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SPRÁVA  O ČINNOSTI VV SKrRZ  od 12.05. 2012  do 19. 04. 2013 
 
Vážené dámy, vážení páni, milí hostia,  
 
VV SKrZ vo vyššie uvedenom období zasadal v r. 2012 - 5 krát a v roku 
2013 –1krát. Zápisnice zo zasadnutí VV boli distribuované elektronicky 
predsedom kraso klubov. Dvaja členovia VV sú súčasne predsedami 
komisií, a to Hana Töcziková- predsedníčka TMK a Janka Schmidová-
VZŽ. SKrZ má samostatnú 3-člennú  Kontrolnú komisiu a rovnako 3-
člennú Disciplinárnu komisiu. Členovia VV veľmi intenzívne komunikujú 
cez elektronické médiá a sú prakticky v dennom komunikačnom styku čo 
významne prispelo nielen k rýchlemu operatívnemu riešeniu problematík 
a úloh, ale aj k šetreniu nákladov na prevádzku vedenia.    
  
Zasadnutia: 
 
V programe zasadnutí je zaradený pravidelne bod - kontrola uznesení 
z predchádzajúceho zasadnutia VV, informácia o finančnom stave SKrZ 
a aktuálna agenda. Zasadnutia sú vedené veľmi racionálne a praktické 
riešenia problematík sú ihneď spracovávané do príslušných uznesení.  
Sekretariát zväzu má sídlo od júla 2011 na  Záhradníckej ul. 95. 
Prenajaté priestory mal SKrZ od firmy Grand House, pričom prišlo 
k zmene majiteľa a prenájom sa upravil na cenu 195,12 EUR, (čo je 
o 23,86 EUR viac ako pôvodná cena za jednu miestnosť v Dome športu)  
podľa metráže užívanej kancelárie , avšak predošlý majiteľ daroval SKrZ 
zariadenie kancelárie a zatiaľ nepožaduje poplatok za zasadačku 
a miestnosť pre archivovanie a sklad  
rok 2012    Nájom          1 Eur      + Energie                  139,19  Eur 
rok 2013    Nájom      195,12 Eur + spolu s energiami   282,84  Eur 
Do priestorov sekretariátu je presťahovaná agenda TK – registrácia 
a snahou VV je aj naďalej získavať  písomnosti/resp. fotografie, ktoré by 
mohli obťažovať majiteľa a tento sa chystal ich likvidovať z tematiky 
krasokorčuľovania. V letných mesiacoch sa VV zaoberal prípravou 
medzinárodných pretekov ISU na Slovensku, a to 20. MON v Bratislave, 
5.TIEDC v Trnave a 50. Grand Prix v B. Bystrici.  
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Veľmi náročná bola práca na zabezpečovaní podkladov na Výzvy 
MŠVVŠ SR na finančné dotácie, kde treba prikladať podklady od 
viacerých inštitúcií a ich doba  expirácie je 3 mesiace.  
 
Rada predsedov 
 
V septembri (20.9.2012) sa konalo zasadnutie Rady predsedov 
v Ružomberku. Okrem agendy registrácie sa  predsedovia klubov 
dohodli na predbežnom kalendári konania pretekov SP a MS nižších 
kategórií. V sezóne 2011/12 sa konali Majstrovstvá Slovenska 
seniorských kategórií v Ostrave a MS nižších kategórií v Bratislave. Na 
Rade predsedov informovali predsedovia zainteresovaných klubov 
a stave príprav na medzinárodné preteky. Na medzinárodné preteky 
odsúhlasila RP príspevok z vlastného rozpočtu SKrZ 1000 EUR pre 20. 
Ondrej Nepela Trophy, 1500 EUR pre 5. TEIC v Trnave a 1500 EUR pre 
50.Grand Prix Slovakia.   
 
Medzinárodné preteky organizované v SR: 
1.Začiatkom októbra 2012 sa uskutočnili v Bratislave na Zimnom 
štadióne Ondreja Nepelu mimoriadne vydarené ISU preteky 20.ročník 
Ondreja Nepela Trophy. Na preteky obdržal zväz z Dotácie MŠ SR 9 000 
EUR. Na pretekoch sa zúčastnilo 105 pretekárov z 28 krajín sveta. 
Vynikajúco boli obsadené všetky 4 kategórie.  
2.Koncom októbra krasoklub Trnava zorganizoval medzinárodné preteky 
5.Tirnavia Edea Ice Cup pre  kategórie juniorov, novices a pre-novices 
a interklubové preteky juvenil a pre-juvenil kategórií. Tieto preteky boli 
súčasne aj pretekmi Slovenského pohára. Účasť bola mimoriadne široká 
cca 150 detí z 15 krajín. Preteky splnili štandard medzinárodného 
preteku a ocenila tento fakt aj ISU. 
3.Dobre sa začína rozbiehať organizovanie tradičných medzinárodných 
pretekov Grand Prix v B. Bystrici. Pomerne nový organizačný kolektív  
výborne pripravil jubilejný 50. Ročník Grand Prix Slovakia, na ktorom boli 
zaradené aj kategórie tanečných párov a hoci to boli nižšie vekové 
kategórie predviedli výborné programy, ktoré nadchli divákov. 
Organizátorom sa podarilo pozvať naozaj významné osobnosti 
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zakladajúcich/resp dlhodobo aktívnych funkcionárov a doslova celebrít 
obohacujúcich dejiny pretekov, ako rod. Gondovcov, zakladateľov 
významného športového moderátora Karola Poláka a ďalších milých 
ľudí, ktorí sa veľmi tešili z impulzu nového manažmentu klubu pre 
pokračovanie mimoriadne úspešnej histórie pretekov aj klubu. 
História pretekov veľmi pekne spracovaná Ivanom Jakubovičom bola 
zverejnená na stránke zväzu a organizátorom sa podarilo prezentovať 
veľmi pekne spracovanú kroniku podujatia od založenia. Mnohí starší 
účastníci sa potešili aj z archívnych fotografií z pretekov.    
Začiatkom januára 2013 sa uskutočnili medzinárodné preteky New Years 
Cup, ktorý bol veľmi vydarenou premiérou. Zúčastnilo sa ho mimoriadne 
veľa zahraničných pretekárov a zdá sa, že termín je dobre zvolený. 
   
Spoločné Majstrovstvá SR 2013 - seniori  
Majstrovstvá SR seniorov sa už tradične konali spoločne s Českou 
republikou a Poľskom a usporiadateľská krajina POL pripravila preteky 
na mimoriadne vysokej úrovni. V kategórii senioriek štartovali Alexandra 
Kunová, Nikole Rajičová a Dominika Murcková a Karolína Gutová. 
Neštartovala pre chorobu Monika Simančíková. V kategórii seniorov 
štartoval Marco Klepoch. Výsledky sú v podkladoch TMK. Majstrovstiev 
SR sa nezúčastnil TP, ktorý bol v tom čase na medzinárodných 
pretekoch v Záhrebe a bojoval o body pre splnenie minimálnych 
technických kritérií na šampionáty. Podrobnejšie výsledky 
reprezentantov sú v podklade TMK.  
 
MSR 2013 nižšie kategórie 
Majstrovstvá sa uskutočnili v marci 2013 v Bratislave na ZŠ Ružinov. 
Usporiadateľ veľmi dobre zvládol súťaž a pripravil pretekárom pekné 
prostredie.  
 
MSR 2013 IK 
Majstrovstvá sa uskutočnili v Púchove a VV odsúhlasil pre organizátora 
úhradu ľadovej plochy a rozhodcovského zboru.   
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Slovenský pohár  
Počet súťaži SP 
 v sezóne 2011/2012  - 10 pretekov, 
 v sezóne  2012/2013   14 pretekov 
 Účastníci SP dosahujú stále lepšiu úroveň a organizátori naozaj 
zabezpečujú veľmi pekné preteky 
 
Spolupráca s MŠVVŠ SRl 
VV SKrZ spracoval na základe podmienok uvedených vo výzvach 
MŠVVŠ SR podklady pre udelenie z: 
2013-01 Športové odvetvia (1. Polrok)  SKrZ dostal      39 900 Eur 
2013-01 Športovo talentovaná mládež           SKrZ  dostal     50 600  Eur 
2013-02 Odmeny športovcov za výsledky      SKrZ nedostal 
2013-03 Investičné zabezp.šport. reprez.       SKrZ dostal    15 300  EUR 
2013-04 Organiz.  význ. medzin a tradičných  SKrZ dostal     27 500 
EUR 
2013-07 Športová príp. vybraných šport.        SKrZ dostal    21 000  EUR  
Celkovo dotácia činí                                                            154 300 EUR 
 
Zatiaľ SKrZ dostal  na účet celkove 105 tisíc EUR.  
K žiadostiam museli byť priložené potvrdenia úradov (Daňový, Sociálny, 
Poisťovne.. atď). Očakáva sa zverejnenie výzvy pre druhý polrok 2013, 
kde bol daný prísľub MŠ, že olympijské športy by mali mať garantovaný 
celkový objem finančných prostriedkov minimálne vo výške 90% 
predošlého roku a neolympijské na 80%.  
 
 
Spolupráca so SOV       
SOV podporil preteky 19.MON finančnou čiastkou 2 000 EUR. Na ZOHM 
v Rakúsku sa nezúčastnil žiadny náš reprezentant. Cieľ Moniky 
Simančíkovej vybojovať miesto a v tom prípade by štartovala vekovo 
vyhovujúca Dominika Murcková sa nepodaril zrealizovať . Monika mala 
stratu troch miest. Na ZOHM mal právo účasti tanečný pár, ktorý však 
nemáme.Z vtedy ešte existujúceho TP, Natália Jančošek/Peter Seknička 
vekovo nevyhovoval.  
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Spolupráca s Agentúrou pre antidoping  
Reprezentanti pomerne vzorne zasielajú požadované monitorovacie 
formuláre a všetci potenciálni reprezentanti pre šampionáty boli 
testovaný ADA počas NYC v Bratislave s negatívnym výsledkom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
      Mária Hrachovcová 
                predsedkyňa SKrZ   


