
                                  

                                                   
 
 

Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu konaného 

dňa 19.05.2018 v kongresovej sále hotela LUX v Banskej Bystrici 

 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny  

 

Program zasadnutia: 

 

1. Otvorenie 

2. Schválenie pracovného predsedníctva 

3. Voľba pracovných komisií 

4. Odovzdanie pohárov víťazom Pohára klubov a odovzdanie vyznamenaní 

5. Správa mandátovej komisie 

6. Schválenie Rokovacieho poriadku 

7. Schválenie Programu VZ SKrZ 

8. Správa o činnosti VV SKrZ a plnení hlavných úloh z VZ 2017 

9. Správa o činnosti v medzinárodnej oblasti 

10. Správa o činnosti TMK 

11. Správa o činnosti VZŽ a TK 

12. Správa o hospodárení SKrZ za rok 2017 a schválenie audítora, auditu a Výročnej správy za 

rok 2017 

13. Správa Kontrolnej komisie pri SKrZ za rok 2017 

14. Správa Disciplinárnej komisie pri SKrZ za rok 2017 

15. Hlavné úlohy pre rok 2018 

16. Správa o prípravách JGP 2018 

17. GDPR – stav (ochrana osobných údajov a bezpečnostný projekt) 

18. Návrh rozpočtu SKrZ na rok 2018 

19. Prerokovanie a schválenie návrhov úprav Smerníc SKrZ 

20. Prijímanie klubov – dočasných členov SKrZ za riadnych kolektívnych členov SKrZ 

21. Diskusia 

22. Návrh uznesení z VZ SKrZ 

23. Záver 

 

K bodu č. 1: Otvorenie 

 

(Začiatok rokovania o 9:40 hod, prítomných 38 delegátov s hlasom rozhodujúcim) 

Predseda SKrZ, pán Ing. Jozef Beständig otvoril Valné zhromaždenie a privítal delegátov. Následne 

odovzdal slovo pani Wande Stankovianskej, členke VV SKrZ zodpovednej za Vnútrozväzový život, 

ktorá bola poverená viesť rokovanie Valného zhromaždenia SKrZ. 

 

K bodu č. 2: Schválenie pracovného predsedníctva 

 

Za pracovné predsedníctvo boli jednomyseľne schválení členovia VV SKrZ v zložení Jozef Beständig, 

Vladimír Čuchran, Wanda Stankovianska, Zuzana Drnzíková a Ľubica Paveleková. (za: 38, proti: 0, 

zdržali sa: 0).  



                                  

                                                   
 
 

K bodu č. 3: Voľba pracovných komisií 

 

Do Mandátovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Karol Schlesinger, Helena Zamborská a Iveta 

Benzová. (za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Do Návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Katarína Kelschová, Martin Letenay, Petra Nétryová 

(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Zloženie Mandátovej aj Návrhovej komisie bolo jednomyseľne schválené. Mandátová komisia opúšťa 

rokovaciu sálu kvôli spracovaniu správy. 

 

K bodu č. 4: Odovzdanie pohárov víťazom Pohára klubov a odovzdanie vyznamenaní 

 

Predseda SKrZ, p. Beständig pristúpil k odovzdávaniu ocenení a vyznamenaní.  

Zoznam vyznamenaných členov SKrZ: 

 Zuzana Babiaková (čestné uznanie) 

 Martin Letenay (čestné uznanie) 

 Jozef Beständig (čestné uznanie) – ocenenie odovzdala členka zodpovedná za VZŽ 

 Igor Krokavec (čestné uznanie) 

 Ivan Jakubovič (ďakovný list) 

 Lenka Bohunická (ďakovný list) 

 Felicitas Babušíková (ďakovný list) 

 Viera Gábrišová (ďakovný list) 

 Agnesa Búřilová (ďakovný list) 

 Linda Zamborská (bronzová plaketa) 

 Svetlana Bálintová (bronzová plaketa) 

 Jaroslav Burian (bronzová plaketa) 

 Bibiána Srbecká (bronzová plaketa) 

 Ľuba Čížová (bronzová plaketa) 

 Krasokorčuliarsky klub Kraso Prešov (zlatá plaketa) 

 Elena Michalková (zlatá plaketa) 

 Kraso Centrum Košice (zlatá plaketa) 

 Adriana Domanská (pamätná plaketa) 

 Helena Zamborská (pamätná plaketa) 

 Ľudmila Komárová (pamätná plaketa) 

 Helena Kažimírová (pamätná plaketa) 

 Marta Poljaková (pamätná plaketa) 

 

Následne boli vyhlásení víťazi Poháru klubov a boli odovzdané poháre: 

 1. miesto: Kraso Trenčín  

 2. miesto: KrO ŠKP Bratislava 

 3. miesto: Kraso Hamíkovo 

 

 

 



                                  

                                                   
 
 

K bodu č. 5: Správa Mandátovej komisie 

 

Pani Zamborská predniesla správu mandátovej komisie. Z 51 pozvaných delegátov s hlasom 

rozhodujúcim bolo prítomných o 10:00 hod 38 delegátov s hlasom rozhodujúcim a z 18 pozvaných 

delegátov s hlasom poradným bolo prítomných 14 delegátov. Na základe uvedených skutočností 

Mandátová komisia konštatovala, že prítomná je nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov a VZ je 

uznášaniaschopné,nadpolovičná väčšina je 20 hlasov , v prípade 2/3 väčšiny je potrebných 26 hlasov. 

O 11:00 hod bolo prítomných 41 delegátov s hlasom rozhodujúcim a 14 delegátov s hlasom poradným 

(VZ je uznášaniaschopné, nadpolovičná väčšina 21 hlasov, v prípade 2/3 28 hlasov). 

O 16:00 hod odišli traja delegáti s hlasom rozhodujúcim. VZ bolo naďalej uznášaniaschopné, pre 

nadpolovičnú väčšinu je potrebných 20 hlasov, v prípade 2/3 väčšiny 26 hlasov. 

Z 20 pozvaných hostí bolo prítomných 5. 

 

K bodu č. 6: Schválenie rokovacieho poriadku 

 

Rokovací poriadok bol delegátom odoslaný v elektronickej forme a každý delegát ho obdržal 

v tlačenej forme pri registrácii. (za: 37, proti: 0, zdržali sa:1). Rokovací poriadok bol schválený 

v predloženej forme a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 7: Schválenie programu zasadnutia VZ SKrZ 

 

Program zasadnutia  VZ SKrZ bol delegátom odoslaný v elektronickej forme a každý delegát ho 

obdržal v tlačenej forme pri registrácii. (za:38, proti: 0, zdržali sa: 0). Program VZ SKrZ bol 

jednomyseľne schválený a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 8: Správa o činnosti VV SKrZ a plnení hlavných úloh z VZ 2017 

 

Predseda SKrZ, pán Beständig, predniesol správu o činnosti VV SKrZ a zhodnotil uplynulý rok. 

Konštatoval, že v roku 2017 sa uskutočnili 3 Valné zhromaždenia, počas ktorých prebehli voľby               

členov VV SKrZ. Od 1.7.2017 nastala zmena aj na poste generálneho sekretára SKrZ. Spomenul 

Zákon o športe, ktorý sa v roku 2017 začal plne aplikovať a vyzdvihol určité povinnosti vyplývajúce 

zo zákona. Súčasne informoval delegátov, že v nasledujúcej sezóne plánuje väčšiu spoluprácu 

s členskými klubmi ako aj ich návštevu. Zdôraznil, že VZ bude vo veľkej miere zamerané skôr                  

na administratívnu agendu ako na prapodstatu krasokorčuľovania. Vyjadril však svoje presvedčenie, 

že po absolvovaní týchto administratívnych záležitostí budú mať členovia SKrZ väčšiu kapacitu               

na rozvoj úrovne krasokorčuľovania na Slovensku.  

 

K bodu č. 9: Správa o činnosti v medzinárodnej oblasti 

 

Pán Vladimír Čuchran, podpredseda SKrZ a člen zodpovedný za medzinárodnú činnosť informoval 

delegátov o úzkej spolupráci medzi jednotlivými komisiami SKrZ.  

Zástupcovia SKrZ sa v roku 2017 zúčastnili 125. výročia ISU v Lausanne (3. – 5.10.2017). Na tomto 

podujatí boli odovzdané ocenenia dlhoročným funkcionárom za zásluhy a zhodnotené fungovanie  

 



                                  

                                                   
 
 

ISU, ktoré patrí medzi najstaršie organizácie zastrešujúce šport. Delegátov informoval o spolupráci 

medzi federáciami krajín V4 a o prebiehajúcich diskusiách medzi ďalšími krasokorčuliarskymi 

federáciami (RUS, ITA, USA, CAN). Zástupcovia SKrZ zároveň odovzdali predstaviteľom ISU dary 

a pozvali ich na podujatie organizované pod hlavičkou SKrZ na Slovensku.  

V júni 2018 sa zástupcovia SKrZ zúčastnia 57. Kongresu ISU. V stručnosti informoval delegátov 

o chystaných zmenách (GOE +/- 5, zmena vekovej hranice pre seniorské kategórie, voľby na vedúce 

pozície a do komisií ISU, atď.).  Na otázku z pléna, ktoré zmeny plánuje SKrZ podporiť, pán Čuchran 

odpovedal, že pred vycestovaním plánujú členovia VV SKrZ prehodnotiť jednotlivé body agendy 

kongresu. SKrZ bude primárne podporovať zmeny v prospech krasokorčuľovania.  

Delegátov informoval aj o účasti rozhodcov a technických špecialistov / kontrolórov na ISU seminári 

vo Frankfurte nad Mohanom v júli 2018. Po absolvovaní seminára budú prebiehať školenia                      

na Slovensku.  

 

K bodu č. 10: Správa o činnosti TMK 

 

Správu o činnosti TMK predniesla členka zodpovedná za trénersko – metodickú činnosť 

a reprezentáciu, pani Zuzana Drnzíková. Správa o činnosti TMK tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 11: Správa o činnosti VZŽ a TK 

 

Pani Wanda Stankovianska, členka VV SKrZ zodpovedná za vnútrozväzový život informovala 

prítomných, že správa VZŽ bola delegátom VZ  včas odoslaná v elektronickej forme a tým pádom ju 

majú všetci k nahliadnutiu. K správe neboli žiadne otázky a delegáti VZ SKrZ ju zobrali na vedomie. 

Správa VZŽ a TK tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 12: Správa o hospodárení SKrZ za rok 2017 a schválenie audítora, auditu a Výročnej 

správy za rok 2017 

 

Členka VV zodpovedná za hospodárenie, pani Ľubica Paveleková predniesla správu o hospodárení 

SKrZ za rok 2017. Správu pani Pavelekovej doplnil predseda zväzu SKrZ. Informoval delegátov, že 

z návrhu rozpočtu na rok 2017 nebolo úplne jasné, ako rozdeliť finančné prostriedky podľa 

jednotlivých položiek a upriamil pozornosť na jednu položku, konkrétne na ISU contribution, ktoré 

SKrZ minulý rok obdržalo v súhrnnej čiastke 100 000 USD (za obdobie 2012 – 2017). V tomto roku 

bude táto položka predstavovať podstatne nižšiu sumu (20 000 USD). Zároveň informoval, že VV 

SKrZ sa bude usilovať o minimalizovanie zbytočných nákladov. Na podnet z pléna bolo VV SKrZ 

odporučené zapracovať do návrhu rozpočtu aj porovnanie plánu a skutočnosti nákladov a výnosov            

za rok 2017. Podnety a otázky k Výročnej správe boli zodpovedané a objasnené.  

Audítor, audit a Výročná správa za rok 2017 boli VZ jednomyseľne schválené.(za: 41, proti: 0, zdržali 

sa: 0). Správa o hospodárení tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

 

 

 

 



                                  

                                                   
 
 

K bodu č. 13: Správa Kontrolnej komisie pri SKrZ za rok 2017 

 

Správu KK pri SKrZ predniesol hlavný kontrolór SKrZ pán Jaroslav Burian. Správa tvorí prílohu tejto 

zápisnice. Po prednesení správy predseda zväzu SKrZ reagoval na jednotlivé fakty uvedené v správe. 

Delegátov oboznámil, že si je vedomý istých formálnych chýb, ktoré vo veľkej miere boli spôsobené 

aj zmenou na vedúcich pozíciách SKrZ a zmenou účtovnej firmy. Vyjadril sa, že niektoré nedostatky 

uvedené v správe KK boli už odstránené a VV SKrZ sa bude usilovať o čo najskoršie odstránenie 

ďalších nedostatkov. Zároveň oboznámil prítomných, že všetky podujatia organizované pod hlavičkou 

SKrZ bude mať v kompletnej réžii VV SKrZ (financovanie, zloženie organizačného výboru, atď.). 

 

K bodu č. 14: Správa Disciplinárnej komisie pri SKrZ za rok 2017 

 

Správu disciplinárnej komisie predniesol jej predseda, pán Ivan Jakubovič. Správa tvorí prílohu tejto 

zápisnice.  

 

K bodu č. 15: Hlavné úlohy pre rok 2018 

 

Predseda zväzu informoval prítomných, že SKrZ podalo prihlášku na organizovanie ISU 

Majstrovstiev sveta v krasokorčuľovaní v roku 2021. Na podnet z pléna boli delegáti vyzvaní 

k hlasovaniu o podpore tohto projektu. (za: 41, proti: 0, zdržali sa: 0).  

SKrZ v roku 2018 organizuje dve veľké podujatia, ISU Junior Grand Prix of Figure Skating 

v Bratislave (22. – 25. august 2018) a Ondrej Nepela Trophy (20. – 22. september 2018). VV SKrZ sa 

bude usilovať o čo najúspešnejšie zorganizovanie oboch podujatí a tým zvýšiť pozitívnu reputáciu 

Slovenska. 

Pán Beständig opäť pripomenul, že VV SKrZ bude robiť všetko pre to, aby spolupráca medzi SKrZ 

a klubmi bola na najvyššej úrovni a rozvoj krasokorčuliarskej mládeže mala stúpajúcu tendenciu. 

Informoval aj o prípravách sústredení v Námestove (jún, august, september). 

 

K bodu č. 16: Správa o prípravách ISU JGP 2018 

 

Predseda zväzu informoval delegátov, že všetka potrebná dokumentácia bola odoslaná na sekretariát 

ISU. Aktuálne sa čaká na výsledky kongresu, následne budú distribuované ďalšie dokumenty a spustí 

sa proces prihlasovania. Nakoľko podujatie v Bratislave bude prvou súťažou zo série ISU JGP, 

očakáva sa veľký záujem zo strany pretekárov aj funkcionárov. Zároveň informoval o priebehu 

rokovaní s hotelmi, správcom zimného štadióna a o hľadaní potenciálnych partnerov pre toto 

podujatie.  

 

K bodu č. 17: GDPR – stav (ochrana osobných údajov a bezpečnostný projekt) 

 

Generálny sekretár SKrZ, pán Csaba Kürti informoval delegátov, že SKrZ na základe ponúk poverilo 

vypracovaním bezpečnostného projektu a bezpečnostnej dokumentácie externú spoločnosť. Nakoľko 

sa jedná o administratívne náročnú záležitosť, oboznámil prítomných aj s hlavnými povinnosťami 

vyplývajúcimi zo zmien zavedených po platnosti nariadenia Rady EÚ. SKrZ sa bude usilovať 

 



                                  

                                                   
 
 

o vypracovanie tzv. interného registračného systému. Zároveň informoval, že určité zmeny budú 

prebiehať aj v priestoroch sekretariátu SKrZ. 

 

K bodu č. 18: Návrh rozpočtu SKrZ na rok 2018 

 

Informácie k návrhu rozpočtu prezentoval predseda zväzu. Informoval delegátov o procese pridelenia 

financií zo štátneho rozpočtu a zároveň poskytol vysvetlenie k jednotlivým položkám. Hlasovanie 

o návrhoch na zníženie čiastky na organizovanie Ondrej Nepela Trophy: 1. návrh na 78 000 (za: 10, 

proti: 18, zdržali sa: 13) – návrh nebol schválený. 2. návrh zníženie na 75 000 (za  8, proti: 12, zdržali 

sa: 21) – návrh nebol schválený. Pôvodne navrhnutá suma ostáva nezmenená, avšak SKrZ sa bude 

usilovať o čo najhospodárnejšie zorganizovanie podujatia. 

VV SKrZ znížilo čiastku na propagáciu z pôvodných plánovaných 15 000 eur na 10 000 eur. 

O prerozdelení 5 000 eur hlasovalo VZ. 2 100 eur bude prerozdelených medzi kluby, ktoré 

organizovali preteky v rámci Slovenského pohára v mesiacoch január až apríl 2018. Na prerozdelenie 

zvyšných 2 900 eur boli prednesené dva návrhy. 1. návrh presun prostriedkov na oblasť rezerva              

na talentovanú mládež (za: 12, proti: 8, zdržali sa: 11) – návrh nebol schválený. 2. návrh presun                  

na oblasť organizovanie testov (za: 32, proti: 3, zdržali sa: 6). 

Návrh rozpočtu na rok 2018 bol schválený s úpravami. (za: 38, proti: 1, zdržali sa: 2). Schválené 

úpravy sú uvedené v uzneseniach z VZ SKrZ a upravený rozpočet tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

Rokovaciu miestnosť opustil 1 delegát s hlasom rozhodujúcim. VZ je naďalej uznášaniaschopné. 

 

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

 

Návrhy technickej komisie o zmenách v súťažnom poriadku predniesli pani Zamborská a pani 

Stankovianska. Mladšie nádeje B bez testu, ostatné podmienky ostávajú. Podmienka na účasť v SP, 

príslušný test splnený na 80 %, na MS vyšší test. 

Hlasovanie o kategóriách SKrZ podľa návrhu TMK (za: 8, proti: 24, zdržali sa: 8) – návrh nebol 

schválený. 

Hlasovanie o kategóriách podľa návrhu úprav TK (za: 26, proti: 2, zdržali sa: 12). 

Hlasovanie o možnosti výberu kategórie A alebo B pred začiatkom sezóny od kategórie ml. žiaci 

a vyššie (za:12, proti: 14, zdržali sa: 14). 

Hlasovanie o súťažnom poriadku s úpravami (za: 35, proti: 0, zdržali sa: 5). 

Hlasovanie o úprave článku 3 Ekonomickej smernice (za: 36, proti: 0, zdržali sa: 4). 

Hlasovanie o úprave týkajúcej sa nočnej práce (za: 19, proti: 3, zdržali sa: 18). 

Hlasovanie o odmenách za prípravu JS a podkladov na testy, zvýšenie počtu organizačných 

pracovníkov na 2 osoby (za: 27, proti: 0, zdržali sa: 13). 

Hlasovanie o odmenách pri organizovaní testov a majstrovských súťaží, článok 7, bod 1d) – účelová 

dotácia (za:38, proti: 0, zdržali sa:2). 

TK SKrZ stiahla návrh úpravy v sadzobníku poplatkov – navýšenie poplatku za testy. 

Poplatok za zrýchlené vybavenie registrácie (za: 38, proti: 0, zdržali sa: 2). 

 

Rokovaciu miestnosť opustili 3 delegáti s hlasom rozhodujúcim. VZ je naďalej uznášaniaschopné. 

 



                                  

                                                   
 
 

Hlasovanie o návrhu disciplinárnej komisie na úpravu smerníc – návrh DK tvorí prílohu tejto 

zápisnice (za:36, proti: 0, zdržali sa 1) 

Zmena Stanov SKrZ týkajúca sa zrušenia článku o Rade predsedov (za: 31, proti: 1, zdržali sa: 5). 

Prijaté 2/3 väčšinou. 

 

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

SKrZ 

 

O prijatie za riadneho kolektívneho člena sa uchádzali 4 dočasné členské kluby: Skating Sports 

Prešov, Kama Sport Považská Bystrica, ABC Kraso Liptovský Mikuláš, Skating Dream DRJ Vranov 

Bulls. 

Hlasovanie o prijatí za riadneho kolektívneho člena: 

Skating Sports Prešov (za: 28, proti: 0, zdržali sa: 9) – klub bol prijatý 

Kama Sport Považská Bystrica (za: 3, proti: 12, zdržali sa: 22) – klub nebol prijatý, končí platnosť 

dočasného člena 

ABC Kraso Liptovský Mikuláš (za: 28, proti: 2, zdržali sa: 7) – klub prijatý 

Skating Dream DRJ Vranov Bulls (za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0) – klub prijatý 

 

K bodu č. 21: Diskusia 

 

Pán Jaroslav Burian navrhol aby VV SKrZ pracoval na racionalizovaní fungovania klubov a celého 

procesu fungovania zväzu. Rovnako odporučil prehodnotiť mechanizmus nominácie delegátov na VZ. 

Počet delegátov by sa mal obmedziť na jednu osobu, ktorý by disponoval príslušným počtom hlasov, 

tj. 3 hlasy, 2 hlasy alebo 1 hlas. VV SKrZ zobralo pripomienku pána Buriana na vedomie. 

Pán Karol Schlesinger predniesol návrh do súťažného poriadku aby sa pri hodnotení bral do úvahy aj 

pokus o dvojitý axel. Nakoľko sa chystajú zmeny, ktoré musia byť schválené kongresom ISU, 

predmetná pripomienka do súťažného poriadku zatiaľ nebude zapracovaná. 

Pani Iveta Reitmayerová pripomienkovala registráciu zahraničných pretekárov. Navrhuje ošetriť ich 

registráciu tak, aby sa primárne podporovali slovenskí pretekári. 

Pani Hana Töcziková sa informovala na harmonogram súťaží. TK zverejní plán súťaží pre sezónu 

2018/2019 v najbližšom období. 

Jana Ružbarská sa informovala na kategórie IK a Adult. Súťažiť budú podľa tabuľky, ktorú navrhla 

TMK. (za: 26, proti: 6, zdržali sa: 5) 

 

K bodu č. 22: Návrh uznesení z VZ SKrZ 

 

Schválený návrh uznesení z VZ SKrZ tvorí prílohu tejto zápisnice. (za: 37, proti: 0, zdržali sa: 0). 

Uznesenia z VZ boli jednomyseľne schválené. 

 

K bodu č. 23: Záver 

 

Predseda SKrZ, pán Jozef Beständig, poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. Delegátom poprial 

šťastnú cestu domov a VZ SKrZ uzavrel. 

 



                                  

                                                   
 
 

 

Zápisnicu zapísali: Csaba Kürti, Generálny sekretár SKrZ a členovia VV SKrZ 

Dňa: 19.05.2018 

Valné zhromaždenie SKrZ v Banskej Bystrici 


