
 

Zápisnica z online video zasadnutia VV SKrZ konaného dňa 24.03.2021 

 

Prítomní: 

Jozef Beständig – predseda SKrZ 

Vladimír Čuchran – člen VV SKrZ 

Zuzana Drnzíková – člen VV SKrZ 

Lýdia Lackovičová – člen VV SKrZ 

 

Neprítomný: 

0 

 

Ďalší prizvaní: 

Csaba Kürti – Generálny sekretár SKrZ 

Júlia Čekovská – predseda TK SKrZ 

Jaroslav Burian – kontrolór SKrZ 

 

VV SKrZ je uznášaniaschopný pričom na prijatie uznesení je potrebná nadpolovičná väčšina 

prítomných členov VV SKrZ. 

Prítomní: 4 

Neprítomný: 0 

 

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie 

2. Medzinárodné preteky SKrZ – Nepela Memorial 2021, 4 Nationals Championships 2022 

3. Príprava Výročnej správy SKrZ za rok 2020 

4. Informačné systémy SKrZ 

5. Prestupy 2021 

6. Sústredenie SKrZ 2021 

7. Repre oblečenie 

8. Záver 

 

K bodu č. 1 – Otvorenie 

 

Jozef Beständig privítal prítomných a otvoril online zasadnutie. Prítomných oboznámil s jednotlivými 

bodmi rokovania.  

 

K bodu č. 2 – Medzinárodné preteky SKrZ – Nepela Memorial 2021, 4 Nationals Championships 

2022 

 

Uznesenie č. 9/2021: VV SKrZ schvaľuje cenovú ponuku Lindner Hotel Gallery Central Bratislava  

na ubytovanie a prenájom konferenčných priestorov za účelom usporiadania Nepela Memorial 

v termíne 29.9. – 3.10.2021 a zároveň poveruje JB podpisom rezervačnej zmluvy. 

Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0 

Z: LL, T: priebežne 

 



 

Uznesenie č. 10/2021: VV SKrZ poveruje GS komunikáciou medzi SKrZ a prevádzkovateľom                  

ZŠ v Spišskej Novej Vsi za účelom doladenia rezervačnej zmluvy, t.j. upresnenie podmienok zrušenia 

rezervácie v prípade, ak pandemická situácia nedovolí organizáciu 4 Nationals Championships 2022  

v SPnV. Následne GS pošle rezervačnú zmluvu na schválenie VV SKrZ, ktorý poverí JB jej 

podpisom. VV SKrZ zároveň poveruje GS zaslať informáciu o konaní podujatia na SOŠV a požiadať 

o jeho podporu z prostriedkov OH nádeje. 

Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0 

Z: GS, JČ, JB, T: priebežne 

 

K bodu č. 3 – Príprava Výročnej správy SKrZ za rok 2020 

 

Uznesenie č. 11/2021: VV SKrZ poveruje ZD, členku VV SKrZ zodpovednú za TMK a reprezentáciu, 

JČ, predsedníčku TK SKrZ, LL, členku VV SKrZ zodpovednú za hospodárenie a účtovnú firmu 

prípravou čiastkovej agendy do Výročnej správy SKrZ za rok 2020. Následne budú všetky podklady 

zapracované do finálnej verzie, ktorá bude zaslaná na overenie audítorke. 

Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0 

Z: VV SKrZ, T: 30.4.2021 

 

K bodu č. 4 – Informačné systémy SKrZ 

 

JČ informovala prítomných v akom stave sú aktuálne rokovania ohľadom modernizácie infromačných 

systémov SKrZ a takisto o funkčnosti aktuálnych. Rokovania stále pokračujú za účelom zabezpečenia 

čo najvýhodnejšej cenovej ponuky. VV SKrZ poveruje GS a VČ prezistiť informácie ohľadom 

plánovaných zmien systému ISU Calc, ktoré výrazne ovplyvnia ďalší progres v procese prestavby 

aktuálnych systémov SKrZ. JČ zároveň priebežne vykonáva kontrolu aktuálnych dát v registri SKrZ 

a ISŠ MŠVVaŠ SR. 

 

K bodu č. 5 – Prestupy 2021 

 

Uznesenie č. 12/2021: VV SKrZ vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu poveruje JČ 

vypracovaním usmernenia k prestupom v roku 2021 za účelom zabezpečenia čo najednoduchšieho 

a najkvalitnejšieho spracovania žiadostí pri dodržaní hygienických a bezpečnostných opatrení. 

Zasielanie a spracovávanie žiadsotí bude prebiehať primárne v elektronickej forme prostredníctvom  

e-mailu. Na tieto účely bude slúžiť osobitá e-mailová adresa a schránka, ku ktorej budú mať prístup 

členky TK SKrZ a GS SKrZ. Usmernenie a všetky informácie k prestupom budú zverejnené 

v dostatočnom časovom predstihu na internetovej stránke zväzu a zaslané jednotlivým klubom. 

Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0 

Z: JČ, GS, T: 24.4.2021 

 

K bodu č. 6 – Sústredenie SKrZ 2021 

 

ZD informovala prítomných, že o sústredení repre a výberu SKrZ v mesiaci jún 2021 sa naďalej 

uvažuje. Vzhľadom na prípadné obmedzenia a potrebnú infraštruktúru by sa sústredenie malo konať 

v Pezinku, resp. v Košiciach. Predbežne sú rezervované ubytovacie kapacity a takisto aj ľadová plocha 

a priestory na ZŠ v Pezinku. VV SKrZ aj TMK budú sledovať vývoj epidemiologickej situácie 

a následne rozhodne o organizácii sústredenia.  



 

Uznesenie č. 13/2021: VV SKrZ poveruje ZD vypracovaním návrhov sústredení (užšia - širšia 

reprezentácia, resp. sústredenie za účasti samoplatcov) a takisto aj rozpočtu, ktorý bude zahŕňať 

náklady na ľad, ubytovanie, stravu a budú v ňom zohľadnené aj prípadné bezpečnostné opatrenia. 

Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0 

Z: ZD, T: 8.4.2021 

 

K bodu č. 7 – Repre oblečenie 

 

JB odprezentoval členom VV SKrZ dostupné návrhy nového reprezentačného oblečenia. Prvotne             

sa budú objednávať teplákové súpravy a tričká. Výroba reprezentačnej vesty, bundy sa bude riešiť 

v ďalšom kroku. Na výrobu bundy budú oslovené viaceré spoločnosti o poskytnutie cenovej ponuky 

a jej návrhu. ZD a VČ ostávajú naďalej zodpovední za túto agendu. 

 

 

K bodu č. 8 – Záver 

 

Predseda VV SKrZ poďakoval prítomným za účasť a online zasadnutie ukončil. 

 

 

 

 

 

Zapísal: Csaba Kürti, Generálny sekretár SKrZ 

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


