Uznesenia VV SKrZ z e-mailovej komunikácie od 27.7.2020 do 31.8.2020

Komunikácia medzi: Jozef Beständig (JB), Vladimír Čuchran (VC), Zuzana Drnzíková (ZD), Wanda
Stankovianska (WS), Lýdia Lackovičová (LL), Csaba Kürti (GS),

Uznesenie č. 54/2020: VV SKrZ schválil účasť Nicole Rajičovej na Medzinárodnej letnej škole
krasokorčuľovania v Ostrave v dňoch 30.7. – 1.8.2020. SKrZ preplatí náklady za tréningový proces
a ubytovanie z prostriedkov olympijského štipendia určených pre N. Rajičovú.
Z: GS, LL T: ihneď
Uznesenie č. 55/2020: VV SKrZ schválil interný doklad, plán Nákupu tovarov a služieb na rok 2020.
Z: LL T: ihneď
Uznesenie č. 56/2020: VV SKrZ schválil vypracovanie a zaslanie formulárov a prihlášky
na usporiadanie medzinárodnej krasokorčuliarskej súťaže ISU Junior Grand Prix of Figure Skating
Košice 2021.
Z: GS T: 15.8.2020
Uznesenie č. 57/2020: Výkonný výbor SKrZ rozhodol, že osobám, ktorým bol na základe rozhodnutia
VV SKrZ zaslaný Nominačný list na sústredenie v Pezinku v auguste 2020, a ktoré sa bez náležitého
ospravedlnenia daného sústredenia nezúčastnili, bola uložená povinnosť uhradiť náklady
na ubytovanie a stravu, ktoré SKrZ na danú akciu a menované osoby vynaložil. Jedná sa o osoby
Zuzana Babiaková, Iveta Reitmayerová a Lucia Jacková. VV SKrZ rozhodol, že náklady
na ubytovanie a stravu menovaných započíta z nárokov trénerov vyplývajúcich z Trénerskych zmlúv,
resp. z nároku pretekára vyplývajúceho z Repre zmluvy. Okrem skôr menovaných VV SKrZ
upozorňuje i Vladimíra Dvojnikova na plnenie si svojich povinností vyplývajúcich nielen
z Trénerskej zmluvy, ale najmä rešpektovania Nominačných listov.
VV SKrZ zároveň zdôrazňuje, že Nominačný list VV SKrZ nie je pozvánkou s dobrovoľnou účasťou
na akciu SKrZ a jediným spôsobom ospravedlnenia sa nominovaného z akcie SKrZ, je forma listu
alebo mailu na Sekretariát SKrZ s uvedením dôvodu/dôvodov, ktoré môžu mať charakter vážneho
zdravotného alebo rodinného problému, ktorý musí byť náležitým spôsobom vydokladovaný.
V prípade ďalšieho ignorovania Nominačného listu ktorýmkoľvek členom SKrZ, ktorý bol vydaný
a zaslaný Sekretariátom SKrZ na základe rozhodnutia VV SKrZ, bude VV SKrZ navrhovať prísnejšie
opatrenia, medzi ktoré patrí aj návrh na disciplinárne potrestanie.
Z: JB, ZD T: ihneď
Uznesenie č. 58/2020: VV SKrZ rozhodol o čerpaní druhej polovice repre zmlúv v nasledovnom
rozsahu podľa podmienok nižšie:
Podľa Čl. II, bod 2, písm. f) do konania previerok je možné čerpať max. 50 % schválených
prostriedkov. O poskytnutí zvyšných prostriedkov rozhodne na návrh člena VV zodpovedného
za trénersko-metodickú činnosť a reprezentáciu Vykonný vybor.
Vzhľadom na predvedené výkony na previerkach reprezentantov VV schválil čerpanie prostriedkov
vyplývajúcich z repre zmluvy v plnom rozsahu týmto pretekárom: Doboszová, Filcová, Hagara, Piliar,
Šelmeková, Jacková, Alexy, Ostrolucká, Čermáková, Mušková/Kubačák.
Ochránková – umožniť čerpanie až po preukázaní zlepšeného zdravotného stavu (nemohla podať
adekvátny výkon vzhľadom na natiahnuté svalstvo na stehnách). ZD požiada o doloženie lekárskej
správy.

Galbavý – vzhľadom na zranenie a na základe predloženej lekárskej správy VV SKrZ rozhodol,
že podľa zlepšeného zdravotného stavu pretekára budú v jeho prípade previerkami medzinárodné
preteky Tirnavia Ice Cup alebo niektoré následné preteky SP. Následne bude možné čerpanie druhej
polovice príspevku, ak to zdravotný stav pretekára umožní.
Z: ZD, LL T: ihneď
Uznesenie č. 59/2020: VV SKrZ schválil znenie audítorskej zmluvy pre rok 2020 a zároveň poveruje
predsedu SKrZ jej podpisom.
Z: JB T: ihneď
Uznesenie č. 60/2020: VV SKrZ schválil novú Smernicu o školení trénerov v krasokorčuľovaní.
VV SKrZ zároveň poveruje GS zverejnením smernice na internetovej stránke SKrZ.
Z: ZD, GS T: ihneď
Uznesenie č. 61/2020: VV SKrZ schválil úhradu faktúr za prenájom ľadovej plochy na ZŠ V. Dzurillu
v Bratislave pre Nicole Rajičovú z prostriedkov Solidarity MOV a TOP teamu MŠVVaŠ SR.
Z: LL T: priebežne
Uznesenie č. 62/2020: VV SKrZ na základe predložených dokumentov schválil žiadosti klubov
Krasokorčuliarsky klub Prievidza a Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan Bratislava, o.z. a jednohlasne
ich prijíma za dočasných členov SKrZ. VV SKrZ dáva za úlohu informovať zástupcov klubov
a následne ich pozvať na ďalšie riadne VZ SKrZ.
Z: GS T: ihneď

Zapísal: Csaba Kürti, Generálny sekretár SKrZ
Správnosť zápisnice potvrdil: Ing. Jozef Beständig, predseda VV SKrZ

