
 

 

 
 
 

Zápisnica č. 1/2019 zo zasadnutia Výkonného Výboru SKrZ zo dňa 05.02.2019 
 
 

Prítomní: Jozef Beständig (JB), Vladimír Čuchran (VC), Zuzana Drnzíková (ZD), Wanda Stankovianska 
(WS), Csaba Kürti (GS), Lýdia Lackovičová (LL) 
Ďalší prítomný: Jaroslav Burian, predseda KK SKrZ 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 

2. Obsadenie Technickej komisie 
3. Zmena v obsadení Trénersko – metodickej komisie 
4. Úprava výsledkov pretekov, na ktorých štartovali pretekári v kategóriách, v ktorých nemali 
5. Námietka KŠK Slovan Bratislava o.z. proti jednostrannému zápočtu vzájomných pohľadávok 
6. Stav príprav repre sústredení 
7. Nominácie na MS juniorov a MS seniorov 
8. Nominácia na IDP Ostrava a nastavenie podmienok úhrad nákladov 
9. Výber termínu rady predsedov a Valného zhromaždenia 
10. Predbežné prípravy rozpočtu 2019 a prípravy na vypracovanie dokumentov k RP a VZ 
11. Rôzne 
12. Záver 

 
K bodu č. 1: Otvorenie 
Preseda VV SKrZ privítal prítomných a otvoril zasadnutie VV SKrZ. 
 
K bodu č. 2: Obsadenie Technickej komisie 
Uznesenie č. 001/2019: VV SKrZ na návrh predsedu SKrZ prijal nových členov TK. TK bude fungovať 
od 05.02.2019 s trojmesačnou skúšobnou dobou v zložení Júlia Čekovská a Ivana Blahunková. O ďalšom 
členovi TK rozhodne VV SKrZ neskôr. 
Z: WS, JB   T: 31. 3. 2019 
 
K bodu č. 3: Zmena v obsadení Trénersko – metodickej komisie 
Predseda SKrZ v krátkosti predniesol a odôvodnil svoj návrh na zmeny v zložení TMK.  

Uznesenie č. 002/2019: VV SKrZ na návrh predsedu SKrZ schválil zmenu v zložení TMK. Doterajšie 
členky Hana Töcziková a Iveta Reitmayerová boli s okamžitou platnosťou nahradené novými členkami, 
Petrou Nétryovou a Silviou Končokovou. VV SKrZ zároveň dáva za úlohu GS požiadať pani Töczikovú 
o zaslanie všetkých zdrojových údajov a evidencií na sekretariát SKrZ. Predseda SKrZ zároveň poďakoval 
doterajším členkám TMK za ich prácu. 
Z: JB, ZD, GS   T: ihneď 
 
K bodu č. 4: Úprava výsledkov pretekov, na ktorých štartovali pretekári v kategóriách, v ktorých 
nemali 
VV SKrZ bol oboznámený, že na pretekoch Crow Arena Trophy Košice a Veľká Cena Prešova štartovali 
pretekárky z klubu KC Košice neoprávnene v kategóriách, v ktorých nemali.  
Uznesenie č. 003/2019: VV SKrZ na základe vyššie uvedeného rozhodlo, že všetci pretekári, ktorí 

doteraz v sezóne 2018/2019 štartovali v rozpore so súťažným poriadkom, t.j. neoprávnene v kategóriách, 
v ktorých nemali, budú dodatočne diskvalifikovaní a dôjde k úprave výsledkových listín. Klub, ktorý takto 
porušil súťažný poriadok bude upozornený, že je neprípustné, aby prihlasoval svojich pretekárov úmyselne, 
či neúmyselne do kategórií, v ktorých pretekári nemajú oprávnenie štartovať. 
VV SKrZ dáva za úlohu TK a TMK pripraviť úpravu smerníc a predpisov a následne DK zapracovať tieto 
zmeny do Disciplinárneho poriadku aby sa predišlo podobným porušeniam v budúcnosti. 
Z: WS, TK, TMK, DK   T: ihneď 
 
K bodu č. 5: Námietka KŠK Slovan Bratislava o.z. proti jednostrannému zápočtu vzájomných 
pohľadávok 
Uznesenie č. 004/2019: VV SKrZ vo veci námietky KŠK Slovan Bratislava o.z. zo dňa 25.01.2019 voči 

Jednostrannému zápočtu vzájomných pohľadávok rozhodol nasledovne. VV SKrZ považuje Námietku             

v podstatnom rozsahu za bezpredmetnú. VV SKrZ uznáva chybu v uvedení číselného údaju, keď namiesto 

sumy 5.230,15 EUR v Jednostrannom zápočte uviedol nesprávnu sumu 5.320,15 EUR. VV SKrZ zároveň 

poveril GS o okamžitú úhradu sumy 126,65 EUR na účet KŠK Slovan Bratislava o.z. 

Z: JB   T: ihneď 

 

 



 

 

 

K bodu č. 6: Stav príprav repre sústredení 

Uznesenie č. 005/2019: Prvé sústredenie sa uskutoční v termíne 23.04. – 30.04.2019 v Pezinku.                

VV SKrZ dáva z úlohu GS a LL pripraviť a poslať objednávku na ľadovú plochu, prezistiť možnosti 

ubytovania, prenájmu krytej športovej haly (telocvične) v blízkom okolí ZŠ. VC zistiť ubytovacie možnosti 

v hoteli FIS na Štrbskom Plese na májové, tzv. kondičné sústredenie. TMK a členom VV osloviť 

potenciálnych trénerov, kondičných trénerov a fyzioterapeutov. Objednávky na ĽP, ubytovanie a športové 

zariadenia na sústredenia v termínoch 04.06.2019 – 11.06.2019 a 04.08.2019 – 10.08.2019, ktoré sa 

uskutočnia v resorte Altis v Námestove, už boli odoslané a termíny potvrdené. Počty zúčastnených budú 

upresnené do 01.04.2019. 

Z: TMK, GS, VC, LL, VV   T: priebežne 

 

K bodu č. 7: Nominácie na MS juniorov a MS seniorov 

Uznesenie č. 006/2019: Na Majstrovstvá Sveta Juniorov v Zahrebe je nominovaná v kategórii dievčat 

Silvia Hugec. Tréner: Benjamin Miller Reisman, Chaperone: Silvia Hugec, Rozhodca: Kvetoslava Matejová. 

SKrZ hradí: cestovné náklady pretekárovi, trénerovi a vedúcemu výpravy, ubytovanie trénerovi. V prípade 

splnenia TES na medzinárodných pretekoch v Oberstdorfe bude na MSJ nominovaná športová dvojica 

Tereza Zendulková / Simon Fukas. (Súťaž sa koná v dňoch 7.-9.2.2019). Na Majstrovstvá Sveta v Saitame 

je nominovaná v kategórii žien Nicole Rajičová. Tréner/Vedúci výpravy: Tom Rajič, Member president: 

Jozef Beständig. SKrZ hradí: cestovné náklady všetkým členom výpravy, ubytovanie a stravné predsedovi 

SKrZ. Predseda SKrZ sa zároveň zúčastní aj ISU Members konferencie, ktorý sa bude konať dňa 19.3.2019. 

Z: GS   T: priebežne  

 

K bodu č. 8: Nominácia na IDP Ostrava a nastavenie podmienok úhrad nákladov 

Uznesenie č. 007/2019: VV SKrZ schválil účasť pretekárov a trénerov na IDP Ostrava v zložení: Natália 

Chibuzor-Ostrolúcka, tréner Peter Hebr, Lukáš Václavík, tréner Katarína Gáboríková,                                        

Hana Čermáková, tréner Petra Nétryová, Jakub Galbavý, tréner Romana Meir. Náhradníci:                           

Erika Balážová /tréner Jana Omelinová. Team leader: Diana Rišková. SKrZ hradí všetkým účastníkom 

všetky náklady spojené s účasťou na projekte za predpokladu, že sa ho zúčastnia v plnom rozsahu, projekt 

dokončia spoločne pretekár s trénerom a získané materiály budú odovzdané TMK. VV dáva za úlohu GS 

pripraviť zmluvy o spolupráci pri účasti trénerov a pretekárov na ISU Development projekte. 

Z: ZD,GS   T: 11.2.2019 

 

K bodu č. 9: Výber termínu rady predsedov a Valného zhromaždenia 

Uznesenie č. 008/2019: VV SKrZ určil predbežné termíny konania Rady predsedov a Valného 

zhromaždenia SKrZ nasledovne: RP - 11.05.2019 (miesto konania bude upresnené neskôr)                        

a VZ – 25.05.2019 (predbežne v Ružomberku). 

Z: VV, komisie   T: priebežne 

 

K bodu č. 10: Predbežné prípravy rozpočtu 2019 a prípravy na vypracovanie dokumentov k RP 

a VZ 

Uznesenie č. 009/2019: VV SKrZ dáva za úlohu TK, TMK a RK pripraviť podklady a predbežné plány 

aktivít na rok 2019 za účelom ich zapracovania do plánu nákladov a výnosov na rok 2019. VV SKrZ zároveň 
vyzýva všetky komisie, kluby, členov SKrZ na prípravu návrhov úprav smerníc a predpisov SKrZ. Návrhy 
je potrebné zaslať na sekretariát SKrZ najneskôr do 15.04.2019. 
Z: VV, komisie   T: 15.04.2019 
 
K bodu č. 11: Rôzne 
Uznesenie č. 010/2019: VV SKrZ súhlasí s konaním testov výkonnosti organizovaných SKrZ v termíne 
23.-24.02.2019 v Ružomberku. SKrZ hradí náklady na ĽP, cestovné náklady, ubytovanie a diéty členom 
testovacej komisie, odmeny členom testovacej komisie, organizačnému pracovníkovi, technickému 
delegátovi a delegátovi TMK v súlade s ES SKrZ.  
Z: WS, ZD, TMK, GS, LL    T: priebežne 

 
Uznesenie č. 011/2019: VV SKrZ dáva za úlohu TMK zvolať zasadnutie komisie v čo najkratšom časovom 
intervale za účelom nastavenia spolupráce a určenia úloh nových členov TMK. 
Z: ZD   T: ihneď 
 
Uznesenie č. 012/2019: VV SKrZ súhlasí s pridelením finančného príspevku na športovú prípravu Nicole 
Rajičovej na rok 2019 v sume 25 000 EUR z vlastných prostriedkov. VV SKrZ dáva za úlohu LL pripraviť 
zmluvu o spolupráci pri zabezpečení športovej prípravy medzi SKrZ a športovcom. 
Z: GS, LL   T: ihneď 



 

 

 
 
 
Uznesenie č. 013/2019: Na základe žiadosti predsedu KK SKrZ VV súhlasí s účasťou členky KK, pani 
Heleny Kažimírovej, GS a LL na školení s témou Šport v legislatíve a zdaňovanie príjmov zo športu za rok 
2018, ktorý sa bude konať 04.03.2019 v Bratislave, v Dome športu. SKrZ hradí poplatok za školenie                 
pre všetkých vyššie menovaných. Pani Kažimírovej SKrZ uhradí aj cestovné náklady. 
Z: GS   T: ihneď 
 
K bodu č. 12: 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 07.02.2019 
 
 
 
 
 
 
Príloha: Prezenčná listina 

             




