Zápisnica č. 5/2018 zo zasadnutia Výkonného Výboru SKrZ zo dňa 12.10.2018
Prítomní: Jozef Beständig (JB), Vladimír Čuchran (VC), Zuzana Drnzíková (ZD), Wanda Stankovianska
(WS), Csaba Kürti (GS)
Ďalší prítomný: Jaroslav Burian, predseda KK SKrZ
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Hospodár – Návrh na riešenie chýbajúceho člena VV
3. Hospodárenie JGP
4. Hospodárenie ONT
5. Žiadosť M. Neumana o dodatočnú finančnú podporu
6. Podpora športovej dvojice Zendulková/Fukas – sústredenie Bergamo/ITA
7. Sústredenia reprezentačných družstiev – Plány
8. Organizácia práce VV SKrZ a komisií
9. Rozvoj tanečných párov
10. Minsk Arena Ice Star, Univerziáda 2019 Krasnojarsk - Nominácie
11. Preplácanie nákladov na zahraničné preteky
12. Priebeh a hodnotenie uskutočnených testov
13. Resumé a výstup zo spoločného zasadnutia komisií na pôde MŠVVaŠ SR
14. Informácia o vzdaní sa funkcií členov TK
15. Rôzne
16. Záver
K bodu č. 1: Otvorenie
Preseda VV SKrZ privítal prítomných a otvoril zasadnutie VV SKrZ.
K bodu č. 2: Hospodár – Návrh na riešenie chýbajúceho člena VV
JB informoval prítomných, že na základe odporučenia absolvoval stretnutie s potenciálnou osobou,
slečnou Lýdiou Lackovičovou. Slečna Lackovičová má príslušné vzdelanie a schopnosti na prevzatie
agendy člena VV zodpovedného za ekonomiku a hospodárenie.
Uznesenie č. 033/2018: VV odporúča uzavrieť s pani Lackovičovou dohodu o vykonaní práce
predbežne na obdobie do 31. 1. 2019. Presné podmienky spolupráce budú dohodnuté na osobnom
stretnutí dňa 15.10.2018 (predseda VV SKrZ, účtovná firma SKrZ a GS SKrZ).
Z: JB, GS, účtovná firma, T: ihneď
K bodu č. 3: Hospodárenie JGP
Uznesenie č. 034/2018: VV SKrZ poveruje účtovnú firmu v spolupráci s GS pripraviť vyúčtovanie
podujatia, pripraviť refakturáciu nákladov, ktoré hradí ISU a následným zaslaním všetkých podkladov
na ISU podľa príslušných inštrukcií z materiálov k JGP.
Z: JB, GS, účtovná firma, T: do 31.10.2018
K bodu č. 4: Hospodárenie ONT
Uznesenie č. 035/2018: VV SKrZ dáva za úlohu GS požiadať predsedu KŠK Slovan Bratislava
o zaslanie vyúčtovania preddavkov, ktoré boli na základe zmluvy o spolupráci o organizačnom
zabezpečení Ondrej Nepela Trophy vyplatené organizátorovi. Následne SKrZ vypracuje a zašle
vyúčtovanie podujatia na ISU.
Z: JB, GS, účtovná firma, T: do 31.10.2018
K bodu č. 5: Žiadosť M. Neumana o dodatočnú finančnú podporu
Dňa 9.10.218 obdržal VV SKrZ žiadosť o dodatočnú finančnú podporu na športovú prípravu od Michaela
Neumana. Svoju žiadosť odôvodnil zmenami v jeho trénerskom pôsobení popri príprave na ďalšie preteky
a zhoršenou finančnou situáciou.
Uznesenie č. 036/2018: VV SKrZ na základe žiadosti M. Neumana rozhodol o dodatočnej finančnej
podpore na športovú prípravu vo výške 1350 EUR z prostriedkov MŠVVaŠ SR. Športovec je
do stanoveného termínu (t.j. 30.11.2018) povinný vyčerpať túto finančnú čiastku a zároveň zaslať
na sekretariát a osobe zodpovednej za hospodárenie a ekonomiku vyúčtovanie podpory. VV zároveň
dáva za úlohu ZD informovať Michaela Neumana o tomto rozhodnutí a GS pripraviť dodatok k zmluve.
Z: GS, účtovná firma, ZD, T: ihneď

K bodu č. 6: Podpora športovej dvojice Zendulková/Fukas – sústredenie Bergamo/ITA
Uznesenie č. 037/2018: VV SKrZ súhlasí a odporúča uhradiť poplatok za tréningovú činnosť
na sústredení v Bergame v termíne od 28.10.2018 – 7.11.2018 pre Terezu Zendulkovú a Simona Fukasa
do výšky 450 €/osoba z prostriedkov SKrZ, t.j. celková výška podpory pre ŠD je 900 eur. Letenka,
strava a ubytovanie na vlastné náklady. Letenky zakúpené cez SKrZ budú refakturované
rodičom / zakonným zástupcom.
Z: GS, ZD, účtovná firma, T: 28.10.2018
K bodu č. 7: Sústredenia reprezentačných družstiev - Plány
Uznesenie č. 038/2018: VV SKrZ rozhodlo, že v roku 2019 sa uskutočnia celkovo 4 sústredenia RD.
Prvé sústredenie bez ľadu (zamerané na fyzickú prípravu na suchu, posilňovanie, vyrovnávacie cvičenia,
všeobecnú a špeciálnu prípravu na suchu) spojené s testami fyzickej pripravenosti (koniec apríla,
začiatok mája) + regenerácia. Ďalšie 3 sústredenia na ľade: aspoň 3 skupiny (top, čiastoční platcovia,
samoplatcovia) + zakomponovať power skating, pohybovú umeleckú prípravu na suchu atď., posledné
sústredenie spojené s previerkami. VV SKrZ zároveň dáva za úlohu ZD zistiť výstupy od fyzioterapeuta
(zistenia z doteraz uskutočnených campov). Sústredenie, ktoré bolo naplánované na december 2018 sa
ruší. TMK vypracuje návrh na 1. sústredenie bez ľadu v roku 2019.
Z: ZD, T: do 30.11.2018
K bodu č. 8: Organizácia práce VV SKrZ a komisií
Uznesenie č. 039/2018: Pre zefektívnenie práce VV SKrZ, sekretariátu a spolupráce medzi komisiami
vypracuje každá komisia návrh celosezónneho kalendára úloh. Komisie si určia deadliny a zodpovedné
osoby pre každú úlohu. GS a VC pripravia harmonogram povinností SKrZ voči ISU, ktoré budú rovnako
zakomponované do pripravovaného kalendára.
Z: JB, VC, ZD, WS, GS, T: do 30.11.2018
K bodu č. 9: Rozvoj tanečných párov
JB informoval prítomných, že po stretnutí s TMK dňa 21.9.2018 kontaktoval pani Zajkovú a pani
Piliarovú. Všetci menovaní ako aj rodičia majú záujem ďalej pokračovať v zabezpečení rozvoja páru Niny
Sojkovej a Marca Piliara. Súčasne prebiehajú aj rokovania s predstaviteľmi mesta Detva o podmienkach
pomoci pri zabezpečení víkendových ľadohodín zdarma či už klubu alebo SKrZ.
VV SKrZ berie na vedomie správu predsedu VV.
K bodu č. 10: Univerziáda 2019 – Krasnojarsk
Uznesenie č. 040/2018: VV SKrZ schválil nomináciu Bronislavy Dobiášovej (v prípade splnenia
nominačných kritérií) a Marca Klepocha na Univerziádu 2019 v Krasnojarsku. Pretekárom hradí náklady
na účasť SAUŠ. VV zároveň navrhuje účasť maximálne jedného trénera (v prípade, ak náklady hradí
SKrZ), resp. max dvoch trénerov na náklady SAUŠ. VV SKrZ dáva za úlohu ZD zistiť konkrétne
podmienky preplatenia nákladov a následne ponúknuť možnosť nominácie na Univerziádu 2019 obom
menovaným a ich trénerom.
VV SKrZ zároveň schválil nomináciu ŠD Zendulková / Fukas na medzinárodné preteky Minsk Arena Ice
Star v termíne od 17.10.2018 do 21.10.2018. (Náklady hradí SKrZ).
Z: GS, ZD, T: 31.10.2018
K bodu č. 11: Preplácanie nákladov na zahraničné preteky
Uznesenie č. 041/2018: VV SKrZ rozhodlo, že všetci pretekári, ktorí prejavili záujem o účasť na
medzinárodných súťažiach v zahraničí, sa na zahraničných pretekoch zúčastnia na vlastné náklady
(štartovné, cestovné, ubytovanie, strava). Nominovaným pretekárom sa náklady podľa rozhodnutia VV
preplatia v prípade, ak pretekár splní nominačné kritériá, t.j. technické skóre potrebné na nomináciu
na ME. Podmienkou na preplatenie nákladov je zaslanie všetkých relevantných dokladov spojených
s účasťou na súťaži. VV SKrZ dáva za úlohu GS informovať o tomto rozhodnutí pretekárov, ktorí boli
nominovaní na medzinárodné súťaže v zahraničí. Pretekárom zaradeným do družstva talentovanej
mládeže sa náklady podľa rozhodnutia VV preplatia max. na 2 pretekoch v prípade, ak pretekár splní
kritériá pre zaradenie do reprezentačných družstiev alebo družstiev talentovanej mládeže pre sezónu
2018/2019, resp. ak splní nominačné kritériá na postup ma MSJ 2019. Podmienkou na preplatenie
nákladov je zaslanie všetkých relevantných dokladov spojených s účasťou na súťaži.
Z: GS, T: ihneď
K bodu č. 12: Priebeh a hodnotenie uskutočnených testov
ZD informovala prítomných o úspešnosti uskutočnených testov: úspešnosť Vranov nad Topľou – 82,6%,
úspešnosť Pezinok – 62,5 %.

Uznesenie č. 042/2018: VV SKrZ ukladá za úlohu TMK v spolupráci člena zodpovedného za VZZ a RK
vypracovať vyhodnotenie posledných dvoch testov a navrhnúť zlepšenie ich rozsahu a priebehu vzhľadom
k ich problémovému priebehu vo viacerých oblastiach.
Z: ZD, VS, RK, T: ihneď
K bodu č. 13: Resumé a výstup zo spoločného zasadnutia komisií na pôde MŠVVaŠ SR
Dňa 20.9.2018 o 10:00 hod. sa na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v Bratislave
na Stromovej ulicu 9, uskutočnilo za osobnej účasti hlavnej kontrolórky športu, pani Ing. Alici Fisterovej
stretnutie, ktorého obsahom bolo doriešenie dlhoročného tzv. „prešovského sporu“. Podrobnosti ako aj
výstupy zo spoločného zasadnutia sú uvedené v dokumente, ktorý tvorí prílohu tejto zápisnice.
Uznesenie č. 043/2018: VV SKrZ schválil znenie dokumentu.
K bodu č. 14: Informácia o vzdaní sa funkcií členov TK
Uznesenie č. 044/2018: VV SKrZ berie na vedomie vzdanie sa funkcií členov TK zo dňa 26. 9. 2018.
VV SKrZ dáva členke zodpovednej za VZZ pripraviť návrh nových členov TK, aktualizovať registračné
preukazy, vypracovať návrh na vytvorenie tzv. registračného systému členov SKrZ za účelom
zjednodušenia priebehu registrácií.
K bodu č.15: Rôzne
VV SKrZ berie na vedomie informáciu Maďarského krasokorčuliarskeho zväzu, že medzinárodné
majstrovstvá štyroch krajín V4, Four Nationals Championships, sa uskutočnia v dňoch 14. – 16. 12.2018
v Budapešti.
Uznesenie č. 045/2018: VV SKrZ dáva za úlohu VC pripraviť návrh obsadenia TP a RP a ZD dáva
za úlohu pripraviť návrh nominácií športovcov. GS dáva za úlohu v súlade s propozíciami zaslať potrebné
informácie o SVK výprave organizátorom súťaže.
K bodu č. 16: Záver
Predseda VV SKrZ, pán Beständig poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončil.

Zapísal:

Csaba Kürti
Generálny sekretár SKrZ

Správnosť zápisnice svojím podpisom potvrdzuje:

Ing. Jozef Beständig
Predseda VV SKrZ

V Bratislave, dňa 12.10.2018

Prílohy: Prezenčná listina
Resumé a výstup zo spoločného zasadnutia komisií na pôde MŠVVaŠ SR

