junior, Senior FS, FW
06. - 08. 03. 2015 Sofia (Bulharsko) 'Petko Sirakov a Ivan Iliev (Junior FS, GR, FW)
24. - 26. 04. 2015 Poreč (Chorvátsko) Adriatic trophy ( Junior GR )
08.- 10. 05.2015 Bukurešti (Rumunsko) S. Rusu, John W. a G. Popovich
BERCEANU, V. Iorga ( Cadet, Junior FS, GR, FW)

Libor MOKRÝ . III. trieda ( kategória )
-

13.10. – 18.10. 2015 MS veteránov Atény Grécko - pri MS úspešne absolvoval
školenie medzinárodných rozhodcov

Štefan KORBA – III. trieda ( kategória )
-

v súčasnej dobe neaktívny medz. rozhodca z dôvodu dlhodobého študijného pobytu
v Austrálií

Na základe žiadosti jednotlivých uchádzačov komisia rozhodcov každoročne navrhuje
predsedníctvu SZZ nových absolventov na školenia medzinárodných rozhodcov, ktorý
absolvujú teoretickú, ale aj praktickú časť na turnaji, ktorý je zaradený v kalendári ÚWW.
Zároveň podporujeme zvyšovanie si tried u medzinárodných rozhodcov a ich vyslaním na to
určených turnajoch ÚWW. Máme zato, že čím má SZZ viac medzinárodných rozhodcov
zvyšuje sa tým i kvalita rozhodovania na domácich turnajoch, kvalitná konkurencia
a v neposlednom rade sa tým zvyšuje aj kredit slovenského zápasenia v oblasti
medzinárodného rozhodovania.

Komisia rozhodcov SZZ má v pláne i naďalej podporovať zvyšovanie počtu
medzinárodných rozhodcov na Slovensku a každoročne školiť národných rozhodcov
a podporovať ich v tom, aby mali záujem zvýšovať si národné triedy a dlhodobo pôsobili
v pozícií rozhodcov na slovenských žinenkách.
V roku 2015 SZZ a KR evidovali 36 aktívnych národných rozhodcov a 32 národných
neaktívnych rozhodcov.
Komisia rozhodcov sa v roku 2015 priebežne stretávala najmä na turnajoch na ktoré boli
jej členovia nominovaní.
Zároveň konštatovala, že aplikácia zmien v nových pravidlách UWW do praxe bola
dostatočne zabezpečená. Na turnaje v rámci kalendára súťaží SZZ boli do funkcie hlavných
rozhodcov nominovaní najmä medzinárodní rozhodcovia, ktorí absolvovali turnaje a školenia
v zahraničí a vniesli potrebné poznatky a zapracovali ich do našich podmienok. Ďalej
hlavnými rozhodcami boli nominovaní rozhodcovia s najvyššou národnou triedou, ktorí sú v
súčasnosti i lektormi pri vzdelávaní rozhodcov v rámci jednotného vzdelávacieho systému.
Na vrcholné zväzové turnaje sa snažila komisia nominovať rozhodcov z najvyššou
národnou triedou a najdlhšou rozhodcovskou praxou s cieľom zabezpečiť bezproblémový
chod zväzových turnajov. Na klubové turnaje nomináciu rozhodcov komisia vykonala po
dohode s riaditeľom príslušnej súťaže.
Počas obdobia roku 2015 komisia rozhodcov nezaznamenala žiadne výrazné pochybenia
zo strany nominovaných rozhodcov, neobdržala žiadne sťažnosti a máme zato, že si
rozhodcovia v plnej miere osvojili zmeny nových pravidiel zápasenia a bezproblémovo ich
zaviedli do praxe.
V závere by som chcel poďakovať všetkým rozhodcom, trénerom, funkcionárom ZK-ZO
a P SZZ za spoluprácu počas celého roka a zaželať veľa zdravia i pracovných úspechov do
ďalšieho obdobia.
Ďakujem

Prievidza, 27.04.2016

Vladimír LACO
predseda komisie rozhodcov

