Zápisnica z online video zasadnutia VV SKrZ konaného dňa 20.10.2020
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Informácia o medzinárodnej činnosti
3. Medzinárodné MSR – 4 Nationals Championships 2021
4. Medzinárodné a národné súťaže
5. Rozpočet – efetktívne a účelné využitie prostriedkov z príspevku MŠVVaŠ SR
6. Rôzne
7. Záver
Prítomní: Jozef Beständig (JB), Vladimír Čuchran (VC), Zuzana Drnzíková (ZD), Lýdia Lackovičová
(LL), Csaba Kürti (GS), Jaroslav Burian – kontrolór SKrZ, Júlia Čekovská – členka TK
K bodu č. 1 – Otvorenie
Informácia: Jozef Beständig privítal prítomných a otvoril online zasadnutie. Prítomných oboznámil
s jednotlivými bodmi rokovania.
K bodu č. 2 – Informácia o medzinárodnej činnosti
Informácia: Vladimír Čuchran informoval prítomných o pretekoch v Budapešti (Budapest trophy),
ktoré sa konali uplynulý víkend. Zároveň informoval, že na pretekoch prebehla diskusia
o nadchádzajúcich medzinárodných Majstrovstvách Slovenska v krasokorčuľovaní, ktoré sa majú
uskutočniť v dňoch 17. – 19.12.2020 v Poľsku.
1. K bodu č. 3 – Medzinárodné MSR – 4 Nationals Championships 2021
Uznesenie č. 63/2020: Na základe vyššie uvedeného VV SKrZ poveruje GS a VC zahájiť rokovania
so všetkými zúčastnenými krajinami (CZE, HUN, POL) ohľadom organizácie a možností
uskutočniteľnosti medzinárodných MSR 4 Nationals a požiadať hlavného organizátora, t.j. POL
o včasnú komunikáciu ohľadom prípadných obmedzení zo strany Poľskej vlády resp. iných autorít.
VV SKrZ si zároveň dáva za úlohu vypracovať alternatívny plán v prípade, ak sa vzhľadom
k epidemiologickej situácii medzinárodné MSR v Poľsku nebudú môcť uskutočniť.
Z: VS, GS, T: priebežne
Uznesenie č. 64/2020: Výkonný výbor SKrZ odsúhlasil predbežnú nomináciu na medzinárodné MSR
v krasokorčuľovaní v Poľsku v zložení E. Doboszová, N. Rajičová, A. M. Filcová, M. Neuman,
M. Klepoch, ŠD M. Mušková / Oliver Kubačák. Nominovaným pretekárom, trénerom a činovníkom
budú uhradené náklady za ubytovanie a cestovné, resp. všetky ďalšie náklady v súlade s ES SKrZ
a za PCR testy na COVID-19 (dva testy pred vycestovaním a po vycestovaní). Upresnená nominácia
spolu s rozhodcami a ďalšími členmi výpravy bude stanovená do požadovaného termínu.
Z: ZD, VS, GS, LL, T: priebežne
K bodu č. 4 – Medzinárodné a národné súťaže
Uznesenie č. 65/2020: VV SKrZ poveruje GS sledovaním aktuálnej situácie na medzinárodnej úrovni
(hlavne situáciu ohľadom pretekov ako sú ME, MS, JMS) aby SKrZ vedelo zareagovať v dostatočnom
časovom predstihu na prípadné zmeny.
Z: GS, T: priebežne

Informácia: SKrZ zvažuje aj možnosť, že v prípade zrušenia ME a 4 Nationals presunie MSR
pre seniorské kategórie na neskorší termín, prípadne ich zlúči s MSR nádejí, žiactva a juniorov.
Uznesenie č. 66/2020: VV SKrZ stanovil termíny medzinárodných súťaží na Slovensku pre sezónu
2021/2022 nasledovne:
30.9. – 2.10.2021 – Nepela Memorial
16.12. – 18.12.2021 – 4 Nationals Championships (Medzinárodné MSR Slovenska)
VV SKrZ poveruje VC, GS a J. Čekovskú preveriť možnosti org. zabezpečenia, možností zimných
štadiónov a ubytovania v Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Banskej Bystrici a Zvolene za účelom
zorganizovania medzinárodných MSR, a GS za účelom zabezpečenia termínov pre NM 2021 (Zimný
štadión, Hotel Lindner Gallery Central v Bratislave).
VV SKrZ zároveň berie na vedomie rozhodnutie ISU o pridelení organizácie ISU Junior Grand Prix
of Figure Skating v Košiciach v termíne 1.9. – 4.9.2021.
Z: VC, GS, T: 15.11.2020
1. K bodu č. 5 – Rozpočet – efetktívne a účelné využitie prostriedkov
z príspevku MŠVVaŠ SR
Uznesenie č. 67/2020: VV SKrZ ukladá TMK pripraviť návrh na rozdelenie časti prostriedkov
z rozpočtu SKrZ na základe "kvalitatívneho" ukazovateľa medzi kluby SKrZ. Takýto návrh VV SKrZ
posúdi a zapracuje za účelom efektívneho a účelného použitia prostriedkov z príspevku MŠVVaŠ SR.
VV SKrZ zároveň ukladá hospodárke spracovať a vyhodnotiť potrebu čerpania štátnych prostriedkov
a pripraviť VV SKrZ návrh na distribúciu dodatočných zdrojov pre kluby SKrZ.
VV zároveň informuje, že z MŠVVaŠ SR obdržal dodatok na k zmluve o finančnom príspevku PUŠ
na zmenu výšky a špecifikácie príspevku (suma celkového príspevku na rok 2020 činí 263 643 EUR).
Dodatok bol podpísaný predsedom SKrZ a zaslaný na sekciu športu MŠVVaŠ SR.
Z: JB, ZD, LL, GS, T: 31.10.2020
K bodu č. 6 – Rôzne
Uznesenie č. 68/2020: VV SKrZ poveruje ZD pripraviť dokument, resp. usmernenie, aby tzv. repre
ľady na športovú prípravu reprezentantov a výberu boli monitorované. Maximálny počet zúčastnených
na týchto ľadoch je do 6 osôb. VV SKrZ zároveň poveruje ZD zaúkolovaním jedného člena TMK
za účelom sledovania a kontroly vyššie uvedného uznesenia. Termíny ľadov je potrbené nahlásiť
v týždňovom predstihu a každý záujemca sa bude prihlasovať v predstihu. Ľady budú pridelované
v poradí, v akom sa záujemcovia prihlásili.
Z: ZD, TMK, T: priebežne
K bodu č. 7 – Záver
Informácia: Predseda VV SKrZ ukončil online zasadnutie a na 27.10.2020 zvolal ďalšie stretnutie VV
SKrZ.

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

