Zápisnica z Rady Predsedov 2016 Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu

Miesto:
Dom Odborov, Ţilina, Antona Bernoláka 51, 010 01 Ţilina
Dátum a čas: 10. Septembra 2016 o 9:30 hod.
Pozvaní:
predsedovia registrovaných krasokorčuliarskych klubov SKrZ –
počet 31, Členovia VV- 5, GS SKrZ
Prítomní:
24 delegátov
Program:
1. Schválenie programu Rady Predsedov
2. Schválenie pracovného predsedníctva
3. Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie.
4. Voľba volebnej komisie pre voľbu disciplínárnej komisie
5. Správa mandátovej komisie
6. Kontrola plnenia uznesení z RP SKrZ z r.2015 a z VZ SKrZ z 25.05.2016
7. Informácia o činnosti VV SKrZ od VZ SKrZ 25.05.2016
8. Informácia o stave finančných prostriedkov SKrZ
9. Informácie VZŢ – Súťaţný poriadok na sezónu 2016/2017
Smernica organizovania SP
Zásady postupu na M SR v sezóne 2016/17
Registrácia 2016/2017
Športový kalendár 2016/2017
Informácia OV (predsedovia klubov alebo predsedovia OV) o príprave medzinárodných pretekov v
sezóne 2016/2017 v SR :
29.9. - 1.10.2016 24.Ondrej Nepela Memoriál, Bratislava,
3. – 6. 11.2016 9.Tirnavia Edea Ice Cup, Trnava
18. – 20.11.2016 54. Grand Prix Banská Bystrica
9. - 11.12.2016 58 Grand Prix Bratislava
10. Voľba disciplinárnej komisie
11. Diskusia
12. Návrh uznesenia
13. Záver
Zasadnutie otvorila predsedníčka SKrZ RNDr. Felicitas Babušíková privítaním predsedov klubov
a členov VV a prítomným predstavila novú generálnu sekretárku sl. Eriku Vitekovú.
Zasadanie viedla poverením VV SKrZ pani Stankovianska, ktorej pani Babušíková po úvode odovzdala slovo.
K jednotlivým bodom:
1. Schválenie programu Rady Predsedov
Návrh programu zasadnutia RP prečítala pani Wanda Stankovianska. Pán Schlesinger poţiadal o
posunutie bodu č.11 za bod č.5, čo prítomní odsúhlasili.
Navrhla hlasovanie o schválení programu zasadnutia.
Hlasovanie: za: 24

Program zasadnutia RP bol jednomyseľne prijatý.
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2. a 3. Schválenie pracovného predsedníctva, voľba mandátovej a návrhovej komisie
Do pracovného predsedníctva boli navrhnutí a následne odsúhlasení členovia VV SKrZ: RNDr. Felicitas
Babušíková, Andrea Simančíková, Ing. Wanda Stankovianska, Helena Kaţimírová, Hana Tocziková
Do mandátovej a návrhovej komisie boli navrhnutí a následne prijatí: p. Vitek,p. Semančík, a p. Grinčová
Hlasovanie: za: 22 zdrţali sa: 2
4. Voľba volebnej komisie pre voľbu disciplinárnej komisie
Volebná komisia pre voľbu člena disciplinárnej komisie bola schválená v rovnakom zloţení ako je
komisia mandátová a návrhová.
Na poţiadanie pána Schlesingera a so súhlasom delegátov sa ihneď uskutočnila voľba kandidáta do
disciplinárnej komisie. Do disciplinárnej komisie bol navrhnutý a nasledovne odsúhlasený p. Karol
Schlesinger. Tým bol splnený bod 10 programu Rady Predsedov.
Hlasovanie: za: 24
Bola odsúhlasená zmena v disciplinárnom poriadku - v bode 9. odvolávacím orgánom bude VV SKrZ.
Hlasovanie: za: 17 zdrţali sa: 2
5. Správa mandátovej komisie
Mandátová komisia informovala, ţe na RP je prítomných uznášaniaschopných 24 z 31 delegátov, čiţe
RP je uznášaniaschopná.
6. Kontrola plnenia uznesení z RP SKrZ z r. 2015 a z VZ SKrZ z 25.5.2016
Zmluvu so SOZA treba zverejniť na internete po vydaní športového kalendára pre sezónu 2016/2017,
kedy sa preteky oznámia SOZE.
Posledný bod z RP 2015 treba doplniť do rozpočtu - podpora vzdelávania národných rozhocov.
7. Informácia o činnosti VV SKrZ od VZ SKrZ 25.5.2016
Pani predsedníčka referovala o schôdzach a zápisniciach zo zasadnutí VV. Referovala o dôvode a
následkoch skončenia pretekárky Fedeicy Testa, ktorá sa prekvapivo vzdala pretekárskej činnosti, z dôvodu,
ţe sa necíti byť taká dobrá, aby vedela úspešne reprezentovať SR. Následne jej partner Lukáš Csolley začal
hladať novú partnerku. Nový tanečný pár v zloţení Lucie Myslivečková a Lukáš Csölley uţ zahájil tréningy a
po úspešnom vybavení ISU Clearance Certifikátu sú pripravení reperzentovať SR.
Zhodnotila minulú sezónu v jednotlivých kategóriách a naznačila očakávané výsledky v budúcej sezóne.
Upozornila na mnoţiace sa sťaţnosti, ktoré kluby postupujú právnikom, čo spôsobí zvýšené čerpanie peňazí z
daného rozpočtu SKrZ vzhľadom k tomu, ţe aj SKrZ si bude musieť hľadať právnika, ktorý sa zaoberá
športovou tématikou a podľa zistenia jedna

hodina takého právnika stojí 100 Eur. Treba zváţiť, či pôjdeme touto cestou, ktorej dôsledkom bude, ţe bude
menej peňazí na korčuľovanie detí, čo nie je našim cieľom.
8. Informácia o stave finančných prostriedkov SKrZ
Informáciu podala členka VV SKrZ pani Kaţimírová.
9. Informácie VZŽ – Súťažný poriadok na sezónu 2016/2017
 Pani Grinčová vysvetlila jej námietky tým, ţe je veľa zmenených pravidiel na to aby fungoval súťaţný
poriadok. Navrhla ponechať starý súťaţný poriadok na túto sezónu a nový súťaţný poriadok posunúť
od budúcej sezóny 2017/2018.
Hlasovanie: Za: 22 , zdrţali sa: 0
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 Pani Grinčová navrhla nové testy ponechať na budúcu sezónu. Pripraviť ich na




















budúcoročné odsúhlasenie na Valnom Zhromaţdení.
Nové testy boli vysvetlené pani Netryovou.
Organizačná stránka testov bola vysvetlená pani Zamborskou.
Pán Semančík vystúpil s návrhom zverejniť mená rozhodcov s výsledkami s vysvetlením, aby deti a
rodičia videli, ktorý rozhodca ich ako ohodnotil. O návrhu sa nehlasovalo.
Pani Srbecká vystúpila s návrhom zrušiť rozdelenie na pretekoch do A. a B. skupiny. Navrhla
ponechať jednu skupinu. Návrh bol jednomyseľne príjatý.
Pani Jánošová navrhla prebrať nové testy na školení trénerov. O návrhu sa nehlasovalo.
Bol schválený obmedzený počet štartov na pretekára na Slovenskom pohári na max.8.
Hlasovanie: Za: 21 , zdrţal sa: 1
V prípadoch nadmerného počtu prihlásených pretekárov na preteky SP bude TK určovať poradie
náhradníkov s ohľadom na:
počet uţ absolvovaných pretekov jednotlivého pretekára
počet registrovaných pretekárov kaţdého klubu v danej kategórii
organizátor má právo prihlásiť všetkých svojich pretekárov
Hlasovanie: Za: 15, proti: 5, zdrţali sa: 2
Pani Bohunická navrhla do Súťaţného Poriadku doplniť slovo - “podľa moţnosti”
RK nominuje 6 rozhodcov – doplnený bod 5 podľa moţnosti min. 1 člen medzinárodný
Hlasovanie: Za 21 , zdrţali sa – 3
K registrácii Zamborská - neúplné tlačivá , návrh do uznesenia – DO 20.9.2016 doplniť rodné čísla a
ďalšie údaje
V registrácii doplniť aj inú kvalifikáciu k trénerom (Stankovianska)
Do 30.9. musia kluby poslať e-mailom na SKrZ zoznamy pretekárov s kategóriami ktoré budú jazdiť v
sezóne 2016/2017.
Kalendár pretekov – 3x testy , 2x M-SR + 4 National . Pohárové preteky rozvírili hladinu, dopĺňali sa
termíny.
Návrh pre VV – uzavrieť termín KK Púchov, KK Detva a FSC Košice.
Návrh do uznesenia – vypracovať prihlasovací formulár na preteky SP do 27.2.2017 a do 30.3. sa
prihlásiť na organizovanie pretekov SP v nasledujúcej sezóne.

Informácia OV ( predsedovia klubov alebo predsedovia OV) o príprave medzinárodných
pretekov v sezóne 2016/2017 v SR:
24. Ondrej Nepela Memorial, Bratislava – o preteku informovala pani
Babušíková
9. Tirnavia Edea Ice Cup- o preteku informoval pán Vitek
54.Grand Prix Slovakia BanskáBystrica - predseda klubu potvrdil, ţe plánované preteky budú
organizovať v rámci Slovenského pohára a nie ako medzinárodný.
58. Grand prix Bratislava - Pani Jánošová odišla počas rokovania RP bez ospravedlnenia a o
58.Grand Prix Bratislava neinformoval nikto.

11. Diskusia a Návrh Uznesenia
 Pán Burian uviedol ako príklad system pouţívaný v Rusku a USA v súvislosti s veľkým mnoţstvom
prihlásených pretekárov na súťaţe. Systém spočíva v zajazdení vopred stanovených elementov
namiesto krátkeho programu, po ktorom následne do voľných jázd postúpi len isté mnoţstvo
najlepších.
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Návrh: rozdelenie Slovenského pohára na A a B skupiny by sa malo týkať len kategórií, v ktorých
je veľké mnoţstvo pretekárov. A taktieţ aby B skupina tieţ získavala do klubu body.
Pani Srbecká navrhla aby B skupina mala svoje Majstrovstvá SR.
O návrhoch sa nehlasovalo, nakoľko rozdelenie na A a B nebolo schválené.
 Návrh KK Ţilina p.Drdáková – Klub, ktorý organizuje preteky bude mať právo prihlásiť všetkých
svojich pretekárov. Tento návrh má schváliť technická komisia po dohode s organizátorom.
Tento návrh: schválilo 5 neschválilo 15 zdrţali sa 3
 Návrh, aby podľa moţností na kaţdých pretekoch rozhodoval jeden medzinárodný rozhodca sa
schválil.
Schválili: za: 21 zdrţali sa: 3
 Návrh, aby vo finále v interpretačnom korčuľovaní neboli obmedzenia v počte prihlásených. Ponechať
iba, ţe sa musí zúčastniť minimálne jedného preteku.
Schválili: za: 17 proti: 1 zdrţali sa: 5
 Návrh p. Zamborskej - Dopísať do Organizačného poriadku zo starých stanov celé znenie Rady
predsedov a vynechať posledný bod
Schválili: za: 20 Proti: 4
 Pani Pucherová navrhla aby sa stal sledovaným pretekom kaţdý pretek, na ktorom sú obsadené
všetky kategórie.
Nehlasovalo sa, vysvetlila členka TMK Nétryová.
 VV má určiť finančnú čiastku, ktorou bude dotovať klub, ktorý sa prihlási na organizovanie
Majstrovstiev Slovenska.
p.Kaţimírová vysvetlila, ţe SKrZ hradí náklady na ľad, odmeny ubytovanie, stravu a cestovné
rozhodcom a technickému panelu a organizačnému výboru v zmysle Ekonomických smerníc, tak ako
po minulé roky. Hovorilo sa o tom, ţe na stránke SKrZ sú tlačivá aby sa kluby prihlásili na
usporiadanie M-SR juniorov a starších ţiakov najneskôr do konca novembra 2016 a tieţ na
organizovanie mladších ţiakov a nádejí o tomto termíne sa nehovorilo.
Zodp. VV
Termín: do najbližšieho zasadnutia VV

Bodové hodnotenie klubov doplní resp. navrhne iné do najbliţieho zasadnutia RP pani Zamborská.
Zodp. H.Zamborská Termín. RP 2017
 Návrh p.Buriana - dotácie na kluby rozdelovať podla počtu aktívnych pretekárov, krorí budú
registrovaní do 30.9. aj na sezónu 2016-17 a v minulej sezóne sa zúčastnili aspoň 1 súťaţe .
Schválili: za: 17 zdrţali sa: 2
 Organizačný poriadok – doplnky spracovali p.Grinčová a p.Zamborská
Schválili: za: 19, zdrţali sa 0, proti 0
 Návrh na uznesenie, aby sa najblţšia Rada predsedov konala v marci 2017


12. Schválenie uznesenia
Schválenie uznesenia – za: 20 Zdržal sa : 0
1š. Záver
Pani predsedkyňa ukončila týmto bodom zasadnutie RP 2016, poďakovala sa za účasť a popriala
všetkým účastníkom bezpečný návrat do svojich domovov.
Zapísali: členovia VV SKrZ a GS
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