
 

 

Uznesenia VV SKrZ z e-mailovej komunikácie od 1.9.2020 do 14.10.2020 

 

 

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

Stankovianska (WS), Lýdia Lackovičová (LL), Csaba Kürti (GS),  

 

 

Uznesenie č. 63/2020: VV SKrZ rozhodol o zrušení všetkých paušálov, ktoré boli poskytované 

spoločnosťou Orange Slovensko a ponechať len paušál s telefónnym číslom pre účely fungovania 

sekretariátu SKrZ, t.j. tel. číslo na GS. 

Z: JB, T: ihneď 

 

Uznesenie č. 64/2020: V zmysle bodu č. 4. Správy KK č. 1/2020 VV SKrZ schvaľuje nezosobniť 

čiastku 718,42 EUR, ktorá bola zaslaná 2.2.2018 klubu Skate Žilina ako fin. príspevok za rok 2017 

z vlastného účtu SKrZ. Predmetná čiastka nebude zosobnená žiadnemu klubu ani žiadnej fyzickej 

a právnickej osobe. VV SKrZ súhlasí, že predmetná čiastka bude nákladom SKrZ v plnej výške.                

VV SKrZ zároveň odporúča LL informovať klub o vyššie uvedenej skutočnosti. 

Z: LL, T: ihneď 

 

Uznesenie č. 65/2020: VV SKrZ schválil text zmlúv o finančnom príspevku z prostriedkov PUŠ 

MŠVVaŠ SR na rok 2020 a poveril hospodára ich distribúciou na členské kluby. 

Z: LL, T:ihneď 

Informácia: Dodatočnou kontrolou bolo zistené, že na výpočet finančného príspevku pre jednotlivé 

kluby boli hospodárke poskytnuté nepresné a nesprávne údaje. VV SKrZ požiadal členku VV SKrZ 

zodpovednú za VZŽ o okamžitú kontrolu údajov a ich následné poskytnutie hospodárke aby bolo 

možné zabezpečiť korekciu zmlúv a ich opätovnú distribúciu. 

Z: WS, LL, T: ihneď 

 

Uznesenie č. 66/2020: VV SKrZ schválil úhradu nákladov na medzinárodné a domáce súťaže                   

pre pretekárov ako je uvedené nižšie: 

v celkovej výške do 3000 EUR / pretekár pre: Emu Doboszovú, Alexandru Michaelu Filcovú 

v celkovej výške do 2000 EUR / pretekár pre: Michaela Neumana 

v celkovej výške do 1500 EUR / pretekár pre: Adama Hagaru, Luciu Jackovú, Vanesu Šelmekovú, 

Margarétu Muškovú, Olivera Kubačáka, Marka Piliara, Janu Ochránkovú, Marínu Anglu Alexy, 

Jakuba Galbavého, Janu Ostrolúcku, Hanu Čermákovú. 

Náklady, ktoré SKrZ preplatí na základe predložených daňovo uznateľných dokladov a kompletne 

vyplneného cestovného príkazu, môžu byť použité najmä na: cestovné náklady, ubytovanie, 

diéty/strava, štartovné, poistenie, diaľničné poplatky, parkovné, atď. pre pretekára a jedného trénera. 

Tréner je povinný požiadať sekretariát SKrZ o prihlásenie na súťaž min. 5 dní pred uzávierkou 

prihlášok. Pretekári sú povinní predložiť vyúčtovanie do 20.12.2020. 

Z: ZD, LL, GS, T: priebežne 

 

Uznesenie č. 67/2020: VV SKrZ schválil text zmlúv o podpore športovej prípravy medailistov                  

z M-SR 2020 a poveril hospodára ich distribúciou. 

Z: LL, T: ihneď 



 

Informácia: VV SKrZ obdržal informáciu, že vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu 

a vzhľadom na ďalšie nepriaznivé okolnosti v klube KŠK Slovan Bratislava sa medzinárodná súťaž 

Grand Prix of Bratislava v roku 2020 neuskutoční. VV SKrZ poveruje GS informovať ISU, požiadať 

o vyradenie súťaže z kalendára medzinárodných súťaží a informovať kluby prostredníctvom oznamu 

na internetovej stránke SKrZ. VV SKrZ berie túto informáciu na vedomie. 

 

Informácia: SOŠV informoval SKrZ o presunutí zimného mládežníckeho olympijského festivalu 

Vuokatti 2021 na neskorší termín. SOŠV bude informovať zväzy po obdržaní ďalších pokynov 

a informácií. VV SKrZ berie túto informáciu na vedomie. 

 

Uznesenie č. 68/2020: VV SKrZ schvaľuje konanie Testov výkonnosti v dňoch 12.-13.9.2020 

v Humennom. SKrZ hradí cestovné náklady a ubytovanie pozvaným rozhodcom a funkcionárom 

v zmysle ekonomických smerníc SKrZ, náklady za prenájom ľadovej plochy a priestorov na zimnom 

štadióne v Humennom. VV SKrZ zároveň súhlasí s úhradou nákladov za občerstvenie a dezinfekčné 

prostriedky. Odmeny funkcionárom a členom organizačného výboru budú uhradené v zmysle 

ekonomických smerníc SKrZ. 

Z: LL, T: 15.10.2020 

 

Uznesenie č. 69/2020: VV SKrZ schvaľuje konanie Testov výkonnosti v dňoch 3.-4.10.2020 

v Ružomberku. VV SKrZ súhlasí s úhradou nákladov za prenájom ľadovej plochy a priestorov                

na zimnom štadióne v Ružomberku, za občerstvenie, dezinfekčné prostriedky a vzhľadom                         

na obmedzenia týkajúcich sa organizovania hromadných podujatí s úhradou nákladov za bezpečnostnú 

službu SBS a nákladov na výrobu visačiek s číslami na kontrolu vstupu a počtu prítomných 

v priestoroch štadióna. VV SKrZ súhlasí s úhradou nákladov za ubytovanie a s použitím osobného 

motorového vozidla a preplatením cestovných nákladov pre: J. Beständig, Cs. Kürti, Júlia               

Čekovská – technický delegát, Vladimír Čuchran – člen komisie, Hana Bašová – člen komisie, Lenka 

Bohunická – člen komisie. Odmeny funkcionárom a členom organizačného výboru budú uhradené 

v zmysle ekonomických smerníc SKrZ. 

Z: GS, LL, T: 20.10.2020 

 

Informácia: VV SKrZ obdržal informáciu, že vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu 

a vzhľadom na ďalšie nepriaznivé okolnosti klub Kraso Trnava nie je schopný zorganizovať 

medzinárodnú súťaž Tirnavia Ice Cup v pôvodnom termíne 29.10. – 1.11.2020 a preto sa pretek 

presúva na 11.3. – 14.3.2021. VV SKrZ poveruje GS informovať ISU, požiadať o zmenu termínu 

súťaže v kalendári medzinárodných súťaží a informovať kluby prostredníctvom oznamu                            

na internetovej stránke SKrZ. VV SKrZ berie túto informáciu na vedomie. 

 

Uznesenie č. 70/2020: VV SKrZ na základe Uznesenia VZ č. 24/2020 zo dňa 5.9.2020 zvoláva Radu 

predsedov na 17.10.2020 v Ružomberku za účelom prerokovať zvyšné návrhy predložené 

a neprerokované na VZ SKrZ dňa 5.9.2020 v Bratislave. 

Informácia: Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, zákaz zhromažďovania viac ako 6 ľudí 

a zákaz organizovania hromadných podujatí sa Rada predsedov presúva na neurčito. 

 

 

Zapísal: Csaba Kürti, Generálny sekretár SKrZ 

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


