
 

 

Zápisnica z online video zasadnutia VV SKrZ konaného dňa 10.11.2020 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Plnenie rozpočtu a presun položiek v rozpočte 

3. Vytvorenie pracovnej skupiny na vypracovanie návrhu Ekonomickej smernice SKrZ 

4. Rôzne 

5. Záver 

 

 

Prítomní: Jozef Beständig (JB), Vladimír Čuchran (VČ), Zuzana Drnzíková (ZD), Lýdia Lackovičová 

(LL), Csaba Kürti (GS), Júlia Čekovská (JČ) – predseda TK, Jaroslav Burian – kontrolór SKrZ,  

 

K bodu č. 1 – Otvorenie 

 

Informácia: Jozef Beständig privítal prítomných a otvoril online zasadnutie. Prítomných oboznámil 

s jednotlivými bodmi rokovania.  

 

K bodu č. 2 – Plnenie rozpočtu a presun položiek v rozpočte 

 

Informácia: Predseda VV SKrZ na základe informácie od hospodárky a účtovníčky informoval 

prítomných o aktuálnom stave čerpania finančných prostriedkov z príspevku uznanému športu (ďalej 

len PUŠ MŠVVaŠ SR) a z príspevku pre TOP team MŠVVaŠ SR  (Nicole Rajičová). 

  

Uznesenie č. 76/2020: VV SKrZ schvaľuje rozdelenie dodatočných finančných prostriedkov z PUŠ 

MŠVVaŠ SR v sume 40 000 EUR podľa nasledujúceho kľúča: 10 000 EUR pomerne podľa výšky už 

zazmluvnených prostriedkov pre repre a výber, 20 000 EUR medzi kluby podľa zásluh (t.j. pomerne 

podľa počtu dosiahnutých bodov v SP za sezónu 2019/2020) a 10 000 EUR podľa počtu pretekárov do 

23 rokov (počet pretekárov za obdobie od 1.10.2018 do 30.9.2019, absolvované 3 súťaže SP a podľa 

ďalších podmienok uvedených v Metodickom pokyne MŠVVaŠ SR na prerozdelenie fin. príspevku 

PUŠ MŠVVaŠ SR).                    

VV SKrZ dáva za úlohu LL pripraviť dodatky k zmluvám medzi SKrZ a repre / výber, pripraviť 

zmluvy pre kluby „podľa zásluh“, resp. počtu dosiahnutých bodov v SP a dodatky k zmluvám 

príspevku podľa počtu pretekárov (10 000 + 3 213,60 EUR – navýšenie z dodatku k zmluve PUŠ 

MŠVVaŠ SR). 

Z: LL, GS, JB, T: ihneď 

 

Uznesenie č. 77/2020: VV SKrZ schvaľuje presun finančných prostriedkov uvedených v rozpočte, 

z oblasti 3, časť 2, sumu 945 EUR (odmena trénera I. Reitmayerová) pre Luciu Jackovú. 

Z: LL, JB, T: ihneď 

 

Uznesenie č. 78/2020: VV SKrZ schvaľuje presun finančných prostriedkov uvedených v rozpočte, 

z oblasti 3, časť 2, sumu 945 EUR (odmena trénera Z. Babiaková) pre Marka Piliara. 

Z: LL, JB, T: ihneď 

 



 

 

K bodu č. 3 - Vytvorenie pracovnej skupiny na vypracovanie návrhu Ekonomickej                   

smernice SKrZ 

 

Uznesenie č. 79/2020: VV SKrZ dáva za úlohu LL pripraviť výzvu na vytvorenie pracovnej skupiny               

na vypracovanie návrhu zmien ES SKrZ a zároveň vypracovať bodový rozsah, ktoré oblasti treba v ES 

zmeniť. Pracovná skupina bude zložená z hospodára SKrZ, člena KK SKrZ a ďalších prihlásených 

záujemcov. Všetky zmeny navrhnuté pracovnou skupinou sa budú prerokovávať a odsúhlasovať                  

na ďalšom VZ SKrZ. Pracovná skupina začne svoju činnosť začiatkom roka 2021. 

Z: LL, GS, JB, T: priebežne 

K bodu č. 4 – Rôzne 

 

Informácia: VČ informoval prítomných, že podľa aktuálnych informácií sa naďalej ráta 

s uskutočnením medzinárodných majstrovstiev SR v Poľsku v pôvodnom termíne. Presné informácie 

ako aj ďalší postup by mal byť známy v priebehu nasledujúceho týždňa, t.j. v týždni od 16.11.                    

do 22.11.2020. SKrZ bude naďalej monitorovať situáciu a podľa vývoja opatrení na území SR ako aj 

v Poľsku a podľa informácií z POL budú nominovaní pretekári, ich tréneri a účastníci výpravy ihneď 

informovaní. Vzhľadom k aktuálnemu vývoju pandemickej situácie štátny tajomník pre šport avizoval, 

že v prípade, ak sa situácia bude vyvíjať pozitívne, je v dohľadnej dobe šanca na zmiernenie opatrení 

a teda zavedenie lepších podmienok na trénovanie, resp. existuje šanca na rozbehnutie pretekov SP            

od januára 2021. Zároveň VV SKrZ bude uvažovať a hľadať možnosti na organizovanie testov. 

 

Informácia: Predseda VV SKrZ informoval prítomných o stave neuhradenej faktúry za náklady               

4 Nationals Championships, ktoré sa konali v decembri 2017 v Košiciach. GS uplynulý týždeň 

opätovne zaslal výpočet nákladov a takisto aj vysvetlenie, na základe akého kľúča bola finálna suma 

vypočítaná.  

 

Uznesenie č. 80/2020: VV SKrZ na základe predložených dokumentov schválil žiadosť klubu                    

HC Bulls Vranov a prijíma ho za dočasného člena SKrZ. VV SKrZ dáva za úlohu GS do 15 dní 

informovať zástupcov klubu o prijatí za dočasného člena. O prijatí klubu za riadneho člena budú 

hlasovať delegáti VZ SKrZ na ďalšom zasadnutí VZ SKrZ. 

Z: GS, JČ, T: 25.11.2020 

 

Uznesenie č. 81/2020: JČ informovala prítomných o kapacitách zimného štadióna a ubytovacích 

kapacitách v Spišskej Novej Vsi za účelom organizovania 4 Nationals Championships 2022 

(organizátorom bude SKrZ). JČ zistí dostupnosť termínu na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. 

VČ zistí kapacity v Košiciach, GS vo Zvolene a v Banskej Bystrici. 

Z: JČ, VČ, GS, T: 22.11.2020 

 

Uznesenie č. 82/2020: VV SKrZ dáva za úlohu VČ a ZD pokračovať v komunikácii s potenciálnymi 

dodávateľmi a sfinalizovať návrhy reprezentačného oblečenia k predloženiu na odsúhlasenie               

VV SKrZ. 

Z: VČ, ZD, T: ihneď 

 

Informácia: JČ informovala prítomných, že väčšina klubov, ktoré mali nahlásené preteky, na mesiace 

október a november požiadali o presun termínu. Vzhľadom na aktuálne opatrenia a obmedzia však nie 



 

je možné organizovať ani ďalšie súťaže uvedené v športovom kalendári, resp. testy v mesiaci 

november. VV SKrZ dáva za úlohu JČ informovať kluby. SKrZ bude situáciu monitorovať aj naďalej 

a koncom novembra bude informovať kluby o podujatiach plánovaných na mesiac december. 

 

Informácia: JČ informovala prítomných, že firma ŠTENGL, ktorá prevádzkuje aj ISŠ MŠVVaŠ SR 

poskytla možnosť spolupráce za účelom vypracovania návrhu interného registračného systému                

pre účely SKrZ. Zároveň informovala o možnosti prepracovania aktuálnych, existujúcich 

registračných systémov a takisto aj aktuálnej webovej stránky. VV SKrZ bude naďalej komunikovať 

s potenciálnymi partnermi na prebudovanie virtuálnej infraštruktúry SKrZ.  

 

Uznesenie č. 83/2020: VV SKrZ poveruje JČ zhodnotením a zmapovaním aktuálneho stavu 

registračných systémov a webovej stránky, prezistiť možnosti ich prebudovania a predložiť VV SKrZ 

návrhy, resp. predpokladaný rozpočet. 

Z: JČ, GS, T: 30.11.2020 

 

Uznesenie č. 84/2020: VV SKrZ dáva za úlohu GS pripraviť a zaslať Ruskej krasokorčuliarskej 

federácii žiadosť o uvoľnenie pretekára N. Ivanoviča Lysaka za účelom reprezentácie Slovenska 

v kategórii tanečných párov na národných a medzinárodných pretekoch. 

Z: GS, T: ihneď 

 

Uznesenie č. 85/2020: VV SKrZ schvaľuje vystavenie potvrdenia pre M. Klepocha, ako člena širšej 

reprezentácie SR (podľa posledných kritérií, člen výberu nad 18 rokov), za účelom možnosti 

vycestovania do Švajčiarska, trénovania a tryoutu (zostavenia tanečného páru) s M. Landermann. 

Z:GS, T: ihneď 

 

Uznesenie č. 86/2020: VV SKrZ na základe návrhu predloženom TMK schválil, že tzv. repre ľady 

v Bratislave a Žiline môžu využívať iba pretekári, ktorí majú splnené kritériá repre a výber a majú 

uzatvorenú reprezentačnú zmluvu so SKrZ. 

Z: ZD, JB, T: bezodkladne  

 

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 


