
Správa o činnosti rozhodcovskej komisie za rok 2019 
 
Pre rozhodcovskú komisiu sa sezóna 2019  začala medzinárodným rozhodcovským 
seminárom v Antwerpen, Belgicko. 
Seminár bol určený pre rozhodcov vlekového lyžovania ako aj  lyžovania za člnom. 
 
Obe dve sekcii sa rozhodli, že súčasné pravidlá  ( rule book ) treba zefektívniť pre   
praktické používanie počas pretekov . Termín plánovaných zmien bol navrhnutý k  
sezóne 2020. 
Nasledovne rozhodcovská komisia navrhuje  preloziť pravidlá do Slovenského jazyka. 
 
Národný  seminár rozhodcov sa uskutočnil na jar 2019 v Piešťanoch. Stále je veľkou 
výzvou zapojiť do rozhodcovskej činnosti mladých ľudí, bývalých ako aj  súčasných 
športovcov. Je totiž možnosť, že športovec môže , na viacerých pretekoch ( okrem 
titulových ) kombinovať pretekania a rozhodovanie. Jedinou podmienkou je, že 
nemôže rozhodovať v kategórii v ktorej sa sám zúčastňuje. 
 
Slovenskí rozhodcovia boli aktívny počas sezóny, ktorá sa začal v máji a skončila v 
decembri.  
Viacerí z našich rozhodcov sú vítaní ako profesionáli a žiadaní na preteky do celého 
sveta. Dostali nominácie na Európske a aj  Svetové Majstrovstva. 
 
Elena Kunert bola hlavná rozhodkyňa na Majstrovstvách Sveta do 21 rokov v Kanade 
(lyžovanie za člnom) a hlavná rozhodkyňa na Open Majstrovstvách Európy za vlekom 
v Bielorusku. 
 
Naše susedné štáty ako Česko, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko si už rok dopredu 
rezervujú našich najproduktívnejších rozhodcov Pavla Kucharoviča a Miloša Kusého, 
Vladimíra Pročku , Miloslava Králika, Ruženu Králikovú do rozhodcovského tímu 
a Františka Kizeka ako technického pracovníka na meranie. 
 
V Európe je  sezóna  krátka a intenzívna a preto je potrebné domáce preteky a 
medzinárodne výjazdy nakombinovať zavčas. 
 
Kvalita rozhodcov na každých pretekoch je dôležitá. Aj keď pretek z pohľadu 
homologácie  môže byt menej atraktívny, veľa krát rozhodca svojimi rozhodnutiami 
ovplyvňuje celkový záujem mládeže napredovať a zlepšovať sa v našom športe.  
Preto pre rozhodcov je výzva vzdelávať sa nie len v odborných  vedomostiach, ale aj 
vo férovej komunikácii a hľadania riešení, ktoré nie sú vždy predpísané v pravidlách. 
 
V mene rozhodcovskej komisii chcem poďakovať všetkým Slovenským rozhodcom za 
ich aktivitu a ich voľný čas , ktorý bez nároku na  finančnú odmeny venujú športu, ktorý 
je veľkou súčasťou ich životov . 
 
Elena Kunert 
Predseda rozhodcovskej komisii. 
 


