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Hlavné úlohy SKrZ pre rok 2019 a ich plnenie

1. Predpisy a smernice
- identifikovať prieniky kompetencií a práv Disciplinárnej komisie a Komisie pre riešenie 

sporov a následne upraviť Stanovy, Organizačný poriadok a vnútorné predpisy týchto 
komisií,

- úpravy ostatných vnútorných smerníc, najmä Prestupového poriadku,
- vyššie uvedené ideálne za pomoci osoby s právnickým vzdelaním, referenciami a 

praxou v športovom odvetví.

Stav plnenia:
- predseda VV SKrZ oslovil Hlavnú kontrolórku športu, p. Alicu Fisterovú s prosbou o 

kontakt na osobu spĺňajúcu všetky požiadavky uvedené v poslednej odrážke z odseku 
vyššie,

- predseda VV SKrZ po získaní kontaktu oslovil právničku, JUDr. Máriu Faithovú, ktorá sa 
v minulosti podieľala ako člen pracovnej skupiny na tvorbe predpisov pre viaceré 
športové organizácie (napr. Slovenská lyžiarska asociácia) a dnes je členom Arbitrážnej 
komisie SZĽH, právnym zástupcom Slovenského zväzu hádzanej, atď., ohľadom úprav 
Stanov SKrZ a Smerníc DK a KRS,

- s p. JUDr. Máriou Faithovou sa v priebehu druhej polovice roka 2019 uskutočnili viaceré 
osobné stretnutia, po ktorých boli VV SKrZ predložené návrhy na úpravy spomínaných 
predpisov, a ktoré sú súčasťou materiálov predkladaných na rokovanie VZ SKrZ.

2. Zväzove sústredenia
- pokračovať a rozvíjať spoločné stretnutia výberu a talentovaných pretekárov,
- pokračovať v testovaní fyzickej pripravenosti a doplniť ho o testovanie odrazových 

schopností a výbušnosti,
- pozývať kvalitných trénerov a choreografov.

Stav plnenia:
- v roku 2019 SKrZ organizoval 3 zväzové sústredenia, ktorých sa zúčastnili členovia 

výberu a talentovaných pretekárov (po prípade samplatcovia), ktorých sa na základe 
pozvania VV SKrZ zúčastnili tréneri s úspešnými výsledkami svojej trénerskej praxe (p. 
Nikolaj Morozov, p. Igor Krokavec, p. Vladislav Vladimirov, p. Oleg Tataurov), alebo 
úspešne reprezentovali SR v nedávnej minulosti (p. Lukáš Csölley),

- v roku 2019 sme pokračovali v testovaní všeobecnej fyzickej pripravenosti a prizvali i 
českých odborníkov na otestovanie odrazových a výbušných schopností členov výberu 
a talentovanej mládeže (p. Helešic a p. Milčinský).



3.Využívať všetky možnosti dodatočného externého financovania SKrZ a
   jednotlivých pretekárov
- samosprávne kraje,
- Ministervstvo školstva (najmä výzvy),
- ISU.

Stav plnenia:
- v roku 2019 sa na základe výziev zaslaných na MŠVVaŠ SR podarilo získať dodatočné 

zdroje na financovanie Memoríálu Ondreja Nepelu vo výške 12.500 € (prvýkrát od 
účinnosti nového ZoŠ),

- v roku 2019 sa na základe výzvy na BSK podarilo získať dotáciu na organizovanie M-
SR Juniorov a starsích žiakov 2019 vo výške 3.323 € (prvýkrát v histórii vôbec),

- financovanie z dotácií ISU prebiehalo v štandardnom rozsahu ako v minulosti s 
výnimkou štipendia (vo výške 7.000 USD) na prípravu ŠD, ktorá ho nestihla využiť.

4. Pokračovanie v úsilí získať pre SKrZ možnosť organizovať majstrovskú súťaž ISU
- zo zárobku z ME 2016 nebudeme žiť večne, raz sa prostriedky minú.

Stav plnenia:
- VV SKrZ vyvíja aktivity smerujúce k naplneniu tohto plánu, a to najmä zasielaním 

prihlášok na majstrovské a juniorské ISU Grand Prix série.

5.Výrazne zlepšiť vedenie ekonomickej agendy
- v roku 2019 viesť účtovnú a ekonomickú agendu kvalitatívne na vyššej úrovni.

Stav plnenia:
- podľa Správy KK z 24. 8. 2020 (Kontrolná komisia zasadala 4. a 5. 7. 2020), ktorú 

kontrolór dňa 27. 8. 2020 zaslal na Sekretariát SKrZ a predsedovi SKrZ vyzerá stav 
hrozivo,

- predseda SKrZ je presvedčený, že väčšinu vytýkaných nedostatkov obháji na 
samotnom rokovaní VZ 2020, pričom jedným dychom dodáva, že súhlasí, že je stále čo 
zdokonaľovať.

6. Pokračovať v rozvíjaní párových disciplín
- nielen športových dvojíc, ale i tanečných párov

Stav plnenia:
- v priebehu roka 2019 sa nám podarilo kvalifikovať v kategórii športových dvojíc na 

juniorské MS, po letnej príprave a prvej medzinárodnej súťaži však športová dvojica 
ohlásila koniec,

- zostávajúcej ŠD v kategórii starších žiakov však nevyhnutne musí pribudnúť 
konkurencia; ako problematické na vytvorenie ďalších športových dvojíc vnímame malú 
základňu schopných krasokorčuliarov - chlapcov/mužov v radoch členov SKrZ,

- kategória tancov na ľade na svoje zobudenie ešte len čaká, aj malé nádeje na vznik, 
resp. pretrvávajúcu tréningovú prípravu, ktorá začala v roku 2019, v tomto roku 
poznačila situácia s novým koronavírusom.



7. Infraštruktúra športovísk
- využiť každú možnosť či už v spolupráci s SOŠV, vyššími územnými celkami alebo inou 

vládnou alebo regionálnou entitou, či súkromným sektorom, na vybudovanie 
plnohodnotnej (plnohodnotnejšej) infraštruktúry poskytujúcej kvalitatívne lepšie 
možnosti športovej prípravy vybraných pretekárov.

Stav plnenia:
- túto úlohu možno považovať z hľadiska časového i finančného za absolútne 

najnáročnejšiu, ktorej splnenie (čo i len čiastkové) si vyžiada roky,
- dobrou správou je, že v roku 2020 sa nám podarilo nájsť partnera, s ktorým by sa nám 

mohlo podariť zabezpečiť vyhovujúcu športovú infraštruktúru za zvýhodnených 
podmienok po dostavbe plánovaného športovo-spoločenského komplexu.

za Výkonný výbor SKrZ

     Jozef Beständig
       v. r. predseda


