
 

 

 
Uznesenia z e-mailovej komunikácie VV SKrZ za obdobie od 11.11.2020 do 20.11.2020 

 

 
E-mailová komunikácia medzi: Jozef Beständig (JB), Vladimír Čuchran (VC), Zuzana Drnzíková 

(ZD), Lýdia Lackovičová (LL), Csaba Kürti (GS), Júlia Čekovská – predseda TK 

 
Uznesenie č. 87/2020: VV SKrZ berie na vedomie stanovisko TMK k využívaniu tzv. repre 

ľadov a týmto uznesením dopĺňa Uznesenie č. 68/2020. Na využitie repre ľadov má nárok 

výhradne reprezentant, ktorý má podpísanú zmluvu so SKrZ. V prípade, že sa nemôže 

zúčastniť, túto skutočnosť oznámi  písomne  (emailom)  členovi  VV  SKrZ  zodpovednému 

za reprezentáciu (resp. určenej osobe, ktorá bude pravidelne informovať člena VV 

zodpovedného za reprezentáciu) a v kópii na sekretariát SKrZ. 

Evidenciu o využívaní  repre  ľadov  bude  robiť  určený  tréner  v Bratislave  a p.  R.  Vrlák  

v Žiline. Reprezentanti, ktorí môžu využívať repre ľady v Bratislave: A. M. Filcová, 

A. Hagara, J. Galbavý, L. Jacková, M. Piliar, J. Ochránková, M.A. Alexy, H. Čermáková.     

V súčasnosti je potrebné dodržiavať podmienku max. 6 osôb na športovisku, preto je potrebné 

aby tréneri dodržiavali túto podmienku a nahlasovali svoju účasť p. Vodovej, ktorá následne 

odovzdá informáciu p. Burianovi (resp. inej určenej osobe). Reprezentanti, ktorí môžu 

využívať repre ľady v Žiline: E. Doboszová, M. Mušková / O. Kubačák, V. Šelmeková, 

N.CH. Ostrolúcka. Po vyhodnotení evidencie využívania repre ľadov za 2 nasledujúce týždne 

TMK zváži využívanie ľadov inými pretekármi z dôvodu objektívneho využívania ľadovej 

plochy v súčasnej pandemickej situácii. 
Z: ZD, T: ihneď 

 

Uznesenie č. 88/2020: VV SKrZ vyjadruje nesúhlasné stanovisko k výsledku kontrolnej 

činnosti kontrolóra SKrZ, ktorá bola začatá 8.9.2020 a ukončená 17.11.2020. Celé znenie 

stanoviska je zverejnené na internetovej stránke www.kraso.sk v sekcii Výkonný výbor. 

Z: JB, T: ihneď 

 

Uznesenie č. 89/2020: Na základe rozhodnutia VV SKrZ boli na Medzinárodné Majstrovstvá 

Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska v krasokorčuľovaní, 4 Nationals Championships 2021 

v Poľsku nominovaní: Pretekári: Nicole Rajičová, Ema Doboszová, Alexandra Michaela 

Filcová, Margaréta Mušková, Oliver Kubačák, Marco Klepoch - (RT PCR test, cestovné 

náklady osobným motorovým vozidlom, diaľničné poplatky, stravné a ubytovanie podľa 

ekonomickej smernice hradí SKrZ). Tréneri: Miroslav Záhradný, Rastislav Vrlák, Eva 

Horklová, Anna Vodová - (RT PCR test, cestovné náklady osobným motorovým vozidlom, 

diaľničné poplatky, stravné a ubytovanie podľa ekonomickej smernice hradí SKrZ). Tréneri 

(účasť na vlastné náklady): Libor Hlaváček. Rozhodcovia a členovia technického panela: 

Allan Böhm (hlavný rozhodca), Igor Prokop (hlavný rozhodca), Diana Rišková (TS), Slávka 

Grinčová (TS), Monika  Kuštárová  (TS),  Lenka Bohunická  (rozhodca), Vladimír  Čuchran 

(rozhodca) 

- (RT PCR test, cestovné náklady osobným motorovým vozidlom, diaľničné poplatky, stravné 

a ubytovanie podľa ekonomickej smernice hradí SKrZ). Ďalší členovia výpravy: Jozef 

Beständig (predseda SKrZ), Csaba Kürti (Generálny sekretár SKrZ) - (RT PCR test, cestovné 

náklady  osobným  motorovým  vozidlom,  diaľničné  poplatky,  stravné  a ubytovanie   podľa 

http://www.kraso.sk/


 

 

ekonomickej smernice  hradí  SKrZ).  Všetky poplatky budú  uhradené  z prostriedkov  SKrZ 

a náklady za ubytovanie, stravu a PCR test budú refakturované členom výpravy, ktorí sa 

podujatia zúčastnia na vlastné náklady. Vzhľadom na aktuálne obmedzenia a opatrenia 

lokálny organizátor zabezpečí mobilnú odberovú jednotku na vykonanie PCR testovania 

priamo v oficiálnom hoteli aby po návrate na Slovensko nemusel ísť do povinnej karantény 

žiaden člen výpravy. SKrZ hradí toto testovanie pretekárom, trénerom, rozhodcom, členom 

technického panela a ďalším členom výpravy, ktorí sa podujatia zúčastnia na náklady zväzu 

(tak ako je vyššie uvedené). SKrZ zabezpečí testovanie aj pre ďalších účastníkov a následne 

budú  tieto  náklady  refakturované.  Nominovaným  členom  výpravy,  ktorí  sa  zúčastnia   

na náklady SKrZ, budú preplatené cestovné náklady osobným motorovým vozidlom. Preto je 

potrebné pri príchode odovzdať GS vyplnenú Dohodu o použití motorového vozidla, kópiu 

veľkého technického preukazu a vyplnený zahraničný cestovný príkaz. SKrZ zabezpečí 

nominovaným členom výpravy ubytovanie v individuálnych izbách a rovnako zabezpečí aj 

stravovanie v priestoroch oficiálneho hotela. SKrZ zabezpečí pre každého člena výpravy 

dostatočný počet jednorazových rúšok a týmto poveruje GS ich zakúpením. 

 
Uznesenie č. 90/2020: VV SKrZ schvaľuje nových členov Technickej komisie SKrZ a to: 

Jana Sýkorová (KK Zvolen), Martina Lukáčová (Skating Sports Prešov). 

Z: JČ, T: ihneď 

 
Uznesenie č. 91/2020: VV SKrZ schvaľuje cenovú ponuku spoločnosti BM Professional 

s.r.o. na výmenu zámkových vložiek do dverí v priestoroch sekretariátu a skladových 

priestorov SKrZ a týmto poveruje GS dojednať termín vykonania prác. 

Z: GS, T: ihneď 

 
Uznesenie č. 92/2020: VV SKrZ schvaľuje vyplatenie zvyšných finančných prostriedkov 

pretekárovi J. Galbavému. 

Informácia: Reprezentantovi Jakubovi Galbavému bolo kvôli zraneniu pozastavené čerpanie 

druhej polovice finančných prostriedkov vyplývajúcich z jeho reprezentačnej zmluvy. Jakub 

Galbavý sa po rehabilitácii už naplno  zapojil do tréningového procesu.  Medzitým došlo aj    

k výmene trénera. Kvôli pandemickej situácii však nebude môcť splniť podmienku, aby 

zajazdil na pretekoch (dodatočných previerkach), ktoré boli zrušené. Členovia TMK sa zhodli 

na tom, že je potrebné doložiť videozáznam z tréningu z nácviku KP a VJ. Časť tejto 

podmienky už bola splnená. 

Z: ZD, T: ihneď 

 

 

 

 

 

Zapísal: Csaba Kürti, Generálny sekretár SKrZ 

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


