
 

 

 
 
 

Zápisnica č. 2/2019 zo zasadnutia Výkonného Výboru SKrZ zo dňa 26.03.2019 
 
 

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 
Emailová komunikácia: Jozef Beständig (JB), Vladimír Čuchran (VC), Zuzana Drnzíková (ZD), Wanda 
Stankovianska (WS), Csaba Kürti (GS), Lýdia Lackovičová (LL) 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Kontrola plnenia minulých uznesení VV SKrZ 
3. Informácia o stave náprav nedostatkov z tohtoročnej kontroly KK 
4. Spracovanie výročnej správy SKrZ za rok 2018 
5. Predbežná informácia o plnení rozpočtu SKrZ za rok 2018 

6. Príprava podkladov na VZ a RP a rozpočtu SKrZ na rok 2019 
7. Rôzne 
8. Uznesenia z e-mailovej komunikácie od 6.2.2019 do 26.3.2019 
9. Záver 
 
K bodu č. 1: Otvorenie 
Preseda VV SKrZ privítal prítomných a otvoril zasadnutie VV SKrZ. Zároveň informoval prítomných 
o priebehu ISU konferencie v Saitame počas Majstrovstiev Sveta v krasokorčuľovaní. Prítomní brali 
správu predsedu VV SKrZ na vedomie. 
 
K bodu č. 2: Kontrola plnenia minulých uznesení VV SKrZ 
Predseda VV SKrZ apeluje na členov VV SKrZ a komisií aby venovali pozornosť uzneseniu č. 039/2018 

týkajúcu sa organizácie práce VV SKrZ a komisií. 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: VV SKrZ, komisie, GS   T: ihneď 
 
K bodu č. 3: Informácia o stave náprav nedostatkov z tohtoročnej kontroly KK 
Podstatná časť nedostatkov uvedených v správe KK č. 1/2019 bola odstránená. LL informovala 
prítomných o vytvorení internej smernice na kolobeh a spracovanie účtovných dokladov.  
Uznesenie č. 022/2019: VV SKrZ rozhodol, že SKrZ vypracuje interný príkaz a internú smernicu                     
na preplácanie nákladov podľa ekonomickej smernice. SKrZ týmto poveruje LL o zapracovanie vyššie 

uvedených do ES.  
Z: LL, GS   T: ihneď 
 
K bodu č. 4: Spracovanie výročnej správy SKrZ za rok 2018 
Uznesenie č. 023/2019: VV SKrZ si dáva za úlohu vypracovať Výročnú správu za rok 2018                       
do 5.4.2019 a následne ju zaslať na overenie audítorovi. 
Z: VV SKrZ   T: 05.04.2019 
 
K bodu č. 5: Predbežná informácia o plnení rozpočtu SKrZ za rok 2018 
LL po konzultácii s účtovnou firmou informovala prítomných o plnení rozpočtu SKrZ za rok. Po vykonaní 
auditu a overení výročnej správy bude správa o plnení skompletizovaná a poskytnutá k nahliadnutiu     
pred konaním VZ SKrZ. Prítomní brali správu na vedomie. 

Z: LL, účto   T: máj 2019 
 
K bodu č. 6: Príprava podkladov na RP, VZ a rozpočtu SKrZ na rok 2019 
Uznesenie č. 023/2019: VV SKrZ potvrdzuje termín a miesta konania RP (11.5.2019, Bratislava) a VZ 
(25.05.2019, Ružomberok). VV SKrZ zároveň dáva za úlohu členom jednotlivých komisií pripraviť návrhy 
úprav smerníc, poriadkov, formulárov a pripraviť plán nákladov na činnosť komisií pre rok 2019 
(školenia, semináre, medzinárodné preteky, národné majstrovstvá, testy atd.) za účelom ich 
zapracovania do plánu nákladov a výnosov SKrZ. TMK dáva za úlohu pripraviť návrh dotácií                          
pre športovcov a návrh zmluvy na podporu športovej prípravy. Pripraviť návrh, ktorým pretekárom                   
a za akých okolností im budú preplatené náklady spojené s účasťou na medzinárodných pretekoch.  
Z: komisie, VV SKrZ   T: 15.04.2019 

 
 



 

 

 
K bodu č. 7: rôzne: 
Informácia: WS a ZD informovali prítomných o fungovaní TK a TMK po zmenách v ich obsadení 
a zároveň o spolupráci medzi komisiami. Prítomní brali správu WS a ZD na vedomie. 
 
Uznesenie č. 024/2019: SKrZ podľa príslušného ISU communication zaslalo všetky potrebné formuláre 

na prihlásenie Nepela Memorial 2019 do série ISU Challenger series. Na základe už predom avizovaných 
informácií z ISU, pretek bol zaradený do série ISU Challenger bez kategórie športových dvojíc. VV SKrZ 
zabezpečilo rezerváciu ľadovej plochy a komunikuje s potenciálnymi partnermi o organizačnom 
zabezpečení podujatia. Na základe výzvy MŠVVaŠ SR a podanej žiadosti o dotáciu na podporu 
organizácie významných a tradičných športových podujatí na území SR v roku 2019, Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu schválilo dotáciu na Nepela Memorial 2019 vo výške 10,000 EUR. 
Z: VV SKrZ, GS   T: priebežne 
 
Uznesenie č. 025/2019: VV SKrZ schválil vypracovanie a zaslanie formulárov potrebných k podaniu 
žiadosti o pridelenie organizačných práv ISU ME 2022 alebo ISU MS 2022 (prihláška bude podaná na obe 
podujatia, nakoľko SKrZ má eminentný záujem o organizovanie jedného z vyššie uvedených vrcholových 
podujatí). VV SKrZ zároveň schválil vypracovanie a zaslanie formulárov potrebných k podaniu žiadosti 

o pridelenie organizačných práv ISU JGP 2020 v Košiciach. VV SKrZ týmto poveruje VC o začatie 
predbežných rokovaní so Steel Arénou v Košiciach.  
Z: VV SKrZ, GS   T: priebežne 
 
Uznesenie č. 026/2019: VV SKrZ rozhodol, že neakceptuje námietku KŠK Slovan Bratislava a zároveň 
žiada klub o rešpektovanie uznesení VV SKrZ a jeho požiadaviek za účelom čo najskoršieho uzavretia 
otvoreného prípadu ohľadom finálneho vyúčtovania preteku 26th Ondrej Nepela Trophy 2018. VV SKrZ 
dáva za úlohu JB písomne informovať zástupcov klubu. 
Z: JB   T: ihneď 
 
Informácia: JB informoval prítomných, o stave príprav vnútorného predpisu Komisie preriešenie sporov. 
Komisia  by predmetný predpis mala predložiť VV SKrZ v najbližších dňoch. Prítomní brali správu JB                

na vedomie. 
 
Uznesenie č. 027/2019: VV SKrZ dáva za úlohu JB aby vyzval predsedov a členov jednotlivých komisií  
na spracovanie návrhov úprav smerníc a poriadkov SKrZ s cieľom odstránenia duplicít a nedostatkov 
v nich. Zároveň dáva za úlohu JB zvolať pracovné stretnutie predsedov komisií s predsedom VV SKrZ              
na začiatok mája 2019. 
Z: JB   T: ihneď 
 
Uznesenie č. 028/2019: VV SKrZ dáva za úlohu GS pravidelne sledovať výzvy z web stránok orgánov 
štátnej, verejnej a miestnej správy/samosprávy a aspoň raz mesačne skontrolovať aké výzvy sú aktuálne 
otvorené. 

Z: GS   T: priebežne 
 
Uznesenie č. 029/2019: GS informoval prítomných, že na základe žiadosti o dotáciu z Bratislavskej 
regionálnej dotačnej schémy na podporu systematického rozvoja športových aktivít na území BSK 
zabezpečovaných športovými zväzmi bola schválená dotácia v sume 3 323 EUR na organizáciu 
Majstrovstiev Slovenska juniorov a st. žiactva v krasokorčuľovaní, ktoré sa uskutočnili v dňoch                      
2.-3.2.2019 v Pezinku. SKrZ použije a vyúčtuje tieto finančné prostriedky v súlade so zmluvou s BSK 
ihneď po jej obdržaní. 
Z: GS, LL, účto   T: priebežne 
 
K bodu č. 8: Uznesenia z e-mailovej komunikácie od 6.2.2019 do 26.3.2019 
 

Uznesenie č. 014/2019: VV SKrZ dopĺňa a pozmeňuje uznesenie č. 006/2019 nasledovne: športová 
dvojica Tereza Zendulková/Simon Fukas splnili požadované TES na nomináciu na MSJ v Záhrebe. Na MSJ 
sú nominovaní: kategória dievčatá – Silvia Hugec, kategória športové dvojice – Tereza 
Zendulková/Simon Fukas. Tréneri: Benjamin Miller Reisman, Jozef Beständig, rozhodca: Kvetoslava 
Matejová, vedúci výpravy: Csaba Kürti. SKrZ hradí cestovné náklady pretekárom, trénerom a vedúcemu 
výpravy, diéty a ubytovanie trénerom. Ubytovanie a stravu pretekárom a vedúcemu výpravy hradí 
organizátor. Nominácia na MS v Saitame ostáva nezmenená. VV SKrZ dáva za úlohu GS pripraviť a zaslať 
nominačné listy na obe podujatia. 
Informácia: Tréner Benjamin Miller Reisman sa šamionátu nezúčastnil z dôvodu, že jeho účasť nebola 
schválená zákonnými zástupcami pretekárky S. Hugec. 
Z: GS   T: ihneď 

 
 



 

 

 
Uznesenie č. 015/2019: Na základe žiadosti KK Prešov o spresnenie zoznamu registrovaných členov 
k 30.09.2018, po prešetrení všetkých podkladov, skutočností, faktov, rozhodnutí KRS ako aj                         
po konzultácii s členmi KRS a s právnikom, VV SKrZ rozhodol, že pretekári P. Antol, O. Jarkovská,                   
E. Kandrová boli k vyššie uvedenému dátumu evidovaní ako členovia KK Prešov. Rozhodnutie KRS, 
ktorým táto komisia zmenila rozhodnutie klubovej príslušnosti menovaných pretekárov nadobúda 

platnosť až k 15.11.2018. VV SKrZ dáva za úlohu GS vystaviť opravené potvrdenie pre KK Prešov 
a oznámiť túto skutočnosť príslušnému oddeleniu a pracovníkovi MSÚ v Prešove. Potvrdenia sa vydávajú 
za účelom pridelenia ľadohodín na ZŠ v Prešove. 
Z: VV, GS, komisie   T: ihneď 
 
Uznesenie č. 016/2019: VV SKrZ schválil účasť športovej dvojice Tereza Zendulková/Simon Fukas             
na sústredení v Bergame u Ondreja Hotárka v termíne od 17.2.2019 do 23.2.2019. SKrZ hradí: 
tréningový proces, cestovné náklady a poistenie. Ubytovanie a strava na vlastné náklady. 
Z: GS, LL, JB   T: 17.2.2019 
 
Uznesenie č. 017/2019: VV SKrZ súhlasí s úhradou nasledujúcich nákladov na MSR mladšieho žiactva 

a nádejí, ktoré sa budú konať dňa 16.2.2019 v Novom Meste nad Váhom: Rozhodcom, technickému 

panelu, a ostatným nominovaným činovníkom SKrZ v prípade potreby zabezpečí ubytovanie z piatka             

na sobotu, resp. zo soboty na nedeľu, zároveň im budú vyplatené diéty a cestovné v zmysle 

Ekonomických smerníc SKrZ (do výšky vlakom 2., resp. 1. triedy aj v prípade použitia vlastného 

motorového vozidla). VV SKrZ súhlasí s úhradou cestovných nákladov pre GS za použitie vlastného 

motorového vozidla za účelom prevozu materiálov a techniky potrebných k výkonu administratívnej 

práce GS a ekonóma preteku na mieste konania MSR. Zároveň budú vyplatené odmeny rozhodcom, 

technickému panelu, ekonómovi pretekov a členom organizačného výboru v zmysle Ekonomických 

smerníc SKrZ. Strava bude poskytnutá aj pre členov organizačného výboru pretekov. Pretekárom SKrZ 

uhradí nasledovne: pre všetky kategórie: mladší žiaci, mladšie žiačky 11, mladšie žiačky 12, nádeje 

dievčatá 10, nádeje dievčatá 9, nádeje dievčatá 8, nádeje dievčatá 7, nádeje staršie chlapci, nádeje 

mladšie chlapci bude poskytnuté občerstvenie do výšky stravného a občerstvenia. V mimoriadnych 

prípadoch SKrZ (nad 200 km od miesta trvalého pobytu) uhradí ubytovanie z piatka na sobotu                   

pre kategóriu Nádeje dievčatá 7 a zo soboty na nedeľu pre kategóriu Mladšie žiačky  a Mladší žiaci max. 

do výšky 30,- €/noc. Pretekárom zabezpečuje ubytovanie klub, resp. sami. Tréneri sa na majstrovstvách 

Slovenska zúčastnia na náklady klubov, respektíve na vlastné náklady. SKrZ hradí náklady za ľadovú 

plochu, diplomy a medaile, tlač plagátov na propagáciu pretekov a občerstvenie pre pretekárov, 

rozhodcov, členov technického panelu, trénerov, nominovaným činovníkom SKrZ a členom 

organizačného výboru pretekov. VV nominoval na MSR nádejí a mladšieho žiactva nasledovných 

činovníkov: rozhodcovia:  Bohunická, Čuchran, Grinčová, Mitická, Matejová, Fialková, Stankovianska, 

Marčeková, Technický kontrolór: Domanská, Špecialisti: Beständig, Drnzíková, Nétryová, Lalinská, 

Data/video operátori: Kelschová, Rišková, Technické zabezpečenie: Miroslav Szalaj, W. Stankovianska. 

Z:GS, LL, WS   T: 16.3.2019 

 

Uznesenie č. 018/2019: VV SKrZ odsúhlasil účasť športovej dvojice Margaréta Mušková/Oliver 

Kubačák a trénera Rastislava Vrláka na medzinárodnej krasokorčuliarskej súťaži Egna Spring Trophy 

v termíne od 28.3.2019 do 31.3.2019. SKrZ hradí všetkým nominovaným cestovné náklady, diéty, 

ubytovanie a štartovné.  

Z: GS, LL   T: ihneď 

Informácia: Na základe žiadosti trénera bola športová dvojica z preteku odhlásená. K odhláške došlo 

v termíne stanovenom organizátorom, teda do 21.3.2019. GS požiadal organizátorov o vrátenie už 

uhradeného štartovného poplatku. 

 
Uznesenie č. 019/2019: VV SKrZ súhlasil s účasťou GS a preplatením cestovných nákladov 
a stravného podľa ekonomickej smernice na finále IK a B kategórií, ktoré sa uskutočnia dňa 23.3.2019 
vo Vranove nad Topľou.  
Z: GS, LL   T: ihneď 

 
Uznesenie č. 020/2019: VV SKrZ súhlasil s účasťou GS na konferencii s témou Médiá a šport 2019, 
ktorá sa uskutoční v dňoch 3.-4.4.2019 v priestoroch X-Bionic Sphere v Šamoríne. SKrZ uhradí poplatok           
za účasť na konferencii. 
Z: GS, LL   T: ihneď 
 
Uznesenie č. 021/2019: VV SKrZ súhlasil s vystavením objednávok a úhradou faktúr za obdobie                
od 01.01.2019 do 31.03.2019 naslednovne: 
Slovanet, a.s. – internetové pripojenie za 1/2019, Forespo Dunaj 4 a.s. – prenájom nebytových 
priestorov 2/2019, pelicantravel.com s.r.o. – letenky Klepoch, Dobiášová, Dvojnikov na Svetovú zimnú  



 

 

 
univerziádu Krasnoyarsk 2019, Technické služby NMnV – prenájom ľadovej plochy na testy, KURIANM 
s.r.o. – ubytovanie počas testov v NMnV, Victory sport, spol. s.r.o. – medaily na MSR st. žiactva 
a juniorov, alza.sk – tonery, Twopower s.r.o. – stravovacie služby počas MSR st. žiactva a juniorov, etna 
sk, s.r.o. – ubytovanie počas testov v NMnV, Forespo Dunaj 4 a.s. – prenájom nebytových priestorov 
3/2019, Slovanet, a.s. – internetové pripojenie za 2/2019, Orange Slovensko – telekomunikačné služby 

2/2019, UnionSoft, s.r.o. – základný modul Membery 1/2019, pelicantravel.com s.r.o. – letenky 
Beständig na MS 2019 Saitama, letenky Zendulkova, Fukas na sústredenie v Bergame, letenky 
Beständig, Fukas, Zendulková, Kürti na JMS Záhreb 2019, Tatra United Corporation, a.s. –ubytovanie 
počas MSR st. žiactva a juniorov, Ružinovský športový klub – prenájom ľadovej plochy na šport. prípravu 
N. Rajičovej 1/2019, Croatian Figure Skating Association – ubytovanie JMS Záhrab 2019,  
DOXX – stravné lístky, a.s. – stravné lístky pre GS, Slovakia Real – in, a.s. – ubytovanie testy 
Ružomberok, pelicantravel.com s.r.o. – zmena letenky Beständig, Reklamné predmety, s.r.o. – živicové 
odznaky na testy, PragmaSys s.r.o. – účastnícky poplatok za školenie, Elit centrum s.r.o. – prenájom 
ľadovej plochy testy Ružomberok, Orange Slovensko – telekomunikačné služby 3/2019, Slovanet, a.s. – 
internetové pripojenie 3/2019, UnionSoft, s.r.o. – základný modul Membery 2/2019, Forespo Dunaj 4 
a.s. – prenájom nebytových priestorov 3/2019, Kateřina Kamberská – konzultácie a príprava N. 
Rajičovej, Ružinovský športový klub – prenájom ľadovej plochy na šport. prípravu N. Rajičovej 2/2019, 

Technické služby NMnV – prenájom ľadovej plochy na MSR ml. žiactva a nádejí, Lunas sk, s.r.o. – banner 
a plagáty na MSR ml. žiactva a nádejí, Rudolf Jambor – občerstvenie pre pretekárov, obedy a večere pre 
rozhodcov a tech. panel na MSR ml. žiactva a nádejí, Miroslav Szalaj – obsluha techniky na MSR ml. 
žiactva a nádejí, KURIANM s.r.o. – ubytovanie počas MSR ml. žiactva a nádejí, Victory sport, spol. s.r.o. 
– medaily na MSR ml. žiactva a nádejí, Učená právnická spoločnosť o.z. – účastnícky poplatok                      
na konferenciu Šport a médiá. 
 
 
K bodu č. 9: 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 26.03.2019 
 
 
 
 
 
 
Príloha: Prezenčná listina 
             




