Zápisnica z online video zasadnutia VV SKrZ konaného dňa 16.06.2020 a z e-mailovej
komunikácie od 14.05.2020 do 19.06.2020

Prítomní a komunikácia medzi: Jozef Beständig (JB), Vladimír Čuchran (VC), Zuzana
Drnzíková (ZD), Wanda Stankovianska (WS), Lýdia Lackovičová (LL), Csaba Kürti (GS), Jaroslav
Burian – kontrolór SKrZ
Uznesenie č. 31/2020: Na základe uvoľnených opatrení a obmedzení v dôsledku šíriacej sa nákazy
COVID-19 VV SKrZ rozhodol o konaní Valného zhromaždenia SKrZ dňa 18.7.2020 v hoteli NH Gate
One v Bratislave. VV SKrZ obdržal dve cenové ponuky na prenájom konferenčných priestorov,
stravovacích služieb a technického vybavenia (DoubleTree by Hilton Bratislava, NH Gate One
Bratislava). VV akceptoval cenovú ponuku NH Gate One. Delegátom VZ SKrZ bude zabezpečené
2krát občerstvenie a zároveň im budú preplatené cestovné náklady a stravné v súlade s Ekonomickou
smernicou SKrZ. VV SKrZ zároveň dáva za úlohu GS pripraviť pozvánku na VZ, zakomponovať
podmienky účasti na VZ v súlade zo stanovami a aktuálnymi prípadnými obmedzeniami
a odporúčaniami ÚVZSR do rokovacieho poriadku VZ. Rovnako si dáva za úlohu pripraviť materiály
na VZ aby boli delegátom zaslané v zákonom stanovenej lehote, t.j. 7 dní pred konaním VZ.
Z: GS, VV SKrZ T: ihneď
Uznesenie č. 32/2020: VV SKrZ poveruje WS kontaktovať Nemeckú krasokorčuliarsku federáciu
za účelom prezistenie termínu konania medzinárodnej krasokorčuliarskej súťaže Nebelhorn Trophy
2021. VV SKrZ chce zamedziť tomu, aby sa vyššie uvedený pretek konal v ronakom termínu ako
Nepelov Memoriál 2021. Následne VV SKrZ vyberie termín konania súťaže, ktorý oznámi na STaRZ
a hotelu Lindner Hotel Gallery Central.
Z: WS, GS T: ihneď
Uznesenie č. 33/2020: Nakoľko v roku 2021 bude organizátorom majstrovstiev 4 krajín Česka,
Maďarska, Poľska a Slovenska (Four Nationals Championships 2022) opäť SKrZ, VV SKrZ si dáva
za úlohu v čo najkratšom časovom termíne vybrať miesto konania súťaže a následne kontaktovať
všetky vyššie uvedené federácie.
Z: VV SKrZ T: priebežne
Uznesenie č. 34/2020: VV SKrZ rozhodol, že posledné z plánovancýh reprezentačných sústredení,
ktoré sa budú konať v Pezinku v termíne 9. – 16.8.2020 sa uskutočnia v mierne pozmenenej forme.
VV SKrZ dáva za úlohu TMK zaslať čo najskôr plán sústredenia na odsúhlasenie a následne poveruje
GS kontaktovať zimný štadión v Pezinku, hotel a prevádzkovateľa telocvične za účelom zaslania
objednávok na ĽP a ďalšie priestory.
Z: TMK, GS T: ihneď
Uznesenie č. 35/2020: VV SKrZ berie na vedomie stav prípravy ekonomických materiálov a návrhu
rozpočtu. JB informoval účastníkov zasadnutia, že všetky materiály budú pripravené do konca mesiaca
jún 2020 a do rovnakého termínu bude k dispozícii aj overený audit a podané daňové priznanie
na finančnú správu.
Z: JB, LL, účto, GS T: 30.06.2020

Uznesenie č. 36/2020: VV SKrZ schválil znenie dohôd pre ténerov a zmlúv o spolupráci pri finančom
zabezpečení prípravy športovcov (výberu a reprezentačného družstva). Všetky zmluvy boli následne
rozposlané v el. forme na podpis.
Z: LL T: priebežne
Uznesenie č. 37/2020: VV SKrZ rozhodol, že na Svetovú Zimnú Univerziádu ktorá sa bude konať
v roku 2021 vo Švajčiarskom Lucerne, nenominuje žiadneho krasokorčuliara. Dôvodom rozhodnutia
je, že VV SKrZ nenašiel žiadneho adepta, ktorý by výkonnostne spĺňal podmienky pre nomináciu
na toto športové podujatie. VV SKrZ zároveň schválil nominačné kritériá pre účasť na zimný EYOF
Vuokatti 2021, ktoré boli do stanoveného termínu zaslané Slovenskému olympijskému a športovému
výboru.
Z: TMK, VV, GS T: 15.06.2020
Uznesenie č. 38/2020: VV SKrZ schválil návrh športového kalendára pre rok 2020/2021. Po schválení
VZ SKrZ bude kalendár zverejnený na internetovej stránke SKrZ. VV SKrZ si zároveň dáva za úlohu
pripraviť návrh na zníženie počtu pretekov zaradených do SP a zakomponovať tieto zmeny
do súťažného poriadku. Do budúcna má VV SKrZ v pláne určiť konkrétne termíny konania týchto
pretekov a kluby sa budú prihlasovať na konkrétny termín.
Z: VV, TK T: priebežne
Uznesenie č. 39/2020: VV SKrZ dáva za úlohu TMK vypracovať nominčané kritériá na všetky
medzinárodné ISU šampionáty (JGP, Challangre, Four Nationals, EYOF, ME, MS-J, MS).
Z: TMK T: 20.08.2020
Uznesenie č. 40/2020: VV SKrZ schválil úhradnu nasledovných faktúr za prevádzkové a iné služby:
Slovanet – internetové pripojenie SKrZ 05/200 a 06/2020, Solitea Slovensko a.s. – antivírusová
ochrana systémov na SKrZ, Oragne – úhrada faktúry za telekomunikačné služby 05/2020, Forespo
Dunaj – prenájom priestorov sekretariátu SKrZ za 06/2020 a 07/2020, WebSupport s.r.o. – internetová
doména SKrZ, V4partners – účtovné služby, BER - fit, s.r.o - Poradenská činnosť v oblasti kondičnej
prípravy a tvorba tréningových plánov za mesiac Máj, Nicole Rajičová.
Z: LL, GS T: priebežne
Uznesenie č. 41/2020: VV SKrZ schválil vypracovanie dodatku k zmluve o spolupráci pri finančom
zabezpečení prípravy športovca Marka Piliara za účelom vyplatenia zálohy. Úhrada bude vykonaná
po prijatí riadne podpísaného dodatku.
Z: LL T: ihneď

Zapísal: Csaba Kürti, Generálny sekretár SKrZ

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

