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                                                                                                     Bratislava, 29.01.2014 
 
Slovenský olympijský výbor 
Kukučínova 26 
838 00 Bratislava 
 
 

Vec: Stanovisko Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu k nominácii našej 
pretekárky a k vyhláseniu v TV TA3 v relácii Šport zo dňa 27.1.2014 v neskorých 
večerných hodinách. 
 

Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu na svojom poslednom 
zasadnutí zmenil nomináciu a na Zimné olympijské hry v Soči nominoval našu reprezentantku 
Moniku Simančíkovú a za náhradníčku ustanovil Nicole Rajičovú. 

 
Túto zmenu sme si dovolili urobiť na základe jednej osobnej návštevy a jedného 

telefonátu dvoch členiek VV SKrZ s kompetentnými členmi SOV s otázkou, či je možné takúto 
zmenu ešte urobiť a či ju bude SOV akceptovať. Dostali sme v oboch prípadoch pozitívnu 
odpoveď, že takáto zmena je možná a SOV bude akceptovať zmenu nominácie SKRZ až do 
termínu 27. 01. 2014. 
 

Preto nás prekvapilo Vaše stanovisko a odôvodnenie, že táto zmena nie je už možná 
pre legislatívne prekážky. Škoda, že sa táto informácia nedostala k nám pred našim 
zasadnutím, boli by sme sa vyhli dojmu verejnosti, že VV SKrZ nemá relevantné informácie. 
 

VV SKrZ okamžite, ešte v ten večer (t.j. 22. 01. 2014 o 20:55), po rozhodnutí o zmene 
kontaktoval e-mailom a aj telefonicky pána Romana Bučeka a oznámil mu danú skutočnosť. 
Je nám ľúto, že v TV bola podaná informácia, že VV SKrZ neoznámil túto skutočnosť 
a nekontaktoval SOV a že SOV sa túto informáciu dozvedel iba z médií.  
 

Boli by sme radi, keby sa uvedené fakty uviedli na pravú mieru a SKrZ nevyzeral pred 
verejnosťou ako nekomunikujúca a neinformovaná organizácia. 
 

Tiež by sme Vám radi pripomenuli, že do dnešného dňa sme od Vás nedostali Vaše 
rozhodnutie o nominácii v písomnej forme. 
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