Komisia rozhodcov SZK
Organizačná štruktúra a rozdelenie činností

Predseda komisie:

Vojtech Jankó

Člen komisie a zároveň Tajomník komisie:

Ing. Ondrej Cítenyi

Člen komisie:

Ing. Imrich Bácskai

Koncepcia rozdelenia činností komisie rozhodcov:

1, Sekcia domácich súťaží a činností
Vedúci sekcie:
Členovia:

Vojtech Jankó
Ing. Ondrej Cítenyi, František Vorobeľ, Marek Radúch, Ing. Peter Bozogáň
Mgr. Peter Kožák, Ing. arch. Norbert Konrád,

Činnosti a úlohy:
-

zabezpečenie nominácie na domáce súťaže formou spolupráce a rozdelenia úloh
medzi jednotlivých členov za regióny v zmysle schváleného uznesenia z VV
zavedenie systému práce a používania informačného systému info-szk.sk pre domáce
súťaže a postupne aj pre zahraničné
sledovanie úrovne rozhodovania rozhodcov na domácich súťažiach a hodnotenie
rozhodcov
predkladanie a zabezpečenie opatrení na zvyšovanie kvality rozhodovania na
domácich súťažiach
predkladanie VV na schválenie aktualizácie a doplnky pravidiel pre domáce súťaže
zabezpečenie aplikácie požiadaviek schválených VV na spôsob rozhodovania pre
jednotlivé kategórie
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2, Sekcia zahraničná činnosť.
Vedúci sekcie:

Ing. Ondrej Cítenyi

Členovia:

Ing. Peter Bozogáň, Ing. Stanislav Šimko,

Činnosti a úlohy:
-

-

-

nominácia rozhodcov na zahraničné turnaje
príprava rozhodcov na skúšky EKF a WKF a sledovanie aktuálneho stavu licencií
návrh a zabezpečenie pozvania zahraničných rozhodcov na Veľkú cenu Slovenska
a prípadné ďalšie turnaje s medzinárodnou rozhodcovskou účasťou na Slovensku
informovanie predsedu komisie o zmenách v pravidlách WKF alebo novinkách
v aplikácii pravidiel a následné zavedenie zmien do pravidiel SZK ako aj praxe
rozhodovania
zabezpečiť jednotný výklad pravidiel pre všetky regióny v SZK
implementovať spôsob rozhodovania z vrcholných svetových a európskych podujatí
na domáce súťaže prostredníctvom výmeny informácií v komisii a následne medzi
rozhodcami
viesť a aktualizovať informácie o účasti rozhodcov na medzinárodných akciách
v informačnom systéme info-szk.sk

3, Sekcia vzdelávania
Vedúci sekcie:

Ing. Imrich Bácskai

Členovia:

Ing. Ondrej Cítenyi, František Vorobeľ, Marek Radúch, Ing. Peter
Bozogáň, Ing. Stanislav Šimko, Mgr. Peter Kožák

Činnosti a úlohy:
-

-

zabezpečiť vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie rozhodcov prostredníctvom školení
ako aj zvyšovanie odbornej úrovne rozhodcov všetkých kvalifikačných tried
prostredníctvom seminárov pre rozhodcov
vykonávať školenia v regiónoch pre nových rozhodcov
zabezpečiť pri školeniach v regiónoch jednotný výklad pravidiel
viesť a aktualizovať informácie o účasti rozhodcov na školeniach a seminároch
v informačnom systéme info-szk.sk

Schválené VV SZK dňa 27.08.2022
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