ZÁPISNICA Z RADY PREDSEDOV
konanej dňa 13. septembra 2014 na Záhradníckej ul.95, v Bratislave
Pozvaní:

predsedovia registrovaných krasokorčuliarskych klubov SKrZ – počet 29
členovia VV – počet 4 (ospravedlnená Monika Kuštárová), GS-SKrZ
predseda KK DK

Prítomní:
Neprítomní:

24
3 predsedovia ospravedlnení
2 neospravedlnili svoju neúčasť (Kraso Hamíkovo a KK Krasow Humenné)

PROGRAM:










10.

11.
12.
13.
14.

Schválenie programu RP
Schválenie pracovného predsedníctva
Voľba mandátovej komisie
Správa mandátovej komisie
Kontrola plnenia uznesení z RP SKrZ z 2013
Kontrola plnenia uznesení z VZ SKrZ z 31.5.2014
Informácia o činnosti VV SKrZ od VZ SKrZ 31.5.2014
Informácia o stave finančných prostriedkov SKrZ
Informácie VZŽ - Súťažný poriadok na sezónu 2014/15
- Smernica organizovania SP
- Zásady postupu na M SR v sezóne 2014/15
- Registrácia 2014/15
- Športový kalendár 2014/15
Informácia o príprave medzinárodných pretekov v sezóne 2014/2015 v SR
predsedovia klubov: 22nd ONT 2014 - KŚK Slovan Bratislava
7th TEIC 2014 - KK Trnava,
52.GP SNP BB - KK ISKRA BB 2014,
NYC 2015
- ŠKP Bratislava
Informácia o príprave ME 2016
Diskusia
Návrh uznesenia
Záver

Zasadnutie otvorila a viedla členka VV SKrZ, Wanda Stankovianska, ktorá predložila návrh
delegátom, nahrávať na diktafón priebeh zasadania. Prítomní delegáti tento návrh väčšinovo
odsúhlasili.
K bodu 1. Schválenie programu RP
W.Stankovianska prezentovala návrh programu zasadnutia, ktorý bol schválený so zmenou,
navrhujúcou zaradenie voľby návrhovej komisie na začiatok rokovania a až následné prijatie návrhu
pracovného predsedníctva.
Hlasovanie: Za 16
K bodu 2 Schválenie pracovného predsedníctva
Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a následne odsúhlasení členovia VV SKrZ :
Felicitas Babušíková, Hana Töcziková, Helena Kažimírová, Wanda Stankovianska
K bodu 3. a 4. Voľba komisií a správa mandátovej komisie
Do pracovných komisií boli navrhnutí a následne prítomnými, väčšinou hlasov, odsúhlasení:
Mandátová komisia: Ivan Jakubovič, Miroslav Vitek, Eva Takáčová
Návrhová komisia:
Katarína Kelschová, Ľubomír Frišo, Zuzana Babiaková
Mandátová komisia informovala o schopnosti uznášania RP. Z 29 registrovaných členov, prítomných
24 členov, čo je nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov.
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K bodu 5. Kontrola plnenia uznesení z RP SKrZ z 10.09.2013 (Žilina)
F.Babušíková informovala, že plnenie uznesení z RP konanej 10.9.2013 v Žiline, boli prejednávané
na VZ SKrZ dňa 31.5.2014, všetky uznesenia boli splnené.
Informácia bola prítomnými zobraná na vedomie.
K bodu 6. Kontrola plnenia uznesení z VZ SKrZ z 31.5.2014
Plnenie uznesení z VZ SKrZ, konaného 31.5.2014 v Bratislave referovala F.Babušíková.
Uznesenia č.18,19,21,22,23,24,26,27,28 sú splnené.
Ostávajú dve uznesenia, o ktorých prítomných delegátov informovali:
F.Babušíková - Uznesenie 1/2014 – Prešetriť súčasný stav z hľadiska finančných príspevkov KŠZ
a SZTK.
SZTK prehral dlhoročný súdny spor o pozemky v Tatrách, ktorého právoplatným majiteľom bol
SZTK.V rámci reštitúcií tieto pozemky získali späť pôvodní majitelia. Súdne poplatky vo výške 1,7 mil.
Eur, zatiaľ splácajú z vlastných zdrojov, konkurz zatiaľ nie je vyhlásený. SZTK chce budovu predať,
nie však pod cenu a z toho dôvodu je stále v procese vybavovania.
V komisiách MŠ sú zástupcovia KŠZ, ktorí môžu ovplyvniť rozhodovanie, hlavne v oblasti
financovania jednotlivých zväzov. O vstupe a výstupe SKrZ z KŠZ má právomoc rozhodnúť len VZ
a nie RP. Ak VZ rozhodne o vystúpení z KŠZ, prinajmenšom stratíme podporu v komisiách vyšších
rozhodovacích orgánov SR pre SKrZ. Ak nebudeme súčasťou KŠZ, nebude mať kto za zväz lobovať.
Uznesenie - 23/2014 – KŠK Slovan predloží RP na posúdenie - návrh na úpravu stanov, zavedenie
štatútu komisie športovcov a olympionikov.
Z.Jánošová – úloha nesplnená, z dôvodu zaneprázdnenosti pri organizovaní príprav ONT 2014 a
prieťahov pri príprave zmluvy na organizovanie ONT 2014 medzi KŠK Slovan a SKrZ.
K bodu 7. Informácia o činnosti VV SKrZ od VZ SKrZ dňa 31.5.2014 do RP – dňa 13.9.2014
F.Babušíková - VV SKrZ zasadal 3 krát 26.7. 2014 23.8.2014 a 12.9.2014.
Jedna zápisnica z dvoch letných zasadnutí bola odoslaná klubom e-poštou, v ktorej boli kluby
informované o všetkých dôležitých rozhodnutiach VV.
Odborné komisie informovali o svojej činnosti formou zápisníc, umiestnených na web stránke SKrZ.
Toto letné obdobie bolo silne poznamenané dovolenkami, účasťou členiek VV na rôznych
sústredeniach v tuzemsku i v zahraničí, kde komunikácia viazla z dôvodu ne-prístupu na internet,
ako aj tým, že čl. VV nemajú roaming. Tieto faktory spomaľovali rozhodovací proces VV SKrZ.
Táto informácia bola prítomnými zobraná na vedomie.
K bodu 8. Informácia o stave finančných prostriedkov SKrZ
Informáciu o stave finančných prostriedkov SKrZ, zaslanú všetkým klubom písomne, prezentovala
členka VV zodpovedná za hospodárenie, Helena Kažimírová.
Zostatok na štátnom účte
ku dňu 31.8.2014
31.993,58 Eur
Zostatok na vlastnom účte
ku dňu 31.8.2014
69.854,86 Eur
Zostatok v Eur pokladni
ku dňu 31.8.2014
0,29 Eur
Zostatky v cudzej mene
ku dňu 31.8.2014
0,00 Eur
ZOSTATKY SPOLU
101.848,73 Eur
Prehľad plnenia plánu so skutočnými výdavkami ku dňu 30.7.2014, bol pre informáciu zaslaný klubom
písomne. Najväčšie výdavky budú na jeseň, z dôvodu čerpania financií na športovú prípravu a účasť
na pretekoch.
K bodu 9. Informácie – Súťažný poriadok na sezónu 2014/15
 Návrh TK na zmenu textu,
Článok 2 - Právo účasti na pretekoch SP majú registrovaní členovia SKrZ alebo iného
členského zväzu ISU
Hlasovanie: za: 22
proti: 1
zdržal sa: 1


Návrh TK, Článok 3 – Pohár jednotlivcov - prechod na porovnávanie z hľadiska celkového
získaného skóre
Hlasovanie: za: 21 proti: 1
zdržal sa: 2
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Návrh Článok 4, Pohár oddielov Hlasovanie: za: 21



Návrh - návrat seniorských kategórii do SP
Hlasovanie: za: 21 proti: 0

do pohára SP zarátať 4 najlepšie výkony
proti: 1
zdržal sa: 2
zdržal sa: 2 nehlasoval 1

V priebehu prerokovania návrhu KC Košice, FSC Žilina o zrušení bonusu,
sa zmenil počet prítomných delegátov, po príchode predsedu KM Zvolen, na počet 24.
Hlasovanie: za: 14
proti: 9 zdržal sa: 1
Po prijatí tohto návrhu, hlasovanie za ďalší návrh TK, znížiť bónus z 50% na 20%, bolo
bezpredmetné.


Návrh KCKE a FSC ZA – do bodovania oddielov sa budú zarátavať 3 rôzni pretekári z 3
rôznych kategórií, čiže nelimitovať počet chlapčenských kategórií na jednu.
Hlasovanie: za: 8
proti: 12 zdržal sa: 4
Tento bod nebol delegátmi prijatý.



Návrh KC Košice
návrh klub stiahol.



Návrh KŠK Slovan - zarátavať do klubového SP všetky deti vyslané na preteky
Hlasovanie: za: 4
Tento bod nebol delegátmi prijatý.

- zarátavať 3 najlepšie umiestnenia a nelimitovať to ničím - neskôr tento

Z diskusie delegátov vzišiel návrh - zarátavať 5 alebo 7 pretekárov.
M.Letenay – informoval, že sa pokúšal nájsť spravodlivé riešenie, ale nepodarilo sa to, z
matematického hľadiska, čím väčšia štatistická báza, tým to číslo má väčšiu výpovednú hodnotu a čím
väčší počet výsledkov sa započíta, tým to bude spravodlivejšie a preto sa mu navrhovaný počet 7,
zdá rozumný.
Návrh H.Töczikovej opakovať hlasovanie o návrhu 5 a 7 pretekárov,
za tento návrh hlasovalo 19 delegátov.


Hlasovanie za návrh, zarátavať 5 pretekárov Tento bod nebol delegátmi prijatý.



Návrh zarátavať 7 pretekárov hlasovalo:
Tento bod bol delegátmi prijatý.

za: 15

hlasovalo 6 delegátov
zdržal sa: 2

proti 7



Návrh KK Púchov – doplniť bod . V prípade, že v danej kategórii sa uskutoční menej ako 6
pretekárov, do hodnotenie SP sa budú počítať max.2 preteky
Za 0
proti: 20
zdržali 3
Článok 5 bod 1. Rozhodcovia-nominácie a náhrady rozhodcov a panelu
TK navrhuje doplniť : organizátor pretekov je povinný v plnom rozsahu rešpektovať nominácie TK.
Nominácia TK je pre každého záväzná a v prípade neúčasti je každý povinný vopred zabezpečiť za
seba adekvátnu náhradu a informovať TK i organizátora.
Hlasovanie : Za 19 proti 0

zdržal sa 5

 KC Košice navrhuje doplniť termíny nominácii zo strany TK
A. Srbecký tento návrh považuje za bezpredmetný, vzhľadom k tomu, že už bol schválený
predchádzajúci bod a kluby sú povinné rešpektovať návrhy TK.
Táto námietka bola prijatá.
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Návrh TK - zavedenie alternatívy obsadenia panelu pri nedostatku TC troma TS, z ktorých
min. jeden musí mať kvalifikáciu medzinárodného technického špecialistu a minimálne jeden
kvalifikáciu „A“. Porušenie má za následok nezaradenie do série SP.
Hlasovanie: Za 21
proti 0
zdržal sa 3



Návrh TK - povinnosť rozhodcu, resp. člena TP dodržať potvrdenú nomináciu a v prípade
nepredvídanej absencie, nájsť si za seba adekvátnu náhradu.
Hlasovanie: Za: 24
proti 0
zdržal sa 0



TK návrh - povinnosť organizátora zabezpečiť kameramana
Hlasovanie: Za: 24
proti 0
zdržal sa: 0



Návrh KC Košice – čl. 5, bod 7
TK v spolupráci s organizátorom pretekov je povinná zabezpečiť nahrávanie celej súťaže SP.
Nahrávku z pretekov označiť a uložiť na sekretariát SKrZ do 10 dní od ukončenia súťaže.
Hlasovanie: za: 24
proti: 0
zdržal sa: 0



Článok 6 - Rozpis pretekov
Časový rozpis čl. 6.2.2.
TK navrhuje doplniť „Organizátor pretekov SP je povinný, po žrebovaní, konzultovať všetky
úpravy časového rozpisu so zodpovedným členom TK“ pokiaľ je vyhlásenie do hodiny po
ukončení pretekov.
Hlasovanie: za: 24
proti: 0 zdržal sa: 0



TK navrhuje zrušenie storno poplatku po neodhlásení sa z pretekov, ktoré je nahradené
právom organizátora nevrátiť zaplatené štartovné.
Hlasovanie: za: 24
proti: 0 zdržal sa: 0







-

Článok 8- Ceny
Sprísnenie povinnosti medailistov, zúčastniť sa na vyhlásení výsledkov v súťažnom
kostýme – právo penalizácie sa mení na povinnosť, pokiaľ vyhlásenie bude do hodiny po
ukončení pretekov.
Hlasovanie: za: 24
proti: 0 zdržal sa: 0
Návrh TJ AKO Piešťany – na vyhlásenie nemusí medailista nastúpiť v súťažnom kostýme
E.Simančíková stiahla tento návrh, z dôvodu schválenia predchádzajúceho bodu.
Článok 9 – Výsledky
Návrh KK Púchov doplniť v bode 1 po f ): Ak sa zmení poradie podľa 2 a) iii alebo 3 d)
hlavný rozhodca toto oznámi dotknutým klubom elektronickou poštou.
Hlasovanie: za: 24
proti: 0 zdržal sa: 0

Postupové kritéria na M-SR


Návrh TK a TMK :

a) redukovaný rebríček na základe TSS
Hlasovanie: za: 24

proti: 0 zdržal sa: 0

b) zavedenie nominačného technického skóre(juniori, seniori), resp. povinnosti 2A(sen)
Hlasovanie: za: 22
proti: 2 zdržal sa: 0
c) v juniorských kategóriach zrušenie štartovného 100 Eur, ponechanie poplatku k žiadosti
o nomináciu (50 Eur )
Hlasovanie: za: 24
proti: 0 zdržal sa: 0


Návrh FSC Žilina – kat. ml. a st. nádeje preplácať všetky náklady ako ostatným kategóriám
Po diskusii v pléne tento bod, predseda FSC Žilina, stiahol z rokovania.

4



Z bohatej diskusie delegátov vzišiel nový návrh – zrušiť cestovné náklady na M-SR
v kategóriach juniori až nádeje M-SR
Hlasovanie: za: 20
proti: 0 zdržal sa: 4



Návrh KK Prešov – ak zostane štart na vlastné náklady, zvýšiť pre kategórie nádeje, postup
z 12 na 14 pretekárov
Hlasovanie: za: 24
proti: 0 zdržal sa: 0



Náplne a levely
Návrh KK Púchov – jednoznačne určiť ako je to s bonusom za 2A a 3X.
W.Stankovianska informovala, že bonus platí aj pri VJ aj pri KP
Kategórie mimo SP- Informácia TK a TMK - hviezdičky, interpretačné korčuľovanie, adult
a začiatočníci, budú hodnotené novým systémom.



Návrh KK Prešov - celkové poradie robiť podľa bodov v tabuľke a nie podľa TSS
(celkové skóre)
Hlasovanie: za: 16
proti: 0 zdržal sa: 8

Informácia TK - Poplatky sú uvedené v Sadzobníku poplatkov a nie v Súťažnom poriadku.
Registrácia 2014/2015 – prebieha a do 30.9.2014 bude ukončená.
Športový kalendár 2014/2015 - aktualizovaný je zverejnený na web stránke.
Na voľné termíny sa prihlásili:
27.a 28.12.2014 KK Nitra Ľ. Frišo
19. a 20.12.2014 alebo FSC Žilina al. 30—31.01.2015
K bodu 10 . Informácia o príprave medzinárodných pretekov v sezóne 2014/2015 v SR
O prípravách, organizačnom zabezpečení a predbežnom počte prihlásených pretekárov na
medzinárodné preteky ISU, organizované SKrZ na Slovensku:
22r.ONT 2014 , 52 r.GP SNP B.B. 7r.TEIC, VC Bratislavy, NP 2015,
ONT 2014 - informoval riaditeľ pretekov p.Jozef Beständig ( z KŠK Slovan BA )
- zatiaľ spĺňajú podmienky - na ISU Challenger sériu
- vstup zdarma pre členov SKrZ, čl. VV SKrZ, na základe členských preukazov,
- deti do 10 rokov, dôchodcovia. Akreditácia podľa zoznamu v prihláškach.
- predaj vstupeniek cez Ticketportal,(pre zahraničných záujemcov) a v pokladni na ZŠON




M.Goldschmied - nepáči sa mu vyberanie vstupného ( 5 Eur) nepovažuje to za správne
z hľadiska spropagovania a zvýšenia záujmu širokej verejnosti o tento šport a malo by sa
zrušiť.
Z.Jánošová- výber vstupného sa týka len produktívnych ľudí a tí, ktorí chcú prísť podporiť
tento šport, nebudú mať problém zaplatiť vstupné.
F.Babušíková- vyberanie vstupného je len na rozhodnutí organizátora.

7r.TEIC - informoval riaditeľ pretekov M.Vitek - predseda KK Trnava
- Informoval, že tento rok bol Announcement pripravený, a zaslaný na ISU veľmi neskoro. (p.
Stankovianska- zdôvodnila, že sa čakalo na prvky).
- Požiadal o možnosť spracovať propozície len v anglickom jazyku (nie aj v SL) z dôvodu
eliminácie chybovosti.
- Tento návrh bol delegátmi prijatý počtom hlasov 20
52r. GP SNP B.B. – informovala predsedkyňa ISKRA BB, Z. Babiaková
- o možnosti získať dotáciu zo SKrZ.
- čl. VV SKrZ, H.Kažimírová - finančné prostriedky sú na tieto preteky plánované v rozpočte.
VC Bratislavy – informovala predsedkyňa KŠK Slovan Bratislava, Z.Jánošová
- upozornila, že tieto preteky neboli uvedené v programe RP
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-

po ONT 2014 sa bude týmto pretekom plne venovať.

NYC 2015 - informoval predseda ŠKP Bratislava, J.Burian
- informoval, že vzhľadom na to, že pretekári Klepoch, Rajičová a TP (L.Csolley a F. Testa)
majú splnené výkonnostné kritéria, nebude do súťaži zaradená kategória seniorov.
- Toto rozhodnutie, s patričným zdôvodnením, pripraví ŠKP Bratislava pre ISU
K bodu 11. Informácia o príprave ME 2016
M. Letenay – predniesol správu o príprave ME 2016 :
 Organizačný výbor pracuje v zložení Babušíková, Jakubovič, Stankovianska a Letenay.
 OV sa bude postupne podľa potrieb rozširovať
 OV vypracoval porovnávaciu analýzu predpokladaných nákladov na ME 2016 vs. ME 2001.
 Napriek výraznému poklesu výšky dotácie od ISU, za predpokladu efektívneho vynakladania
prostriedkov, sú ME 2016 finančne realizovateľné


M.Letenay sa ako pozorovateľ zúčastnil inšpekcie ISU u organizátora ME 2015 a vysvetlil
mechanizmy ISU, ohľadom prideľovania majstrovstiev a finančných prostriedkov.



Minimálne do definitívneho pridelenia ME 2016 SKrZ (po inšpekcii ISU v apríli 2015), je práca
OV dobrovoľná, bez nároku na odmeny.
Úlohou VZ SKrZ v roku 2015 je stanoviť transparentné pravidlá pre rozdelenie prípadného
zisku z organizovania ME, resp. pravidlá pre pridelenie provízie za sprostredkovanie lokálnych
sponzorov.



K bodu 12. Diskusia
 Návrhy (M.Goldschmied, K.Kelschová) ako použiť ušetrené peniaze za cestovné (juniorinádeje), slávnostné ukončenie sezóny na štadióne so živou hudbou, exhibičné vystúpenia
našich aj zahraničných krasokorčuliarov.
 FSC Žilina žiada organizátorov pretekov, usmerniť fanúšikov, aby sa počas rozjazdy zdržali
hlučných prejavov.
 Z.Jánošová – žiada, aby materiály ktoré spracúva KŠK Slovan (napr. Propozície ONT,JGP
2015) neboli ďalej posúvané iným ľudom. Zväz zasahuje do propozícií a formulárov bez
súhlasu organizátora.
 M.Letenay - (reagoval na pripomienku Z.Jánošovej, ako čl. TK) ak sú preteky organizované
podľa ISU pravidiel, finálnu zodpovednosť má jedine SKrZ a nie klub. V propozíciách na ONT
2014, spracované KŠK Slovanom boli chyby, ktoré boli opravené a na poslednú chvíľu
zaslané na ISU.
 H.Tőcziková - navrhla odovzdať ocenenia najúspešnejším pretekárom na záverečnej exhibícii
 Všetky trvale úlohy z RP r.2013, ostávajú naďalej v platnosti
K bodu 13 Návrh uznesenia
Uznesenia z Rady predsedov SKrZ, konanej dňa 13.9.2014 bolo schválené 24 prítomnými delegátmi
K bodu 14 Záver
Záver diskusie – Wanda Stankovianska poďakovala za diskusiu a účasť všetkým predsedom klubov.

Zápisnicu spracovala Mária Zervanová
Overili čl. VV SKrZ
V Bratislave, dňa 17.10.2014
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