
 

Zápisnica č. 5/2019 a uznesenia zo zasadnutia VV SKrZ konaného dňa 27.11.2019                      

a z e-mailovej komunikácie do 11.12.2019 

 

 

Prítomní: Jozef Beständig (JB), Vladimír Čuchran (VC), Lýdia Lackovičová (LL), Zuzana 

Drnzíková (ZD), Wanda Stankovianska (WS), Csaba Kürti (GS) 

Ďalší prítomný: Jaroslav Burian 

 

 

K bodu č. 1) Sústredenia SKrZ v roku 2020 

 

Uznesenie č. 66/2019: VV SKrZ predbežne rozhodol o termínoch a miestach konania sústredení 

SKrZ nasledovne: 

1. Termín 19. – 25. apríl 2019, miesto konania, Aréna Pezinok 

2. Termín jún 2019, miesto konania, Zvolen Ice Aréna 

3. Termín august 2019, miesto konania, Aréna Pezinok 

VV SKrZ zároveň dáva za úlohu GS zabezpečiť priestory na suchú prípravu, pripraviť 

objednávky na ľadovú plochu a zabezpečiť potrebné ubytovacie kapacity. TMK dáva za úlohu 

kontaktovať potenciálnych trénerov a dohodnúť podmienky spolupráce. Na júnové sústredenie 

budú pozvaní pán Milčinský a Helešic za účelom testovania pretekárov. 

Z: GS, VV, TMK, T: priebežne 

 

K bodu č. 2) MSR 2019 – juniori, st. a ml. žiactvo, nádeje 

 

Uznesenie č. 67/2019: VV SKrZ vyhlásilo výberové konanie na usporiadateľa MSR. Termín                

na zaslanie vyplnených dotazníkov je 2.12.2019. VV SKrZ do 11.12.2019 rozhodne                                  

o usporiadateľovi na základe údajov z dotazníkov (vzdialenosť ZŠ od hotela, podmienky v hale, 

t.j. hľadisko a ostatné priestory, cena za prenájom). VV SKrZ zároveň rozhodlo, že v deň                 

pred začiatkom MSR sa uskutoční otvárací ceremonial za účasti pretekárov, trénerov, členov 

rozhodcovského panela a technického panela, zástupcov zväzu. VV SKrZ zároveň odporúča                

do budúcna vyhlásiť výberové konanie na usporiadateľa MSR s väčším časovým predstihom aby 

o uspriadateľovi mohlo byť rozhodnuté do konania VZ SKrZ. 

Z: VV, GS, T: 11.12.2019 

 

K bodu č. 3) Rôzne 

 

Uznesenie č. 68/2019: VV SKrZ schvaľuje vytvoriť zoznam variabylných symbolov                          

pre jednoduchšiu identifikáciu platieb vyplývajúcich zo sadzobníka poplatkov. Zoznam VS bude  

k dispozícii na internetovej stránke SKrZ. Od ich zverejnenia budú kluby povinné používať tieto 

VS za účelom skvalitnenia spracovávania ekonomickej a administratívnej agendy sekretariátu 

SKrZ.  

Z: LL, GS, T: ihneď 

 

Uznesenie č. 69/2019: VV SKrZ schvaľuje výpravu SR na 4 Nationals Championships v Ostrave, 

v termíne od 12.12. do 15.12.2019 nasledovne: 

- Pretekári: Claudia Mifkovičová, Ema Doboszová, Marco Klepoch, Michael Neuman, 

Margaréta Mušková / Oliver Kubačák – na náklady zväzu, SKrZ hradí cestovné náklady, 

diéty, resp. stravu, ubytovanie. Na vlastné náklady schvaľuje účasť pretekárky: Bianca 

Srbecká. 



 

- Tréneri: Vladimir Dvojnikov, Rastislav Vrlák, Bibiána Srbecká – účasť na vlastné 

náklady, resp. na náklady klubu. 

- Vedúci výpravy: Csaba Kürti – na náklady zväzu, SKrZ hradí cestovné náklady, diéty 

resp. stravu, ubytovanie. 

- Zástupca zväzu: Jozef Beständig – na náklady zväzu, SKrZ hradí cestovné náklady, diéty, 

resp. stravu, ubytovanie. 

- Členovia RP a TP: Hedviga Fialková, Kvetoslava Matejová, Jana Vaňová, Igor Prokop, 

Allan Böhm, Vladimír Čuchran – na náklady zväzu, SKrZ hradí cestovné náklady, diéty, 

resp. stravu, ubytovanie, odmenu za výkon funkcie v súlade s ES SKrZ. 

Z: GS, T: ihneď 

 

Uznesenie č. 70/2019: VV SKrZ poveruje predsedu SKrZ iniciovať stretnutie zástupcov                       

4 zúčastnených krajín počas 4 Nationals Championships za účelom prejednania                              

ISU Communication 2265 týkajúceho sa nominácií rozhodcov a členov TP na ISU šampionáty              

a ZOH a dohodnúť spoločný postup, resp. vytvoriť návrh, ktorý bude prednesený na ďalšom ISU 

kongrese v roku 2020. 

Z: JB, T: priebežne 

 

Uznesenie č. 71/2019: VV SKrZ schválil vypracovanie Plánu nákupu tovarov a služieb na rok 

2020 v súvislosti so Zákonom o verejnom obstarávaní. 

Z: LL, T: 15.01.2020 

 

Uznesenie č. 72/2019: VV SKrZ dáva za úlohu členke TK J. čekovskej zapracovať do Smernice  

k testom výkonnosti zoznam konkrétnych úloh a povinností delegáta TK pri organizovaní testov. 

Z: TK, T: 31.12.2019 

 

Uznesenie č. 73/2019: VV SKrZ poveruje členku VV zodpovednú za VZZ o prípravu návrhu               

na doplnenie členov TK. 

Z: WS, T: 15.01.2020 

 

Uznesenie č. 74/2019: VV SKrZ poveruje RK o vypracovanie novej Smernice školení rozhodcov 

a technického panelu, ktorá bude sledovať: 

- sprísnenie vzdelávania rozhodcov a členov panelu, 

- sprísnenie skúšok pri certifikácii a recertifikácii národných rozhodcov a narodných TS a TC, 

- zavedenie systému priebežnej resp. námatkovej kontroly rozhodnutí rozhodcov resp. členov 

technického panelu, 

- navrhne zaviesť systém postihov pre rozhodcov a členov panelu v prípade závažných alebo 

opakovaných porušení Etického kódexu, pravidiel ISU alebo SKrZ pri rozhodcovskej činnosti, 

- zavedenie povinnosti úschovy písomných záznamov z rozhodovania na súťaži na min. 30 dní           

po skončení súťaže. 

Z: VV, RK, T: ihneď 

 

Uznesenie č. 75/2019: VV SKrZ poveruje RK na písomné/mailové vyzvanie všetkých 

registovaných rozhodcov a členov panelu o dôsledné dodržiavanie Etického kódexu, pravidiel 

ISU a pravidiel SKrZ pri výkone rozhodcovskej činnosti. 

Z: VV, RK, T: ihneď 

 

Uznesenie č. 76/2019: VV SKrZ na základe splnenia TES za KP a VJ schvaľuje M. Neumanovi 

úhradu nákladov na športovú prípravu v roku 2019 vo výške 7.000 EUR. Daný balík schválilo 



 

VZ 25. 5. 2019 vo forme rezervy v rozpočte, VV výplatu podmienil splnením TES na ME                

alebo MS. M. Neuman požadované skóre splnil na súťaži v Turecku. 

Z: GS, LL, T: ihneď 

  

Uznesenie č. 77/2019: VV SKrZ schvaľuje účasť predsedu zväzu na ISU kongrese ktorý sa bude 

konať v priebehu mesiaca jún 2020 v Thajsku. Zástupcovi SKrZ hradí cestovné náklady, náklady 

za ubytovanie a stravné v súlade s Ekonomickou smernicou SKrZ. 

Z: GS, LL, T: 15.01.2020 

 

Uznesenie č. 78/2019: VV SKrZ na základe vyhláseného výberového konania na usporiadanie 

MSR juniorov, st. a ml. žiactva, nádejí, obdržal jednu prihlášku od klubu KrO ŠKP Bratislava. 

VV SKrZ týmto schvaľuje konanie MSR v Bratislave na ZŠ V. Dzurillu. VV SKrZ poveruje GS 

začatím rokovania s klubom v záujme organizačného zabezpečenia podujatia. 

Z: GS, T: priebežne  

 

Uznesnie č. 79/2019 VV SKrZ schvaľuje úhradu nákladov spojených s účasťou  činovníkov na 

obhajoby záverečných prác, pre H.Töczikovú a S. Končokovú v súlade s Ekonomickou smernicou 

SKrZ. 

Z: GS, LL, T: ihneď 

 

 

 

Zapísal:                                                           Správnosť zápisnice svojím podpisom potvrdzuje: 

 

                                                                                
 

 

          Csaba Kürti                                                                   Ing. Jozef Beständig 

  Generálny sekretár SKrZ                                                          Predseda VV SKrZ         

 

 

 

V Bratislave, dňa 11.12.2019 

 
             

 


