
Správa Matričnej a Rozhodcovskej komisie 

Matričná a rozhodcovská komisia v súťažnom ročniku 2018/2019 pracovala v zložení 

Stanislav Dubec predseda komisie a členovia Martin Močilenko a Ing. Peter Duchnický. 

Spoločné zasadnutie komisie nebolo uskutočnené a komunikácia prebiehala prevážne 

telefonický. Komisia zaevidovala a shválila 47 prestupov a 30 hosťovaní. Predseda komisie 

konštatuje, že aj v tomto prestupovom termíne došlo v niektorých prípadoch k chybám zo 

strany vedúcich klubov a niektoré prestupy neboli doriešené. Po schválení prestupu 

komisiou VSSTZ už svoj prestup ďalej nepostúpili na registráciu na SSTZ T. Šeredovi. Preto 

navrhujem, aby pri kontrole súpisiek na nový súťažný ročník sa vychádzalo zásadne z 

databázy hráčov SSTZ a tak predišlo k vzniknutým situáciam. Zároveň bolo na stránkach SSTZ 

a VsSTZ zverejnené  usmernenie  ako postupovať pri vybavovaní prestupov resp. Hosťovaní.    

       Rozhodcovská komisia VSSTZ zorganizovala seminár na predlženie platnosti 

rozhodcovských licencii a školenie nových rozhodcov resp. rozhodcov na zvýšenie 

kvalifikácie. Školenie sa uskutočnilo na základe dotazníka o mieste konania v Prešove v 

priestoroch školy na Sibírskej ulici dňa 23.a 24.11.2018. Seminára sa zúčastnilo 45 rozhodcov 

a školenia 35 účastnikov. Lektorom školenia bol Ing. Anton Hamran. Vzhľadom na nové 

podmienky smernice pri organizácii školení rozhodcov schválenéj na VV SSTZ sme neuhradili 

poplatky za licencie podľa vtedy platnej smernice a tak predseda rozhodcovskej komisie 

prostrednicstvom člena VVSSTZ Daniela Finka požiadal VV SSTZ 

o prehodnotenie schvalenej smernice o poplatkoch za rozhodcovské licencie a odmeny 

lektorov na ich školeni. 

VVSSTZ naše pripomienky na svojom zasadaní akceptoval a zverejnil novú smernicu na 

internetovej stránke SSTZ. 

Poplatky za licencie rozhodcov sa vrátili na pôvodnú výšku 4 EUR za licenciu a náklady 

školiteľa vrátane cestovných nákladov hradí SSTZ.   

Komisia rozhodcov VSSTZ plánuje ďalšie školenia a seminár rozhodcov predbežne na mesiac 

oktober-november 2019 pre všetky kategórie vratane hlavných rozhodcov o ktorom vás 

budeme v predstihu informovať na stánkach VSSTZ 

 

Stanislav Dubec    Predseda Matričnej a Rozhodcovskej komisie  


