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TASR, SITA, RTVS, TA3 
 
 

Vec: Stanovisko Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu k nominácii našej 
pretekárky na ZOH v Soči 2014 a k vyhláseniu v TV TA3 v relácii Šport zo dňa 
27.01.2014 v neskorých večerných hodinách, tak ako aj v ostatných médiách 

  
 
Výkonný výbor Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu (ďalej len VV SKrZ) na 

svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 22.01.2014, po zvážení všetkých skutočností, rozhodol 
potvrdiť pôvodnú nomináciu na Zimné olympijské hry v Soči 2014, takže Slovensko mala 
reprezentovať Monika Simančíková a náhradníčkou mala byť Nicole Rajičová. 

 
VV SKrZ okamžite, ešte v ten večer (t.j. 22.01.2014 o 20:55), po rozhodnutí o zmene 

kontaktoval e-mailom aj telefonicky predstaviteľa Slovenského olympijského výboru (ďalej len 
SOV) – p. Romana Bučeka a oznámil mu danú skutočnosť. 

 
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 urobiť a či ju SOV bude ešte 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 stanovisko SOV a odôvodnenie, že táto zmena nie je možná pre 

legislatívne prekážky. Škoda, že sa táto informácia nedostala k nám pred našim zasadnutím, 
boli by sme sa vyhli dojmu, že VV SKrZ nemá relevantné informácie. 
 
 Je nám ľúto, že v médiách bola podaná nepravdivá informácia o tom, že SKrZ 
nekomunikoval so SOV a že SOV nebol informovaný o zmene nominácie. 
 

Rozhodnutie SOV, teda nomináciu Nicole Rajičovej na ZOH v Soči, berie SKrZ na 
vedomie, ale s rozhodnutím VV SOV sa nestotožňuje. 
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