Uznesenia VV SKrZ z e-mailovej komunikácie za obdobie od 26.03.2019 do 10.06.2019
E-mailová komunikácia: Jozef Beständig (JB), Vladimír Čuchran (VC), Zuzana Drnzíková (ZD), Wanda
Stankovianska (WS), Csaba Kürti (GS), Lýdia Lackovičová (LL)
Uznesenie č. 030/2019: VV SKrZ schválil úhradu nákladov za prenájom ľadovej plochy a školiacich
priestorov na školenie trénerov v dňoch
10. – 12.05.2019 v Crow Aréne v Košiciach. Lektorky:
S. Končoková, H. Töcziková. Cestovné náklady budú preplatené pani S. Končokovej, odmeny v súlade
s ekonomickou smernicou pani Končkovej a Töczikovej.
Termín: 31.05.2019 Z: LL, GS
Uznesenie č. 031/2019: VV SKrZ schválil:
- úhradu a čiastočnú úhradu nákladov za ubytovanie, tréningový proces a stravu pre účastníkov
I. sústredenia SKrZ v Pezinku v termíne od 23.04.2019 do 30.04.2019. Zoznam všetkých účastníkov bude
doložený k dokladom a vyúčtovaniu za sústredenie
- úhradu cestovných nákladov pre zahraničných trénerov I. Krokavec a N. Morozov
- odmeny pre zahraničných trénerov
- preplatenie cestovných nákladov pre GS za 3 cesty na sústredenie na trase Kolárovo – PK –Kolárovo
a za dovoz I. Krokavca na sústredenie na trase BA-PK-BA
- preplatenie cestovných nákladov a použitie motorového vozidla
pre predsedu zväzu na trase
BA-VIE-PK-VIE za účelom dovozu a odvozu N. Morozova
Termín: 15.07.2019 Z: LL, GS, ZD
Uznesenie č. 032/2019: VV SKrZ schváli preddavok z celkového príspevku na športovú prípravu
ŠD Zendulková/Fukas v sume 925,93 EUR na zloženie krátkeho programu.
Termín: ihneď Z: LL, JB
Uznesenie č. 033/2019: VV SKrZ schváli účasť A. Simančíkovej na ISU Pair Skating Development
Training Seminári pre rozhodcov v Novogorsku. A. Simančíkovej hradí SKrZ cestovné náklady
na seminár.
Termín: ihneď Z: LL, GS
Uznesenie č. 034/2019: VV SKrZ schváli úhradu cestovných nákladov na pracovné stretnutie členov DK,
KK, KRS a predsedu zväzu dňa 02.05.2019 v priestoroch SKrZ.
Termín: 30.05.2019 Z: LL, GS
Uznesenie č. 035/2019: VV schválil úhradu cestovných nákladov pretekárov a trénerov, v súlade
s ekonomickou smernicou, ktorí boli pozvaní na oponentúry dňa 3.5.2019 v priestoroch SKrZ.
Termín: 30.05.2019 Z: LL, GS
Uznesenie č. 036/2019: VV schválil úhradu cestovných nákladov pre jedného delegáta z každého klubu
na Radu predsedov SKrZ dňa 11.5.2019 v Dome športu v Bratislave a úhradu nákladov
za rokovaciu miestnosť v Dome športu.
Termín: 30.05.2019 Z: LL, GS
Uznesenie č. 037/2019: VV schválil úhradu cestovných nákladov pre delegátov, členov VV SKrZ, komisií,
GS a pozvaných hostí na Valné zhromaždenie SKrZ dňa 25.5.2019 v Hoteli Kultúra v Ružomberku, úhradu
nákladov za rokovaciu miestnosť, občerstvenie, obed, ubytovanie a parkovné pre členov VV SKrZ a GS
a zároveň úhradu nákladov za ocenenia a kytice pre víťazov SP, pohára klubov a vyznamenaných.
Termín: 30.05.2019 Z: LL, GS, JB
Uznesenie č. 038/2019: VV SKrZ prijalo uznesenie k odvolaniu SKS Prešov v prípade disciplinárneho
konania podaného klubom Kraso Prešov. Vyjadrenie VV SKrZ bolo zverejnené na internetovej stránke SKrZ
dňa 23.05.2019.
Termín: ihneď Z: JB
Uznesenie č. 039/2019: VV SKrZ na základe podaných žiadostí a po splnení všetkých podmienok
uvedených v registračnom poriadku prijal za dočasných členov SKrZ kluby: MŠKM Trebišov, Ice Skating

Slovakia a Kraso Michalovce. O prijatí týchto klubov za riadnych kolektívnych členov bude hlasovať
VZ SKrZ na svojom ďalšom zasadnutí dňa 25.05.2019. VV SKrZ dáva za úlohu GS informovať zástupcov
klubov.
Termín: ihneď Z: VV, GS
Uznesenie č. 040/2019: VV SKrZ schválil:
- úhradu a čiastočnú úhradu nákladov za ubytovanie, tréningový proces a stravu pre účastníkov
II. sústredenia SKrZ v Námestove v termíne od 04.06.2019 do 11.06.2019. Zoznam všetkých účastníkov
bude doložený k dokladom a vyúčtovaniu za sústredenie
- úhradu cestovných nákladov zahraničných trénerov V. Vladimirov a O. Tataturov – SKrZ preplatí
cestovné náklady za cestu z Petrohradu do Námestova, cestu späť hradí klub SKS Prešov
- odmeny pre zahraničných trénerov
- použitie súkromného motorového vozidla a preplatenie cestovných nákladov pre GS
Termín: 15.07.2019 Z: LL, GS, ZD
Uznesenie č. 041/2019: VV SKrZ schválil úhradu nákladov na sústredenie v Námestove pre Ninu
Letenayovú vo výške 100 % nákladov z rozpočtu oblasť 2 bod 1l.
Termín: ihneď Z:LL, JB
Uznesenie č. 042/2019: VV SKrZ schválil zazmluvnenie audítorky za rok 2019 za účelom vykonávania
priebežného auditu, skonsolidovania účtovných dokladov a tým zabezpečiť včasné podanie daňového
priznania v roku 2020.
Termín: priebežne Z: JB, GS
Uznesenie č. 043/2019: VV SKrZ schválil termín konania 27. ročníka Nepela Memorial, ktorý sa bude
konať v dňoch 19. – 22.09.2019 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu. VV SKrZ poveruje JB podpisom
rezervačnej zmluvy na priestory ZŠ.
Termín: ihneď Z: JB

Zapísal:

Csaba Kürti
Generálny sekretár SKrZ

V Bratislave, dňa 19.06.2019

Správnosť zápisnice svojím podpisom potvrdzuje:

Ing. Jozef Beständig
Predseda VV SKrZ

