
Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu , ktoré sa 

uskutočnilo v Bratislave dňa 3.6.2017 o 9:30 v zasadačke hotela Nivy. 

 

Prítomní na stretnutí: Viď prezenčná listina 

Program zasadnutia Valného zhromaždenia:  

 Otvorenie 

 Schválenie pracovného predsedníctva a voľba pracovných komisií 

 Odovzdanie pohárov víťazom Pohára klubov a odovzdanie vyznamenaní 

 Správa mandátovej komisie 

 Schválenie Rokovacieho poriadku 

 Schválenie programu zasadnutia VZ SKrZ 

 Schválenie volebného poriadku 

 Voľba 3 členov VV, ktorých kandidatúra bola zverejnená vopred 

 Správa o činnosti VV SKrZ a plnení hlavných úloh z VZ 2016 

 Správa o činnosti v medzinárodnej oblasti 

 Správa o činnosti TMK 

 Správa o činnosti VZŽ aTK 

 Správa o hospodárení SKrZ za rok 2016 a chválenie audítora, auditu a Výročnej správy za rok 2016 

 Správa Kontrolnej komisie pri SKrZ za rok 2016 

 Správa Disciplinárnej komisie pri SKrZ za rok 2016 

 Hlavné úlohy pre rok 2017 

 Návrh rozpočtu SKrZ na rok 2017 

 Prerokovanie a chválenie návrhov úprav Smerníc SKrZ 

 Prijímanie klubov- dočasných členov SKrZ za riadnych kolektívnych členov SKrZ 

 Schválenie termínu ďalšieho VZ  pre doplňujúce voľby do VV, KK, DK , KRS 

 Diskusia 

 Návrh uznesení z VZ SKrZ 

 Záver 
 
 
K bodu č. 1: Otvorenie 

 Predsedníčka SKrZ  Felicitas Babušíková otvorila Valné zhromaždenie  príhovorom a prenechala slovo členke VV, 
Wande Stankovianskej, ktorá bola poverená viesť rokovanie Valného zhromaždenia SKrZ. Pani Wanda 
Stankovianska oboznámila delegátov s programom Valného zhromaždenia. 
 

K bodu č.2: Schválenie pracovného predsedníctva a voľba pracovných komisií 

 Za pracovné predsedníctvo boli jednomyseľne schválení členovia VV SKrZ F. Babušíková, A. Simančíková, W. 
Stankovianska, H. Kažimírová, H. Töcziková  

 Do Mandátovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Simančíková Eva, Semančík, Grinčová. 
Hlasovanie: Za: 43, proti: 0, zdržali sa: 2 
Mandátová komisia bola schválená 

 Do návrhovej komisie boli navrhnutí: Kelschová, Netryová, Letenay 
Hlasovanie: Za: 45, proti: 0, zdržali sa: 0 
Návrhová komisia bola schválená 

 Do volebnej komisie boli navrhnutí: Zamborská, Mušinský, Majerníková 
Hlasovanie: Za: 40, proti: 0, zdržali sa: 5 
Volebná komisia bola schválená 
 

K bodu č. 3: Odovzdanie pohárov víťazom Pohára klubov a odovzdanie vyznamenaní 

 Predsedníčka Felicitas Babušíková odovzdala poháre víťazným klubom.  
Ocenené kluby SP 2017: 1. miesto – KrO ŠKP Bratislava 
            2. miesto – KK Nové Mesto nadVáhom  
            3. miesto – FSC Žilina 



Ocenení hostia: Ľudmila Roháľová -  Čestné Uznanie 
            Hana Marčeková – Bronzová Plaketa 
            Vladimír Dvojníkov - Bronzová Plaketa 
            Kvetoslava Matejová – Strieborná Plaketa 
            Marta Kovačíková - Strieborná Plaketa  
            Viera Gábrišová – Zlatá Plaketa a čestné členstvo 
            Mária Hrachovcová –  Čestné členstvo  
            Jana Brodová – Čestné Uznanie 
            Nicol Rajic – Čestné Uznanie 
            Igor Krokavec – Čestné Uznanie 
            Bibiána Srbecka – Poďakovanie za výsledky 
            Eva Simančíková – Poďakovanie za výsledky 

K bodu č. 4: Správa mandátovej komisie  

 Pán Semančík predniesol správu mandátovej komisie, ktorá konštatovala, že zo 48 pozvaných  delegátov 
s hlasom rozhodujúcim je prítomných 45 a z 11 delegátov s hlasom poradným je prítomných 8, teda je prítomná 
nadpolovičná väčšina. Valné Zhromaždenie je uznášania schopné pri 25 hlasoch a pri 2/3 väčšine je potrebných 
32 hlasov. 

 Z 29 pozvaných hostí je prítomných 17.  
 
 

K bodu č. 5: Schválenie Rokovacieho poriadku 

Hlasovanie: Za: 42, proti: 1, zdržali sa: 2 
Rokovací poriadok tak ako bol predložený bol schválený 

 
 

K bodu č. 6: Schválenie programu zasadnutia VZ SKrZ 

 Poznámky:  

Pán Burian predniesol poznámku o zmene bodu 18. Navrhol zrušiť tento bod v jeho znení a vymeniť ho za volebný 

program. Predniesol, že tieto voľby nie sú v súlade so Zákonom o športe, vzhľadom na to, že máme iba troch 

kandidátov o ktorých vieme a potrebujeme voliť 14 členov. Navrhol schváliť volebný poriadok a voľby posunúť.  

Hlasovanie: Za: 16, proti: 14, zdržali sa: 15 

Návrh pána Buriana nebol schválený. 

Nato sa pán Beständig opýtal, či sa neporušia stanovy ak pristúpime na návrh pána Buriana. 

Pani Poljaková, kontrolór SKrZ, podala vysvetlenie, že je možný spochybniteľný  volebný poriadok, lebo tam 

nemalo byť napísané, že sa môžu kandidáti prihlásiť aj priamo na mieste konania volieb.  

Pani Wanda Stankovianska prečítala zo Stanov SKrZ článok 7, bod 5. do kedy musí starý Výkonný výbor  SKrZ 

pracovať, ak sa nezvolí nový.  

Pán Beständig povedal svoje presvedčenie, že je táto situácia plánovaná. Navrhol pokračovať vo voľbách, zvoliť 

nových kandidátov a ostatných členov  Výkonného výboru ako aj  ostatné komisie zvoliť na ďalšom VZ. 

Hlasovanie: Za: 26, proti: 11, zdržali sa: 8 

Návrh pána Beständiga bol schválený. 

Pán Mušinský navrhol zmenu programu VZ SKrZ. Volebný poriadok dať ako bod 7 a voľby predsedu a členov VV 

ako bod 8 a všetky správy o činnosti až po voľbách. 

Hlasovanie: Za: 42, proti: 2, zdržali sa: 1 

Návrh pána Mušinského bol schválený.  

 Hlasovanie za zmenu programu zasadnutia VZ SKrZ 

Za: 42, proti: 2, zdržali sa 1:  

Zmena programu VZ SKrZ bola schválená. 

 
K bodu č. 7: Volebný poriadok SKrZ 

 Pozmeňovací návrh: bod 2 vyškrtnúť. „ delegáti valného zhromaždenia.. „ 

 Druhé kolo vynechať, pretože máme iba jedného kandidáta. Pani Grinčová vyslovila nesúhlas s týmto bodom. 
 Hlasovanie o zrušenie bodu 6 a bodu 7 ( vynechať druhé kolo hlasovania )  
Za: 30, proti: 14, zdržali sa: 1.  
Zrušenie bodu 6 a 7 bolo schválené. 



 Pán Letenay navrhol ešte pred bod 8- Voľby,  vložiť bod Predstavenie, verejné vypočutie kandidátov na post 
predsedu a VV SKrZ 
Hlasovanie: Za: 45, proti: 0, zdržali sa: 0 
Návrh bol jednomyseľne odsúhlasený. 

 
K bodu č. 8: Predstavenie, verejné vypočutie kandidátov na post predsedu a Výkonného výboru SKrZ 

 Pán Jozef Beständig prezentuje svoju kandidatúru na post predsedu SKrZ 

Delegáti mu kládli otázky ( Burian, Goldschmied, Grinčová, Mušinský, Srbecká, Letenay, Čuchran, Kunya, 
Kelschová, Vaňová, Schlesinger, Babušíková) 

 Pani Wanda Stankovianska prezentovala svoju víziu. Delegáti kládli otázky a pripomienky ku jej práci  
( Grinčová, Letenay, Vaňová, Komárová ) 

 Pani Drnzíková sa nezúčastnila na Valnom Zhromaždení z pracovných dôvodov.  
 

 
K bodu č. 9: Voľby SKrZ 

 Volebná komisia sa ujala organizácie volieb. 

 Správa volebnej komisie, výsledky volieb: 
Jozef Beständig získal 33 hlasov a tým bol zvolený za predsedu SKrZ 
Wanda Stankovianska získala 28 hlasov a tým bola zvolená za člena VV pre vnútro-zväzový život. 
Zuzana Drnzíková získala 25 hlasov a tým bola zvolená za člena VV pre trénersko-metodickú činnosť. 
 
Poznámka: z VZ odišiel jeden delegát. Prítomných delegátov je 44, Valné Zhromaždenie je uznášaniaschopné. 
 

K bodu č. 10: Správa o činnosti VV SKrZ a plnení hlavných úloh z VZ 2016 

 Pani Felicitas Babušíková prešla uznesenia z minulých zasadnutí. Zhodnotila správu o činnosti VV a predniesla 

plány do budúcnosti SKrZ. Správa ako aj plnenie hlavných úloh za sezónu 2016/2017 tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 Pani Kažimírová vysvetlila Uznesenie, že VV má vypracovať návrh na odmeňovanie klubov organizujúcich MS, 

doporučila zakomponovať do plánu nákladov odmenu vo výške 1.500 eur pre klub KC Košice, formou objednávky 

za ľad pre klub  za usporiadanie  spoločných majstrovstiev 4 krajín - 4 Nationals, ktoré sa uskutočnia v decembri 

2017 v Košiciach, táto čiastka bola v rozpočte SKrZ na rok 2017 odsúhlasená.  

K bodu č. 11: Správa o činnosti v medzinárodnej oblasti 

 Správu o činnosti v medzinárodnej oblasti odprezentovala  Andrea Simančíková, členka VV zodpovedná za túto 
oblasť.  

 Správu nájdete v prílohe ku Zápisnici 
 
K bodu č. 12: Správa o činnosti TMK 

 Správu o činnosti TMK odprezentovala pani Petra Netryová, členka trénersko-metodickej komisie.  

 Správu TMK nájdete v prílohe ku Zápisnici 
 
K bodu č. 13: Správa o činnosti VZŽ a TK 

 Wanda Stankovianska oznámila, že správa VZŽ bola včas zaslaná na kluby mailom, tým pádom nie je potrebná 
čítať. Delegáti oznam zobrali na vedomie 
 

K bodu č. 14: Správa o hospodárení SKrZ za rok 2016 a chválenie audítora, auditu a Výročnej správy za rok 2016 

 Správa o hospodárení bola tak isto zaslaná vopred na kluby mailom. Ku správe doplnila finančný výnos a prínos 
pani Kažimírová Výročná správa za rok 2016 a Porovnanie plánu a skutočnosti za rok 2016 tvorí prílohu zápisnice 
z VZ.  

 Schválenie výročnej správy za rok 2016, auditu, audítora a ročnej závierky. 
Hlasovanie: Za: 44, proti: 0,zdržali sa:0 
výročná správa za rok 2016, audit, audítora a ročnej závierky boli jednomyseľne schválené. 
 

K bodu č. 15: Správa Kontrolnej komisie pri SKrZ za rok 2016 

 Správu kontrolnej komisie predniesla pani Marta Poljaková, kontrolór SKrZ. 
Správu kontrolnej komisie nájdete v prílohe ku Zápisnici. 
 
K bodu č. 16: Správa Disciplinárnej komisie pri SKrZ za rok 2016 

 Správu Disciplinárnej komisie predniesol pán Jakubovič. 



Správu  Disciplinárnej komisie nájdete v prílohe ku Zápisnici. 
 
K bodu č. 17: Hlavné úlohy pre sezónu 2017/2018 

 Hlavné úlohy predniesla ani Babušíková.  
Správu  pani Babušíkovej nájdete v prílohe ku Zápisnici. 
 

Poznámka: z VZ odišlo 8 delegátov. Prítomných delegátov je 36, Valné Zhromaždenie je uznášaniaschopné. 
 
K bodu č. 18: Návrh rozpočtu SKrZ na rok 2017 

 Návrh rozpočtu bol dopredu zaslaný na kluby mailom a dodatky odprezentovala pani Kažimírová. 
Hlasovanie: Za: 34, proti: 0, zdržali sa: 2 
Návrh rozpočtu na rok 2017 bol schválený. Upravený a schválený rozpočet tvorí prílohu zápisnice z VZ). 

 VZ poveruje nový VV predložiť spôsob zhodnocovania finančných prostriedkov na účte SKrZ. 
Hlasovanie: Za: 35, proti: 0, zdržali sa: 1 – schválené.  

 
K bodu č. 19: Prerokovanie a chválenie návrhov úprav Smerníc SKrZ 

 Wanda Stankovianska predostrela Registračný poriadok upravený právnikom, ktorý bol včas zaslaný na kluby. 
Hlasovanie o odsúhlasení Registračného poriadku: Za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0 
Registračný poriadok bol schválený. 

 Hlasovanie o odsúhlasení Prestupového poriadku: Za: 36, proti: 0, zdržali sa: 0 
Prestupový poriadok bol schválený. 

 Súťažný poriadok. Pani Töcziková mala pripomienky ohľadom testov na novú sezónu. Pripomienky boli vysvetlené 
pani Evou Simančíkovou. 
Pripomienka pani Grinčovej, aby boli testy posunuté o jeden rok, a v Interpretačnom korčuľovaní nespájať 
chlapcov s dievčatami.  
Pani Netryová vysvetlila percentá v testoch a navrhla kategórii mladší a starší žiaci znížiť o jeden test. 
VZ poveruje TMK podľa výsledkov z prvých dvoch testov pozmeniť návrh percent.  
Hlasovanie s pozmeňujúcimi návrhmi: Za: 32, proti: 1, zdržali sa: 3 

 Návrh ekonomickej smernice odprezentovala pani Kažimírová. Doplnila odmeny pre  „ vedúcich záverečných prác 
prináleží odmena za posúdenie I. stupňa 40 eur, II. stupňa 50 eur a III. stupňa 60 eur.“ 
Hlasovanie s dodatkom ekonomickej smernice: Za: 33, proti: 0, zdržali sa: 1 
Ekonomická smernica SKrZ bola schválená. 

 Hlasovanie o odsúhlasení disciplinárneho poriadku a sadzobníka poplatkov: Za: 35,proti: 0, zdržali sa: 0 
Disciplinárny poriadok a sadzobník poplatkov boli jednomyseľne schválené.  

 
K bodu č. 20: Prijímanie klubov- dočasných členov SKrZ za riadnych kolektívnych členov SKrZ 

 IST Brezno.  
Hlasovanie: Za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
IST Brezno bolo jednomyseľne schválené a prijaté za riadneho člena SKrZ 

 Kama Sport Považská Bystrica. 
Hlasovanie: Za: 0,proti: 16, zdržali sa: 16 
Kama Sport Považská Bystrica nebol prijatý za riadneho člena SKrZ 

 Skating Club Piešťany. 
Hlasovanie: Za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
Skating Club Piešťany bol jednomyseľne schválené a prijaté za riadneho člena SKrZ 

 Skating Sport Prešov 
Hlasovanie: Za: 13, proti: 0, zdržali sa: 22 
Skating Sport Prešov nebol prijatý za riadneho člena SKrZ 
 

K bodu č. 21: Diskusia 

 VZ poveruje VV zorganizovať ďalšiu RP a VZ v termíne 9.9.2017 
Hlasovanie: Za: 34, proti: 0, zdržali sa: 1 – schválené 

 Smernica pre tvorbu športového kalendára, vnútorný predpis SKrZ  
Hlasovanie: Za: 31, proti: 2, zdržali sa: 2 – schválené 

 Organizačný poriadok 
Hlasovanie: Za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 

 Návrh pána Letenaya, aby sa štvorročný mandát VV zosúladil s olympijským cyklom. 
Hlasovanie: Za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 – jednomyseľne schválené. 

 
K bodu č. 22: Schválený návrh uznesení z VZ SKrZ tvorí prílohu tejto zápisnice. 



 Hlasovanie: Za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0 
 Uznesenia Valného Zhromaždenia boli jednomyseľne schválené. 
 
K bodu č. 23: Záver 

 Pani Babušíková zaželala novému prezidentovi veľa šťastia a síl ku jemu funkčnému obdobiu, popriala delegátom 
bezpečnú cestu domov, poďakovala sa všetkým za spoluprácu  a uzavrela toto Valné Zhromaždenie. 
 

Zapísala: Erika Viteková, Generálny sekretár SKrZ 
 
 

 
 

 
 

 

 


