Zápisnica z online video zasadnutia VV SKrZ konaného dňa 27.10.2020
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Repre, výber – profesionálne vykonávanie športu / možnosť trénovania počas obmedzení
3. Rezignácia člena VV SKrZ zodpovedného za vnútrozväzový život
4. Rôzne
5. Záver
Prítomní: Jozef Beständig (JB), Vladimír Čuchran (VC), Zuzana Drnzíková (ZD), Lýdia Lackovičová
(LL), Csaba Kürti (GS), Jaroslav Burian – kontrolór SKrZ, Júlia Čekovská (JČ) – 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 – Repre, výber – profesionálne vykonávanie športu / možnosť trénovania počas
obmedzení
Informácia: Vzhľadom na aktuálne obmedzenia a nariadenia Úradu vlády SR a Úradu verejného
zdravotníctva SR, SKrZ prehodnotilo všetky možnosti, ako vhodnou formou podporiť časť
reprezentácie a výberu, resp. akou formou pomôcť pri zabezpečení tréningového procesu pretekárov.
Uznesenie č. 69/2020: VV SKrZ schvaľuje vypracovanie platnej účinnej Zmluvy o profesionálnom
vykonávaní športu podľa § 35 a nasl. zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých
zákonov pre E. Doboszovú, A. M. Filcovú, O. Kubačáka a Marka Piliara. Doba platnosti zmluvy sa
určuje na obdobie 28.10.2020 až 31.12.2020. Výška schválenej hrubej mzdy vyplývajúcej zo zmluvy sa
stanovuje na 250 EUR / mesačne. Zmluvu s N. Rajičovou uzavrie jej materský klub a následné
náklady na šport. prípravu, resp. ľadovú plochu budú uhrádzané z prostriedkov určených pre N. Rajičovú
(TOP Team MŠVVaŠ SR a olympijské štipendium).
VV SKrZ dáva za úlohu LL pripraviť zmluvy a bezodkladne ich zaslať vyššie uvedeným pretekárom,
resp. ich zákonným zástupcom.
Z: LL, T: bezodkladne
Informácia: VV SKrZ sa aj naďalej bude usilovať o rokovania s kompetentnými orgánmi za účelom
prehodnotenia aktuálne platných obmedzení za účelom zabezpečenia lepších podmienok pre športovú
prípravu krasokorčuliarov počas pandémie COVID-19.

K bodu č. 3 – Rezignácia člena VV SKrZ zodpovedného za vnútrozväzový život
Informácia: Dňa 20.10.2020 členovia VV SKrZ obdržali prostredníctvom e-mailu priamo od člena VV
SKrZ zodpovedného za VZŽ, pani. W. Stankovianskej informáciu o vzdaní sa funkcie
s okamžitou platnosťou. VV SKrZ berie túto informáciu na vedomie.
Zapísal: Csaba Kürti, Generálny sekretár SKrZ
Správnosť zápisnice potvrdil: Ing. Jozef Beständig, predseda VV SKrZ

Uznesenie č. 70/2020: VV SKrZ dáva za úlohu LL pripraviť dohodu o rozviazaní pracovnej zmluvy
medzi členkou VV SKrZ zodpovedného za VZŽ a SKrZ.
Z: LL, T: ihneď
Uznesenie č. 71/2020: VV SKrZ dáva za úlohu JB kontaktovať pani Stankoviansku za účelom
dohodnutia postupu pri ďalších aktivitách, ktoré patria pod gesciu TK SKrZ (príprava propozícií
na súťaže SP, ovládanie a manipulácia so zväzovou technikou, ovládanie ISU calc systému, atď.).
Z: JB, T: ihneď
Uznesenie č. 72/2020: Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti VV SKrZ schvaľuje pani
J. Čekovskú za predsedu TK SKrZ. LL dáva za úlohu pripraviť Zmluvu o výkone funkcie medzi
pani J. Čekovskou a SKrZ. Pani Čekovská bude zodpovedná za všetky úlohy, ktoré do doby vzdania sa
funkcie vykonávala pani W. Stankovianska.
Z: LL, T: ihneď
Informácia: Týmto vymenovaním za predsedu TK sa však pani Čekovská nestáva členkou
VV SKrZ. VV SKrZ bude do ďalšieho VZ fungovať v zložení J. Beständig – predseda,
V. Čuchran – zodpovedný za medzinárodnú činnosť / podpredseda, L. Lackovičová – hospodár,
Z. Drnzíková – zodpovedná za repre a TMK.
Uznesenie č. 72/2020: VV SKrZ dáva za úlohu JČ pripraviť návrh na doplnenie členov TK SKrZ
(minimálne 3 osoby) a predložiť tento návrh na schválenie.
Z: JČ, T: 15.11.2020
K bodu č. 4 – Rôzne
Uznesenie č. 73/2020: Na základe žiadostí od klubov Kraso Žilina a Kraso Púchov VV SKrZ schvaľuje
zmenu v kalendári súťaží a presun:
Veľkej ceny Žiliny na termín 12. – 13.12.2020
Veľkej ceny Púchova na termín 20. – 21.3.2021
VV SKrZ dáva za úlohu JČ informovať kluby a zmeniť kalendár súťaží.
Z: GS, JČ, T: ihneď
Uznesenie č. 74/2020: VV SKrZ dáva za úlohu ZD požiadať trénerov, aby v prípade záujmu
o prihlásenie na medzinárodné preteky zasielali všetky vyplnené formuláre na sekretariát najneskôr 5
dní pred uzávierkou prihlášok.
Z: ZD, GS, T: ihneď
Uznesenie č. 75/2020: VV SKrZ dáva za úlohu GS prezistiť od klubov záujem o organizovanie MSR
v krasokorčuľovaní pre sezónu 2020/2021.
Z: GS, T: 20.11.2020
K bodu č. 5 -Záver
Informácia: Predseda VV SKrZ ukončil online zasadnutie a prítomným poďakoval za účasť.

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

