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Z Á P I S N I C A   č. 5/2017  
uznesenia schválené členmi VV SKrZ e-mailovou komunikáciou  
v čase od 19.08.2017 – 22.10.2017 a zasadnutím dňa 23.10.2017 

 

 

 

 
e-mailová komunikácia v čase  
od 19.08.2017 do 09.09.2017  

 
J. Beständig  (JB), A. Simančíková (AS), H. Kažimírová (HK), W. Stankovianska (WS),  
Z. Dnzíková (ZD), Csaba Kürti (GS) 
 

 
e-mailová komunikácia v čase  
od 19.08.2017 do 09.09.2017 

 

 
J. Beständig  (JB), V. Čuchran (VČ), Ľubica Paveleková (LP), W. Stankovianska (WS),  
Z. Dnzíková (ZD), Csaba Kürti (GS) 

 

 

 Zasadnutie VV SKrZ dňa 23.10.2017– prítomní: J. Beständig (JB), V. Čuchran (VČ),  W. Stankovianska, Z. Drnzíková (ZD), Csaba Kürti (GS) 

Program :   

1.Kontrola uznesení z predošlých zasadnutí VV 

2.Rôzne 

 

K bodu č.1: Kontrola uznesení z predošlých zasadnutí VV 
 

Trvalé uznesenia: 095/2013, 111/2013, 043/2014, 069/2014, 074/2014, 100/2014, 105/2014,  

164/2014, 008/2015, 018/2015, 024/2015, 078/2016, 091/2016, 096/2016, 116/2016, 123/2016 

 

Informácia: 
 

 

 

 

Uznesenie č. 023/2017 

Na  základe predloženej Zmluvy o poskytnutí dotácie z prostriedkov Olympijskej solidarity prostredníctvom 
rozpočtu Slovenského olympijského výboru na účel: Športová príprava Nicole Rajičovej v rámci programu 
„Štipendium Olympijskej solidarity MOV PyeongChang 2018“ zo SOV bola podpísaná zmluva na obdobie             
od 1.11.2016 do 28.2.2018 medzi SOV, SKrZ a N. Rajičovou.  

Zo zmluvy vyplýva, že N. Rajičová je povinná štvrťročne v termínoch ku 28.2.2017, 30.6.2017, 31.10.2017 
a 28.2.2018 predkladať na SOV vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. VV ukladá N. Rajičovej 
v uvedených termínoch  predložiť vyúčtovanie výdavkov hospodárovi a na sekretariát SKrZ na predpísanom tlačive 
a VV GS ukladá následne predložiť vyúčtovania na SOV podľa nimi určených termínov.                                                                                                                                                                                        
Z: NR, GS       T: ako v texte 

Uznesenie č. 046/2017 
VV SKrZ vyzýva TMK, aby začala hľadať nové perspektívne tanečné páry a športové dvojice. Aby sústredenia              
pre párové, ale aj pre sólové disciplíny zamerané na techniku korčuľovania a sklzu boli v období apríl - máj.             
VV žiada TMK pripraviť návrh postupu pre výber pretekárov 

Z: TMK a člen zodp.za repre             T: do 30.10.2017 

Informácia: 
 
 
Uznesenie č. 050/2017 
 
 

Dňa 19.04.2017 bola na SKrZ doručená žiadosť trénerov p. E. Simančíkovej a p. R. Vrláka o uznanie špeciálnej 
časti školenia trénerov - počet hodín špecializácie z IDP Ostrava. 
 
VV SKrZ schválil žiadosť trénerom R. Vrlákovi a E. Simančíkovej započítanie hodín špecializovanej prípravy           
na projekte IDP pre školenie trénerov III. stupňa – špecializácia za podmienok: 

- Uhradiť poplatok na účet SKrZ v plnej výške tak ako ostatní frekventanti (I.časť 80 €, ostatné poplatky 
priebežne po určení) 

- Spracovať, odovzdať a obhájiť Záverečnú prácu 
- Absolvovať skúšku zo špeciálnej časti vzdelávania 
- Absolvovať školenie a skúšku zo všeobecnej časti vzdelávania 

Odpoveď na žiadosť zašle GS obom trénerom. 
Z: GS                                          T: ihneď 
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Informácia: 
 
 
 
 
 
Uznesenie č. 051/2017 

 

 

Informácia: 

Na účet SKrZ bola pripísaná z ISU suma 87 050,47 € (suma v USD  93 492,20) uvedená suma je  C- príspevok   
ISU C-2016-2012. Táto suma má byť použitá na sústredenia ISU pre krasokorčuliarov a ich trénerov, na vysielanie 
pretekárov na medzinárodné preteky, na nákup zariadení a podobne.  Do 1.11.2017 je potrebné zaslať na ISU 
vyúčtovanie na čo boli peniaze použité. Nemusia byť všetky peniaze minuté v roku 2017, do vyúčtovania je 
potrebné  uviesť koľko bude minuté v nasledujúcom roku.  
 
VV ukladá GS do termínu 1.11.2017 zaslať na ISU vyúčtovanie na čo boli peniaze použité v roku 2017                   
a do vyúčtovania je potrebné  uviesť koľko bude minuté v nasledujúcom roku.  
Z: GS a hospodár SKrZ                   T: 1.11.2017 
Vyúčtovanie na ISU bolo odoslané dňa 1.11.2017. Vyčerpaných bolo 23 936,50 USD. 

Informácia: 
 
 
 
Uznesenie č. 063/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: 
 

Informácia: 

Členka VV zodpovedná za reprezentáciu pani Hana Töcziková (počas jej funkčného obdobia) v súvislosti                             
so zavedením nových Testov výkonnosti, ako aj s potrebou trénerského seminára v roku 2017 navrhla 
zorganizovať 3 semináre (Bratislava, Banská Bystrica, Košice v termíne august – september 2017) – všetky 
s rovnakým tematickým zameraním – TESTY – prednášky + praktické ukážky na ľade. 
Pani Tőcziková pripravila  finančný rozpočet na túto vzdelávaciu akciu pre trénerov, aby bol súčasťou rozpočtu 
SKrZ na rok 2017. VV schválil predložený návrh. Finančné náklady na akciu uhradí SkrZ. Účastníci zaplatia len 
účastnícky poplatok vo výške 5 €. 
Vzhľadom na množstvo úloh súvisiacich s prípravou nových testov a krátkosť času sa uskutočnia 2 semináre. 
V termíne 15.9.2017 v Bratislave a 16.9. v Košiciach. Prednášajúci budú p. Reitmayerová a p. Tocziková. Okrem 
trénerov, by sa uvedeného seminára mali zúčastniť aj členovia testovacej komisie. 
V tejto súvislosti TMK požiadala TK, RK a organizátora testov v Nitre (KKM Nitra) o presunutie termínu prvých 
testov na neskôr. Všetky zúčastnené strany sa zhodli na termíne 7.-8.10.2017 v Nitre. Touto zmenou získajú 
tréneri a pretekári viac času na prípravu. 
VV SKrZ dáva ZD za úlohu kontrolu uverejnenia videí testov na Youtube.  
Z: HT, ZD               T: v texte 
Splnené. 

Informácia 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie č. 064/2017 
 
 

 

 

Informácia: 

Členka VV zodpovedná za reprezentáciu p. Töcziková počas jej funkčného obdobia v súvislosti so zavedením 
nových TESTOV výkonnosti navrhla, aby všetky prvky z testov výkonnosti boli spracované frekventantmi školenia 
trénerov I. II. III. stupňa – aby tvorili Manuál a následne, aby boli testy spracované na video a boli tak vzdelávacím 
materiálom pre trénerov. 
Materiály od frekventantov školení boli veľmi rôznorodé, ich spracovanie by bolo veľmi zdĺhavé. Okrem toho 
semináre končili až 20.8., takže by sa termín ešte viac predĺžil. TMK musí všetky obrázky a popisy spracovávať 
nanovo, aby boli na požadovanej kvalitatívnej úrovni, čo je jedným z dôvodov, že materiály ešte nie sú kompletné.  
Testy budú postupne zverejnené (popis, video, obrázok) na stránke SKrZ www.kraso.sk a zdielané cez kanál SKrZ 
na Youtube a týmto spôsobom dostupné pre trénerov i pretekárov. Testy č. 8 - 3 (popis+video) budú zverejnené                
do 5.9. 2017, test č. 2 a 1 z technických príčin až po ONT 2017.  
Po skompletizovaní všetkých nahrávok budú materiály dostupné aj na CD a rozposlané na všetky kluby a komisie. 
Z: HT, ZD T: v texte     Z: v texte T: v texte 
Čiastočne splnené. Videá na DVD ešte neboli rozposlané, nachádzajú sa však na Youtube. 

Informácia: 
 
 

Oslava 125. výročia založenia ISU bude 13. -15.10.2017 v sídle ISU v Lausanne. ISU pozýva všetky federácie 
združené v ISU na túto oslavu. ISU poskytuje dotáciu pre účasť jednej osoby vo výške 885 CHF každej federácii. 
Je možná aj účasť viacerých osôb, ale na náklady federácie.  
Oznámenie o účasti je treba zaslať na ISU do konca apríla 2017.  
Z: v texte                                        T:ihneď 
Na ISU bola predbežne oznámená účasť dvoch delegátov. VV ponecháva v kompetencii nového VV túto delegáciu 
zmenšiť alebo rozšíriť podľa potreby. 

Uznesenie č. 066/2017 
 
 

 

 

 

 

Informácia: 

VV schválil účasť kandidátov navrhnutých RK na každoročnom ISU seminári vo Frankfurte, ktorý sa uskutoční           
v júli 2017. Prihlášky, ako aj všetky potrebné dokumenty boli zaslané v dostatočnom predstihu. VV čaká                     

na schválenie účasti ISU pre prihlásených kandidátov - Vladimír Čuchran, Allan Böhm, Zuzana Drnzíková, Tomáš 

Kika, Diana Rišková.  
SKrZ preplatí úspešným účastníkom cestovné náklady v zmysle platného uznesenia. 
ISU prijalo prihlášky všetkých kandidátov SKrZ. 
Z: AS, RK, GS                          T: ihneď 
Náklady boli účastníkom vyplatené v zmysle platného uznesenia. 
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Informácia: 
 
 
 
 
 
 
 
Uznesenie č. 068/2017 

V Dome športu na Junáckej č. 6 sa konalo dňa 04.04.2017 stretnutie vlastníka tejto nehnuteľnosti s predstaviteľmi 
slovenských športových zväzov. Záujemcovia o umiestnenie svojich sekretariátov  v rekonštruovanom Dome 
športu majú svoje požiadavky nahlásiť do 30.04.2017. 
VV zaslal na základe výzvy majiteľa Domu športu, ktorý sa rekonštruuje, oznam, že má záujem sa do tejto budovy 
po rekonštrukcii znovu nasťahovať. VV to považuje za dobré riešenie vzhľadom k tomu, že v budove budú 
umiestnené všetky dôležité organizácie, ako napr. SOV, Múzeum športu, KŠZ a iné. Ako aj veľké kluby. Jednania 
o potrebách miestností z jednotlivých zväzov budú prebiehať počas druhej polovice roka 2017. Plánované 
otvorenie budovy Dom športu je v prvej polovici roku 2018. 
VV schválil a zaslal požiadavku o záujem presťahovať sekretariát SKrZ do nového Domu športu. SKrZ požaduje 
miestnosť o rozmeroch cca 30 m² + skladové priestory cca 10 – 12 m² 
Z: JB,GS                                       T: v texte 

Uznesenie č.089/2017 
 
 
 
 
 
 
Informácia: 

VV schválil nomináciu pretekárov na olympijskú kvalifikáciu Nebelhorn Trophy 2017 nasledovne: 
Muži: Michael Neuman  
Tanečné páry:  Lucie Myslivečková – Lukáš Csölley 
Rozhodca : Vladimír Čuchran 
GS zašle prihlášku na uvedený pretek do požadovaného termínu. 
SKrZ hradí letenky, ubytovanie, stravné a štartovné pre Myslivečkovú, Csölleya, Pelizzolu, Neumana a jeho trénera  
Z: GS                                                       T: v texte 
Na základe nominácie TMK, ktorá vyplynula z výsledku previerok reprezentácie SKrZ, VV SKrZ schválil zmenu 
v kategórii mužov. Súťaže sa zúčastní Marco Klepoch. 

 

Informácia: ISU vydalo ISU Communication 2089, v ktorom je : Stupnica hodnôt (SOV), stupne obtiažnosti (levely) a smernica 
pre určenie stupňa predvedenia (GOE) pre sezónu 2017/2018. ISU Communication 2089 nahrádza 2000. Uloženie 
na web stránku aj v preloženej verzii do SJ zabezpečí GS.  
Z: ZD, GS                                                T: ihneď 

 

Uznesenie č.100/2017  VV ukladá WS spracovať a zverejniť na web stránke zoznam vyznamenaných od existencie SKrZ až doteraz. 
T: máj 2018         Z: WS  

 

Informácia: 
 
 
Informácia: 

VV obdržal v termíne dve žiadosti o ISU Clearance Certifikát. Žiadosť zaslala M. Vinogradová a A.Puškárová. 
Všetky potrebné podklady boli spracované a v termíne zaslané na ISU. 
Z: AS , GS                                                    T: ihneď 
ISU vydalo menovaným certifikáty, ktorých originálne verzie sú založené na zväze, v skenoch boli odoslané na 
klub, resp. priamo žiadateľom. 

 

 

 
     K bodu 2. Rôzne 
 

Uznesenie č.107/2017 
 
 
 
Informácia: 

Na základe výsledku volieb na VZ konanom 3.6.2017 VV ukladá HK vypracovať „Dohody o ukončení zmluvy         
o výkone funkcie“ pre F. Babušíkovú a H. Töczikovú, zároveň ukladá HK pripraviť „Zmluvy o výkone funkcie“         
pre novozvolených členov VV – predseda Jozef Beständig a člen zodpovedný za TMK a repre Zuzana 
Drnzíková.   
Z:  HK                                                   T: 05.06.2017 
Splnené. 

Uznesenie č.108/2017 

 

 

 

Informácia: 

VV schválil vyplácanie odmien trénerke p. Drnzíkovej za trénovanie E. Gabániovej  po dobu 3 mesiacov, t. j.        
od mája do júla 2017 a od augusta do decembra 2017 trénerke p. L. Drahovej. 
VV ukladá HK a GS pripraviť pre p. Z. Drnzíkovú zmluvu a dohodu o pracovnej činnosti na toto obdobie. 
 Z: GS, HK                                                   T: ihneď 

Splnené. 

Uznesenie č.109/2017 
 
 
 
 
 
Informácia: 

Nadácia SOV - Projekt UKÁŽ SA 
VV ukladá GS rozposlať na kluby výzvu o zapojenie sa do projektu SOV Ukáž sa. 
Z: GS                                                         T: ihneď 
Žiadateľ na základe krátkej video-prezentácie sa môže uchádzať o grant Nadácie SOV. Celkovo sa rozdeľuje 
30.000 EUR. VV SKrZ rozhodol o zverejnení výzvy na zapojenie sa do projektu Nadácie SOV. Na základe tejto 
výzvy sa do projektu zapojili sa Ema Gabániová a Simon Fukas.  
Do top 12 bola Nadáciou SOV vybraná Ema Gabániová. O víťazovi sa hlasovalo prostredníctvom sociálnych 
sietí. Umiestnila sa na konečnom 9. mieste a bola finančne ohodnotená. 
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Uznesenie č.110/2017 
 
 
Informácia: 

VV ukladá AS a GS vypracovať informačné listy na ISU, SOV,  SAUŠ, NŠC, STARZ A KŠZ ako aj  ostatným 
inštitúciám s ktorými SKrZ úzko spolupracuje o zmene štatutárneho zástupcu SKrZ.  
Z: GS, AS                                                   T: ihneď 
Informácia bola včas pripravená a partneri SKrZ boli o zmene vo funkcii riadne informovaní.  

Uznesenie č.111/2017 
 
 
 
Poznámka: 

VV schválil objednávky a úhrady faktúr pre kluby Sporting Club Púchov a Sporting Club P. Bystrica z príspevku 
uznanému športu. VV ukladá HK vystaviť objednávky a zaslať na kluby. 
 
Z: HK                                                   T: 12.6.2017 
Objednávky vystavené, faktúry uhradené. 

Uznesenie č.112/2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Informácia: 

VV schválil úhradu cestovných nákladov,  stravného a odmenu pre školiteľov trénerov  H. Töczikovú                           
a S. Končokovú dňa 10.6.2017 v Batislave, 15.7.2017 v Košiciach a 19.8.2017 v Bratislave kedy sa uskutočnia 
obhajoby záverených prác nových trénerov I., II. a III. stupňa. 
VV zároveň schválil v zmysle Ekonomických smerníc SKrZ odmenu pre trénerov, ktorí boli vedúcimi 
záverečných prác  menovite: Z. Drnzíková, E. Križková  S. Končoková , I. Reitmayerová, Ľ. Remiš,  S. Grinčová, 
E. Takáčová,  
M. Bokor, Z. Horoščáková, P. Nétryová, H. Töcziková. Zároveň schválil odmenu pre H. Töczikovú a S. 
Končokovú za vedenie obhajoby záverečných prác. VV ukladá hospodárovi SKrZ zabezpečiť vypracovanie 
dohôd o vykonaní práce a spracovanie a úhradu cestových nákladov a stravného pre školiteľov H. Töczikovú 
a S. Končokovú. 
Z: GS, HK                                                   T: v texte 
Splnené. 

Uznesenie č.113/2017 
 

 

 

 

 

Informácia: 

VV schválil znenie zmlúv pre pretekárov – reprezentantov a výber, zároveň schválil znenie zmlúv pre trénerov. 
VV ukladá HK pripraviť zmluvy pre pretekárov a trénerov, pre trénerov aj dohody o pracovnej činnosti  činnosti  a 
zaslanie všetkým trénerom pretekárom, ktorí boli zaradení na základe splnených kritérií do repre a výberu na 
podpis. 
 
Z:  HK                                                 T: 20.6.2017 
Splnené. 

Uznesenie č.114/2017 VV schválil návrh ZD, aby TMK pracovalo do septembra v zložení P. Nétryová, E. Simančíková a Z. Drnzíková.        
VV zároveň schválil, aby  p. Reitmayerová a p. Töcziková pripravili testy po odbornej stránke počas sústredenia 
v KE v dňoch 16.-22.7.2017.  VV zároveň schválil  úhradu nákladov za prenájom ľadovej plochy v počte 6 hodín, 
z ktorého sa časť vyčerpá v Košiciach počas natáčania testov. 
Z: v texte           T: v texte 

Uznesenie č.115/2017 
 

 

 

VV schválil doplnenie pretekárov do počtu 20 na tanečné sústredenie v Košiciach konané 25.-30.6.2017  
o nasledoných pretekárov: František Kurimský, Kristián Kozma, Paulína Bieliková, Terézia Kurimská, Andrea 
Gaálová. 
Z:  v texte                                       T: v texte 

Uznesenie č.116/2017 
 
 
Informácia: 

VV schválil oneskorenú žiadosť o Clearance certifikát pre pretekárku Karin Pužankovú. VV ukladá AS preveriť 
správnosť predloženej dokumentáciu na ISU. 
Z:  AS                                                T: 30.6.2017 
AS po komunikácii s ISU tlmočila žiadateľom požiadavku ISU o predloženie dodatočnej dokumentácie, ktorú 
však žiadateľka napriek výzve nestihla včas predložiť.  

Uznesenie č.117/2017 
 
 
 
Informácia: 

VV schválil, že organizovaním Ondrej Nepela Trophy poverí KŠK Slovan Bratislava. VV ukladá GS pripraviť        
do 15.6.2017 Poverovací list pre klub.  
Do 15.8.2017  
Z:  GS, JB                                                 T: v texte 
Poverovací list vystavený. Jeden exemplár založený na sekretariáte. 

Uznesenie č.118/2017 
 
 

 

 

 

Informácia: 

Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru GS ku 30.06.2017 VV na WEB stránke SKrZ zverejnil oznámenie           
o výberovom  konaní na nového GS v termíne do 20.6.2017. Na základe zverejneného výberového konania sa 
prihlásili dvaja kandidáti. Dňa 22.6.2017 sa uskutočnil pohovor s oboma kandidátmi, členovia VV rozhodli že 
novým generálnym sekretárom bude  Csaba Kürti, ktorý na miesto GS nastúpi k 1.7.2017 na dobu určitú 1 rok. 
VV ukladá HK pripraviť pracovnú zmluvu s pracovnou náplňou.  
Z:  HK                                                 T: 30.6.2017 

Splnené. 
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Uznesenie č.119/2017 

 

 

Poznámka: 

VV ukladá ZD v spolupráci s TMK pripraviť návrh  kritérií nominácií na JGP v sezóne 2017/2018 (Salzburg, 
Zagreb, Gdansk) a tiež na ISU Challenger série. 
Z:  ZD, TMK                                               T: 30.08.2017 

Splnené. 

Uznesenie č.120/2017 

 
VV schválil úhrady faktúr pre nasledovných dodávateľov: Websupport za prevádzku zväzového WEBu na ďalšie 
ročné obdobie, ORANGE fa za telefóny členov VV a GS, Forespo – prenájom miestností pre SKrZ, TK Ellegance 
Košice – spoločenské tance na sústredení v Košiciach súhlas s navýšením o DPH.  
Z:  HK                                                 T: 20.6.2017 

Uznesenie č.121/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informácia: 

Na základe zmluvy s MŠVVaŠ SR podľa článu 5 Podmienky a obdobie použitia Príspevku je SKrZ povinný 
vypracovať a predložiť nasledovné: 
a) kritériá na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s talentovanou mládežou pre daný šport, 
b)zoznam významných alebo iných medzinárodných podujatí, ktoré Prijímateľ organizuje v roku 2017                        
a o organizovanie ktorých sa uchádza alebo už má pridelené na najbližšie dva roky. 
VV ukladá ZD vypracovať kritériá na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s talentovanou mládežou 
pre krasokorčuľovanie a AS ukladá pripraviť zoznam  významných alebo iných medzinárodných podujatí, ktoré 
SKrZ organizuje v roku 2017 a o organizovanie ktorých sa uchádza alebo už má pridelené na najbližšie dva roky. 
Z: ZD, AS                             T: do 30.6.2017  
Informácia na MŠVVaŠ SR bola na obidva body zaslaná v stanovenom termíne. 

Uznesenie č.122/2017 VV schválil prijatie OZ Skating Dream DRJ Vranov Bulls – predseda p.Rudolf Riška, štatutár Diana Rišková           
za dočasného člena SKrZ. 

Uznesenie č. 123/2017 
 
 
 
 
Informácia: 

VV na základe žiadosti pani Lucii Bullovej o prestup  E. Gabániovej rozhodol po zvážení všetkých okolností tak, 
že výšku Výchovného stanovuje na 50 % bežnej výšky sumy podľa sadzobníka poplatkov, teda na 249 EUR.  
Dňa 14.7.2017 predseda KŠK Slovan Bratislava, pani Jánošová, zaslala na sekretariát SKrZ potvrdenie                  
o úhrade. 
Z: TK, VV                  T: ihneď 
Podpisom prestupu a pripísaním platby na účet materského klubu je prestup platný.  

Informácia: Dňa 9.7.2017 L. Csölley oznámil, že sa tanečný pár  rozhodol vzhľadom na zmeny na zimnom štadióne v Milane 
kde trénujú  o zmenu trenérského tímu a prejsť k novému tímu pod vedením Barbary Fusar Poli.  
VV vzal ich rozhodnutie na vedomie. 

Informácia: Dňa 11.7.2017 bola na sekretariát SKrZ doručená poštová zásielka od Hlavnej kontrolórky športu pani 
Fisterovej, ktorej obsahom boli povinnosti o zverejňovaní informácií národnými športovými zväzmi. Do 10.9.2017 
je potrebné zaslať písomnú informáciu o webovom sídle SKrZ s presným odkazom na jednotlivé zverejňované 
údaje. Do 15.9.2017 je potrebné skontrolovať úplnosť zverejňovaných údajov na internetový stránkach SKrZ          
a v prípade absencie alebo nesprávnosti niektorých údajov ich doplniť, opraviť. Po tomto termíne bude Hlavná 
kotrolórka vykonávať kontrolu dodržiavania právnych predpisov v súvislosti so športovou činnosťou a kontrolovať 
plnenie povinností športových organizácií v súlade s paragrafom 61 ods. 1 písm. h) a j) zákona o športe.  
Dňa 9.8.2017 sa Predseda SKrZ a GS zúčastnili stretnutia s Hl. kontrolórom športu a dohodli sa na ďalšej 
spolupráci. Súčasťou programu VZ dňa 9.9.2017 bude prednáška/školenie pani Fisterovej o novom Zákone         
o športe. Zároveň sa dňa 31.8.2017 zúčastní predseda SKrZ a GS na pracovnom stretnutí, ktorého predmetom 
budú povinnosti k zverejňovaniu údajov. 

Informácia: Dňa 12.07.2017 bol predsedom SKrZ podpísný dodatok k zmluve č. 8497383 o prenájme hotelových izieb. 
Predmetom dodatku je úprava pôvodných ústanovení o cenách za prenájom hotelových izieb. V rovnaký deň 
bola uhradená zálohová platba za ubytovanie počas ONT v sume 45 889,20 €.  

Uznesenie č. 124/2017 
 
 
 
Informácia: 

Dňa 13.07.2017 požiadal predseda KrO ŠKP, pán Jaroslav Burian, o účasť na Nebelhorn Trophy 2017 
v Oberstdorfe konané v dňoch 27.-30.9.2017, na vlastné náklady. Žiadosť bola schválená VV SKrZ a zároveň 
schválila aj nomináciu ďalšieho team official v osobe predsedu SKrZ, pána Jozefa Beständiga. 
Z:GS                   T: ihned  
Náklady na cestu a ubytovanie budú pánovi Burianovi refakturované. 

Uznesenie č. 125/2017 
 
 
Informácia: 

Na základe požadavky od KŠK Slovan Bratislava VV schválil zaslanie na ISU prihlášku na organizovanie JGP 
v Bratislave v roku 2018. VV ukladá za úlohu GS pripraviť a zaslať prihlášku na ISU v stanovenom termíne. 
Z: GS                  T: 15.07.2017  
Dňa 19.10.2017 bolo zo strany ISU potvrdené, že na základe podanej prihlášky bola SKrZ pridelená organizácia 
ISU JGP 2018 v Bratislave, vrátane kategórie športových dvojíc. Termín: 22. – 25. August 2018. 

Uznesenie č. 126/2017 
 

VV schválil pre tanečný pár Myslivečková – Csölley zálohu na športovú  prípravu na letné obdobie, zároveň 
schválil úhradu predložených vyúčtovaní za športovú prípravu pre tanečný pár, Rajičovú, Neumana, Gabániovú 
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a Kršňáka.    
Z: HK                  T:ihneď 

Uznesenie č. 127/2017 
 
 
 
 
Informácia: 

Dňa 28.07.2017 pán Rajič požiadal GS o nomináciu Nicole Rajičovej na Slovenia Open 2017, konané v Celje 
v dňoch 2.-3.9.2017 . VV SKrZ jej účasť na pretekoch schválil ako aj úhradu štartovného poplatku, úhradu 
nákladov za ubytovanie, letenky a stravné a prenájom auta z Ljubljany do Celje a späť pre pretekárku a trénera 
p. Rajiča. 
Z: GS, HK             T: ihned 
Náklady boli preplatené v plnej výške v súlade s uznesením. 

Uznesenie č. 128/2017 

 
 
 
 
 
Informácia: 

Trénerka tanečného páru Myslivečková/Csölley, pani Barbara Fusar Poli, informovala predsedu SKrZ, že majú 
záujem o štart na Lombardia Trophy 2017 v Bergame konané v dňoch 13.-16.9.2017. VV SKrZ ich účasť 
schválil. Zároveň bola schválená účasť pána Vladimíra Čuchrana, ako team official. SKrZ hradí pretekárom       
a trénerke cestovné, stravné a ubytovanie v prípade potreby a štartovné. V. Čuchranovi hradí letenku, 
ubytovanie a stravné 
Z:GS                 T: ihned  
Náklady na cestu a stravné boli uhradené pretekárom a cestovné pre rozhodcu v zmysle tohto uznesenia. 

Uznesenie č. 129/2017 

 
VV SKrZ rozhodol, že sa Valné Zhromaždenie dňa 9.9.2017 bude konať v Dome Odborov v Žiline.  Oznámenie 
o konaní VZ bolo zaslané klubom dňa 8.8.2017. VV schválil program VZ, úhradu cestovnýh nákladov                         
a občerstvenia v zmysle ES SKrZ 
Z: VV, GS                  T:ihneď 

 
Uznesenie č. 130/2017 

 
VV SKrZ schválil na základe pozvánky účasť Nicole Rajičovej a jedného rozhodcu na nasledovných pretekoch: 
Skate America 2017, NHK Trophy 2017. Účasť bola potvrdená organizátorom oboch podujatí. SKrZ hradí 
trénerovi na oba preteky letenky, ubytovanie a stravné. Pretekárke hradí všetky náklady organizátor pretekov. 
Z: VV, GS              T: ihned 

Uznesenie č. 131/2017 

 
Dňa 10.08.2017 sa predseda SKrZ zúčastnil stretnutia s Výkonným riaditeľom SOV, pánom Ásványim. Dňa 
26.08.2017 sa v priestoroch ľadovej plochy obchodného centra Avion uskutoční promo akcia na show Jevgenija 
Pluščenka, v rámci ktorého mu SOV odovzdá šek v hodnote 1.000 €, ktorý má následne Pluščenko odovzdať 
slovenskému krasokorčuliarovi. VV SKrZ vybrala na túto príležitosť Lukáša Václavíka.  
Z: VV, GS             T: 14.08.2017  

Uznesenie č. 132/2017 
 

Dňa 10.08.2017 po schválení VV predseda SKrZ podpísal dodatok ku zmluve s hotelom Lindner ohľadom stravy 
a banketu týkajúce sa ONT 2017, zároveň bola zaplatená zálohová faktúra na 50% celkových nákladov.  
Z: VV, GS             T: 14.08.2017 

Uznesenie č. 133/2017 VV schválil program na VZ SKrZ a ukladá za úlohu GS odoslať program na kluby a komisie 
Z: GS                  T: 25.8.2017 

Uznesenie č. 134/2017 

 
 
 
 
Informácia: 

Predseda a hospodár SKrZ  po spoločnom rokovaní s p. Jánošovou, ktoré sa konalo 17.8.2017 v priestoroch 
SKrZ pripravili návrh Zmluvy za akých podmienok sa budú preteky Ondrej Nepela Trophy 2017 financovať.             
VV  znenie zmluvy schválil a zaslal na podpis klubu. 
Do 20.8.2017  
Z:  GS, JB, HK         T: v texte 
Zmluva bola spracovaná a zaslaná na podpis KŠK Slovanu BA. 

Informácia: Program 25th ONT bol dolnený o krst knihy o Ondrejovi Nepelovi, ktorý sa uskutoční v priestoroch ZŠ O. 
Nepelu pred vyvrcholením súťaže mužskej kategórie.  
 

Uznesenie č. 135/2017   VV SKrZ ukladá lokálnemu organizátorovi KC Košice Four National Championship za úlohu vypracovať plán 
organizácie a rozpočtu súťaže. 
Z: HT    T: 31.08.2017 
 

Uznesenie č. 136/2017 VV SKrZ ukladá za úlohu AS a GS pripraviť výzvu pre vysoké školy s masmediálnym zameraním na vytvorenie 
koncepcie kompletnej prerábky internetovej stránky SKrZ. 
Z: AS, GS             T: 31.08.2017 

 
Uznesenie č. 137/2017 VV SKrz schvaľuje výrobu tašiek pre účely prezentácie zväzu a uloženia darov, vizitiek pre členov VV SKrZ 

a GS. 
Z: GS                     T: 14.09.2017 

 
Uznesenie č. 138/2017    
 
 
Informácia: 

VV schválil výrobu a nákup reprezentačných búnd pre pretekárov reprezentujúcich SR na medzinárodných 
podujatiach. 
Z: JB, ZD                 T: 20.09.2017 
Splnené. 

Uznesenie č. 139/2017 VV schválil vypísanie výberového konania na účtovnú firmu, ktorá agendu prevezme po ukončení činnosti 
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aktuálnej účtovnej firmy. 
Z: GS                    T: ihneď 

Uznesenie č. 140/2017 VV ukladá RK za úlohu zaviesť evidenciu rozhodcov minimálne v tomto rozsahu: meno, priezvisko, súčasná 
kvalifikácia, platnosť súčasnej kvalifikácie, odrozhodované preteky v aktuálnej a minulých sezónach. 
Z: RK                   T: ihneď 

Informácia: SOV požiadal SKrZ o sprostredkovanie kontaktu na rodiča Nicole Rajičovej ohľadom novej stratégie propagácie 
olympijského tímu SR na ZOH 2018. V priebehu konania ONT 2017 bude v spolupráci s SOV menovaná 
pripravovať materiály na marketingovú činnosť. 

Informácia: Starosta mestskej časti Bratislava - Nové Mesto požiadal SKrZ  v súvislosti so zamýšľanou výstavbou 
multifunkčného parku športu a oddychu s cieľom propagácie športovej časti tohto parku. VV sa rozhodol osloviť 
členské kluby v BSK v prípade záujmu podporiť tento projekt. 

Uznesenie č. 141/2017 VV SKrZ schváli a ukladá za úlohu HK pripraviť zmluvu s Petrou Nétryovou, ktorej pracovnou náplňou bude 
príprava článkov a fotodokumentácie z rôznych podujatí organizovaných SKrZ alebo členskými klubmi SKrZ 
s cieľom propagácie krasokorčuľovania na internetovej stránke SKrZ a sociálnych sieťach. 
VV ukladá za úlohu HK pripraviť dohodu o pracovnej činnosti. 
Z: HK                     T: ihneď 

Uznesenie č. 142/2017 
 
 
Informácia: 

VV SKrZ rozhodol o vypovedaní Zmluvy s SPR Media bez uvedenia dôvodu k 31.07.2017. VV ukladá za úlohu 
JB kontaktovať zástupcu SPR Media za účelom stretnutia a nájdenia inej možnosti spolupráce.  
Z: JB          T: 25.08.2017 
Splnené. 

Uznesenie č. 143/2017 VV SKrZ ukladá za úlohu JB kontaktovať zástupcov SZĽH za účelom zistenia možnosti využívať zimné štadióny 
rekonštruované z prostriedkov Úradu Vlády SR. 
Z: JB       T: 08.09.2017 
 

Uznesenie č. 144/2017 
 
 
Informácia: 

VV SKrZ schvaľuje objednávku na audit účtov týkajúcich sa ME 2016 a odmenu za odvedenú prácu vo výške 
500 € pre audítorku. 
Z: HK          T: 09.09.2017  
Výsledok auditu účtov týkajúcich sa ME 2016 bol schválený VV SKrZ a zaslaný na ISU dňa 13.09.2017. 

Uznesenie č. 145/2017 VV SKrZ schválil úhradu nákladov na previerky pretekárov 19.8.2017 v Bratislave  nasledovne: 
Pretekári: 
S. Hugec a M. Neuman – letenku z miesta trvalého pobytu do BA a späť,  
J. Kršňákovi, E. Gabániovej, Biance Srbeckej cestovné vlakom II. triedy z miesta trvalého pobytu do Bratislavy 
a späť 
VV schválil komisiu v zložení: H. Bašová, A. Domanská, Z. Horoščáková, Z. Drnzíková, W. Stankovianska, 
obsluha ISU Judging systému K. Kelschová, uvedeným osobám hradí SKrZ odmeny v zmysle ES SKrZ, 
cestovné  a stravné mimo bratislavským účastníkom. 
VV schválil úhradu cestovných nákladov, stravné a ubytovanie pre členov VV – Kažimírová, A. Simančíková, 
Členke TMK E. Simančíkovej. 
Zároveň schválil úhradu nákladov za prenájom ľadovej plochy, ozvučenie haly a presscentrum na zimnom 
štadióne O. Nepelu formou refakturácie prostredníctvom KŠK Slovan Bratislava 
Z: HK               T: ihneď 

Uznesenie č. 146/2017 VV SKrZ schválil úhradu nákladov pre členov TK za cestovné, ubytovanie, stravné a občerstvenia konané 
19.8.2017 v Bratislave a odmeny za zasadnutie v zmysle ES SKrZ. 
Z: HK             T: ihneď 

Uznesenie č. 147/2017 VV SKrZ schválil úhradu faktúry za ubytovanie a nákup prezentov pri príležitosti ukončenia IDP Ostrava 

Uznesenie č. 148/2017 VV SKrZ schválil nomináciu na ISU JGP – Cup of Austria, konané v Salzburbu  30.8.- 2.9.2017 nasledovne: 
pretekárka Silvia Hugec, trénerka Ann Eidson, SKrZ hradí obom letenky, trénerke ubytovanie a stravné                     
a prenájom auta a náklady na motorové vozidlo z Mníchova do Salzburgu a späť.  
Rozhodca a vedúci výpravy: Wanda Stankovianska, ktorej SKrZ hradí cestovné náklady vlastným autom (počet 
km x0,183), ako aj diaľničné poplatky a parkovné. 
Z: GS, HK          T: ihneď 

Uznesenie č. 149/2017 
 
 
 
 
 
Informácia: 

VV SKrZ schválil nomináciu na Nebelhorn Trophy 2017 v Oberstdorfe konané v dňoch 27.-30.9.2017 
nasledovne: 
Tanečný pár Myslivečková – Csölley a ich trénerka, v kategórii muži Marco Klepoch, náhradník Michael 
Neuman, rozhodca – Vladimír Čuchran ako náhradník. SKrZ hradí všetkým nominovaným cestovné,  
ubytovanie a stravné a pretekárom štartovné. 
Z: GS,HK              T: ihneď 
VV SKrZ rozhodol o zrušení nominácie v kategórii mužov z dôvodu nepostačujúcej výkonnosti nominovaných 
pretekárov. 

Uznesenie č. 150/2017 VV SKrZ schválil nomináciu a objednávku na nákup letenky pre rozhodkyňu H. Fialkovú na ISU JGP v Gdaňsku 
v Poľsku v dňoch 4.-7.10.2017. 
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Z: GS, HK              T: ihneď 

Uznesenie č. 151/2017 VV SKrZ schválil, na základe predvedeného výkonu na previerkach, finančnú podporu pre ŠD Tereza 
Zendulková – Simon Fukas pre rok 2017 vo výške 1000 € a úhradu štartovného, ubytovania a stravného           
na jeden medzinárodný pretek v sezóne 2017/2018. VV ukladá HK za úlohu vypracovať Zmluvu. 
Z: HK, GS              T: ihneď 

Uznesenie č. 152/2017 VV SKrZ schváli zloženie novej TMK – Zuzana Drnzíková, Iveta Reitmayerová, Rastislav Vrlák, Jana 
Omelinová, Hana Tőcziková. 
Z: ZD   T: ihneď 

Uznesenie č. 153/2017 VV SKrZ súhlasil s natočením testov č.2 a č.1. Natáčanie bude prebiehať po 25th Ondrej Nepela Trophy na 
zimnom štadióne O. Nepelu. Natáčať ho bude TMK v spolupráci so Silviou Hugec. VV SKrZ zároveň schválil 
úhradu faktúry za prenájom ľadovej plochy počas natáčania testov. 
Z: ZD   T: 26.08.2017 

Uznesenie č. 154/2017 Dňa 24.08.2017 pani H. Töcziková požiadala VV SKrZ o vystavenie potvrdenia pre pána Adama Dzambu na 
základe získania kvalifikácie trénera I. stupňa. Potvrdenie je potrebné na rozbehnutie činnosti v oblasti 
trénovania a na podpis zmluvy o spolupráci medzi trénerom a hokejovým klubom. VV schválil vystavenie 
potvrdenia, ktoré bude odoslané menovanej osobe a zároveň hokejovému klubu HC 46 Bardejov. 
Z: GS   T: ihneď 

Uznesenie č. 155/2017 VV SKrZ schválil termín konania seminára trénerov dňa 15.09.2017 v Bratislave a 16.09.2017 v Košiciach. VV 
SKrZ zároveň schválil úhradu faktúry za školiace priestory v Hoteli Premium Business Hotel a prenájom ľadovej 
plochy na ZŠ O. Nepelu pre testy v Bratislave a úhradu faktúry za prenájom ľadovej plochy v Košiciach. Pre 
školiteľov p. Töczikovú, p. Reitmayerovú bolo schválené preplatenie cestovných nákladov a stravného 
a odmena podľa ekonomických smerníc SKrZ. VV SKrZ v súvislosti s testami konaných v BA súhlasil 
s vystavením poverovacieho listu pre KŠK Slovan Bratislava na zabezpečenie priestorov a ľadovej plochy na ZŠ 
O. Nepleu. 
Z: GS, ZD   T: ihneď 

Uznesenie č. 156/2017 VV SKrZ schválil nomináciu rozhodcov na nasledovné preteky zo série ISU Grand Prix: NHK Trophy Japonsko 
10.11.2017 – 12.11.2017: Igor Prokop, náhradník – Vladimír Čuhran, Bridgestone Skate America 24.11.2017 – 
26.11.2017: Adriana Domanská, náhradníci – Allan Böhm, Wanda Stankovianska. 
Z: GS,RK   T: ihneď 

Informácia: Dňa 09.09.2017 sa v Dome Odborov v Žiline konalo Valné Zhromaždenie SKrZ. Počas VZ boli zvolení noví 
členovia VV: podpredseda, člen zodpovedný medzinárodnú činnosť, pán Vladimír Čuchran a členka 
zodpovedná za ekonomiku a hospodárenie, pani Ľubica Paveleková. Zároveň boli zvolení aj noví predsedovia 
a členovia KK (predseda Jaroslav Burian, členovia Helena Kažimírová a Marta Poljaková), DK (predseda Ivan 
Jakubovič, členovia Ľudmila Komárová a Karol Schlesinger), KRS (členovia Katarína Ondášová, Andrea 
Ridošková, Pavel Miháľ). 
VV SKrZ dáva za úlohu vypracovať nové pracovné zmluvy pre zvolených členov VV a komisií a zároveň  
vypracovať dohody o ukončení pracovného vzťahu pre končiacich členov VV a komisií. 
Z:GS   T: ihneď 

Informácia: Dňa 13.09.2017 sa v priestoroch ZŠ O. Nepelu konala tlačová konferencia za účasti viceprimátorky mesta 
Bratislava, Ivety Plšekovej, autora knihy o Ondrejovi Nepelovi, pána Júliusa Ševčíka, spisovateľky Evy 
Bacigalovej, predsedu SKrZ, Jozefa Beständiga a predsedu OV ONT Zuzany Jánošovej. Témou tlačovej 
konferencie boli blížiace sa preteky 25th Ondrej Nepela Trophy, krst knihy o Ondrejovi Nepelovi a ZOH 2018 
v PyeongChangu. 

Uznesenie č. 157/2017 VV SKrZ schváli úhradu prevádzkových faktúra za obdobie 09/2017 a 10/2017 pre Orange (telekomunikačné 
služby), Slovanet (internetové pripojenie), Forespo Dunaj (prenájom kancelársky priestorov na Záhradníckej 
95),  Unionsoft (základný modul Membery). VV SKrZ schváli úhradu ďalších faktúr: STARZ (prenájom haly 
počas ONT), Kovecom (tonery do tlačiarní na sekretariáte SKrZ), Sky4U (letenky pre V. Čuchrana a J. 
Beständiga na ISU 125th anniversary), PRO Music (3 ks. Slúchadiel k rozhodcovskému systému), Dom 
Odborov Žilina (prenájom priestorov počas VZ 09.09.2017 a za občerstvenie) a refakturáciu za medaile a trofeje 
pre víťazov ONT na základe Zmluvy medzi SKrZ a KŠK Slovan Bratislava o organizovaní 25th Ondrej Nepela 
Trophy. 
Z: GS, LP   T:ihneď 

Uznesenie č. 158/2017 VV SKrZ schválil vystavenie objednávok a úhradu faktúr z prostriedkov PUŠ (šport mládeže do 23 rokov) pre 
nasledjúce kluby: KC Košice (prenájom ľadovej plochy),  KKM Nitra (prenájom ľadovej plochy), KK Trnava 
(hodiny pohybovo tanečnej prípravy),  KK Púchov (prenájom ľadovej plochy), FSC Žilina (prenájom ľadovej 
plochy), HK Nitra Kraso (prenájom  ľadovej plochy), Kraso Trenčín (prenájom ľadovej plochy), KK Detva 
(prenájom ľadovej plochy). 
Z:GS, LP   T: ihneď 

Uznesenie č. 159/2017 VV SKrZ schváli úhradu faktúry za prenájom priestorov a ubytovanie počas seminára rozhodcov v Terchovej. 
Zároveň schválil preplatenie cestovných nákladov a stravného pre školiteľov (Lenka Bohunická, Monika 
Kuštárová, Petra Nétryová, Hedviga Fialková).  
Z: GS, LP   T: ihneď 
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Informácia: 
 
 
Uznesenie č. 160/2017 

Dňa 7.9.2017 sa v priestoroch uskutočnilo výberové konanie na novú účtovnícku firmu. Do výberového konania 
sa prihlásil 1 kandidát. Zástupcovia V4 Partners s.r.o. sa pohovoru zúčastnili v zložení Vladimír Baluškaa 
DominikaKarlíková (konatelia spoločnosti). 
VV SKrZ na základe úspešného osobného pohovoru rozhodlo o uzavretí zmluvy o spolupráci medzi SKrZ a V4 
Partners, s.r.o. VV SKrZ dáva za úlohu GS vypracovať zmluvu  a oznámenie o ukončení zmluvy medzi 
doterajšou účtovníckou firmou. 
Z: GS  T: 30.09.2017 

Uznesnie č. 161/2017 VV SKrZ súhlasil s nomináciou pretekárov na nasledovné preteky: 
Golden Bear Zagreb: Marco Klepoch (VV SKrZ preplatí pretekárovi štartovné, cestovné náklady, ubytovanie, 
stravné). 
Denkova Staviski Cup 2017 Sofia a Volvo Open Cup 2017 Riga: Miachael Neuman (VV SKrZ preplatí 
pretekárovi štartovné za pretek Volvo Open Cup 2017 v Rige, ostatné poplatky si hradí pretekár z vlastných 
zdrojov). 
Warsaw Cup 2017 – Jakub Kršňák (pretekárovi sa preplatia štartovné, cestovné náklady, ubytovanie, stravné). 
Rozhodca – Vladimír Čuchran (preplatia sa cestovné náklady). 
Z: ZD, GS   T: ihneď 

Uznesenie č. 162/2017 Na základe úspešnej kvalifikácie tanečného páru Lucie Myslivečková/Lukáš Csölley na ZOH PyeongChang 
2018 VV SKrZ schválil na základe uznesenia č. 079/2017 navýšenie finančnej podpory na športovú prípravu  
o 3000 EUR z vlastných finančných zdrojov. VV SKrZ dáva za úlohu GS pripraviť dodatok č. 2 k Zmluve č. 
1/2017/repre. 
Z: GS   T: ihneď 

Informácia: Dňa 2.10.2017bola na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podaná žiadosť 
o príspevok uznanému športu. Na základe predbežne zaslaných informácií a zverejneného výpočtu, ktorý je do 
30.11.2017 objektom verejnej kontroly, na krasokorčuľovanie ministerstvo prispeje v roku 2018 sumou 229 894 
EUR.  

Uznesenie č. 163/2017 VV SKrZ schválil po skončení skúšobnej doby dňa 30.09.2017 navýšenie dohodnutej mzdy pre GS z 1100 eur 
na 1200 eur (v hrubom) od 01.10.2017 a zmenu pracovnej zmluvy z doby určitej na dobu neurčitú. VV SKrZ 
dáva za úlohu LP vypracovať dodatok k pracovnej zmluve. 
Z: LP, JB   T: ihneď 

Uznesenie č. 164/2017 

 

 

 
 
Informácia: 

Na sekretariát SKrZ bola doručená od Slovenskej Asociácie Akademického športu výzva na predkladanie 
žiadostí na Výkonnostný príspevok pre akademického reprezentanta. Na základe rozhodnutia VV SKrZ bola 
žiadosť preposlaná Nicole Rajičovej, Marcovi Klepochovi a Michaelovi Neumanovi. Vyplnené žiadosti zaslali na 
sekretariát Nicole Rajičová a Marco Klepoch. 
Z: GS, ZD   T: ihneď (termín na zaslanie žiadosti do 31.10.2017) 
Vyplnené žiadosti boli odoslané Asociácii do stanoveného termínu. 

Uznesenia č. 165/2017 VV SKrZ dáva za úlohu VČ prezistiť možnosti propagácie medzinárodných majstrovstiev Four Nationals 
Championships 2018 v Košiciach. 
Z: VČ   T: ihneď 

 

V Bratislave: 23.10.2017 
Zapísali: členovia VV 


