
 

 

Zápisnica z online video zasadnutia VV SKrZ konaného dňa 27.07.2020 a z e-mailovej 

komunikácie od 19.06.2020 do 27.07.2020 

 

 

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. 42/2020: VV SKrZ schválil nákup zdravotníckych potrieb (rúška, bezkontaktný 

teplomer, dezinfekčné gély na ruky) na previerky a sústredenie SKrZ, ktoré sa budú konať v dňoch 

9.8. – 13.8.2020 v Pezinku.  

Z: GS   T: ihneď 

 

Uznesenie č. 43/2020: VV SKrZ schválil účasť Nicole Rajičovej na Medzinárodnej letnej škole 

krasokorčuľovania v Ostrave v dňoch 24. – 25.7.2020. SKrZ preplatí náklady za tréningový proces 

a ubytovanie z prostriedkov olympijského štipendia určených pre N. Rajičovú. 

Z: GS, LL   T: ihneď 

 

Uznesenie č. 44/2020: VV SKrZ schválil uzavretie Memoranda o spolupráci medzi LBG aréna s.r.o. 

a SKrZ so zámerom využívania športovej infraštruktúry v budúcom športovom komplexe                      

v Bratislave – mestská časť Rača, za zvýchodnených podmienok. Rámcové pravidlá spolupráce sú 

súčasťou Memoranda. VV SKrZ zároveň poveruje JB jeho podpisom. 

Z: JB   T: ihneď 

 

Uznesenie č. 45 /2020: VV SKrZ schválil Smrnicu pre verejné obstarávanie SKrZ v predloženom 

znení. 

Z: JB, LL   T: ihneď 

 

Uznesenie č. 46/2020: VV SKrZ dáva za úlohu TMK v spolupráci s LL pripraviť návrh zmien 

Ekonomickej smernice SKrZ týkajúcich sa odmeňovania školiteľov na seminároch a školitelských 

akciách organizovaných SKrZ a zároveň pripraviť návrh zmien sadzobníka poplatokv.  

Z: ZD, LL   T: 24.8.2020 

 

Uznesenie č. 47/2020: VV SKrZ dáva za úlohu TMK vypracovať aktuálny zoznam licencovaných 

trénerov. 

Z: ZD   T: 31.8.2020/15.9.2020 

 

Uznesenie č. 48/2020: VV SKrZ dáva za úlohu JB, LL a GS pripraviť návrh plánu nákupu tovarov 

a služieb na rok 2020 a následne ho predložiť VV SKrZ na schválenie. 

Z: JB, LL, GS   T: 31.7.2020 

 

Uznesenie č. 49/2020: VV SKrZ rozhodol, že sústredenie SKrZ v dňoch 11. – 13.8.2020 sa uskutoční 

v obmedzenom režime za účasti úzkej skupiny reprezentácie a výberu. SKrZ uhradí náklady                

za tréningový proces, ubytovanie a stravu pre všetkých pretekárov a ich trénerov. Zároveň uhradí 

náklady za ubytovanie a stravu pre činovníkov SKrZ a vedúcu sústredenia (GS, ZD). Hlavnej trénerke 



 

sústredenia, pani. K. Kamberskej budú uhradené cestovné náklady, ubytovanie a strava, zároveň jej 

bude uhradená odmena na základe Zmluvy o spolupráci pri zabezpečení trénerskej činnosti                        

na sústredení SKrZ. Vedúcim tanečnej prípravy a suchej prípravy (fyzio) bude vyplatená odmena                  

na základe faktúry. VV SKrZ zároveň schvaľuje prenájom ĽP a priestorov v Aréne Pezinok na základe 

predloženého časového rozpisu a telocvične na ZŠ Jána Kupeckého v Pezinku za účelom konania 

testov fyzickej výkonnosti.  

Z: GS, ZD, LL   T: 13.8.2020 

 

Uznesenie č. 50/2020: VV SKrZ schvaľuje konanie previerok SKrZ v dňoch 9.8. – 10.8.2020. 

Nominácia činovníkov: TS/ATS – Z. Horoščáková, Z. Drnzíková, J. Beständig,                                       

TC – W. Stankovianska, R – H. Fialková, L. Bohunická, V. Čuchran, administratíva – Cs. Kürti. 

Všetkým nominovaným činovníkom budú uhradené odmeny v súlade s ES SKrZ, náklady                          

za ubytovanie, stravu, resp. im budú uhradené cestovné náklady a diéty v súlade s ES SKrZ. 

Nominovaným účastníkom a ich trénerom budú uhradené náklady za ubytovanie a stravu. Ostatní 

účastníci sa zúčastnia na vlastné náklady. VV SKrZ zároveň schvaľuje prenájom ĽP a priestorov 

v Aréne Pezinok za účelom konania previerok SKrZ. 

Z: GS, ZD, LL   T: 13.8.2020 

 

Uznesenie č. 51/2020: VV SKrZ schvaľuje účasť pani MUDr. J. Doboszovej na previerkach SKrZ 

v dňoch 9.8. – 10.8.2020 a sústredení SKrZ v dňoch 11.8. – 13.8.2020 ako lekársky dozor. Odmena  

za výkon činnosti bude uhradená na základe dohody v súlade s ES SKrZ. 

Z: LL   T: 13.8.2020 

 

Uznesenie č. 52/2020: VV SKrZ schválil úhradu faktúr za prevádzkové a iné služby: Oragne – úhrada 

faktúry za telekomunikačné služby 06/2020, FORESPO DUNAJ 4 a.s. – prenájom nebytových 

priestorov, sekretariát SKrZ, DOXX stravné lístky, spol. s.r.o. – stravné lístky pre GS, Ing. Čechová 

Edita – faktúra za čiastkové audítorské overenie 2019, Alza.sk – preplatenie faktúry za klávesnicu 

a myš pre GS na sekretariát SKrZ, Slovanet – internetové pripojenie SKrZ,                                           

BER - fit, s.r.o - Poradenská činnosť v oblasti kondičnej prípravy a tvorba tréningových plánov                  

za mesiac Jún, Nicole Rajičová. 

Z: LL, GS   T: priebežne 

 

Uznesenie č. 53/2020: VV SKrZ schválil výšku finančnej kompenzácie, resp. finančného príspevku 

vo výške 400 EUR pre víťazov MSR 2020 (pretekári, ktorí sa umiestnili na prvých 3 miestach 

v každej kategórii). Finančný príspevok je kompenzáciu za nemožnosť účasti víťazov na sústredení 

SKrZ a za zrušené sústredenia z dôvodov spôsobených pandémiou nákazy COVID-19. VV SKrZ 

zároveň dáva za úlohu LL pripraviť návrh zmlúv na poskytnutie finančného príspevku a následne 

kontaktovať zákonných zástupcov pretekárov. 

Z: LL, ZD, GS   T: priebežne 

 

 

 

 

 

Zapísal: Csaba Kürti, Generálny sekretár SKrZ 

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


