
 

 

 
Zápisnica č.6/2018 zo zasadnutia Výkonného Výboru SKrZ zo dňa 20.11.2018 

 
Prítomní: Jozef Beständig (JB), Vladimír Čuchran (VC), Zuzana Drnzíková (ZD), Wanda Stankovianska (WS), 
Csaba Kürti (GS) 

 
Ďalší prítomní: Jaroslav Burian - predseda KK SKrZ, Lýdia Lackovičová (LL) – hospodárenie a ekonomika, 
Dominika Karlíková – zástupca účtovnej firmy 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Priebežný stav čerpania rozpočtu na rok 2018 
3. Nominácie rozhodcov a pretekárov na medzinárodné súťaže (Tallin Trophy, Golden Spin, 4    
    Nationals Championships) 
4. IDP Ostrava 2019-2020 
5. Repre sústredenia – stav príprav 
6. Rôzne 

7. Záver 
 
K bodu č.1: Otvorenie 
Predseda VV SKrZ privítal prítomných a otvoril zasadnutie VV SKrZ. 
 
K bodu č.2: Priebežný stav čerpania rozpočtu na rok 2018 
Predseda VV SKrZ a zástupca účtovnej firmy informovali prítomných o aktuálnom stave čerpania rozpočtu 
z dotácie MŠVVaŠ SR.  
Uznesenie č. 48/2018: VV rozhodol že prostriedky určené na športovú prípravu Nicole Rajičovej budú 
použité na jej športovú prípravu na území Slovenskej republiky s čerpaním od októbra 2018  do konca 
kalendárneho roka 2018. 
Z: (LL,JB), T: 31.12.2018 

 
K bodu č.3: Nominácie rozhodcov a pretekárov na medzinárodné súťaže (Tallin Trophy, Golden 
Spin, Four Nationals Championships) 
Uznesenie č. 49/2018: VV schválil:  

- účasť rozhodkyne Hany Bašovej na medzinárodnej súťaži ISU CS Tallinn Trophy 2018 v termíne                 

od 27.11.2018 do 30.11.2018. SKrZ hradí cestovné, t.j. letenku z Viedne do Tallinnu.  

- účasť rozhodkyne Hedvigy Fialkovej na medzinárodnej súťaži ISU CS Golden Spin Zagreb 2018 

v termíne od 4.12.2018 do 9.12.2018. SKrZ hradí cestovné, t.j. letenku z Košíc do Zahrebu. 

- nomináciu rozhodcov, členov technického panelu a vedúceho výpravy na Four Nationals 

Championships v termíne od 13.12.2018 do 16.12.2018 v zložení: rozhodcovia – Wanda 

Stankovianska, Igor Prokop, Vladimír Čuchran, Lenka Bohunická, Kvetoslava Matejová členovia TP – 

Slávka Grinčová, Diana Rišková, Zuzana Drnzíková, vedúci výpravy – Csaba Kürti. SKrZ hradí 

všetkým nominovaným cestovné náklady, ubytovanie a stravu v oficiálnom hoteli. 

- predbežnú nomináciu pretekárov na Four Nationals Championships, ktorá bola poslaná organizátorovi 

do stanoveného termínu. Pretekárom budú hradené náklady v súlade s Nominačnými kritériami na 

šampionáty a ISU preteky v sezóne 2018/2019. Tréneri a ďalší členovia výpravy sa zúčastnia na 

vlastné náklady. 

- finálna nominácia pretekárov bude upresnená do 2.12.2018. 

Z: (LL, GS), T: 2.12.2018 
 
K bodu č.4: IDP Ostrava 2019 - 2020 

VV SKrZ dáva za úlohu ZD zistiť termín na zaslanie konkrétnych mien osôb, ktoré sa projektu zúčastnia. 
Prihláška a potvrdenie účasti boli zaslané ISU do stanoveného termínu. 
Z: (ZD), T: priebežne 
 
K bodu č.5: Repre sústredenia 2019 - stav príprav 
VV SKrZ dáva za úlohu TMK pripraviť do 30.11.2018 predbežný návrh na plánované sústredenia reprezentácie 
a výberu v roku 2019. 
Z: (ZD), T: 30.11.2018 
 
K bodu č.6: Rôzne 
JB a GS informovali prítomných o aktuálnych promo aktivitách. SKrZ bol oslovený vydavateľom časopisu 
Lienka na spolupráce pri príprave tematickej rubriky zameranej na šport. V ďalšom čísle bude publikovaná 

dvojstrana o krasokorčuľovaní. Vydavateľ časopisu poskytne SKrZ istý počet výtlačkov, ktoré budú následne 
rozdistribuované medzi členskými klubmi. SKrZ zároveň súhlasilo so zástupcami športovej platformy 
Wanadoo. Táto platforma a jej prevádzkovateľ organizuje športové festivaly na území SR. Od roku 2019                 
sa zapojí aj SKrZ. V oboch prípadoch ide o bezplatnú možnosť propagácie krasokorčuľovania na Slovensku. 
 
 



 

 
Uznesenie č. 50/2018: VV SKrZ súhlasil s čiastočnou úpravou rozpočtu a to s presunom položky nákladov 
na rozhodcovský systém z oblasti "Správa a prevádzka" do oblasti "Športová reprezentácia“.  
Z: (JB, LL), T: ihneď 
Uznesenie č. 51/2018: Na základe doručených prihlášok VV rozhodol, že organizovaním MSR mladšieho 
žiactva a nádejí poverí krasokorčuliarsky klub KK Nové Mesto nad Váhom. O organizátorovi MSR juniorov 
a staršieho žiactva rozhodne VV v priebehu mesiaca december. 
Z: (GS), T: priebežne 
Uznesenie č. 52/2018: VV SKrZ súhlasil s poskytnutím zálohy v sume 600 EUR členke VV zodpovednej    za 
VZZ na nákup káblov a príslušenstva k rozhodcovskej technike, ktorú SKrZ zakúpilo po požiari v hokejovej 

hale v Hamuliakove, počas ktorého bola pôvodná technika poškodená. VV dáva za úlohu WS odovzdať LL 
všetky doklady k vyúčtovaniu. 
Z: (WS, LL), T: ihneď 
Uznesenie č. 53/2018: VV SKrZ schválil úhradu cestovných nákladov a nákladov na ubytovanie                       
pre Katarínu Kelschovú (člen OV) počas medzinárodnej krasokorčuliarskej súťaže 26th Ondrej Nepela Trophy. 
Z: (LL,GS), T: ihneď 
Uznesenie č. 54/2018: VV SKrZ schválil úhradu cestovných nákladov, v súlade s Ekonomickou smernicou, 
delegátom Rady Predsedov konanej dňa 27.10.2018 v Bratislave. 
Z: (LL, GS), T: ihneď 
Uznesenie č. 55/2018: VV SKrZ schválil znenie dokumentu Zásady postupu na MSR a GS dáva                        
za úlohu zverejniť ho na internetovom sídle SKrZ. 
Z: (ZD, GS), T: ihneď 

Uznesenie č. 56/2018: VV SKrZ schválil: 

- preplatenie cestovných nákladov predsedovi KK SKrZ na školenie kontrolórov, ktoré sa uskutoční 

v Banskej Bystrici v dňoch 24. – 25.11.2018 

- preplatenie cestovných nákladov GS (osobné motorové vozidlo) na zasadnutie Štábu SOV k EYOF 

2019 Sarajevo a East Sarajevo, ktoré sa uskutoční dňa 27.11.2018 v Banskej Bystrici. 

- úhradu zálohových faktúr za ubytovanie počas ME, MS a JMS v roku 2019. 

- preplatenie cestovných nákladov (osobné motorové vozidlo) predsedovi VV SKrZ na cestu do Žiliny 

za účelom rokovania so správcom ZŠ v Žiline kvôli zabezpečeniu zvýhodnených ľadohodín                     

pre E. Doboszovú a ŠD Mušková + Kubačák. 

 
K bodu č. 7 Záver: Predseda VV SKrZ, pán Beständig poďakoval všetkým prítomným za účasť a zasadnutie 
ukončil. 

 

 

Zapísal: Správnosť zápisnice svojím podpisom potvrdzuje: 

 

 

 

 

Csaba Kürti Ing. Jozef Beständig 
Generálny sekretár SKrZ Predseda VV SKrZ 

 

 

V Bratislave, dňa 20.11.2018 

 

 

 

 

 
Prílohy: Prezenčná listina 

 


