
 

 

Zápisnica z online video zasadnutia VV SKrZ konaného dňa 14.05.2020 a z e-mailovej 

komunikácie od 19.03.2020 do 14.05.2020 

 

 

Prítomní: Jozef Beständig (JB), Vladimír Čuchran (VC), Zuzana Drnzíková (ZD), Wanda 

Stankovianska (WS), Lýdia Lackovičová (LL), Jaroslav Burian – kontrolór SKrZ 

 

Uznesenie č. 13/2020: VV SKrZ odsúhlasil paušálnu úhradu mesačných nákladov na osobného 

kondičného trénera vo výške 800 EUR na mesiac z prostriedkov určených pre Nicole Rajičovú                    

zo štipendia Olympijskej solidarity MOV (SOŠV), resp. z prostriedkov pre Nicole Rajičovú 

z príspevku MŠVVaŠ SR TOP teamu pre rok 2020 a to po dobu do odvolania. 

Z: JB, LL   T: priebežne 

 

Uznesenie č. 14/2020: VV SKrZ na návrh TMK schválil vypracovanie dokumentu s názvom Základy 

stravovania a následnú úhradu faktúry za jeho vypracovanie. Uvedený materiál má byť pomôckou              

pre správne a vyvážené stravovanie a pestovanie zdravých návykov už od útleho detstva. Materiál 

bude dostupný pre trénerov registrovaných v SKrZ na vyžiadanie. Tréneri ho budú ďalej distribuovať 

svojim zverencom  

Z: ZD, LL   T: ihneď 

 

Uznesenie č. 15/2020: Vzhľadom k pretrvávajúcim obmedzeniam spôsobených pandémiou                 

COVID-19 VV SKrZ rozhodol o zrušení krasokorčuliarskeho sústredenia pre reprezentantov a výber, 

ktoré sa malo uskutočniť v Pezinku v termíne od 13.6. do 19.6.2020.  

Z: ZD, GS   T: ihneď 

 

Uznesenie č. 16/2020: VV SKrZ si dáva za úlohu pripraviť čiastkové agendy do Výročnej správy 

SKrZ za rok 2019. Pripravené podklady je potrebné poslať WS, členke VV SKrZ zodpovednej                  

za VZZ. 

Z: VV SKrZ   T: 21.05.2020 

 

Uznesenie č. 17/2020: VV SKrZ rozhodol o presunutí Valného zhromaždenia SKrZ na neurčitý 

termín. VV SKrZ bude informovať svojich členov a členské kluby o konaní VZ ihneď, akonáhle                  

to umožnia nariadenia ÚVZSR a akonále bude možné organizovať zasadania najvyšších a ďalších 

orgánov športových organizácií. 

Z: GS, VV SKrZ   T: priebežne 

 

Uznesenie č. 18/2020: Z dôvodu pretrvávajúcich nepriaznivých podmienok a obmedzení spôsobených 

pandémiou COVID-19, VV SKrZ rozhodol o zrušení medzinárodnej súťaže ISU Junior Grand Prix             

of Figure Skating, ktorá sa mala konať v dňoch 2. - 5. septembra 2020 v Košiciach. V súčasnej situácii 

SKrZ nemôže krasokorčuliarom zaručiť kvalitné podmienky pre medzinárodnú súťaž a taktiež nevie 

zaručiť plnenie požiadaviek vyplývajúcich z memoranda o usporiadaní podujatí Junior Grand Prix        

of Figure Skating. VV SKrZ dáva za úlohu GS informovať ISU, správcu ZŠ v Košiciach a všetkých 

ostatných dodávateľov objednaných služieb. 

Z: GS, VS   T: ihneď 

 



 

Uznesenie č. 19/2020: Z dôvodu pretrvávajúcich nepriaznivých podmienok a obmedzení, VV SKrZ 

rozhodol o zrušení ISU CS Nepela Memorial 2020, ktorý sa mal konať v dňoch 16. - 19. septembra 

2020 v Bratislave. V súčasnej situácii SKrZ nemôže krasokorčuliarom zaručiť kvalitné podmienky     

pre medzinárodnú súťaž a zaručiť plnenie všetkých požiadaviek na usporiadanie súťaže na najvyššej 

medzinárodnej úrovni. VV SKrZ dáva za úlohu GS informovať ISU, správcu ZŠ v Bratislave 

a všetkých dodávateľov objednaných služieb. 

Z: GS, JB   T: ihneď 

 

Uznesenie č. 20/2020: VV dáva za úlohu GS zistiť stanovené dátumy a podmienky na podanie 

prihlášok na organizáciu medzinárodných a ISU súťaží, vypracovať potrebné formuláre a po schválení 

VV SKrZ ich zaslať ISU v dostatočnom časovom predstihu. VV SKrZ zároveň dáva za úlohu GS 

požiadať ISU o informáciu o možnosti presunutia zrušeného JGP Košice na rok 2021. 

Z: GS   T: priebežne 

 

Uznesenie č. 21/2020: VV SKrZ dáva za úlohu GS a ZD pripraviť oznámenie pre víťazov MSR 

v krasokorčuľovaní pre rok 2020, že z dôvodu zrušenia sústredení SKrZ spôsobených pandémiou 

COVID-19 nie je možná ich účasť na poslednom, plánovanom, augustovom sústredení.                           

Toto sústredenie bude primárne určené pre skupinu výberu a reprezentantov SKrZ v prípade,                      

ak to nariadenia a usmernenia ÚVZSR umožnia. VV SKrZ zároveň pripraví návrh kompenzácie, resp. 

alternatívnu náhradu pre ocenených víťazov MSR 2020. 

Z: ZD, GS, VV SKrZ   T: 31.05.2020 

 

Uznesenie č. 22/2020: VV SKrZ dáva za úlohu vypracovať TMK návrhy augustového sústredenia                

vo viacerých variantách (pozitívny scenár, negatívny scenár) a plán previerok a testov výkonnosti. VV 

SKrZ dáva za úlohu GS prezistiť informácie ohľadom rezervácie ĽP na ZŠ v Pezinku, možnosti 

ubytovania, stravovania a prenájmu priestorov na tzv. suchú prípravu.  

Z: ZD, GS   T: ihneď 

 

Uznesenie č. 23/2020: VV SKrZ oznámi víťazov Slovenského pohára pre sezónu 2019/2020 a Pohára 

klubov prostredníctvom oznamu na internetovej stránke SKrZ. K odovzdaniu ocenení pretekárom, 

resp. predsedom pristúpi VV SKrZ na Valnom zhromaždení, ktorého termín VV SKrZ oznámi ihneď, 

akonáhle jeho konanie umožnia nariadenia orgánov SR.  

Z: WS, ZD, GS   T: 31.05.2020 

 

Uznesenie č. 24/2020: VV SKrZ dáva za úlohu LL a ZD pripraviť návrhy zmlúv o spolupráci                      

na športovú prípravu reprezentantov, výberu a ich trénerov na základe odsúhlaseného návrhu TMK. 

Zároveň VV SKrZ schvaľuje vyčleniť rezervu 10 000 EUR z vlastných zdrojov na športovú prípravu 

Nicole Rajičovej, ktoré budú pretekárke poskytnuté po splnení výkonnostných podmienok. 

Z: LL, ZD, GS   T: priebežne 

 

Uznesenie č. 25/2020: VV SKrZ schvaľuje vyhlásenie verejnej súťaže na návrh a zaobstaranie 

reprezentačného oblečenia pre pretekárov a ich trénerov. ZD vypracuje znenie oznamu verejnej 

súťaže, ktorý po jeho odsúhlasení VV SKrZ GS zverejní na internetovej stránke SKrZ. 

Z: ZD, GS   T: 25.05.2020 

 



 

Uznesenie č. 26/2020: VV SKrZ schvaľuje konanie oponentúr 2020 formou online stretnutí dňa 

5.6.2020. Pozvánky a ostatné dokumenty boli účastníkom oponentúr už zaslané. Pozvánky                         

na konkrétny čas jednotlivých online stretnutí budú pretekárom, ich zástupcom, trénerom a predsedom 

klubov zaslané týždeň pred konaním oponentúr. 

Z: ZD, JB, GS   T: 29.05.2020 

 

Uznesenie č. 27/2020: VV SKrZ pri príležistosti blížiaceho sa 150. výročia organizovaného 

korčuľovania na území Slovenskej republiky schvaľuje vyhlásenie verejnej súťaže na návrh nového 

loga SKrZ. 

Z: GS   T: 31.05.2020 

 

Uznesenie č. 28/2020: VV SKrZ dáva za úlohu TK pripraviť oznam týkajúceho sa termínov 

a presných podmienok prestupov v súlade s prestupovým poriadkom SKrZ. 

Z: WS   T: 25.05.2020 

 

Uzenesnie č. 29/2020: VV SKrZ schvaľuje vypracovanie interného dokumetu ktorého predmetom 

budú podmienky verejného obstarávania na služby určených pre SKrZ. Vypracovaním tohto 

dokumentu poverí SKrZ externú osobu. 

Z: JB, LL   T: priebežne 

 

Uznesenie č. 30/2020: VV SKrZ poveruje ZD prekladom ISU Communication 2323                                  

a ISU Communication 2324 týkajúcich sa nových zmien a pravidiel. Preložené dokumenty budú 

zverejnené k nahliadnutiu na internetovej stránke SKrZ. VV SKrZ zároveň poveruje VC a GS 

požiadať ISU o informáciu, či po zrušní seminárov vo Frankfurte a ostatných mestách plánujú 

uskutočniť tzv. webináre zamerané práve na tieto zmeny. 

Z: VC, GS   T: ihneď 

 

 

Zapísal: Csaba Kürti, Generálny sekretár SKrZ 

Správnosť zápisnice potvrdil: Ing. Jozef Beständig, predseda VV SKrZ 


