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TECHNICKÁ KOMISIA PRI SKrZ 
Zápisnica TK č. 2/2021 

 
Zo zasadnutia TK, ktoré sa uskutočnilo online komunikáciou prostredníctvom aplikácie Zoom 
dňa 23.4.2021 a priebežne v mesiaci marec a apríl e-mailovou komunikáciou. 
 
Prítomní členovia: J. Čekovská, M. Lukáčová, J. Sýkorová, J. Beständig (predseda SKrZ ako 
hosť)   
 
Témy diskusie: 

1. Schválenie mimoriadnych prestupov 
2. Finalizácia kalendára súťaží na sezónu 2021/2022 
3. Príprava na prestupové obdobie 
4. Školenie VO/DO a skúška techniky pred sezónou 2021/2022 
5. Rôzne 

 

 

 
1. Schválenie mimoriadnych prestupov 

TK prerokovala a schválila žiadosť o mimoriadny prestup takto: 
 

Jasmína Fľaková - prestup z KK Spišská Nová Ves do Skating Sports Prešov 
 

 
2. Finalizácia kalendára súťaží na sezónu 2021/2022 

J. Sýkorová informovala členov o tvorbe kalendára súťaží. J. Sýkorová bude 
informovať kluby o termínoch jednotlivých pretekov a finálnu verziu predloží na 
schválenie VZ. Termíny testov budú záväzne potvrdené po diskusii s TMK a RK. 
Z: JS  T: Ihneď 

 

 
3. Príprava na prestupové obdobie 

TK prediskutovala možnosť organizácie v prestupovom období s ohľadom na 
epidemiologickú situáciu a navrhla, aby kluby mali možnosť všetky záležitosti ohľadom 
prestupov riešiť elektronicky. V platnosti zároveň ostane možnosť riešiť prestupové 
záležitosti v nezmenej podobe ako je uvedené v Prestupovom poriadku. Presné pokyny 
k elektronickej forme prestupov budú zverejnené na stránke zväzu. 
Z: JČ   T: 30.4.2021 

 

 
4. Školenie VO/DO a skúška techniky pred sezónou 2021/2022 

TK prediskutovala možnosti zaškolenia nových VO/DO a zároveň aj preskúšanie 
oboch setov techniky pred nadchádzajúcou sezónou. Navrhovaný termín je počas 
previerok, ktoré sa budú konať v auguste 2021. 
Z: JČ  T: Priebežne 
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5. Rôzne 

J. Čekovská informovala o návrhu rozpočtu TK pre rok 2021, príprave Záverečnej 
správy za rok 2020. M. Lukáčová informovala o príprave podkladov pre stanovenie 
počtu pretekárov do 23 rokov, ktorí v období od 1.10.2019 do 30.9.2020 absolvovali 
aspoň 3 oficiálne súťaže organizované SKrZ za účelom príspevku uznanému športu 
pre rok 2021. 
 

 
Zapísala J. Čekovská       V Bratislave, 25.4.2021 
 

 


