Uznesenia z online – emailovej komunikácie členov VV SKrZ v dňoch 21.1.2021 až 3.3.2021
Členovia VV SKrZ s hlasom rozhodujúcim:
Jozef Beständig – predseda SKrZ
Vladimír Čuchran – člen VV SKrZ
Zuzana Drnzíková – člen VV SKrZ
Lýdia Lackovičová – člen VV SKrZ
Ďalší účastníci:
Csaba Kürti – Generálny sekretár SKrZ
Júlia Čekovská – predseda TK SKrZ
Na prijatie uznesenia je potrebné jeho schválenie nadpolovičnou väčšinou členov VV SKrZ.
Zoznam prijatých uznesení:
Uznesenie č. 6/2021: Z dôvodu pretrvávajúcich obmedzení, počas ktorých je možné trénovanie len
na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, VV SKrZ schvaľuje ich predĺženie dodatkom
k zmluve na obdobie 1.3.2021 až 30.04.2021 pre E. Doboszovú, A. M. Filcovú, O. Kubačáka
a J. Galbavého. Nakoľko M. Piliar kvôli zraneniu aktuálne nemôže trénovať, jeho zmluva bude
po zlepšení zdravotného stavu obnovená.
Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0
Z: LL, T: ihneď
Uznesenie č. 7/2021: VV SKrZ schvaľuje nomináciu a účasť p. L. Bohunickej ako rozhodcu na ISU
Majstrovstvách sveta v krasokorčuľovaní v Štokholme / Švédsku v termíne od 22.3. do 29.3.2021.
SKrZ nominovanej hradí cestovné náklady lietadlom, vrátane komplexného cestovného poistenia,
ktoré bude obsahovať poistenie storna letenky v prípade neúčasti na podujatí, poistenie batožiny,
preplatenie prípadných PCR testov na letisku a poistenie liečebných nákladov. SKrZ vzhľadom
na aktuálnu pandemickú situáciu uhradí aj cestovné náklady za cestu z Bratislavy do Viedne a späť
(taxík, bus alebo vlak), PCR test pred vycestovaním a po návrate, resp. pred návratom na Slovensko
a rovnako aj všetky ďalšie nepredvídateľné nevyhnutné náklady.
Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa:0
Z: GS, T: 15.3.2021
Uznesenie č. 8/2021: VV SKrZ rozhodol, že s okamžitou platnosťou až do odvolania:
a) bude "repre" ľady na zimnom štadióne O. Nepelu alebo V. Dzurillu objednávať výlučne Generálny
sekretár SKrZ na základe písomnej (mailovej) požiadavky Nicole Rajičovej adresovanej
na slovakskating@kraso.sk najneskôr štvrtý deň v týždni predchádzajúci týždňu, v ktorom sa majú
ľady na týchto zimných štadiónoch objednať,
b) Nicole Rajičová bude bezodkladne informovať Generálneho sekretára, že sa zo zdravotných alebo
iných vážnych dôvodov nemôže zúčastniť tréningového procesu na už objednaných ľadoch za účelom
ich stornovania,
c) Generálny sekretár každý piatok v týždni predchádzajúcom týždňu, na ktorý objednal "repre" ľady,
oznámi trénerom a zákonným zástupcom pretekárov so Zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu
rozpis hodín "repre" ľadov na jednom alebo druhom zimnom štadióne,

d) náklady na Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu na Nicole Rajičovú bude SKrZ uhrádzať
klubu ŠKP Bratislava na základe predloženia (1) Zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,
(2) výplatnej pásky a (3) doklade o úhrade mzdy, a to formou refakturácie ľadohodín a vo výške
nákladov zamestnávateľa, teda vo výške tzv. superhrubej mzdy, maximálne však do výšky 338 EUR
mesačne.
Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa:0
Z: GS, JB, T: ihneď
Zapísal: Csaba Kürti, Generálny sekretár SKrZ
Správnosť zápisnice potvrdil: Ing. Jozef Beständig, predseda VV SKrZ

