
Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, 
 ktoré sa uskutočnilo v Bratislave dňa 28.05.2016   

 
Prítomní na stretnutí: 
Viď prezenčná listina  
 
Program zasadnutia Valného zhromaždenia: 
 
1. Otvorenie 
2. Odovzdanie vyznamenaní a ocenení SKrZ, ocenenie víťazov SP 
3. Schválenie pracovného predsedníctva  
4. Schválenie rokovacieho programu VZ SKrZ  
5. Voľba pracovnej komisie mandátovo-návrhovej  
6. Správa mandátovej komisie 
7. Správa o činnosti SKrZ za rok 2015 a správa o ME 2016 
8. Správa o činnosti v medzinárodnej oblasti 
9. Správa o činnosti TMK 
10. Správa o činnosti TK 
11. Správa DK SKrZ za rok 2015 
12. Správa o hospodárení SKrZ za rok 2015 
13. Správa KK SKrZ za rok 2015 
14. Návrh rozpočtu  SKrZ na rok 2016 
15. Prerokovanie  stanov, návrhov a smerníc SKrZ  
16. Prijímanie klubov za kolektívnych členov SKrZ  
17. Diskusia 
18. Návrh uznesení VZ 
19. Záver   
 
 
k bodu č.1: Otvorenie 

 Predsedníčka SKrZ RNDr. Felicitas Babušíková otovorila stretnutie príhovorom 
a prenechala slovo členke VV, Wande Stankovianskej, ktorá viedla stretnutie SkrZ.  

 
k bodu č.2: Odovzdanie vyznamenaní a ocenení SKrZ, ocenenie víťazov SP 

 Osobné odovzdanie vyznamenaní SKrZ a trofejí víťazom Slovenského pohára vo 
všetkých kategóriách za sezónu 2015/2016.  

 
k bodu č.3: Schválenie pracovného predsedníctva  

 Pracovné predsedníctvo bolo schválené jednohlasne.  
 
k bodu č.4: Schválenie rokovacieho programu VZ SKrZ  

 22 delegátov hlasovalo za schválenie, 3 delegáti sa zdržali hlasovania  
 
k bodu č.5: Voľba pracovnej komisie mandátovo-návrhovej  

 Návrhy: Ivan Jakubovič, Helena Zamborská, Martin Letenay  

 Pracovná komisia v zložení Ivan Jakubovič, Helena Zamborská, Martin Letenay bola 
schválená, 2 delegáti sa zdržali hlasovania.  

 
k bodu č.6: Správa mandátovej komisie 

 Predseda mandátovej komisie, Helena Zamborská  predniesla správu mandátovej 
komisie, ktorá  konštatovala, že z 36 pozvaných delegátov je 25 prítomných, 3 
delegáti s hlasom poradným, 7 prítomných hostí  

 Pre schvaľovanie dokumentov, kde je potrebná 2/3 väčšina je  potrebných 25 hlasov, 
kde je potrebná nadpolovičná väčšina je potrebných 19 hlasov. 



 
k bodu č.7: Správa o činnosti SKrZ za rok 2015 a správa o ME 2016 
Správu predniesla predsedníčka SKrZ RNDr. Felicitas Babušiková.  

 Sekretariát a jeho činnosť správa o zmene GS v priebehu posledneho obdobia  

 Poďakovanie tanečníkom Federica Testa a Lukáš Csolley za ich výsledky v 
uplynulej sezóne a poďakovanie Nicole Rajičovej za jej výsedky na pretekoch 
v uplynulej sezóne 

 Svetový ranking, tanečníci 11.miesto na svete a 6.európania , Nicole Rajičová 17 
miesto na svete a 9. európanka  

 Správa o juniorskej reprezentácii a nádejách a pozitívne hodnotenie a podpora 
v rozvoji  

 Medzinárodné preteky – Challenger series, ONT poďakovanie ze dobré zvládnutie 
organizácie  

 YOG Lillehammer – Olymp.mládeže  

 SOZA – informácia týkajúca sa zmlúv medzi SKrZ a SOZA, ktoré sa podpisujú na rok. 
Bola podpísaná aj zmluva na čas konania ME 2016  

 VZ SOV – SKrZ bol ocenený trofejou, SOV tiež ocenil strieborným odznakom Felicitas 
Babušíkovú a Ivana Jakuboviča, 8.7. 2016 bude schvaľovanie výpravy na letné 
olymp. hry v Rio de Janiero, SOV bude voliť nové predsedníctvo, 28.4. – zákon 
o športe a jeho kritika    

 ISU Congress v Dubrovniku, Chorvátsko : 4 delegáti, informácia o návrhoch na 
prerokovanie  

 Správa o hlavných úlohách SKrZ na nasledujúcu sezónu    
 

Správa o ME 2016 – slovo preberá Martin Letenay ako bývalý predseda OV EC 
BRATISLAVA 2016  

 Premietanie prezentačného videa  

 Informácia o postupoch organizácie a úspešných výsledkoch   
 
k bodu č.8:  Správa o činnosti v medzinárodnej oblasti 
 
Správu predniesla podpredsedníčka SKrZ Andrea Simančíková. 

 Informácie o medzinárodnej činnosti SKrZ v uplynulej sezóne a očakávania do 
budúcej sezóny spolu s prioritami. 

 
k bodu č.9: Správa o činnosti TMK 
 
Správu predniesla členka TMK, Petra Nétryová. 

 nominačné kritéria na základe sledovania  

 tréningové tábory - novovytvorená športová dvojica Fukas-Buzinkayova 

 vyhodnocovania výkonnostých testov a príprava zmien do budúcej sezónny, ktoré 
vychádzajú z medzinárodných trendov 

 seminár trénerov a tréningové tábory 

 spolupráce na zvýšenie kvality  
 
Predniesla členka VV, Hana Tocziková.  

 návrhy zloženia reprezentačných družstiev  

 pripravené semináre 

 príprava podkladov na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

 diaľkové štúdium trénerov IV. Stupňa - min.12 prihlásených na otovrenie (Prešovská 
univerzita) 

 Informácia o technickom skóre všetkých juniorských a seniorských reprezentantoch 
a ich hodnotenie 



 Správa o uskutočnených oponentúrach  

 Vyjadrenie potreby podpory v nasledujúcich dvoch rokoch  
 
Správa bola prednesená podľa prílohy, ktorá je súčasťou tejto zápisnice  
 
Hlasovanie o zmene programu vzhľadom k nutnosti schválenia nových stanov, ktoré sú 
v súlade so zákonnom o športe, 26 delegátov hlasovalo za zmenu.    
 
 
k bodu č.10: Správa o činnosti VZŽ a TK 

 Zaslané pred VZ emailom  bez závažných pripomienok k obsahu 

 Pripomienka k tabuľke o SP -pridať zahraničných pretekárov a ich počet.  
 
Správa bola prednesená podľa prílohy, ktorá je súčasťou tejto zápisnice  
 
 
k bodu č.11: Správa DK SKrZ za rok 2015 

 Nefunkčná po odstúpení Evy Simančíkovej  
 
k bodu č.12: Správa o hospodárení SKrZ za rok 2015 
 
Predniesla členka VV, Helena Kažimírová . 

 Porovnanie plánu a skutočnosti za rok 2015 podľa aktivít SKrZ 
o JGP   
o ONT 
o ME 2016 – preúčtovanie na výnosy budúcich období  
o kapitálové výdavky  
o celkové náklady  
o výnosy z vlastnej činnosti a prijaté príspevky  

 
Správa bola prednesená podľa prílohy, ktorá je súčasťou tejto zápisnice  
 
k bodu č.13: Správa KK SKrZ za rok 2015 
 
Správu predniesla členka KK, Marta Poljaková  

 Bez závažných zistení  

 Zistenia boli spísané a predloženné na sekretariát, na dovysvetlenie VV SKrZ 
o Inventarizácia – potreba smerníc (bude povinný audit roku 2016)  
o Návrh prepojenia účtovného systému (KE – BA) 
o evidencie – potreba zdokonaliť  
o návrhy z klubov   

 
Správa bola prednesená podľa prílohy, ktorá je súčasťou tejto zápisnice  
 
k bodu č.14: Návrh rozpočtu  SKrZ na rok 2016 
 
Správu predniesla členka VV, Helena Kažimírová  

 Štátna reprezentácia  - vrcholové podujatia a ich náklady boli vyčerpané 

 Rozvoj odvetvia  

 Ostatné náklady  

 24.Memoriál Ondreja Nepelu 

 ME 2016  

 Mládež – individuálne rozsahy finančného krytia  

 Sumarizácia návrhov 



 Výnosy z vlastnej činnosti  

 Fakturácie/Refakturácie  

 Prijaté príspevky - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a granty  
 
Správa bola prednesená podľa prílohy, ktorá je súčasťou tejto zápisnice  
 
TK pripraví kritéria pre prerozdelenie dotácie pre kluby na Radu predsedov. 
 
Rozpočet bol schválený 26 delegátmi, 1 delegát sa zdržal hlasovania.  
 

k bodu č.15: Prerokovanie  stanov, návrhov a smerníc SKrZ – bod bol presunutý pred bod 

č. 10 
 
STANOVY: 
Článok 2, bod 1:  

- Kraso Klub Martin návrh na zmenu – súhlasí 26 delegátov 
- Kraso Klub Prešov návrh na zmenu a doplnok (hájiť záujmy klubov...)  

Článok 2, bod 3 
- Kraso Klub Martin návrh na zmenu – súhlasí 27 delegátov 

Článok 3, bod 4: 
- Kraso Klub Martin návrh na zmenu – dovysvetlený a nezmenený 

Článok 3, bod 5a: 
- Kraso Prešov návrh na doplnok – súhlasí 25 delegátov, 2 sa zdržali 

Článok 4, bod 4a: 
- Kraso Klub Martin návrh na zmenu – súhlasí 27 delegátov 

Článok 4, bod 4 doplnenie bodu b.) 
- Kraso Prešov navrhuje -súhlasí 27 delegátov 

Článok 4, bod 5b 
- Kraso Klub Martin navrhuje bod zrušiť – súhlasí 27 delegátov  

Článok 5, bod 3 
- Kraso Klub Martin návrh na zmenu -  stiahnutý 

Článok 5, bod 5 
- Kraso Klub Prešov návrh na zmenu – stiahnutý 

Článok 6, bod 1 
- Kraso Klub Prešov návrh na zmenu – súhlasí 27 delegátov 

Článok 6, bod 3a, 3b, 3c 
- Kraso Klub Martin návrh na zmenu – nesúhlasí 22 delegátov 

Článok 6, bod 13, bod 13d 
- Kraso Klub Prešov návrh na zmenu – súhlasí 27 delegátov 
- Kraso Klub Prešov návrh na zmenu – nesúhlasí 26 delegátov 

Článok 7, bod 2, bod 7 
- Kraso Klub Martin návrh na zmenu -  nesúhlasí 21 delegátov 
- Kraso Klub Martin navrh na zmenu – nesúhlasí 18 delegátov 

Článok 7, bod 10j, bod 10g 
- Kraso Klub Martin návrh na zmenu – súhlasí 27 delegátov 
- Kraso Klub Prešov návrh na zmenu – súhlasí 27 delegátov 

Článok 10, bod 3 
- Kraso Klub Prešov návrh na zmenu – návrh stiahnutý 

 
Hlasovanie o schválení stanov po úpravách – súhlasí 27 delegátov 
 
REGISTRAČNÝ PORIADOK: 

- Preukaz poistenca predložený pri registrácii pretekárov  
o  22 súhlasí  



- Článok 4, bod 10: 
o  22 súhlasí  

PRESTUPOVÝ PORIADOK: 
- Článok 1, bod 5: 

o  mimoriadný prestup/mimoriadne hosťovanie -doplniť  
o  odsúhlasený  

EKONOMICKÁ SMERNICA  
- Bod A, 7 a 8 

o  súhlasí 25 delegátov  
- Bod B, 2 

o  súhlasí 25 delegátov  
- Bod C, 3 a 4 

o  súhlasí 24 delegátov  
- Článok 4, bod 2, 4, 5  

o  súhlasí 22 delegátov  
- Článok 5, bod 1d 

o  súhlasí 24 delegátov  
- Článok 5, bod 2  

o  súhlasí 18 delegátov, zdržali sa 5 delegáti – neschválené  
- Článok 5, bod 2 c 

o  súhlasí 24 delegátov 
- Článok 5, bod 3 

o  súhlasí 24 delegátov  
- Článok 5, bod 4 b 

o  Doplniť tréner a rozhodca, okrem ISU pretekov kde je stanovené vreckové 
o  po úprave súhlasí  26 delegátov  

- Článok 5, bod 5 
o  súhlasí 24 delegátov  

- Článok 6, bod 2 
o  súhlasí 22 

- Článok 7, bod 1 b 
o  súhlasí 24 delegátov  

- Článok 8, bod 2 
o  Súhlasí 24 delegátov  

- Článok 9, bod 1 
o  súhalsí 24 delegátov  

- Článok 9, bod 2   
o  súhlasí 26 delegátov  

- Článok 9, bod 3  
o  súhalsí 26 delegátov  

- Článok 10, bod 3 a 4 
o  súhlasí 26 delegátov  

 
k bodu č.16: Prijímanie klubov za kolektívnych členov SKrZ  
 

 2 kluby sú dočasnými členmi SKrZ– Skating Sports Prešov, SC Púchov 

 Sporting Club Púchov – hlasovanie o prijatí klubu za riadného člena  
o súhlasí 19 delegátov, nesúhlasia 4 delegáti  

 Skating Sports Prešov – hlasovanie neprebehlo, lebo nie je v súlade so stanovami 
SKrZ 

 Klub Kama Považská Bystrica – návrh na schválenie za riadneho člena SKrZ 

 Hlasovanie o prijatí klubu  Kama PB za riadneho člena SKrZ 
o  súhlasí 7 delegátov, zdržali sa 18 – klub nebol prijatý za riadneho člena SkrZ  

 



k bodu č.17: Diskusia 

 Lenka Bohunická, Rada Predsedov informovala o príprave školenia  

 Členka VV, Hana Tocziková bola vyzvaná ozrejmiť niektoré časti nového zákona 
o športe, z dôvodu účasti na školení ministerstva.  

 TMK ozrejmilo postupy vzdelávania trénerov, ktoré boli nejasné.  

 Helena Zamborská upozornila na dôležitosť dodržiavania termínov v súvislosti s 
akciami SKrZ.  

 
 
k bodu č.18: Návrh uznesení VZ 

 Uznesenie z Valného zhromaždenia SKrZ, konaného 28.5.2016 bolo schválené.  
 
Uznesenie z VZ SKrZ 2016 tvorí prílohu tejto zápisnice.   
 
k bodu č.19: Záver 

 Poďakovanie za účasť, spoluprácu a trpezlivosť v snahe rozvíjať krasokorčuľovanie 

na Slovensku vo všetkých odvetviach.  

 

Zapísala: Lucia Ramljaková, Generálny sekretár SKrZ  


