
 

Uznesenia VV SKrZ z e-mailovej komunikácie za obdobie od 1.1.2020 do 19.3.2020 

 

E-mailová komunikácia: Jozef Beständig (JB), Vladimír Čuchran (VC), Zuzana Drnzíková (ZD), 

Wanda Stankovianska (WS), Csaba Kürti (GS), Lýdia Lackovičová (LL) 

 

 

Uznesenie č. 1/2020: VV SKrZ schvaľuje nomináciu a výpravu na ISU ME v krasokorčuľovaní 

v termíne 20.1.2020 – 26.1.2020 v Grázi v zložení: pretekári E. Dboszová, M. Neuman, tréneri                     

R. Vrlák, A. Fedoseev, vedúci výpravy Cs. Kürti, rozhodcovia A. Böhm, K. Matejová, team official               

J. Beständig. SKrZ hradí cestovné náklady športovcom a vedúcemu výpravy, cestovné náklady, 

ubytovanie a stravné trénerom a team official. 

Z: GS, T: 15.1.2020   

 

Uznesenie č. 2/2020: VV SKrZ schválil účasť športovej dvojice M. Mušková / O. Kubačák na ISU 

pairs development seminári v Berlíne. SKrZ hradí cestovné náklady, stravné a ubytovanie všetkým 

zúčastneným vrátane trénera R. Vrláka. VV SKrZ zároveň schvaľuje použitie os. motorového vozidla 

pre R. Vrláka na cestu z miesta bydliska členov vvýpravy do Berlína a späť. 

Z: GS, LL, T: priebežne 

Informácia: Z dôvodu šírenia nákazy COVID-19 a kvôli obmedzeniam bol seminár zrušený. 

 

Uznesenie č. 3/2020: VV SKrZ schvaľuje konanie testov výkonnosti dňa 10.1.2020 v Novome Meste 

nad Váhom a 1.2.2020 – 2.2.2020 v Ružomberku. SKrZ hradí náklady za prenájom ľadovej plochy 

a priestorov na ZŠ, cestovné, stravné a v prípade potreby aj ubytovanie pre členov testovacej komisie 

a delegátom TMK a TK, zároveň vyplatenie odmien v súlade s ES SKrZ. 

Z: TMK, GS, LL, T: priebežne 

 

Uznesenie č. 4/2020: VV SKrZ VV SKrZ schvaľuje preplatiť A. Hagarovi a jeho trénerovi náklady                    

na preteky, v ktorých splnil TES za VJ v rozsahu cestovné, štartovné, ubytovanie a stravné. Zároveň 

schvaľuje jednorazový finančný príspevok na prípravu športovca na ISU MSJ v sume 1.000 €.                          

VV SKrZ dáva za úlohu LL a GS pripraviť podklady a zmluvu o poskytnutí fin. príspevku. 

Z: GS, LL, T: 8.3.2020 

 

Uznesenie č. 5/2020: VV SKrZ schvaľuje vzhľadom k zaslanému vyúčtovaniu na 1.500 €, na ktoré                

má KŠK Slovan Bratislava nárok za organizovanie Grand Prix of Bratislava 2019 (v rozpočte na 2019             

je táto čiastka schválená), zo strany SKrZ vyplatiť čiastku zníženú o 240,29 €, ktoré SKrZ KŠK 

Slovan Bratislava dlží z vyúčtovania ONT 2018 a to formou jednostranného zápočtu.  

Z: LL, JB, T: ihneď 

 

Uznesenie č. 6/2020: VV SKrZ poveril člena VV zodpovedného za VZZ vypracovaním Poriadku                    

pre nakladanie a prevádzku rozhodcovskej techniky. 

Z: WS, Termín: 31.1.2020 

 

Uznesenie č. 7/2020: VV SKrZ schvaľuje preplatenie nákladov na dva medzinárodné preteky                         

za účelom dosiahnutia potrebných TES pre nomináciu na MS v krasokorčuľovaní v Montreale                      

pre E. Doboszovú a trénera R. Vrláka za nasledovných podmienok: 

SKrZ preplatí náklady obom zúčastneným na Bavarian Open – Obestdorf v prípade splnenia                          

aj nesplnenia potrebných TES. 



 

 

SKrZ preplatí náklady obom zúčastneným na Jegvirag Cup – Miškovec v prípade, ak pretekárka splní 

potrebné TES na pretekoch v Oberstodrfe, prípadne v Miškovci. 

Z: GS, LL, Termín: ihneď 

Informácia: Pretekárka predpísané TES nesplnila a na pretekoch v Miškovci sa nezúčastnila. 

Preplatené boli náklady za prvý uvedený pretek. Medzičasom v súvislosti so šírením nákazy COVID-

19 boli MS v Montreale zrušené. 

 

Uznesenie č. 8/2020: VV SKrZ schvaľuje účasť rozhodkyne pani L. Bohunickej ako rozhodcu na MS 

v Montreale. SKrZ pani Bohunickej zakúpi letenku, ktorej cena bude následne refundovaná ISU. 

Z: GS, LL, Temín: ihneď 

Informácia: MS v Montreale boli v súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID-19 zrušené. SKrZ 

požiadal  leteckú spoločnosť o vrátenie poplatku za letenku. V prípade neschválenia žiadosti bude 

SKrZ na základe informácií z ISU požadovať refundáciu letenky od medzinárodnej korčuliarskej únie. 

 

Uznesenie č. 9/2020: VV SKrZ schvaľuje nomináciu a výpravu na ISU MSJ v krasokorčuľovaní 

v termíne 1.3.2020 – 8.3.2020 v Tallinne v zložení: pretekári A. M. Filcová, A. Hagara, tréneri                        

A. Vodová, J. Beständig, vedúci výpravy Z. Drnzíková, rozhodca I. Prokop, member president guest  

M. Filc, team official Cs. Kürti. SKrZ hradí cestovné náklady športovcom a vedúcemu výpravy, 

cestovné náklady, ubytovanie a stravné trénerom a zároveň čiastočné cestovné náklady a stravné            

pre vedúceho výpravy z miesta bydliska na letisko a späť. Member president guest a team official sa 

podujatia zúčastnia na vlastné náklady. VV SKrZ zároveň schvaľuje preplatenie dopravy pre celú 

výpravu mikrobusom na a z letiska. 

Z: GS, T: priebežne   

 

Uznesenie č. 10/2020: VV SKrZ schvaľuje propozície Majstrovstiev Slovenska v krasokorčuľovaní 

juniorov, staršieho, mladšieho žiactva a nádejí ktoré sa budú konať v dňoch 22.2.2020 – 23.2.2020    

na Zimnom štadióne V. Dzurillu v Bratislave. Zároveň schvaľuje: Rozhodcom, technickému panelu                 

a ostatným nominovaným činovníkom SKrZ v prípade potreby organizátor zabezpečí ubytovanie                   

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

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

osobného motorového vozidla). Zároveň budú vyplatené odmeny rozhodcom, technickému panelu, 

ekonómovi pretekov, členom organizačného výboru v zmysle Ekonomickej smernice SKrZ. Strava 

bude poskytnutá aj členom organizačného výboru pretekov. Náhrady budú preplatené na základe 

riadne a včas vyplneného a doručeného cestovného príkazu. Tlačivo cestovného príkazu bude mať                 

k dispozícii ekonóm preteku počas celého trvania akcie. Cestovné príkazy, ktoré nebudú predložené                

k skončeniu preteku je potrebné zaslať kompletne vyplnené najneskôr do 29.2.2020 na adresu 

hospodar.kraso@gmail.com. Pretekárom SKrZ uhradí nasledovne: - pre účastníkov každej kategórie, 

t.j. Juniorky, Juniori, Staršie žiačky, Starší žiaci, Mladšie žiačky, Mladší žiaci, Nádeje dievčatá 10, 

Nádeje dievčatá 9, Nádeje dievčatá 8, Nádeje dievčatá 7, Nádeje staršie chlapci, Nádeje mladšie 

chlapci bude poskytnuté občerstvenie v zmysle Ekonomickej smernice SKrZ. - pretekárom v každej 

kategórii budú preplatené cestovné náklady v zmysle Ekonomickej smernice SKrZ, t.j. do výšky 

vlakom 2., resp. 1.triedy. - pretekárom v každej kategórii SKrZ uhradí ubytovanie z piatka na sobotu                

a zo soboty na nedeľu max. do výšky 30 €/noc na základe predloženého dokladu o úhrade ubytovania. 

Pretekárom zabezpečuje ubytovanie klub, resp. si ho zabezpečujú sami. Tréneri sa                                          

na MSR zúčastnia na náklady klubov, resp. na vlastné náklady. SKrZ ďalej hradí náklady za ľadovú 

plochu, priestory na zimnom štadióne, diplomy, medaily, tlač plagátov na propagáciu pretekov, tlač 

banneru do Kiss and Cry, živý prenos na internete, občerstvenie pre pretekárov, rozhodcov, členov 



 

technického panelu, trénerov, nominovaným činovníkom SKrZ a členom organizačného výboru 

pretekov.  

Z: GS, LL, T: 29.2.2020 

 

Uznesenie č. 11/2020: VV SKrZ schvaľuje termín konania VZ predbežne na 23.5.2020 v Bratislave. 

Ďalšie informácie budú priebežne zverejňované na internetovej stránke SKrZ. 

Z: GS, VV, T: priebežne 

Informácia: V súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID-19 bude SKrZ priebežne sledovať situáciu 

a o prípadnom posunutí termínu konania VZ bude včas informovať členov SKrZ. 

 

Uznesenie č. 12/2020: VV SKrZ v súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID-19 prijalo viacero 

opatrení   za účelom zamedzenia šírenia vírusu. Na základe vyššie uvedeného a opatrení nariadených 

orgánmi SR SKrZ ruší pôvodne plánované Testy výkonnosti v termíne 4.4.2020 a sústredenie SKrZ 

pre repre a výber v termíne od 19.4.2020 do 25.4.2020. SKrZ bude dôkladne sledovať vývoj situácie 

a o ďalších opatreniach bude informovať svojich členov prostredníctvom e-mailu a internetovej 

stránky. 

Z: VV, GS, T: priebežne 

 

 

Zapísal: Csaba Kürti, Generálny sekretár SKrZ 

Správnosť zápisnice potvrdzuje: Ing. Jozef Beständig, Predseda VV SKrZ 

 

Bratislava, 19.3.2020 


