
 

 

 

Zápisnica č. 4/2019 zo zasadnutia VV SKrZ konaného dňa 24.10.2019 

 

Prítomní: Jozef Beständig, Vladimír Čuchran, Lýdia Lackovičová, Zuzana Drnzíková, Wanda 

Stankovianska, Csaba Kürti 

Ďalší prítomní: Jaroslav Burian, Lenka Bohunická 

 

 

K bodu č. 1. – Priebežné čerpanie rozpočtu SKrZ 

 

- Predseda VV SKrZ a hospodárka SKrZ informovali prítomných o aktuálnom stave čerpania 

rozpočtu. Väčšina klubov už zaslala na sekretariát SKrZ podpísané zmluvy o čerpaní fin. 

príspevku z dotácie MŠVVaŠ SR a klubom, ktoré do dnešného dňa zaslali vyúčtovanie aj                      

s potrebnými dokladmi boli na účet prevedené fin. prostriedky schválené v rozpočte na rok 2019. 

Čerpanie na športovú prípravu pretekárov prebieha podľa plánovaného schváleného rozpočtu v 

súlade so zmluvou medzi MŠVVaŠ SR a SKrZ  

 

K bodu č. 2. - Výsledok hospodárenia Nepela Memorial 2019 

 

- Hospodárka SKrZ informovala prítomných, že aktuálne ešte nie je hotové finálne zúčtovanie 

nákladov a výnosov podujatia Nepela Memorial 2019, nakoľko sa stále čaká na finálne faktúry              

za ubytovanie a ďalšie objednané služby. Na základe doteraz doručených a uhradených faktúr, 

prijatých platieb a dotácií však môžeme skonštatovať, že hospodársky výsledok bude lepší, ako sa 

pôvodne rátalo a očakávalo v schválenom rozpočte na podujatie v roku 2019. 

 

K bodu č. 3. Potenciálny TP Polishook - Kizala 

 

- Predseda VV SKrZ informoval prítomných, že od polovice mesiaca marec 2019 prebieha 

pravidelná komunikácia s tanečným párom Polishook - Kizala. Nakoľko slečna Polishook nemá 

možnosť získať litovský pas ale vlastní slovenský, je pre nich schodnejšie reprezentovať SR                  

na medzinárodných súťažiach. V priebehu leta bol litovský zväz oslovený so žiadosťou               o 

uvoľnenie TP. Žiadosti bolo vyhovené a po uplynutí ročnej lehoty od poslednej reprezentácie Litvy 

na medzinárodnej súťaži požiada SKrZ medzinárodnú korčuliarsku úniu o vydanie Clearance 

certifikátu. VV SKrZ malo záujem o nomináciu TP na 4 Nationals Championship 2020 avšak kvôli 

zraneniu partnerky ich účasť na tomto preteku nebude možná. Jej zdravotný stav sa postupne 

zlepšuje. 

 

Uznesenie č. 51/2019 – VV SKrZ odporúča screening pripravenosti tanečného páru mimo súťaže 

za účasti rozhodcov a členov TP, resp. možnosť ich štartu mimo poradia                         na 

medzinárodnej súťaži, na ktorom predstavia svoj RT a VJ. Následne bude zhodnotený aktuálny 

stav a VV SKrZ stanový ďalšie podmienky spolupráce. Partner slečny Polishook musí požiadať o 

povolenie na trvalý pobyt na území SR za účelom získania Clearance certifikátu od ISU. 

Z: VC, ZD, JB, GS, T: priebežne 

 

K bodu č. 4. – Ukončenie spolupráce ŠD Zendulková - Fukas 

 

- JB informoval pritomných, že spolupráca medzi T. Zendulkovou a S. Fukasom (ŠD juniori) bola 

ukončená.  

 

 

 

 

 



 

Uznesenie č. 52/2019 – VV SKrZ schvaľuje ukončenie zmluvného vzťahu na športovú prípravu 

ŠD k 31.10.2019 a zároveň schvaľuje čiastočné čerpanie finančného príspevku a preplatenie 

nákladov na prípravu do konania previerok SKrZ v mesiaci august 2019 v Námestove. VV SKrZ 

dáva                 za úlohu hospodárke pripraviť administratívne záležitosti ohľadom ukončenie 

zmluvného vzťahu a spolupráce medzi ŠD a SKrZ. 

Z: JB, LL, T: 31.10.2019  

 

K bodu č. 5. – Predbežné nominácie na 4 Nationals Championship 2020 Ostrava 

 

Uznesenie č. 53/2019 – GS SKrZ na základe schválenej predbežnej nominácie zaslal 

oragnizátorom prihlášku s počtami pretekárov, ktorí sa zúčastnia na medzinárodných 

majstrovstvách štyroch krajín V4 v decembri v Ostrave. V kategórii žien budú SVK reprezentovať 

E. Doboszová, N. Letenayová, v kategórii mužov M. Klepoch, M. Neuman                     a v kategórii 

športových dvojíc (st. žiaci) M. Mušková / O. Kubačák. SKrZ hradí pretekárom všetky náklady 

spojené                        s účasťou na súťaži. Ostatným členom RT hradí náklady             v súlade s 

ES SKrZ. VV SKrZ zároveň poveruje VC s prípravou nominácie členov RZ a TP za SVK pre 

jednotlivé kategórie. Finálna nominácia celej SVK výpravy vrátane všetkých jej členov bude 

zostavená a zaslaná organizátorovi do 2.12.2019. 

Z: ZD, VC, GS, T: 2.12.2019 

 

K bodu č. 6. – Spojené M SR juniorov, staršieho a mladšieho žiactva, nádejí 

 

Uznesenie č. 54/2019 – VV SKrZ poveruje GS vyhlásiť výberové konanie na miesto konania                      

a lokálneho organizátora spojených M SR v sezóne 2019/2020, resp. osloviť kluby, ktoré už 

prejavili záujem o orgnaizáciu majstrovstiev, aby svoje prihlášky doplnili o potrebné dokumenty 

(plánovaný rozpočet, informácie o zimnom štadióne, hoteloch, miesto pre otvárací ceremonial, 

žrebovanie, atď.) Termín konania bol stanovený na 22. – 23.2.2019. 

Z: GS, T: 24.11.2019 

 

Uznesenie č. 55/2019 – VV SKrZ schválil nasledujúce maximálne počty postupujúcich pretekárov 

na M SR pre jednotlivé kategórie: 

- Juniori a staršie žiactvo – 12 pretekárov (2 rozjazdky po 6 pretekárov) 

- Mladšie žiactvo a nádeje – 14 pretekárov (2 rozjazdky po 7 pretekárov) 

VV dáva za úlohe WS pripraviť orientačný časový rozpis súťaže na základe schválených počtov. 

Z: VV, T: priebežne 

 

Uznesenie č. 56/2019 – VV schválil, že víťazovi M SR v každej kategórii preplatí 100 percent 

nákladov spojených s účasťou na sústredení SKrZ a takisto preplatí 100 percent nákladov             aj 

pre trénera. Pretekárom, ktorí sa umiestnia na druhom mieste budú preplatené 100 percentné 

náklady na sústredenie SKrZ, ich trénerom sa preplatí 50 percent nákladov. Pretekári na treťom 

mieste budú mať preplatené 100 percentné náklady za sústredenie a tréneri sa budú môcť 

zúčastniť na vlastné náklady. 

Z: ZD, LL, T: priebežne 

 

K bodu č. 7. – Sústredenia SKrZ v roku 2020 

 

Uznesenie č. 57/2019 – VV SKrZ schválil konanie sústredení SKrZ v troch termínoch v roku 2020. 

Na základe návrhu TMK sa uskutočnia v apríli 2020, júni 2020 a v auguste 2020. VV SKrZ dáva 

za úlohu GS preveriť možnosti prenájmu ľadovej plochy, ubytovacích možností                  

 

 

 

 

 



 

a možnosti prenájmu priestorov na suchú prípravu v mestách Pezinok, Zvolen, Trenčín                       

a v Námestove a členom TMK preveriť, ktorí tréneri a v ktorých termínoch sa budú môcť 

sústredenia zúčastniť (hlavní tréneri). 

Z: TMK, GS, T: priebežne 

 

K bodu č. 8. – Testy výkonnosti 

 

Uznesenie č. 58/2019 – VV SKrZ odporúča komisiám zodpovedným za organizačné zabezpečenie 

testov výkonnosti SKrZ vybrať nových členov testovacej komisie, ktorí by mali byť primárne z 

radov rozhodcov a nie trénerov. Zároveň dáva za úlohu zefektívniť časový harmonogram konania 

testov a obmedziť počet pretekárov. Na ďalšie VZ SKrZ dáva za úlohu hospodárke zapracovať do 

ES zmeny týkajúce sa odmeňovania členov testovacej komisie                  a členom TK a TMK 

prepracovať smernicu k testom výkonnosti (o. i.) aj o konkrétne povinnosti delegáta TK k testom 

a pripraviť vzorové propozície ako prílohu k smernici.  

Z: RK, TK, TMK, ZD, VC, T: priebežne 

 

K bodu č.9. – Prestupy a prestupové dokumenty 

 

Členka VV SKrZ zodpovedná z VZZ informovala prítomných, že zoznam prerokovaných, 

schválených resp. neschváelných prestupov z posledného obdobia bol zverejnený na internetovej 

stránke SKrZ. 

 

Uznesenie č. 59/2019 – VV SKrZ dáva za úlohu WS pripraviť nový prestupový lístok, odstrániť 

formálne nedostatky z prestupového lístka a zabezpečiť, aby sa v online registračnom systéme 

SKrZ vytvroil formulár na možnosť podania žiadosti o prestup aj elektronicky. Zároveň dáva                    

za úlohu prepracovať prestupový poriadok, odstrániť formálne nedostatky v dokumente. 

Z: WS, T: priebežne 

  

K bodu č. 10. – Informácie o registráciách 

 

Uznesenie č. 60/2019 – VV SKrZ dáva za úlohu WS vždy včas po uzavretí registrácií zaslať 

kompletné dáta na sekretariát SKrZ, hospodárke a účtovníčke za účelom skontrolovania úhrad 

registračných poplatkov zo strany členských klubov.  

Z: WS, LL, GS, T: priebežne 

 

Uznesenie č. 61/2019 – VV SKrZ dáva za úlohu GS vyžiadať od členských klubov informácie,                 

za ktorých členov boli na sezónu 2019/2020 uhradené členské poplatky a zároveň požiadať kluby 

o zaslanie dokladu o úhrade členských poplatkov do 1.11.2019. V prípade, ak klub, ktorý do tohto 

dátumu nebude mať uhradené všetky poplatky, stráca nárok nominovať pretekárov                     na 

preteky SP v sezóne 2019/2020. Jedná sa primárne o kluby, ktoré (i) nezaplatili členský poplatok 

vôbec, alebo (ii) zaplatili členský poplatok v nesprávnej výške, alebo (iii) zaplatili členský 

poplatok, ale neuviedli správne identifikačné údaje do zrealizovanej platby. 

Z: GS, T: 1.11.2019 

 

K bodu č. 12. – Vnútorný predpis k vyúčtovaniu domácich a zahraničných pracovných 

ciest 

 

Uznesenie č. 62/2019 – Hospodárka SKrZ predložila členom VV SKrZ nový Vnútorný predpis                 

k vyúčtovaniu domácich a zahraničných pracovných ciest, ktorý bol jednohlasne scvhálený               

 

 

 

 

 



 

a bude zverejnený na internetovej stránke SKrZ. Tento vnútorný predpis je platný pre všetkých 

členov SKrZ a budú sa ním riadiť všetky vyúčtovania domácich a zahraničných pracovných ciest. 

Z: LL, T: 31.10.2019 

 

K bodu č. 13 – Rôzne 

 

Uznesenie č. 63/2019 – VV SKrZ schváli preplatenie všetkých nákladov spojených s účasťou                    

na medzinárodných pretekoch nasledovne: 

- Po 2 preteky pre: M. Klepocha, M. Neumana, A. Filcovu, E. Doboszovu 

- Po 1 preteku pre: M. Piliara, J. Ochránkovú, L. Václavíka, M. Muškovú / O. Kubačáka 

Pretekári, resp. tréneri, zákonní zástupcovia sú povinní včas informovať sekretariát SKrZ, 

hospodára a členku VV SKrZ zodpovednú za reprezentáciu, ktorého preteku sa plánujú zúčastniť. 

Preplatenie nákladov bude možné až po zaslaní vyúčtovania na sekretaritát SKrZ                a po 

kontrole všetkých relevantných dokladov. Člen VV za TMK informuje pretekárov a ich trénerov o 

schválení tohto uznesenia 

Z: ZD, LL, GS, T: priebežne 

 

Uznesenie č. 64/2019 – VV SKrZ dopĺňa Uznesenie z VZ bod 13.6. “Ukladá klubu Skating klub 

Prešov zaplatiť výchovné Klubu KK Kraso Prešov vo výške 2x 83,-€ za pretekárky Olívia 

Jarkovská a Ema Kandrová.” o dátum vykonateľnosti do 31.10.2019. VV SKrZ zároveň poveruje 

GS o vyžiadanie potvrdenia o úhrade výchovného od dotknutých klubov a o ich zaslanie na 

sekretariát SKrZ najneskôr do 1.11.2019.  

Z: VV, GS, T: 1.11.2019 

 

Uznesenie č. 65/2019 – VV SKrZ sa uznieslo, že zasadnutie dňa 23.10.2019 vzhľadom na 

pokročilú hodinu preruší a v priebehu mesiaca november 2019 sa opätovne stretne za účelom 

prejednania ďalších nutných záležitostí. 
 
 

  

            Zapísal:                                  Správnosť zápisnice svojím    

                                                                                                            podpisom potvrdzuje: 

 

 

 
   Csaba Kürti                    Ing. Jozef Beständig 

Generálny sekretár SKrZ                  Predseda VV SKrZ 

 

 

V Bratislave, dňa 24.10.2019 


