
 
Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu konaného 

dňa 25.05.2019 v kongresovej sále Hotela Kultúra v Ružomberku 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program VZ SKrZ: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie pracovného predsedníctva 

3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

4. Schválenie programu zasadnutia VZ SKrZ 

5. Odovzdanie pohárov víťazom SP, Pohára klubov a odovzdanie vyznamenaní 

6. Vyjadrenie názoru Hl. kontrolóra športu MŠVVaŠ SR – kompetencie KRS a DK 

7. Správa Mandátovej komisie 

8. Schválenie rokovacieho poriadku a volebného poriadku 

9. Správa predsedu VV SKrZ o činnosti VV a plnení hlavných úloh z VZ 2018  

10. Správa o činnosti v medzinárodnej oblasti 

11. Správa o činnosti TMK 

12. Správa o činnosti VZŽ a TK 

13. Správa kontrolnej komisie 

14. Správa disciplinárnej komisie 

15. Správa komisie pre riešenie sporov 

16. Správa o hospodárení SKrZ za rok 2018 a schválenie audítora, auditu a Výročnej správy     

      SKrZ za rok 2018 

17. Hlavné úlohy pre rok 2019 

18. Informácia o stave príprav a funkčnosti registračného systému 

19. Schválenie návrhov úprav smerníc a Stanov SKrZ 

20. Návrh rozpočtu SKrZ na rok 2019 

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

22. Voľba člena VV SKrZ – člen VV zodpovedný za hospodárenie a ekonomiku 

23. Správa volebnej komisie 

24. Diskusia 

25. Správa návrhovej komisie – Návrh uznesení z VZ SKrZ 

26. Záver 

 

 

 

K bodu č. 1. Otvorenie 

 

(Začiatok rokovania o 9:30 hod, prítomných 32 delegátov s hlasom rozhodujúcim) 

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

Následne odovzdal slovo pánovi Vladimírovi Čuchranovi, členovi VV SKrZ zodpovedného 

za medzinárodnú činnosť, ktorý bol poverený 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 a Zuzana Drnzíková.  

(za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0) - schválené 

 

K bodu č. 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

 

Do Mandátovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Petra Nétryová, Júlia Čekovská, Lucia 

Rybárová. (za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2) - schválené 

Do Návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Martin Letenay, Slávka Grinčová, Roman 

Matejko. (za: 28, proti: 0, zdržali sa: 4) - schválené 

Do Volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení: Katarína Ondášová, Katarína Liptáková, 

Andrea Šimová. (za: 30, proti: 0, zdržali sa: 2) - schválené 

Zloženie Mandátovej, Návrhovej aj volebnej komisie boli schválené. Mandátová komisia 

opúšťa rokovaciu sálu kvôli spracovaniu správy. 

 

K bodu č. 4. Schválenie programu zasadnutia VZ SKrZ 

 

Pracovné predsedníctvo navrhlo úpravu programu VZ výmenou bodov 19. a 20. Najskôr sa 

prerokujú návrhy na úpravu stanov a smerníc, následne bude predložený na schválenie návrh 

rozpočtu SKrZ na rok 2019 s úpravami. (za: 32, proti: 0, Zdržali sa: 0). Zmena programu bola 

odsúhlasená. 

Schválenie programu zasadnutia VZ SKrZ (s úpravami). (za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0). 

Program zasadnutia VZ bol jednomyseľne schválený. 

 

K bodu č. 5. Odovzdanie pohárov víťazom SP, Pohára klubov a odovzdanie 

vyznamenaní 

 

Predseda SKrZ, pán Jozef Beständig a členka VV SKrZ zodpovedná za reprezentáciu 

a trénersko – metodickú činnosť pristúpili k odovzdávaniu ocenení. 

 

Vyznamenaní boli: 

Ing. Gabriela Sokolová – za prácu v prospech krasokorčuľovania na Slovensku a v klube 

Mgr. Renáta Hlaváčová – za prácu v prospech krasokorčuľovania na Slovensku 

 

Víťazi Slovenského pohára a Pohára klubov: 

Lívia Lörinčíková – Seniorky  

Alexandra Michaela Filcová – Juniorky  

Jana Ochránková – Staršie žiačky  

Vanesa Šelmeková – Mladšie žiačky  

Nikola Fojtíková – Nádeje 10  

Lucia Čermáková – Nádeje 9  

 



 
 

Paulína Hrebíková – Nádeje 8  

Ella Drličková – Nádeje 7  

Marko Piliar – Juniori  

Marko Piliar – Starší žiaci  

Lukáš Václavík – Mladší žiaci  

Nicolas Alex Kaluža – Staršie nádeje chlapci  

Maxim Hrehor – Mladšie nádeje chlapci  

Soňa Nevická – Staršie žiačky B  

Paulína Lauková – Mladšie žiačky B  

Patrik Čurík – Mladší žiaci B 

 

Kraso Trenčín – 1. miesto 

KrO ŠKP Bratislava – 2. miesto 

Kraso Hamikovo – 3. miesto 

 

K bodu č. 6. Vyjadrenie názoru Hl. kontrolóra športu MŠVVaŠ SR – kompetencie KRS 

a DK 

 

Z dôvodu, že sa hlavný kontrolór športu, pani Alica Fisterová nemohla VZ SKrZ zúčastniť, 

tento bod programu sa neprerokovával. 

 

K bodu č. 7. Správa Mandátovej komisie 

 

Pani Nétryová predniesla správu mandátovej komisie. Z 39 pozvaných delegátov s hlasom 

rozhodujúcim bolo prítomných o 9:50 hod 32 delegátov. Na základe uvedených skutočností 

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

VZ je uznášaniaschopné. Nadpolovičná väčšina pozvaných delegátov je 20, nadpolovičná 

väčšina prítomných delegátov je 17. 2/3 väčšina pozvaných delegátov je 26, 2/3 väčšina 

prítomných delegátov je 21.  

Správa Mandátovej komisie ako aj záznamy o zmenách v počte delegátov počas rokovania 

VZ tvoria prílohu tejto zápisnice. 

 

K bodu č. 8. Schválenie rokovacieho poriadku a volebného poriadku 

 

Rokovací poriadok ako aj Volebný poriadok boli delegátom odoslané v elektronickej forme 

a zverejnené na internetovej stránke SKrZ. (za: 32, proti: 0, zdržali sa: 0). Rokovací poriadok 

ako aj Volebný poriadok boli schválené v predloženej forme a tvoria prílohu tejto zápisnice.  

 

K bodu č. 9. Správa predsedu VV SKrZ o činnosti VV a plnení hlavných úloh z VZ 2018  

 

Predseda SKrZ, pán Beständig, predniesol správu o činnosti VV SKrZ za rok 2018 a plnení 

hlavných úloh z VZ 2018. Prítomný brali správu na vedomie. 

 

  



 
 

K bodu č. 10. Správa o činnosti v medzinárodnej oblasti 

 

Člen VV SKrZ zodpovedný za medzinárodnú činnosť, pán Čuchran, informoval prítomných, 

že prehľad činností v medzinárodnej oblasti je súčasťou Výročnej správy SKrZ za rok 2018. 

Prítomní brali informáciu na vedomie. 

 

K bodu č. 11. Správa o činnosti TMK  

 

Správu o činnosti TMK predniesla členka zodpovedná za reprezentáciu                                            

a trénersko – metodickú činnosť, pani Drnzíková. Správa o činnosti TMK tvorí prílohu tejto 

zápisnice. 

 

K bodu č. 12. Správa o činnosti VZŽ a TK 

 

Členka VV zodpovedná za VZŽ, pani Stankovianska, informovala prítomných, že správa 

o činnosti VZŽ tvorí súčasť Výročnej správy SKrZ za rok 2018. Prítomný brali túto 

skutočnosť na vedomie. 

 

K bodu č. 13. Správa kontrolnej komisie 

 

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

zápisnice. KK SKrZ zároveň navrhla prijať delegátom VZ SKrZ nasledovné uznesenia:  

 

1. VZ SKrZ ukladá VV  SKrZ, zabezpečiť správne, včasné a priebežné účtovanie 

ekonomickej  agendy SKrZ v zmysle platnej legislatívy v SR a Ekonomickej smernice 

SKrZ.   

2. VZ SKrZ ukladá VV SKrZ, organizovať a financovať  ISU JGP, ISU šampionáty, 

Memoriálu Ondreja Nepelu výlučne v priamej priamej gescii VV SKrZ bez uzatvárania  

zmlúv o spolupráci s členmi prípadne aj nečlenmi SKrZ.   

3. VZ SKrZ ukladá VV SKrZ  vykonať  všetky  potrebné úkony v súvislosti  so vznikom                               

a likvidáciou  škody na rozhodcovskom zariadení v Hamuliakove do 30.6.2019.   

4. VZ SKrZ ukladá VV SKrZ vypracovať poriadok nakladania a prevádzky s rozhodcovskou 

technikou SKrZ do 30.6.2019. 

5. VZ SKrZ ukladá odstrániť nedostatky uvedené v správach KK pri SKrZ č. 1/2019                     

až 3/2019 najneskôr do 30.6.2019. 

6.  VZ SKrZ ukladá klubu Skating klub Prešov zaplatiť výchovné Klubu KK Kraso Prešov     

vo výške 2 x 83,-€ za pretekárky Olívia Jarkovská a Ema Kandrová.  

 

K bodu č. 14. Správa disciplinárnej komisie 

 

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

tejto zápisnice. 

 

 

 



 
 

K bodu č. 15. Správa komisie pre riešenie sporov 

 

Správu KRS predniesla pani Katarína Ondášová, členka komisie. Prítomných informovala 

o sporoch, ktoré za uplynulú sezónu komisia riešila. Zároveň informovala, že komisia 

prepracuje svoju smernicu a predloží ju delegátom na ďalšom zasadnutí Rady predsedov. 

 

(12:10 – Zmena v počte delegátov: počet prítomných delegátov je 35, nadpolovičná väčšina 

pozvaných je 20, nadpolovičná väčšina prítomných je 18, 2/3 väčšina pozvaných je 26,              

2/3 väčšina prítomných je 24). 

 

K bodu č. 16. Správa o hospodárení SKrZ za rok 2018 a schválenie audítora, auditu             

a Výročnej správy SKrZ za rok 2018 

 

Správu o hospodárení SKrZ za rok 2018 predniesol predseda zväzu. Po konzultácii s členkami 

KK SKrZ boli vykonané menšie úpravy v rozpočte na rok 2018. Tieto úpravy boli len 

formálneho charakteru a celkový výsledok hospodárenia za rok 2018 neovplyvnili. Prítomní 

delegáti brali správu na vedomie. Správa tvorí prílohu tejto zápisnice. 

Schválenie audítora a auditu. (za: 30, proti: 2, zdržali sa: 3) 

Schválenie Výročnej správy. (za: 33, proti: 2, zdržali sa: 0)  

Audítor, audit a Výročná správa za rok 2018 boli VZ schválené. 

 

K bodu č. 17. Hlavné úlohy pre rok 2019 

 

Hlavné úlohy pre rok 2019 predniesol predseda SKrZ. VZ ukladá predsedovi SKrZ predložiť 

zoznam úloh v písomnej podobe najneskôr 7 dní od ukončenia VZ SKrZ. 

  

K bodu č. 18. Informácia o stave príprav a funkčnosti registračného systému 

 

Pán Letenay informoval prítomných o novom registračnom systéme SKrZ. V prvom kroku 

bude potrebné, aby všetky kluby skontrolovali zoznam svojich členov a ich údaje, aby sa 

eliminovali všetky nezrovnalosti. Následne bude registračný systém rozšírený o ďalšie 

funkcie. Prihlasovanie na súťaže bude od ďalšej sezóny prebiehať už cez tento systém. 

Zástupcom klubov boli odovzdané prístupové údaje. Prítomní brali správu pána Letenaya na 

vedomie. 

 

K bodu č. 19. Schválenie návrhov úprav smerníc a Stanov SKrZ 

 

Návrh KK na úpravu stanov: Čl. 9, 10, 11 – vypustiť pojem podpredseda a nahradiť: členmi 

komisie sú predseda a minimálne dvaja členovia. (za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0) - schválené 

Návrh KK na úpravu stanov: Čl. 8 – doplniť, že splnomocnený môže byť len člen z daného 

klubu. (za: 28, proti 6, zdržali sa: 1) - schválené 

 

 

 



 
 

Návrhy pána Jakuboviča na úpravu stanov: Čl. 3, bod 1:  

Riadnym členom SKrZ (klub resp. oddiel) je krasokorčuliarky klub, resp. oddiel, ktorý spĺňa 

podmienky uvedené v čl.3, bod č.2 a, b, c a jeho prijatie za kolektívneho člena SKrZ bolo 

schválené VZ SKrZ. 

Dočasný člen – dočasný kolektívny  člen SKrZ (klub, resp. oddiel) je krasokorčuliarsky klub, 

resp. oddiel, ktorý spĺňa podmienky uvedené v čl.3, bod 2 a, b, c a jeho prijatie                                

za riadneho kolektívneho člena SKrZ ešte nebolo schválené na Valnom zhromaždení SKrZ. 

(za: 33, proti 0, zdržali sa: 2) - schválené 

 

Čl. 3, bod č.4, písmeno „c“: vypustiť slová: - Disciplinárnej komisie. 

Zdôvodnenie: Lebo rozhodnutie o vylúčení člena zo SKrZ je v právomoci VZ, (Zákon                    

o športe, § 22). DK SKrZ môže dať len „návrh“ na vylúčenie zo SKrZ.  

(za: 34, proti: 0, zdržali sa: 1) - schválené 

 

Čl. 4, bod . 1, vypustiť slovo: - riadnym. 

Zdôvodnenie: Lebo fyzická osoba je len členom daného klubu, oddielu. Stanovy klubu, 

oddielu nemusia poznať termín „riadny člen“ v ich stanovách.  

(za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0) - schválené 

 

Čl. 4, bod č. 2, pozmeniť celú vetu na: Podmienkou individuálneho členstva fyzickej osoby               

v SKrZ je jeho členstvo len v jednom krasokorčuliarskom klube, oddiele SKrZ. 

Zdôvodnenie: Ide len o presnejšie vyjadrenie existujúceho textu.  

(za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0) - schválené 

 

Čl. 6, bod č. 5 A/b zmeniť na: 

1 hlas – každý riadny kolektívny člen, (klub, oddiel) 

2 hlasy – každý riadny kolektívny člen, (klub, oddiel), ktorého pretekári sa v predchádzajúcej 

sezóne zúčastnili pretekov SP, MSR v počte min. 5 pretekárov 

3 hlasy – každý riadny kolektívny člen, (klub, oddiel), ktorého pretekári sa v predchádzajúcej 

sezóne zúčastnili pretekov SP, MSR v počte min. 10 pretekárov, alebo mali aspoň jedného 

účastníka MSJ, ME, MS, OH 

Zdôvodnenie: Existujúci stav je diskriminačný, lebo klub, resp. oddiel, ktorý je prijatý                    

za riadneho kolektívneho člena SKrZ, by mal mať základné právo aspoň jedného rozhodujúce 

hlasu na VZ! (Viď. existujúca zásada, ktorá sa uplatňuje aj pri rokovaniach kongresu v ISU). 

Následná diferenciácia počtu hlasov, ktorá odlišuje aktivity činnosti a úspešnosti klubu, 

oddielu je naďalej zachovaná. 

(za: 1, proti: 22, zdržali sa: 12) - neschválené 

 

Pozmenený návrh podľa návrhovej komisie: Bod 5b-1: hlas rozhodujúci (1 delegát) - získa 

klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne mal pretekárov v oficiálnych kategóriách SKrZ v počte 

min. 5 pretekárov 

(za: 24, proti: 0, zdržali sa: 11) - schválené 

 

Čl. 10, bod 4, písmeno „c“ upresniť: - ... je potrebná 2/3 väčšina prítomných delegátov 

- ... je potrebná 2/3 väčšina pozvaných delegátov 

Zdôvodnenie: Ide o upresnenie „zásadného“ rozdielu v počte hlasujúcich pri odvolaní člena 

DK SKrZ. (za: 34, proti: 0, zdržali sa: 1) - schválené 



 
 

Čl. 10, bod 9, poslednú zarážku doplniť takto: - Podať návrh VZ SKrZ na vylúčenie člena 

SKrZ za závažné porušenie Stanov a Poriadkov SKrZ. 

Zdôvodnenie: Vylúčenie člena zo SKrZ je len v právomoci najvyššieho orgánu SKrZ, t.j. VZ. 

(Viď. Zákon o športe, § 22). „Návrh“ na vylúčenie člena zo SKrZ je zapracovaný aj                          

v možných sankciách rozhodnutia DK SKrZ. 

(za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0) - schválené 

 

Návrhy klubu DRJ Skating Dream Vranov Bulls na úpravu stanov: Čl. 5: orgány SKrZ, 

bod 1: doplniť: 

g) Technická komisia 

h) Trénersko – metodická komisia 

 

Čl.6, členov komisie, bod 15. I): doplniť:...volí a odvoláva nadpolovičnou väčšinou delegátov 

predsedu SKrZ, ostatných členov VV, Komisie pre riešenie sporov, Technickej komisie, 

Trénersko – metodickej komisie, ktorých funkčné obdobie sú 4 roky. 

(za: 4, proti: 20, zdržali sa: 11) - neschválené 

 

Návrh predsedu zväzu na úpravu Stanov: Čl. 10, bod 9.: 

Disciplinárna komisia je oprávnená: 

1) viesť disciplinárne konanie a rozhodovať o uložení disciplinárnych trestov za porušenie 

pravidiel súťaže, predpisov SKrZ alebo rozhodnutí SKrZ 

2) navrhnúť vylúčenie člena SKrZ na základe závažného disciplinárneho previnenia 

(za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2) - schválené 

 

Návrh pani Stankovianskej na úpravu Prestupové poriadku tak ako bol predložený a doplnený 

na Valnom zhromaždení okrem bodu 16. 

(za: 34, proti: 0, zdržali sa: 1) - schválené 

 

Bod 16 Prestupového poriadku – návrh pani Stankovianskej: bez bodu                                          

d) – so špecifikovaním vekových kategórií namiesto športových kategórií (za: 8, proti: 6, 

zdržali sa: 19) - neschválené 

Bod 16 Prestupového poriadku – návrh pani Zamborskej: špecifikácia podľa veku                         

do stanoveného dátumu (za: 22, proti: 1, zdržali sa: 12) - schválené 

 

Návrh na doplnenie testu pretekára: V prípade požiadavky výchovného má mať dieťa splnený 

príslušný test, za kategóriu do ktorej ide nasledujúcu sezónu so splnenou vekovou kategóriou.  

(za: 5, proti: 11, zdržali sa: 16) - neschválené 

 

Návrh na vyradenie bodu 23 z Prestupového poriadku. (za: 25, proti: 1, zdržali sa: 9) - 

schválené 

 

Návrh ŠKKM Zvolen na navýšenie registračného poplatku nového kolektívneho člena z 500 € 

na 2000 €. (za: 0, proti: 25, zdržali sa: 10) - neschválené 

 

 



 
 

Návrh na úpravu Disciplinárneho poriadku tak ako bol predložený pánom Ivanom 

Jakubovičom, predsedom DK SKrZ. (za: 33, proti: 1, zdržali sa: 1) - schválené 

 

Návrh na úpravu Etického kódexu tak ako bol predložený pani Lenkou Bohunickou. (za: 33, 

proti: 0, zdržali sa: 2) - schválené 

 

Komisia pre riešenie sporov stiahla svoj návrh Smernice Komisie pre riešenie sporov. 

Zástupkyňa komisie oboznámila prítomných, že nový návrh bude vypracovaný a predložený 

na schválenie na ďalšom zasadnutí Rady predsedov SKrZ. 

 

K bodu č. 20. Návrh rozpočtu SKrZ na rok 2019 

 

Návrh rozpočtu na SKrZ na rok 2019 predniesol predseda zväzu. 

Pozmeňovacie návrhy:  

- navýšenie položky v časti náklady – Právne služby z 500 € na 2000 € a Rezerva na aparát        

na 3000 €. (za: 33, proti: 0, zdržali sa: 2) - schválené 

- zástupca klubu KŠK Slovan Bratislava požiadal o navýšenie dotácie zo strany SKrZ                

na Grand Prix Bratislava z 1500 € na 5000 € (navýšenie príspevku na medzinárodné preteky 

GP BA, TIC: z 3000 € na 6500 €). (za: 16, proti: 0, zdržali sa: 19) - neschválené 

- pán Fukas požiadal o navýšenie dotácie  na športovú dvojicu Zendulková / Fukas                        

na 15 000 € (za: 11, proti: 0, zdržali sa: 24) - neschválené 

Hlasovanie o Návrhu rozpočtu s predloženými a schválenými zmenami. (za: 31, proti: 2, 

zdržali sa: 2) - schválené 

 

(18:50 – Zmena v počte delegátov: počet prítomných delegátov je 34, nadpolovičná väčšina 

pozvaných je 20, nadpolovičná väčšina prítomných je 18, 2/3 väčšina pozvaných je 26,              

2/3 väčšina prítomných je 23). 

 

K bodu č. 21. Prijímanie klubov – dočasných členov SKrZ za riadnych kolektívnych 

členov SKrZ 

 

Pred samotným aktom hlasovania o prijatí klubov za riadnych kolektívnych členov boli 

jednotlivé kluby predstavené ich zástupcami. 

Za riadnych kolektívnych členov SKrZ boli prijatí: 

Kraso Michalovce: (za: 31, proti: 0, zdržali sa: 3) - schválené 

Ice Skating Slovakia: (za: 26, proti: 3, zdržali sa: 5) - schválené 

 

Nakoľko klub MŠKM Trebišov je mestskou príspevkovou organizáciou mesta Trebišov, nie 

občianskym združením, o prijatí tohto klubu sa nehlasovalo. Klub môže požiadať SKrZ 

o opätovné prijatie za dočasného člena SKrZ. 

 

 

 

 



 
 

K bodu č. 22. Voľba člena VV SKrZ – člen VV zodpovedný za hospodárenie  

a ekonomiku 

 

Na člena VV SKrZ zodpovedného za hospodárenie a ekonomiku bol navrhnutý jeden 

kandidát, pani Lýdia Lackovičová. Po predstavení kandidáta boli prítomným delegátom 

rozdané hlasovacie lístky na voľbu člena VV SKrZ. 

 

K bodu č. 23. Správa volebnej komisie 

 

Predseda volebnej komisie, pani Ondášová predniesla správu volebnej komisie. Pani Lýdia 

Lackovičová bola jednohlasne zvolená za člena VV SKrZ zodpovedného za hospodárenie 

a ekonomiku s počtom hlasov 33. 

 

(19:32 – Zmena v počte delegátov: počet prítomných delegátov je 29, nadpolovičná väčšina 

pozvaných je 20, nadpolovičná väčšina prítomných je 15, 2/3 väčšina pozvaných je 26,              

2/3 väčšina prítomných je 20). 

 

K bodu č. 24. Diskusia 

 

Členka VV SKrZ zodpovedná za reprezentáciu a trénersko – metodickú činnosť predniesla 

Návrh kategorizácie SP a mimo SP pre sozónu 2019/2020 s uvedenými poznámkami                       

a  návrhmi z rady predsedov. (za: 20, proti: 0, zdržali sa: 9) - schválené 

 

VZ SKrZ poveruje VV SKrZ k špecifikovaniu hlavných úloh na rok 2019 a úlohy predložiť 

na schválenie na najbližšiu Radu predsedov. 

 

VZ SKrZ poveruje VV SKrZ zverejniť kalendár pretekov pre sezónu 2019/2020 do 7 dní             

odo dňa ukončenia Valného zhromaždenia SKrZ. 

 

K bodu č. 25. Správa návrhovej komisie – Návrh uznesení z VZ SKrZ 

 

Schválený návrh uznesení z VZ SKrZ tvorí prílohu tejto zápisnice. (za: 26, proti: 2,                  

zdržali sa: 1). Uznesenia z VZ boli schválené. 

 

K bodu č. 26. Záver 

 

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

Delegátom poprial šťastnú cestu domov a VZ SKrZ uzavrel. 

 

                                                                                                
 

Zapísal: Csaba Kürti, Generálny sekretár SKrZ                      Správnosť zápisnice overil: Ing. Jozef Beständig, predseda SKrZ 
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Rokovací poriadok 

Valného zhromaždenia Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu 

 
Úvodné ustanovenia 

1. Tento rokovací poriadok ustanovuje pravidlá rokovania a organizácie Valného zhromaždenia 

SKrZ. 

 
Zvolávanie Valného zhromaždenia SKrZ 

1. Zvolávanie Valného zhromaždenia Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu upravujú stanovy 

SKrZ. 

 
Program Valného zhromaždenia SKrZ 

1. Návrh programu Valného zhromaždenia SKrZ je obsiahnutý v písomnej pozvánke na Valné 

zhromaždenie po predošlom schválení Výkonným výborom SKrZ. 

2. Valné zhromaždenie na začiatku každého rokovania, ak je uznášaniaschopné, prerokuje návrh 

programu a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním. Valné zhromaždenie môže pri prerokovaní 

návrhu programu rokovania na  návrh  člena  SKrZ  navrhnutý  program  doplniť  alebo   zmeniť. 

Na prijatie programu, prípadne zmien programu, je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných 

členov SKrZ. 

 
Účasť na Valnom zhromaždení SKrZ 

1. Účastníkmi Valného zhromaždenia SKrZ sú delegovaní zástupcovia klubov SKrZ podľa 

nasledujúceho kľúča, ktorí pri registrácii predložia delegačný list účastníka VZ potvrdený 

materským klubom a platný registračný preukaz SKrZ. 

2. Delegátom Valného zhromaždenia SKrZ môže byť iba osoba s platným registračným preukazom 

SKrZ. 

3. Účastníkmi Vlaného zhromaždenia môžu byť pozvaní hostia a zástupcovia médií, u ktorých nie 

je povinnosťou mať platný registračný preukaz. 

4. Delegáti podľa kompetencie hlasovať na Valnom zhromaždení SKrZ sa delia na: 

a)  Delegáti s hlasom rozhodujúcim: 

3 delegáti: Kro ŠKP Bratislava, KC Košice, HK Nitra Kraso, KK Trnava, FSC Žilina 

2 delegáti: KŠK Slovan Bratislava, KK Iskra Banská Bystrica, Kraso Hamikovo, KK Nové Mesto 

nad Váhom, Kraso Trenčín 

1 delegát: Jumping Joe Slovakia, KK Bratislava, Kraso klub Detva, Krasoklub mesta Nitra, Skating 

Club Piešťany, KK Kraso Prešov, Skating Sports Prešov,  KK  Púchov,  Sporting  Club  Púchov,  

KK Ruža Ružomberok, KK Žilina, Skate Žilina, Skating Dream DRJ Vranov Bulls, ŠKK Zvolen 
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b)  Delegáti s hlasom poradným: 

Zástupcovia klubov: Ice Skating Team – Brezno, KK Krasow Humenné, Crow Arena FSC Košice, 

KK Liptovský Mikuláš, ABC Kraso Liptovský Mikuláš, KK Martin, TJ AKO Piešťany, Sporting Club 

Považská Bystrica, Kama Sport (dočasný člen), KK Spišská Nová Ves, TJ KO Slávia Stropkov, KK 

Zvolen. 

Členovia VV SKrZ, predseda a členovia Kontrolnej komisie SKrZ, zástupca Rozhodcovskej 

komisie, zástupca Technickej komisie, zástupca Trénersko-metodickej komisie, zástupca 

Disciplinárnej komisie, zástup Komisie pre riešenie sporov. 

 
Rokovanie a hlasovanie 

1. Valné zhromaždenie SKrZ riadi prezident SKrZ alebo ním poverený člen Výkonného výboru 

SKrZ /ďalej len predsedajúci/. 

2. Podľa programu si Valné zhromaždenie SKrZ volí pracovné komisie /napr. volebnú, návrhovú, 

mandátovú komisiu a pod./. 

3. Predsedníctvo Valného zhromaždenia tvoria členovia Výkonného výboru SKrZ. 

4. Predmetom rokovania Valného zhromaždenia budú dokumenty, ktoré boli delegátom zaslané 

elektronickou poštou najneskôr 7 dní pred konaním VZ SKrZ, a ktoré boli schválené v jednotlivých 

bodoch programu VZ. /Výnimka si vyžaduje osobitné odsúhlasenie delegátmi Valného 

zhromaždenia SKrZ/. 

5. Predsedovia klubov môžu návrhy/pripomienky k platným Stanovám SKrZ a iným platným 

dokumentom, smerniciam a predpisom doručiť v písomnej forme na sekretariát SKrZ najneskôr  

do 17.05.2019 do 24.hod. 

6. Hlasovacie právo majú iba delegáti s hlasom rozhodujúcim. 

7. Delegáti s hlasom rozhodujúcim a poradným majú právo vystúpiť: 

- v diskusii s príspevkom v trvaní najviac 5 minút 

- s faktickou pripomienkou v trvaní 1 minúty ku každému prejednávanému bodu 

- delegáti majú právo sa vyjadrovať k prerokovávaným bodom programu VZ v rozsahu najviac 

2 minúty. 

Výnimku na požiadanie diskutujúceho môže udeliť predsedajúci iba na základe odsúhlasenia 

delegátmi Valného zhromaždenia. 

8. Hlasovanie môže byť verejné – procedurálne otázky, alebo tajné. 

9. V prípade hlasovania o dvoch rôznych návrhoch na jeden problém sa hlasuje v poradí, v akom 

boli návrhy predložené VZ. 

10. Diskusia bude ukončená po vystúpení posledného delegáta, alebo hosťa prihláseného do 

diskusie, alebo na návrh delegáta s hlasom rozhodujúcim na ukončenie diskusie, pričom takýto 

návrh musí byť schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov. 

Diskutujúci má právo odovzdať svoj diskusný príspevok v písomnej forme predsedajúcemu 

Valného zhromaždenia, ktorý ho dá zaprotokolavať do zápisnice z Valného zhromaždenia SKrZ. 

mailto:slovakskating@kraso.sk


SLOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY ZVÄZ 

SLOVAK FIGURE SKATING ASSOCIATION 

Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, Slovakia 

+421 918 791227 

@ slovakskating@kraso.sk 

Bankové spojenie: 
VÚB Banka 

IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653 

Zapísaný: MV SR č. VVS/1-90/90-2537-9 

IČO: 31805540 

DIČ: 2021593673 

 

 

 

Zápisnica 

1. Pre členov SKrZ sa spracováva a v termíne najneskôr do 25 dní od skončenia rokovania sa 

odosiela zápisnica z Valného zhromaždenia. V zápisnici sa uvedie, kto riadil rokovanie, koľko 

členov SKrZ bolo prítomných, ktorí členovia SKrZ neboli prítomní, ktorí rečníci vystúpili v 

programe rokovania a v diskusii a aké boli výsledky hlasovaní a výstižný popis obsahových častí k 

prerokovávaným bodom programu. Súčasť zápisnice sú aj uznesenia VZ SKrZ. Zápisnicu z VZ 

SKrZ overuje prezident SKrZ. 

 
Záverečné ustanovenie 

1. Tento rokovací poriadok  je  platný  pre  Valné  zhromaždenie  SKrZ,  konané  dňa  25.05.2019  

v Ružomberku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

V Bratislave, dňa 13.05.2019 Výkonný výbor SKrZ 
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Volebný poriadok 
 

 

Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu  

na Valné zhromaždenie SKrZ 
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Volebný poriadok 

Valného zhromaždenia Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu 

 

 

1. Návrh kandidáta na voľbu člena Výkonného výboru SKrZ zodpovedného za ekonomiku                      

a hospodárenie (ďalej len člen VV) má právo podať:  

- individuálne každý aktívny člen SKrZ samostatne, alebo prostredníctvom klubu  

- každý klub SKrZ ako kolektívny člen SKrZ  

- výkonný výbor SKrZ  

 

2. Návrhy kandidátov na člena VV sa podávajú v písomnej / e-mailovej forme na VV SKrZ                     

do 22.05.2019. 

 

3. Prítomní kandidáti na funkciu člena VV, dávajú svoj súhlas ku kandidatúre ústne na základe 

výzvy predsedajúceho, pred začiatkom aktu volieb. Za kandidátov, ktorí sú navrhovaní a nie sú 

prítomní na VZ, ich navrhovateľ musí predložiť úradne overený súhlas, že kandidatúru prijímajú. 

Tým sa umožňuje voliť i kandidátov na VZ neprítomných.  

 

4. Voľby člena VV sú tajné.  

 

5. Na zvolenie kandidáta do funkcie člena VV je potrebná nadpolovičná väčšina pozvaných 

delegátov s hlasom rozhodujúcim, pri splnení zásady, že VZ je uznášaniaschopné.  

 

6. V prípade, že v prvom kole nebude nadpolovičnou väčšinou zvolený žiadny kandidát, voľby 

pokračujú druhým kolom. Do druhého kola postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole 

najvyšší počet hlasov.  

 

7. K zvoleniu do danej funkcie v druhom kole je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov pozvaných 

delegátov s hlasom rozhodujúcim, pri splnení zásady, že VZ je uznášaniaschopné.  

 

Tento volebný poriadok platí pre voľby člena VV (hospodár), konaných dňa 25.05.2019.  

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 13.05.2019                                                                      Výkonný výbor SKrZ 
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Správa o činnosti TMK a reprezentáciu 

Trénersko-metodická komisia pracovala v roku 2018 až do januára 2019 v zložení:  

Zuzana Drnzíková predseda, koordinácia TMK, aktualizácia smerníc, nominačné 
kritériá, komunikácia s reprezentantmi, prvky KP a VJ, kontrola 
úloh  

Iveta Reitmayerová sledovanie plnenia kritérií pretekárov, oponentúry, tréningové 
denníky, práca s mládežou, sústredenia reprezentačných 
družstiev a talentovanej mládeže, reprezentačný tréner, plány 
športovej prípravy,  

Hana Töcziková školenia a semináre trénerov, evidencia trénerov a licencií 
Rastislav Vrlák  športové dvojice + tance na ľade, sledovanie plnenia kritérií 

pretekárov, IDP projekt 
Jana Omelinová zápisnice, testy výkonnosti 
 
Od februára 2019 pracovala TMK v zložení: 
Zuzana Drnzíková predseda, koordinácia TMK, aktualizácia smerníc, nominačné 

kritériá, komunikácia s reprezentantmi, prvky KP a VJ, 
implementácia ISU pravidiel, sústredenia reprezentačných 
družstiev a talentovanej mládeže, projekty, kontrola úloh 

Petra Nétryová sledovanie plnenia kritérií pretekárov, oponentúry, previerky, 
sústredenia RD a TM 

Silvia Končoková školenia a semináre pre trénerov, evidencia trénerov a licencií 
trénerov, kontrola tréningových denníkov 

Rastislav Vrlák športové dvojice + tance, sledovanie plnenia kritérií pretekárov, 
IDP projekt 

Jana Omelinová zápisnice, testy výkonnosti 
 

TMK pracovala na základe plánu zasadnutí, ktorý bol spracovaný na sezónu 2018-
2019. 
TMK riešilo počas sezóny svoje úlohy pravidelne 5 x na riadnom zasadnutí, osobnými 
stretnutiami počas súťaží, telefonickou a e-mailovou komunikáciou.  
 

Počas sezóny od mája 2018 do konca apríla 2019 TMK spracovala 6 zápisníc. 
TMK riešila v hodnotiacom období: 
 

1) Vypracovala návrh na nominačné kritériá pre ISU šampionáty, preteky série 
Challenger, Majstrovstvá 4 národov, Svetovú zimnú univerziádu, EYOF a JGP. 

2) Pripravila previerky reprezentantov, ktoré sa uskutočnili v Námestove na začiatku 
reprezentačného sústredenia v auguste 2018. Previerok sa zúčastnili pretekári 
z juniorských, seniorských kategórii ako aj talentovaná mládež zo žiackych kategórií. 
Výsledky z previerok boli konzultované s pretekármi a ich osobnými trénermi.  

3) Počas sezóny sa priebežne sledovalo plnenie technického skóre reprezentantov, 
ktoré bolo potrebné k účasti na MSR seniorov, juniorov a na ISU šampionáty - 
ME,MSJ a MS. 



4) TMK priebežne vyhodnocovala účasť reprezentantov na súťažiach JGP a ISU 
súťažiach. 

5) TMK priebežne vyhodnocovala účasť reprezentantov na súťažiach JGP a ISU 
súťažiach. 

6) TMK predkladala návrhy na VV SKrZ na nominácie pretekárov na medzinárodné 
preteky a ISU šampionáty s prihliadnutím na požiadavku samotných pretekárov. 

7) Spracovala návrh smernice pre plnenie kritérií na zaradenie do reprezentačných 
družstiev a družstiev talentovanej mládeže pre kategóriu sólo, športové dvojice 
a tance na ľade na sezónu 2018 – 2019. 

8) Vyhodnotila plnenie kritérií pre zaraďovanie do reprezentácie a výberu zo súťaží SP, 
ISU a medzinárodných pretekov z kalendára ISU, ktoré absolvovali pretekári počas 
sezóny 2018-2019. 

9) Predložila návrh na zloženie reprezentačných družstiev na sezónu 2019-2020. 

10) Testy výkonnosti – aktualizácia smernice, organizačné zabezpečenie v spolupráci 
s členkou VV zodpovednou za VZZ, vypracovala zoznam pretekárov s aktuálnymi 
novými testami do januára 2019 a poskytla ho novej TK, aby mohli aktualizovať údaje 
v rebríčku na stránke SKrZ. 

11) Vypracovala správu k Rade predsedov na tému „Zrušenie testov výkonnosti“ 
 

12) TMK v spolupráci s RK zorganizovala seminár trénerov zameraný na Zmeny 
v pravidlách 2018/2019, zmeny v hodnotení (GOE +5/-5), Programové komponenty, 
Prvky KP a VJ a na testy výkonnosti, ktorý sa konal 25.8.2018 v Bratislave a 28.9.2018 
v Košiciach. 

13) Zorganizovala školenie trénerov I. stupňa - špeciálnu časť v máji 2019 v Košiciach na 
ktorej sa zúčastnilo 23 záujemcov. Pravidelne sprostredkovávala informácie o konaní 
všeobecnej časti školenia zverejňovaním na web stránke SKrZ. 

14) Navrhla Zásady postupu na MSR pre sezónu 2018-2019 a pripravila návrh na 
usporiadania spoločných MSR. 

15) Pripravila návrh na prácu s talentovanou mládežou – plány, tréningové zrazy, 
sústredenia. 
 
V sezóne 2018-2019 pripravila 3 sústredenia pre reprezentačné družstvá 
a talentovanú mládež vo veku 10-15 rokov a ich trénerov: 
V júni 2018 v Námestove pod vedením ruských trénerov Vladislava Vladimirova 
a Olega Tataurova, sústredenia sa zúčastnili 2 skupiny na základe plnenia 
reprezentačných kritérií a tretia skupina samoplatcov. Na sústredení boli opäť 
zavedené testy fyzickej pripravenosti na suchu. 
V auguste 2018 v Námestove pod vedením ruských trénerov Vladislava Vladimirova 
a Olega Tataurova. Sústredenia sa zúčastnili 2 skupiny na základe plnenia 
reprezentačných kritérií. Tretia skupina bola otvorená pre skupinu tancov na ľade. 
Snaha rozvíjať kategóriu tancov na ľade mala pozitívny ohlas, avšak v priebehu 
sezóny sa reálne neudržala ani jedna dvojica. 
Tretie sústredenie sa uskutočnilo po skončení súťažnej sezóny v medziobdobí, t.j. 
v apríli 2019 v Pezinku pod vedením Nikolaja Morozova a Igora Krokavca. 



Sústredenia sa zúčastnili 2 skupiny na základe plnenia reprezentačných kritérií a tretia 
skupina samoplatcov.  
 

16) TMK pripravila plán sústredení na rok 2019. Okrem vyššie spomenutého sústredenia 
v Pezinku plánuje usporiadať 2 sústredenia v máji a auguste 2019 v Námestove. 

17) TMK prostredníctvom zápisnice informovala o konaní projektu IDP Ostrava 2019-
2020, na základe kritérií stanovených organizátorom navrhla dvojice (tréner-
pretekár) účastníkov projektu. 

18) V spolupráci s predsedom SKrZ navrhla systém odmeňovania pre trénerov ako aj 
návrh na zmenu v systéme odmeňovania reprezentantov a talentovanej mládeže. 

19) Opätovne zaviedla povinnosť viesť tréningové denníky pre reprezentantov 
a vybraných pretekárov. Väčšina reprezentantov sa tejto úlohy zhostila zodpovedne, 
časť reprezentantov túto úlohu ešte neplnila pravidelne. 

20) Zorganizovala Oponentúry reprezentantov dňa 3.5.2019. 
21) Podieľalo sa na príprave podkladov pre MŠVVŠ SR. 
22) V spolupráci s TK pripravovali podklady k Súťažnému poriadku SKrZ – návrh na 

usporiadanie súťažných kategórií od sezóny 2019-2020. 
23) Členovia TMK sa snažili odpovedať na otázky zo strany trénerov, klubov, jednotlivcov 

písomne alebo ústne. 

 
 
Hlavné úlohy TMK na sezónu 2019-2020 

1) Práca s mládežou a ich trénermi – reprezentačné sústredenia (máj 2019, august 2019 
a apríl/máj 2020) 

2) Príprava prvkov KP a VJ na sezónu 2019-2020 a implementácia zmien do pravidiel 
SKrZ po vydaní ISU Communication. 

3) Príprava nominačných kritérií na ISU šampionáty, Challenger, JGP, WYOG – 
olympiáda mládeže, medzinárodné preteky. 

4) Úprava smernice k testom výkonnosti pre sezónu 2019/2020. 
5) Príprava previerok reprezentantov a talentovanej mládeže. 
6) Príprava kritérií pre zaradenie do reprezentačných družstiev na sezónu 2018-2019. 
7) Zorganizovať seminár trénerov zameraný na sklz a testy výkonnosti. 
8) Vyhodnocovať plány reprezentantov. 

 

 

REPREZENTÁCIA SKRZ 2018-2019 

 

V sezóne 2018-2019 nás reprezentovali:  

TOP tím:   Nicole Rajičová  

B tím:     Michael Neuman, Silvia Hugec 

ŠD juniori:   Tereza Zendulková - Simon Fukas 

Výber nad 18 rokov:   Marco Klepoch, Bronislava Dobiášová 

Juniorský tím:   Alexandra Filcová, Ema Doboszová 



Staršie žiactvo:    Erika Balážová  

ŠD staršie žiactvo:  Margaréta Mušková – Oliver Kubačák 

Sólové kategórie 

Nicole Rajičová sa po niekoľko mesačnej pauze po MS 2018 vrátila na ľad približne mesiac pred 

Majstrovstvami 4 národov v Budapešti. Následne sa zúčastnila ME v Minsku, kde si výborným 

krátkym programom vybojovala pekné 6.miesto a v silnej konkurencii sa umiestnila na konečnom 9. 

mieste z 36 štartujúcich, čím opäť získala miestenku pre 2 ženy na ME 2020. Na MS v Saitame jej 

krátky program nevyšiel, skončila na  32.miestea do VJ sa nekvalifikovala. Vo svetovom rebríčku je 

momentálne na 37. mieste., pokles o 13 miest. 

Michael Neumann nás reprezentoval na ME 2019, nepodarilo sa mu dostať do finále a skončil na 

35.mieste. Najlepšie umiestnenie získal na Edu Sport Trophy 2019 a Sofia Trophy 2019 – 3. miesto. 

Na pretekoch Sofia Trophy sa mu podarilo splniť kvalifikačné skóre na MS v KP. Vo svetovom rebríčku 

je momentálne na 96. mieste, čím zlepšil svoje postavenie oproti minulej sezóne o 46 miest. 

Silvia Hugec sa zúčastnila ako druhá kvalifikovaná na ME 2019 osadila po KP 30. miesto a do VJ sa 

nekvalifikovala. Na JGP v Bratislave získala 21. miesto a na JGP v Ostrave získala 14. miesto. Na 

pretekoch 4 Nationals obsadila celkovo 7.miesto a medzi Slovenkami 2.miesto. Najlepšie umiestnenie 

v seniorskej kategórii získala na Ondrej Nepela Trophy na 8. mieste. Na MS Juniorov získala 34. 

miesto zo 46 a do VJ sa nekvalifikovala. Vo svetovom rebríčku je momentálne na 169. mieste, 

zlepšenie o 44 miest. 

Marco Klepoch – Najlepšie umiestnenie dosiahol na Crystal Skate 2018, kde získal 1. miesto.  

Reprezentoval na Svetovej zimnej univerziáde v Krasnoyarsku, kde získal 20. miesto. Vo svetovom 

rebríčku je momentálne na 162. mieste, pokles o 20 miest. 

Bronislava Dobiášová po zranení absolvovala previerky, avšak ešte nie v plnom nasadení. Na 

pretekoch 4 Nationals musela pre zranenie odstúpiť po KP. Reprezentovala SR na Svetovej zimnej 

univerziáde v Krasnoyarsku, kde obsadila 18.miesto. Najlepšie umiestnenie v sezóne bolo 5.miesto na 

pretekoch Crystal Skate 2018 Romania. Vo svetovom rebríčku je momentálne na 179. mieste. 

Nina Letenayová pre zranenia neabsolvovala seniorské súťaže. Najlepšie umiestnenie bolo na 

pretekoch Grand Prix Bratislava, kde obsadila v juniorskej kategórii 10. miesto. Vo svetovom rebríčku 

je momentálne na 147. mieste, pokles o 43 miest. 

Alexandra Michaela Filcová prvý rok súťažila v juniorskej kategórii, zúčastnila sa na JGP v Bratislave, 

kde skončila na 22.mieste a na JGP v Ljubljane na 28.mieste. Najlepšie umiestnenie dosiahla na 

Tirnavia Ice Cup 2018 – 5. miesto.  

Ema Doboszová v juniorskej kategórii sa prvý krát zúčastnila sa na JGP v Bratislave, kde skončila na 

24.mieste. Reprezentovala SR na pretekoch EYOF 2019 v Sarajeve, kde sa umiestnila na 17.mieste 

a získala nové skúsenosti. Najlepšie umiestnenie dosiahla na Tirnavia Ice Cup 2018 – 7. miesto.  

Erika Balážová v sezóne 2018/2019 ešte zúťažila v žiackej kategórii. Počas sezóny zápasila s viacerými 

zraneniami. 

Športové dvojice 



Tereza Zendulková – Simon Fukas sa po vyše roku spoločnej prípravy kvalifikovali na MS juniorov 

2019, kde splnili svoj cieľ a kvalifikovali sa aj do VJ a umiestnili sa na 16.mieste. V príprave absolvovali 

2 JGP v Bratislave (6.miesto) a v Ostrave (16.miesto).  Najlepšie umiestnenie v sezóne bolo 3. miesto 

na Prague Riedell Ice Cup 2018. Vo svetovom rebríčku sú momentálne na 57. mieste. 

Margaréta Mušková – Oliver Kubačák súťažili v kategórii staršieho žiactva, zúčastnili sa 

medzinárodných pretekov Bavarian Open 2019 v Oberstdorfe, kde získali 3.miesto a cenné 

skúsenosti. 

Tance na ľade 

TP Myslivečková-Csolley ukončili svoju pretekársku kariéru. 

 

Reprezentačnú družstvá na sezónu 2019-2020 sú nasledovné: 

TOP tím:   Nicole Rajičová  

B tím:    Michael Neuman 

Výber nad 18 rokov:  Marco Klepoch, Silvia Hugec   

Mládež:    Ema Doboszová, Alexandra Michaela Filcová 

Staršie žiactvo:   Jana Ochránková, Marko Piliar, Lukáš Václavík  

V sledovaní:   Erika Balážová, Vanesa Šelmeková, Hana Čermáková, Natália 

Chibuzor Ostrolucká, Jakub Galbaví, Adam Hagara 

ŠD juniori:   Tereza Zendulková – Simon Fukas 

ŠD st. žiactvo v sledovaní: Margaréta Mušková – Oliver Kubačák   

 

Vypracovala:  Zuzana Drnzíková 



Správa o činnosti KK ŠKrZ a činnosť kontrolóra SKrZ od posledného VZ SKrZ  v roku 2018. 

Kontrolná komisia pracovala v zložení: 

Predseda KK , kontrolór SKrZ – Jaroslav Burian 

Člen komisie – Helena Kažimírová 

Člen Komisie –Marta Poljaková 

V rámci svojich kompetencií a úloh sa KK SKrZ  zaoberala_ 

- Kontrola a dodržiavania stanov, smerníc a poriadkov SKrZ 

- Kontrolou dodržiavania rozhodnutí orgánov SKrZ 

- Kontrolou použitia finančných prostriedkov SKrZ 

 

   Na webovom sídle nášho zväzu sú zverejnené všetky správy zo zasadnutí KK SKrZ.  Celkom ich bolo v roku 

2018 5, a preto nebudem podrobne popisovať jednotlivé skutočnosti, s ktorými sme sa vo svojej činnosti 

museli stretnúť a zameriam sa len na ich zhrnutie. Kto má záujem môže si ich prečítať a dostane 

komplexnejší pohľad. 

Zo správ je zrejmé,  že na zväze   dlhodobo zápasíme s nedostatkami pri vedení ekonomickej agendy, 

uplatňovaní  všeobecne platných zákonov i  vlastnej ekonomickej smernice SKrZ. 

Chýbajú objednávky, problémy sú s cestovnými príkazmi, chýbajú podpisy zodpovedných funkcionárov.     

Nejedná sa o náhodné a zriedkavé pochybenia, ale je to takmer pravidlo. V komisii sme presvedčený, že je 

to dôsledok neprofesionálneho prístupu zodpovedných funkcionárov a pracovníkov SKrZ.  V priebehu roka 

2018 ukončila činnosť vo VV SKrZ členka zodpovedná za ekonomiku a hospodárenie. Po nástupe pani 

Lackovičovej napriek postupnému zlepšovaniu je stav stále neuspokojivý.  Náprava nastáva často až po 

viacnásobnom upozornení kontrolnou komisiou. 

Stávalo sa, že na zasadnutia kontrolnej komisie sme nedostali všetky doklady o ktoré sme žiadali a často 

krát  na poslednú chvíľu. Doklady sa v priebehu roka častokrát zmenili a  taktiež spôsob ich zaradenia 

v účtovníctve SKrZ.  Možno konštatovať, že účtovníctvo mešká, nie je robené včas a neodrážalo objektívne 

aktuálny stav a chýbajú mnohé inventarizačné výkazy. 

Popri problémoch uvedených vyššie musím spomenúť, že daňové priznanie SKrZ v minulom roku a taktiež 

v tomto roku nebolo podané v riadnom termíne.                                                                              Meškali 

a nepravidelne sa robili  odvody do poisťovní aj  na daňový úrad, neskoro sa zverejňovali vyúčtovania 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu na našej webovej stránke. Daň zrazená zahraničným trénerom na 

sústrední reprezentantov nebola odvedená vôbec.                                                                                                  

Mohol by som o nedostatkoch pokračovať ďalej, ale ako som už uviedol viac je a podrobnejšie 

v jednotlivých správach. 

V správe KK SKrZ na VZ v minulom roku sme konštatovali o problémoch vo vzájomnom vyúčtovaní medzi 

SKrZ a Slovanom Bratislava pri organizovaní ONT v roku 2017.  Aj napriek negatívnej skúsenosti z roku 2017  

VV SKrZ opätovne riešil organizáciu tohto tradičného podujatia v roku 2018 formou zmluvy o spolupráci s 

KK Slovan Bratislava.  Problémy sa však zopakovali ako cez kopirák s jednou výraznou zmenou. Keď vlani  

Slovan SKrZ pred VV SKrZ dlhoval viac ako 30.000,- Eur, dnes výška vzájomne nevysporiadaných záväzkov 

v porovnaní s rokom 2017 je veľmi nízka. Ťažko pochopiteľná  je skutočnosť, že ešte ONT 2018 nie je 

definitívne uzavretý a niektoré doklady neboli ustálené ani pred týždňom keď sa konalo posledné 



zasadnutie KK SKrZ. Podľa KK SKrZ jednou z príčin problémov, je vzájomná zmluva o spolupráci. Niektoré 

ustanovenia nie sú jednoznačné a umožňujú rôznorodú interpretáciu z čoho pramenia konflikty a problémy. 

Po skúsenostiach z posledných dvoch rokov KK SKrZ navrhuje a žiada, aby do návrhu uznesenia z VZ SKrZ 

bolo zaradené uznesenie, ktorým zaviaže VV SKrZ, aby organizovanie ISU JGP, šampionátov ISU, Memoriálu 

Ondreja Nepelu bolo v priamej gescii VV SKrZ bez uzatvárania zmlúv o spolupráci s členom SKrZ inak 

povedané, aby sa v spolupráci s KK Slovan Bratislava pri organizovaní podujatia na počesť Ondreja Nepelu 

nepokračovalo.   

V priebehu roka 2018  sme obdržali 3 podnety na kontrolu. 

1. Najskôr to bola žiadosť Kraso centrum Košice o preverenie oprávnenosti štartu Nikol Fojtíkovej 

z Kraso Trenčín na  M-Slovenska. 

2. Následne sme na podnet KK Kraso Prešov kontrolovali Rozhodnutie KRS č.1/2018 a Rozhodnutie 

predsedu SKrZ v zmysle Rozhodnutia KRS č.1 z 8.8.2019 

3. Posledný podnet KK Kraso Prešov bol riešený až v roku 2019 na zasadnutí KK SKrZ  

9.-10.2.2019 

O jednotlivých podnetoch bolo rozhodnuté tak ako je uvedené v jednotlivých správach.  

V súvislosti s posledným kontrolným zistením žiadame,  aby do návrhu na uznesenie bol Skating klub Prešov 

klub zaviazaný uznesením VZ SKrZ na zaplatenie výchovného vo výške 2x 83 za pretekárky Olívia Jarkovská 

a Ema Kandrová 

V roku 2018 nás stretla jedna veľmi nepríjemná skutočnosť. Na pretekoch v Hamuliakove vznikol požiar 

a nášmu zväzu vznikla značná škoda na rozhodcovskom zariadení.  Okrem tejto hmotnej a finančnej škody 

však stále nemáme túto skutočnosť vyriešenú účtovne. Navrhujeme preto, aby do uznesenia z dnešného VZ 

SKrZ bolo zaradené uznesenie, v ktorom sa VV SKrZ uloží vykonať všetky potrebné úkony v súvislosti  so 

vznikom a likvidáciou tejto škody. Jednou s úloh by malo byť aj vypracovanie poriadku nakladania 

a prevádzky s rozhodcovskou technikou. 

Ako kontrolór zväzu som sa zúčastňoval zasadnutí VV zväzu, kde som poskytoval konzultačnú či  

poradenskú činnosť a upozorňoval som na porušovanie  poriadkov SKrZ. 

Na poslednom zasadnutí KK SKrZ sme vykonali dodržiavanie Stanov SKrZ v reálnom živote a navrhli sme 

konkrétne zmeny v Stanovách SKrZ, ktoré sú uvedené v závere tejto správy. 

 

Z á v e r 

KK pri SKrZ  navrhuje prijať delegátom VZ SKrZ konané dňa 25.5.2019 nasledovné uznesenia: 

1.  Zaviazať vedenie  SKrZ, aby zabezpečilo správne, včasné a priebežné účtovanie ekonomickej                   

agendy SKrZ v zmysle platnej legislatívy v SR.  

2.  Zaviazať  VV SKrZ, aby organizovanie a financovanie  ISU JGP, ISU šampionátov, Memoriálu Ondreja 

Nepelu bolo v priamej gescii VV SKrZ bez uzatvárania zmlúv o spolupráci s členmi prípadne aj nečlenmi 

SKrZ.  

 3. Zaviazať VV SKrZ o vykonanie  všetkých  potrebných úkonov v súvislosti  so vznikom a likvidáciou  škody 

na rozhodcovskom zariadení.  

4.  Zaviazať VV SKrZ na vypracovanie poriadku nakladania a prevádzky s rozhodcovskou technikou SKrZ. 



Návrh KK SKrZ na zmenu Stanov SKrZ   

Na základe konkrétnych zistení KK SKrZ navrhuje tieto zmeny: 

1.  V článku  5   -  Orgány SKrZ 

Navrhujeme vypustiť bod f) Komisia na riešenie sporov 

 

2. V článku  8 – Rada predsedov 

Bod 1   

Navrhujem na konci vety doplniť  slová    ..... z člena SKrZ ktorý zastupuje 

 

3. V článkoch  9, 10, 11, 

Vo všetkých troch článkoch v bodoch 2. sa píše o podpredsedoch komisií.  V reálnom živote však 

takýto stav neexistuje.  Preto navrhujem v stanovách slovo podpredseda vypustiť a do stanov uviesť  

Členmi komisie sú predseda a najmenej 2 členovia . 

4. V Článku 10 a 11 

V stanovách SKrZ  v článkoch 10 a 11   je takmer  10 totožných bodov .  Máme dve komisie, ktoré 

majú veľmi podobnú obsahovú náplň svojej činnosti a právomocí (disciplinárna komisia a komisia 

pre riešenie sporov).  Sme toho názoru, že  by bolo účelné a racionálne tieto dve komisie zlúčiť do 

jednej.   

5. V našich stanovách sa nič nehovorí o orgáne ktorý má riešiť problém porušenia antidopingových 

pravidiel.  Pričom Zákon 440/2015  o tom striktne hovorí  v §92  (Na konanie vo veci porušenia 

pravidiel podľa § 88 ods. 3 v prvom stupni je príslušná komisia, ktorej členov vymenúva a odvoláva 

príslušný národný športový zväz). KK SKrZ navrhuje vytvoriť antidopingovú komisiu.  

Na záver chcem poďakovať mojim kolegyniam v komisii a nám všetkým zaželať viac kľudu, pokoja,  čo 

prinesie viac času na realizáciu hlavného poslania zväzu. To však nebude ak sa výrazné nezmení  kvalita 

zodpovedných funkcionárov nášho zväzu 

 

 

Jaroslav Burian 
Predseda KK a kontrolór SKrZ                

 

. 

 

 







 

 
Slovenský krasokorčuliarsky zväz 
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava 

Materiál na VZ SKRZ konané 25.5.2019 v Ružomberku 

 
 

Správa  k plneniu  plánu za rok 2018 
 
Plán nákladov a výnosov za rok 2018 bol schvalovaný  na VZ SKrZ dňa 19.5.2018 v Banskej Bystrici a to nasledovne: 
 
Plán nákladov predstavoval čiastku  531 314 €  
plán výnosov 468 162 € 
Plánovaná strata  predstavovala       - 63 152 € 

 

V nákladovej časti boli skutočné náklady oproti plánovaným nákladom nasledovné: 
 

V oblasti 1 - Štátna reprezentácia sú skutočné náklady oproti plánu celkovo vyššie o 
57 173,57€. 

V oblasti 2 – Správa a prevádzka športového zväzu sú skutočné náklady oproti plánu celkovo 
nižšie o 1 229,14 €. 
V oblasti 3 – Rozvoj talentovaných športovcov  sú skutočné náklady oproti plánu celkovo nižšie o 12 048,84 €. 

 
V oblasti 4 - Šport mládeže sú skutočné náklady oproti plánu celkovo vyššie  o 719,11 €. 

 
V oblasti 5 – Ostatné náklady získane zo SOV boli  oproti plánu celkovo vyššie o 2075,23 €. 
 

 

Pri celkovej kalkulácii nákladov boli skutočné náklady v porovnaní so schváleným plánom na rok 2018 vyššie o 46 689,93 €. 
 

 
Vo výnosovej časti boli skutočné výnosy oproti plánovaným výnosom nasledovné: 

 

V oblasti 1 - Výnosy z vlastnej činnosti, sú skutočné výnosy oproti plánu výnosov vyššie o celkovú čiastku 55 402,51 €. 

V oblasti 2 - Prijaté príspevky boli skutočné výnosy oproti plánu výnosov vyššie o celkovú čiastku 60 637,83 €. 

Celkové skutočné výnosy sú oproti  plánu výnosov  vyššie o 116 040,34 €. 
 

V konečnom porovnaní celkové skutočné náklady činia  578 003,62€ 
celkové skutočné výnosy činia 584 202,15 € 
celkový skutočný zisk činí              6 198,53 €. 

                                              

 
Majetok SKrZ k 31.12.2018 podľa súvahy  predstavuje hodnotu 787 800,20 €, z toho dlhodobý  hmotný majetok 20 209,45 €, 
finančný majetok 709 133,26 €, krátkodobé pohľadávky 52768,73 €, časové rozlíšenie 5688,76 €. 
 

Vývoj nákladov,  výnosov  a výsledku hospodárenia   za posledných 8 rokov: 
 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Náklady 163 279,60 € 181 547,51 € 373 562,75 € 190 981,35 € 315 997,46 € 2 442 152,02  497 158,03 € 578 003,62 € 

Výnosy 162 879,83 € 206 653,66 € 389 527,87 € 166 062,74 € 299 366,22 € 3 189 504,96  457 101,51 € 584 202,15 € 

Hosp. výsledok 
po zdanení 

-399,77 € 25 106,15 € 15 965,12 € -24 918,61 € -16 631,24 € 747 352,94 € -40 056,52 € 6 198,53 € 

 

Podrobné informácie o ročnej uzávierke s výkazmi „Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke za rok 2018“ sa 
nachádzajú vo „Výročnej správe SKrZ na rok 2018“, ktorá tvorí prílohu materiálov k VZ SKrZ konaného dňa 25.05.2019 v Ružomberku. 



                                                         SLOVENSKÝ  KRASOKORČULIARSKY  ZVÄZ 
                                                             SLOVAK  FIGURE  SKATING  ASSOCIATION 
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Hlavné úlohy SKrZ pre rok 2019 
                                                                  
                                                    
1. Predpisy a smernice 
- identifikovať prieniky kompetencií a práv Disciplinárnej komisie a Komisie pre riešenie sporov a 

následne upraviť Stanovy, Organizačný poriadok a vnútorné predpisy týchto komisií, 
- úpravy ostatných vnútorných smerníc, najmä Prestupového poriadku, 
- vyššie uvedené ideálne za pomoci osoby s právnickým vzdelaním, referenciami a praxou v 
športovom odvetví. 

2. Zväzove sústredenia 
- pokračovať a rozvíjať spoločné stretnutia výberu a talentovaných pretekárov, 
- pokračovať v testovaní fyzickej pripravenosti a doplniť ho o testovanie odrazových schopností a 

výbušnosti, 
- pozývať kvalitných trénerov a choreografov. 

3. Využívať všetky možnosti dodatočného externého financovania SKrZ a jednotlivých pretekárov 
- samosprávne kraje, 
- Ministervstvo školstva (najmä výzvy) 
- ISU. 

4. Pokračovanie v úsilí získať pre SKrZ možnosť organizovať majstrovskú súťaž ISU 
- zo zárobku z ME 2016 nebudeme žiť večne, raz sa prostriedky minú. 

5. Výrazne zlepšiť vedenie ekonomickej agendy 
- v roku 2019 viesť účtovnú a ekonomickú agendu kvalitatívne na vyššej úrovni. 

6. Pokračovať v rozvíjaní párových disciplín 
- nielen športových dvojíc, ale i tanečných párov 

7. Infraštruktúra športovísk 
- využiť každú možnosť či už v spolupráci s SOŠV, vyššími územnými celkami alebo inou vládnou 

alebo regionálnou entitou, či súkromným sektorom, na vybudovanie plnohodnotnej 
(plnohodnotnejšej) infraštruktúry poskytujúcej kvalitatívne lepšie možnosti športovej prípravy 
vybraných pretekárov. 

              za Výkonný výbor SKrZ 
            v. r. predseda 
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