
 
 

 

Zápisnica z Valného zhromaždenia Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu konaného 

dňa 26.6.2021 v kongresovej sále hotela Poľana Zvolen 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

 

Schválený Program VZ SKrZ: 

 

1. Otvorenie  

2. Schválenie pracovného predsedníctva  

3. Voľba pracovných komisií (mandátová, návrhová, volebná) 

4. Prezentácia ocenených pri príležitosti životných jubileí  

5. Správa mandátovej komisie  

6. Schválenie návrhu Uznesenia týkajúceho sa stanovenia počtu delegátov VZ SKrZ  

7. Schválenie Programu zasadnutia VZ SKrZ , Rokovacieho poriadku VZ SKrZ a Volebného poriadku  

8. Správa predsedu VV SKrZ o činnosti VV a plnení hlavných úloh z VZ 2020  

9. Správa o hospodárení SKrZ za rok 2020, správy komisií a schválenie audítora, auditu a Výročnej 

správy SKrZ za rok 2020  

10. Hlavné úlohy pre rok 2021 Obed  

11. Voľba členov VV SKrZ (predseda VV SKrZ, člena VV SKrZ zodpovedného za medzinárodnú 

činnosť, člena VV SKrZ zodpovedného za VZŽ, člena VV SKrZ zodpovedného za TMK a 

reprezentáciu), predsedu, podpredsedu a člena Disciplinárnej komisie a predsedu, podpredsedu a člena 

Komisie pre riešenie sporov  

12. Správa volebnej komisie  

13. Prerokovanie a schválenie návrhov individuálnych a kolektívnych členov SKrZ na úpravu smerníc 

SKrZ neprerokovaných na VZ SKrZ dňa 5.9.2020  

14. Prerokovanie a schválenie nových návrhov individuálnych a kolektívnych členov SKrZ na úpravu 

Stanov a smerníc SKrZ  

15. Návrh rozpočtu SKrZ na rok 2021  

16. Schválenie rozpočtu SKrZ na rok 2021  

17. Prijatie dočasného člena SKrZ za riadneho kolektívneho člena SKrZ 

18. Diskusia  

19. Návrh uznesení z VZ SKrZ  

20. Záver 

 

 

 

 

 

 

 



 
K bodu č. 1. Otvorenie 

 

(Začiatok rokovania o 9:30 hod, prítomných 22 delegátov s celkovým počtom hlasov 

rozhodujúcich 39. KK SKrZ ešte v úvode VZ SKrZ vykonala kontrolu prezenčných listín 

a splnomocnení na právne úkony a po porade s kontrolórom SKrZ skonštatovali, že všetky 

administratívne náležitosti boli splnené na to, aby hlasovanie na VZ SKrZ bolo platné.) 

 

Predseda SKrZ, pán Ing. Jozef Beständig otvoril Valné zhromaždenie a privítal delegátov. 

Následne odovzdal slovo pánovi Vladimírovi Čuchranovi, členovi VV SKrZ zodpovedného 

za medzinárodnú činnosť, ktorý bol poverený viesť rokovanie Valného zhromaždenia SKrZ. 

 

K bodu č. 2. Schválenie pracovného predsedníctva 

 

Za pracovné predsedníctvo boli jednomyseľne schválení členovia VV SKrZ v zložení Jozef 

Beständig, Vladimír Čuchran, Zuzana Drnzíková a Lýdia Lackovičová.  

(za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0). 

 

K bodu č. 3. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

 

Do Mandátovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Jana Sýkorová, Jana Doboszová, Zuzana 

Babiaková. (za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0)  

Do Návrhovej komisie boli navrhnutí a zvolení: Ivana Horváthová, Júlia Čekovská, Zuzana 

Petríková. (za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0)  

Do Volebnej komisie boli navrhnutí a zvolení: Petra Nétryová, Martina Drličková, Helena 

Zamborská. (za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) 

Zloženie Mandátovej, Návrhovej a Volebnej komisie boli schválené. Mandátová komisia 

opúšťa rokovaciu sálu kvôli spracovaniu správy.  

 

K bodu č. 4. Prezentácia ocenených pri príležitosti životných jubileí 

 

Júlia Čekovská, predseda TK SKrZ a Jozef Beständig, predseda VV SKrZ v krátkej 

prezentácii predstavili ocenených pri príležitosti životných jubileí. Plakety a ocenenia budú 

odovzdané osobne v neskoršom termíne pani Hilde Múdrej, pánovi Karolovi Divínovi, pani 

Felicitas Babušíkovej, pani Kataríne Ihnatišinovej, pani Michaele Sršňovej a pani Eve 

Križkovej. Predseda VV SKrZ zároveň obznámil prítomných o ďalších významných 

výročiach.  

 

K bodu č. 5. Správa Mandátovej komisie 

 

Jana Sýkorová predniesla správu mandátovej komisie. Z 29 pozvaných delegátov s celkovým 

počtom rozhodujúcich hlasov 50 bolo prítomných o 9:54 hod 22 delegátov s celkovým 

počtom hlasov 39. Na základe uvedených skutočností Mandátová komisia konštatovala,                 

že VZ je uznášaniaschopné. Nadpolovičná väčšina hlasov rozhodujúcich je 20, 2/3 väčšina 

hlasov je 26. Správa Mandátovej komisie ako aj záznamy o zmenách v počte delegátov počas 

rokovania VZ tvoria prílohu tejto zápisnice. 



 
K bodu č. 6. Schválenie návrhu Uznesenia týkajúceho sa stanovenia počtu delegátov VZ 

SKrZ 

 

Predseda VV SKrZ predniesol návrh Uznesenia Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu 

(ďalej aj len „SKrZ“), ktorý sa týka určenia kľúča delegátov pre Valné zhromaždenie SKrZ, 

konaného dňa 26.06.2021, a to z dôvodu, že v sezóne, ktorá mala skončiť dňa 30.04.2021             

sa súťaže (s výnimkou jednej) nekonali pre protipandemické opatrenia platiace v Slovenskej 

republike. Nekonanie sa krasokorčuliarskych súťaží bolo spôsobené vyššou mocou, pričom   

za uvedené nenesie zodpovednosť ani SKrZ, ani žiadny jeho člen. Keďže kľúč delegátov 

Valného zhromaždenia SKrZ je v zmysle čl. 6, bodov 5 a 7 Stanov SKrZ priamo závislý              

od účastí na súťažiach, ktoré sa uskutočnili v predchádzajúcej sezóne, je zrejmé, že za sezónu, 

ktorá sa mala skončiť dňa 30.04.2021, nie je možné takto stanoviť a určiť kľúč delegátov.            

Ak by sa pre kľúč delegátov mala zohľadniť jedna súťaž, ktorá sa konala, tak objektívne                

sa poškodia práva tých členov SKrZ, ktorí sa jej nezúčastnili alebo sa jej zúčastnili iba                   

s limitovaným počtom športovcov. Navyše jednu súťaž nie je možné považovať za sezónu, 

pretože podľa zák. 440/2015 Z.z. o športe v platnom znení sa vyžaduje od národného 

športového zväzu konanie ako seniorských, tak mládežníckych celoslovenských súťaží (§16 

ods. 1 písm. d)), nie súťaže jednej. Podľa toho súťažná sezóna 2020/2021 reálne nebola                   

a nekonala sa, pretože sa nekonali celoslovenské seniorské a mládežnícke súťaže                            

v krasokorčuľovaní, a preto nie je možné pre kľúč delegátov vychádzať z obdobia 2020/2021. 

Vzhľadom k právomoci Výkonného výboru SKrZ vykladať Stanovy SKrZ a riešiť prípady,    

na ktoré Stanovy SKrZ nepamätajú (čl. 16, bod 1), tak je v kompetenciách Výkonného výboru 

SKrZ vyriešiť vzniknutú situáciu a to spôsobom, ktorý nebude odporovať Stanovám SKrZ              

a nepoškodí členov SKrZ. Je logické a v záujme čo najvyššej právnej istoty a aj výkladu čl. 6, 

bodu 7 Stanov SKrZ to, aby sa pre účely kľúča delegátov použila posledná sezóna, v ktorej sa 

súťažilo. (za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) – schválené. 

 

K bodu č. 7. Schválenie Programu zasadnutia VZ SKrZ, Rokovacieho poriadku                

VZ SKrZ a Volebného poriadku 

 

Pani Svetlana Bálintová požiadala plénum VZ SKrZ o zaradenie do programu rokovania bod 

Prijatie dočasného člena SKrZ za riadneho kolektívneho člena SKrZ (ako 17. bod programu). 

Ďalšie body sa posúvajú za tento doplnený. (za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) – schválené. 

Pani Hedviga Fialková, delegát klubu Krasocentrum Košice požiadala plénum VZ SKrZ 

o schválenie účasti pani Hany Töczikovej, ďalšieho účastníka (pozorovateľa) z daného klubu 

na VZ SKrZ v prípade, ak sa na VZ dostaví. (za: 25, proti: 0, zdržali sa: 14) – schválené. 

Pani Zuzana Drnzíková kvôli časovej tiesni nestihla predložiť správu TMK a teda požiadala 

plénum VZ SKrZ o možnosť predniesť túto správu v rámci bodu 9. programu VZ SKrZ.             

(za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) – schválené. 

Hlasovanie o doplnenom Návrhu Programu zasadnutia VZ SKrZ, Rokovacieho poriadku VZ 

SKrZ a Volebného poriadku. (za: 39, proti: 0, zdržali sa: 0) – schválené. 

 

 

 

K bodu č. 8. Správa predsedu VV SKrZ o činnosti VV a plnení hlavných úloh z VZ 2020 



 
 

Predseda SKrZ predniesol správu o činnosti VV a plnení hlavných úloh z VZ 2020. Správa 

tvorí prílohu tejto zápisnice. VZ SKrZ ju berie na vedomie. 

  

K bodu č. 9. Správa o hospodárení SKrZ za rok 2020, správy komisií, schválenie 

audítora, auditu, 

Výročnej správy SKrZ za rok 2020 

 

Predseda VV SKrZ predniesol správu o hospodárení SKrZ za rok 2020 a objasnili okolnosti, 

ktoré ovplyvnili celkový hospodársky výsledok. (Správa tvorí prílohu tejto zápisnice). 

Správu o činnosti TMK predniesla členka VV SKrZ zodpovedná za reprezentáciu                                            

a trénersko – metodickú činnosť. (Správa o činnosti TMK tvorí prílohu tejto zápisnice). 

Správu DK pri SKrZ predniesol predseda komisie. (Správa tvorí prílohu tejto zápisnice). 

Správu o činnosti Rozhodcovskej komisie predniesla pani Lenka Bohunická. 

Správu KK pri SKrZ predniesla členka kontrolnej komisie SKrZ pani Marta Poljaková. 

(Správa tvorí prílohu tejto zápisnice).  

Predsedajúci VZ SKrZ oboznámil prítomných, že Komisia pre riešenie sporov pri SKrZ 

nevykonávala žiadnu činnosť a tento fakt komisia skonštatovala aj vo svojej správe.  

VZ SKrZ berie na vedomie všetky prednesené a predložené správy. 

Člen VV SKrZ zodpovedný za hospodárenie informoval prítomných delegátov o osobe 

audítora a zároveň ich vyzval na hlasovanie o jeho schválenie. (za: 39, proti: 0,                        

zdržali sa: 0) – schválené. 

Výročná správa a audit boli jednohlasne schválené v predloženom znení. (za: 39, proti: 0, 

zdržali sa: 0). 

Výročná správa a výrok audítora sú dostupné na internetovej stránke SKrZ. 

http://www.kraso.sk/wp-content/uploads/2021/05/Vyrocna-sprava-SKrZ-a-vyrok-

auditora_scan.pdf   

 

K bodu č. 10. Hlavné úlohy pre rok 2021 

 

Hlavné úlohy pre rok 2021 predniesol predseda SKrZ. Zoznam úloh tvorí prílohu tejto 

zápisnice. VZ SKrZ túto správu berie na vedomie. 

  

K bodu č. 11. Voľba členov VV SKrZ (predseda VV SKrZ, člena VV SKrZ 

zodpovedného za medzinárodnú činnosť, člena VV SKrZ zodpovedného za VZŽ, člena 

VV SKrZ zodpovedného za TMK a reprezentáciu), predsedu, podpredsedu a člena 

Disciplinárnej komisie a predsedu, podpredsedu a člena Komisie pre riešenie sporov 

 

Pred samotným aktom konania volieb do orgánov SKrZ zaznela z pléna otázka na základe 

akého usmernenia a v akej forme bolo potrebné odovzdať splnomocnenie v prípade, ak klub 

zastupoval iný, poverený člen z daného klubu. Delegáti VZ SKrZ podľa Stanov SKrZ, Čl. 6, 

bod 2a) sú: „zástupcovia Krasokorčuliarskych klubov, ktorým prináleží hlas podľa kľúča 

delegátov, a to osoby vykonávajúce funkciu štatutárneho orgánu Krasokorčuliarskeho klubu 

SKrZ alebo nimi splnomocnené osoby, ktoré sa preukazujú písomným splnomocnením                  

na právny úkon zastupovania dotknutého Krasokorčuliarskeho klubu SKrZ na Valnom 

http://www.kraso.sk/wp-content/uploads/2021/05/Vyrocna-sprava-SKrZ-a-vyrok-auditora_scan.pdf
http://www.kraso.sk/wp-content/uploads/2021/05/Vyrocna-sprava-SKrZ-a-vyrok-auditora_scan.pdf


 
zhromaždení. Štatutárny orgán Klubu môže splnomocniť iba takú fyzickú osobu, ktorá                   

má príslušnosť ku Klubu.“ 

Po prediskutovaní vyššie uvedených záležitostí predsedajúci VZ SKrZ predstavil kandidátov 

do volieb a požiadal ich o vyjadrenie súhlasu s kandidatúrou. 

 

Kadidáti na členov Výkonné výboru SKrZ: 

 

Kandidáti na funkciu predsedu VV SKrZ: 
Jozef Beständig (BAN) – navrhovatelia: Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan Bratislava, KK 

Ruža Ružomberok – pán Beständig s kandidatúrou súhlasil 

Jana Válkyová (TTS) – navrhovateľ: Ice Skating Trnava – pani Válkyová s kandidatúrou 

súhlasila 

  

Kandidáti na funkciu podpredsedu SKrZ, člena VV SKrZ zodpovedného                               

za medzinárodnú činnosť: 
Vladimír Čuchran (KEK) – navrhovateľ: Jozef Beständig, predseda VV SKrZ – pán 

Čuchran s kandidatúrou súhlasil 

Zuzana Drnzíková (NRH) – navrhovateľ: Ice Skating Trnava – pani Drnzíková kandidatúru 

odmietla 

  

Kandidáti na funkciu člena VV SKrZ zodpovedného za trénersko – metodickú činnosť  

a reprezentáciu: 
Katarína Gáboríková (BAK) – navrhovateľ: Jozef Beständig, predseda VV SKrZ  pani 

Gáboríková s kandidatúrou súhlasila 

Jana Omelinová (TN) – navrhovateľ: Ice Skating Trnava – pani Omelinová s kandidatúrou 

súhlasila (na základe splnomocnenia na právne úkony) 

Zuzana Drnzíková (NRH) – navrhovateľ: KK Kraso Prešov – pani Drnzíková kandidatúru 

odmietla 

  

Kandidáti na funkciu člena VV SKrZ zodpovedného za vnútrozväzový život: 
Júlia Čekovská (SNV) – navrhovateľ: Jozef Beständig, predseda VV SKrZ – pani Čekovská 

s kandidatúrou súhlasila 

Wanda Stankovianska (BAP) – navrhovateľ: Ice Skating Trnava – pani Stankovianska 

kandidatúru odmietla 

 

Kandidáti na predsedu, podpredsedu a člena Disciplinárnej komisie: 

 

Kandidáti na predsedu DK SKrZ: 

Pavel Miháľ (BR) –  navrhovateľ: Jozef Beständig, predseda VV SKrZ – pán Miháľ 

s kandidatúrou súhlasil (na základe splnomocnenia na právne úkony) 

Ivan Jakubovič (MT) – navrhovateľ: KK Kraso Prešov – pán Jakubovič s kandidatúrou 

súhlasil 

 

Kandidáti na podpredsedu DK SKrZ: 

Marián Mesároš (HAM) –  navrhovateľ: Jozef Beständig, predseda VV SKrZ – pán Mesároš 

s kandidatúrou súhlasil (na základe splnomocnenia na právne úkony) 

Ľudmila Komárová (PO) – navrhovateľ: KK Kraso Prešov – pani Komárová s kandidatúrou 

súhlasila 



 
Zoznam kandidátov bol zverejnený na internetovej stránke SKrZ. 

http://www.kraso.sk/2021/06/zoznam-kandidatov-do-volieb-2/  

 

Na funkcia člena DK SKrZ, predsedu Komisie pre riešenie sporov, podpredsedu Komisie                

pre riešenie sporov a člena Komisie pre riešenie sporov neboli nominovaní žiadni kandidáti. 

 

Po predstavení všetkých kandidátov požiadal predsedajúci VZ SKrZ kandidátov na funkciu 

predsedu SKrZ o krátke predstavenie ich plánov na ďalšie funkčné obdobie. Ako prvý svoje 

plány predstavil pán Beständig, následne pani Válkyová. 

 

Predsedajúci VZ SKrZ následne oboznámil prítomných, že voľby do vyššie uvedených 

funkcií sú tajné a vyzval Volebnú komisiu aby sa ujala práce a zahájil akt volieb. 

 

Výsledky volieb: 

Predseda VV SKrZ: pán Jozef Beständig získal 28 hlasov, pani Jana Válkyová získala 8 

hlasov, 3 hlasy boli neplatné. Predsedom VV SKrZ sa stal pán Jozef Beständig. 

Člen VV SKrZ zodpovedný za medzináronú činnosť: pán Vladimír Čuchran získal 34 hlasov, 

pani Zuzana Drnzíková kandidatúru neprijala, 5 hlasov bolo neplatných. Pán Čuchran bol 

zvolený za člena VV SKrZ zodpovedného za medzinárodnú činnosť. 

Člen VV SKrZ zodpovedný za trénersko-metodickú činnosť: pani Katarína Gáboríková 

získala 28 hlasov, pani Jana Omelinová 7 hlasov, pani Zuzana Drnzíková kandidatúru 

neprijala, 4 hlasy boli neplatné. Pani Katarína Gáboríková bola zvolená za člena VV SKrZ 

zodpovedného za trénersko-metodickú činnosť a reprezentáciu. 

 

(12:19 – zmena v počte hlasov: Celkový počet hlasov: 40, Nadpolovičná väčšina: 21 hlasov, 

2/3 väčšina: 26 hlasov) 

 

Člen VV SKrZ zodpovedného za vnútrozväzový život: pani Júlia Čekovská získala 37 

platných hlasov, pani Wanda Stankovianska kandidatúru neprijala. Pani Júlia Čekovská bola 

zvolená za člena VV SKrZ zodpovedného za vnútrozväzový život. 

Predseda disciplinárnej komisie: pán Pavel Miháľ získal 25 hlasov, pán Ivan Jakubovič 11 

hlasov, 1 hlas bol neplatný, počet neodovzdaných hlasovacích lístkov 3. Pán Pavel Miháľ bol 

zvolený za predsedu Disciplinárnej komisie SKrZ. 

Podpredseda Disciplinárnej komisie SKrZ: pán Marián Mesároš získal 24 hlasov, pani 

Ľudmila Komárová 16 hlasov. Pán Mesároš bol zvolený za podpredsedu DK SKrZ. 

 

Nakoľko na člena DK SKrZ nebol navrhnutý kandidát, VZ SKrZ schválilo dodatočné verejné 

voľby na túto funkciu. (za: 39, proti: 0, zdržali sa: 1). Na funkciu člena DK SKrZ bol 

navrhnutý pán Ivan Jakubovič, ktorý kandidatúru odmietol a pani Ľudmila Komárová, ktorá 

kandidatúru prijala. 

Po verejnej voľbe bola pani Komárová zvolená za člena DK SKrZ (za: 39, proti: 0,        

zdržali sa: 1 ). 

 

K bodu č. 12. Správa Volebnej Komisie 

 

Správu Volebnej komisie predniesla pani Petra Nétryová a tvorí prílohu tejto zápisnice. 

 

http://www.kraso.sk/2021/06/zoznam-kandidatov-do-volieb-2/


 
(14:15 – zmena v počte hlasov: Celkový počet hlasov: 38, Nadpolovičná väčšina: 20 hlasov, 

2/3 väčšina: 26 hlasov) 

 

 

K bodu č. 13. Prerokovanie a schválenie návrhov individuálnych a kolektívnych členov 

SKrZ na úpravu smerníc SKrZ neprerokovaných na VZ SKrZ dňa 5.9.2020 

 

Predsedajúci VZ SKrZ informoval prítomných, že návrh Ekonomickej smernice, ktorý bol 

predložený na schválenie v roku 2020 je už neaktuálny. Nová verzia je predložená                        

na schválenie v materiáloch na práve prebiehajúcom VZ SKrZ v roku 2021. Podobne aj návrh 

znenia Súťažného poriadku, ktorý bol predložený na VZ dňa 5.9.2020 je neaktuálny.                     

Na VZ SKrZ 2021 bolo predložené nové znenie. Vzhľadom na vyššie uvedené a na 

predložené nové návrhy na úpravu smerníc SKrZ, predsedajúci požiadal plénum VZ SKrZ 

o vyjadrenie súhlasu so stiahnutím všetkých starých neprerokovaných materiálov z VZ SKrZ 

konaného dňa 5.9.2021 z bodu programu a rokovať len o nových návrhoch predložených na 

VZ SKrZ dňa 26.6.2021. (za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0) – schválené. 

 

K bodu č. 14. Prerokovanie a schválenie nových návrhov individuálnych a kolektívnych 

členov SKrZ na úpravu Stanov a smerníc SKrZ 

 

Návrhy na úpravu Stanov a smerníc SKrZ boli prednesené a prekonzultované v poradí v akom 

boli prijaté. Všetky návrhy sú dostupné na internetovej stránke SKrZ. 

http://www.kraso.sk/2021/05/valne-zhromazdenie-skrz-26-juna-2021-zvolen/ 

 

Návrh predsedu SKrZ na zosúladenie Stanov SKrZ so Zákonom o športe – na základe novely 

zák. 440/2015 Z.z. o športe, a to zák. č. 310/2019 Z.z. (za: 38, proti: 0,                                

zdržali sa: 0) – schválené. 

Návrh Kraso Prešov na úpravu Stanov SKrZ týkajúceho sa úpravy počtu hlasov na VZ SKrZ 

(za: 9, proti: 28, zdržali sa: 1) – neschválené. 

Návrh Krasocentrum Košice na úpravu zloženia Výkonného výboru SKrZ, t.j. doplniť člena 

VV, ktorý bude zastupovať komisiu rozhodcov a odobrať hlasovacie právo člena VV SKrZ 

zodpovedného za hospodárenie a ekonomiku. (za: 0, proti: 25, zdržali sa: 13) – neschválené. 

Návrh KK SKrZ týkajúci sa zániku funkcie člena orgánu SKrZ pred uplynutím riadneho 

funkčného obdobia. (za: 1, proti: 29, zdržali sa: 8) – neschválené. 

Návrh Stanov SKrZ bol schválený v predloženom znení po zapracovaní pripomienok. (za: 38, 

proti: 0, zdržali sa: 0) – schválené. 

 

Návrh predsedu VV SKrZ na zosúladenie Disciplinárneho poriadku SKrZ zo zákonom 

o športe – na základe novely zák. 440/2015 Z.z. o športe, a to zák. č. 351/2019 Z.z. (za: 38, 

proti: 0, zdržali sa: 0) – schválené. 

Návrh DK SKrZ na zrušenie Článku 38., bod 14. a) Disciplinárneho poriadku. (za: 34, proti:4, 

zdržali sa: 0) – schválené. 

Návrh Disciplinárneho poriadku SKrZ bol schválený v predloženom znení po zapracovaní 

pripomienok. (za: 38, proti: 0, zdržali sa:0) – schválené. 

 

http://www.kraso.sk/2021/05/valne-zhromazdenie-skrz-26-juna-2021-zvolen/


 
Ekonomická smernica bola schválená v znení ako bola predložená VV SKrZ. (za: 30, proti: 0, 

zdržali sa: 8) – schválené.  

Návrh Kraso Prešov na úpravu Čl. 6, bodu 2. Ekonomickej smernice SKrZ (za: 5, proti: 15, 

zdržali sa: 18) – neschválené. Ďalšie návrhy na úpravu Ekonomickej smernice boli stiahnuté.  

 

Návrh Kraso Prešov, na úpravu Prestupového poriadku - článok 3 doplniť: "Klub má nárok  

na plné výchovné , ak bol pretekár členom klubu min. dva roky. V prípade členstva iba jeden 

rok, sa výchovné kráti o 50%. (za: 30, proti: 6, zdržali sa: 2) – schválené. 

Návrh predsedu VV SKrZ na úpravu Prestupového poriadku  týkajúceho sa formálnych úprav 

smernice a príslušných dokumentov. (za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0) – schválené. 

 

Návrh Registračného poriadku predložený TK SKrZ. (za: 37, proti: 0,                               

zdržali sa: 1) – schválené. 

Návrh TK SKrZ na zrušenie registračných preukazov SKrZ a ich nahradenie. (za: 38, proti: 0, 

zdržali sa: 0) – schválené. 

 

Návrh na zmenu Súťažného poriadku vrátane pozmeňujúcich návrhov Kraso Prešov, článok 

2, bod 2 doplniť: "Kategórie Nádeje 9 a Nádeje 10 v sezóne 2021/2022 sa zlučujú a nebudú 

rozdelené do A a B kategórii . Test je potrebný len pre účasť na MSR." (za: 38, proti: 0, 

zdržali sa: 0) – schválené. 

Návrh TMK a TK SKrZ k Súťažnému poriadku pre sezónu 2021/2022 v predloženom znení. 

(za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0) – schválené. 

Návrh Kraso Prešov na zrušenie Pohára klubov pre sezónu 2021/2022 vzhľadom na aktuálnu 

pandemickú situáciu. (za: 28, proti: 4, zdržali sa: 6) – schválené. 

Návrh Kraso Prešov na vytvorenie tabuľky pretekárov pre Hobby korčuľovanie                             

po jednotlivých kategóriách. (za: 35, proti: 0, zdržali sa: 3). 

 

Delegát KK Nové Mesto nad Váhom požiadal plénum VZ SKrZ o dodatočné zaradenie 

súťaže 12. Memoriál Fedory Kalenčíkovej v Novom Meste nad Váhom  v termíne                        

15.-16.1.2022 do kalendára súťaží pre sezónu 2021/2022. (za: 36, proti: 0,                           

zdržali sa: 2) – schválené. 

Návrh Športového kalendára pre sezónu 2021/2022 po doplnení súťaže v Novom Meste                

nad Váhom. (za: 38, proti: 0, zdržali sa: 0) – schválené. 

 

K bodu č. 15. – Návrh rozpočtu SKrZ na rok 2021 

 

Člen VV SKrZ zodpovedný za ekonomiku a hospodárenie predniesol návrh Rozpočtu 

nákladov a výnosov SKrZ na rok 2021. Prítomných informoval, že v rozpočte bola súčtová 

chyba, ktorá bude vo finálnej verzii opravená. Zároveň boli prednesené návrhy na úpravu 

rozpočtu: navýšenie plánovanej sumy v oblasti 1., časť 5 ca) Semináre, školenia (domáce aj 

zahraničné) na 3000€ a v oblasti 3., časť 1i) (pretekár Piliar Marko) na 3000€ a časť 1j) 

(Václavík Lukáš) na 3000€. 

 

(16:11 – zmena v počte hlasov: Celkový počet hlasov: 35, Nadpolovičná väčšina: 18 hlasov, 

2/3 väčšina: 24 hlasov) 

 

K bodu č. 16. – Schválenie rozpočtu SKrZ na rok 2021 

 



 
Návrh rozpočtu nákladov a výnosov na rok 2021 vrátane pozmeňujúcich návrhov, navýšenie 

plánovenej sumy v oblasti 1., časť 5 ca ) Semináre, školenia (domáce aj zahraničné) na 3000€ 

a v oblasti 3., časť 1i) (pretekár Piliar Marko) na 3000€ a časť 1j) (Václavík Lukáš) na 3000€. 

(za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0) – schválené. 

 

 

K bodu č. 17. – Prijatie dočasného člena SKrZ za riadneho kolektívneho člena SKrZ 

 

Pred samotným aktom hlasovania o prijatí klubu za riadneho kolektívneho člena bol klub HC 

Bulls Vranov predstavený jeho zástupcom. 

 

Za riadneho kolektívneho člena bol prijatý klub: 

HC Bulls Vranov: (za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0) 

 

K bodu č. 18. Diskusia 

 

Pani Zamborská požiadala o doplnenie do zoznamu ocenených a odovzdanie vyznamenania aj 

pánovi Ivanovi Jakubovičovi pri príležitosti životného jubilea. (za: 35, proti: 0,                        

zdržali sa: 0) – schválené. 

Na základe informácie kontrolóra SKrZ, VZ SKrZ ukladá klubom do 30.6.2021, ak to tak 

doteraz neurobili, v súvislosti s novým zákonom č.364/2018 aktualizovať údaje v registri 

mimovládnych neziskových organizácií. Po kontrole bolo zistené, že nie všetky kluby si túto 

povinnosť splnili. Táto povinnosť bude súčasťou uznesení z VZ SKrZ 2021. 

Pán Semančík opätovne odporučil aby bola zriadená pracovná skupina zo zástupcov klubov 

s cieľom vypracovania spôsobu financovania súťaží SP. 

Pani Fialková navrhla aby sa do budúcna prehodnotilo schvaľovanie predložených 

dokumentov ako celok.  

Predseda VV SKrZ predniesol svoj návrh uznesenia ktorým ukladá všetkým kolektívnym                

i individuálnym členom SKRZ predkladať návrhy na úpravy existujúcich predpisov a smerníc 

v štandardnej forme. (za: 35, proti: 0, zdržali sa: 0) – schválené. 

Pani Zamborská požiadala členov VV SKrZ aby sa v budúcnosti viac zaujímali nielen 

o reprezentantov a vrcholových športovcov ale aj o dianie v členských kluboch. Zároveň sa 

pani Zamborská informovala na možnosti vytvorenia tzv. bublín, v ktorých by počas 

prípadných ďalších opatrení a obmedzení mohli pretekári trénovať. Pani Zamborská sa ďalej 

informovala o tom, ako sa bude narábať s technikou v ďalšej sezóne. Predseda VV SKrZ 

informoval delegátov, že v najbližších mesiacoch bude k dispozícii Smernica k narábaniu 

s rozhodcovskou technikou. Takisto sa informovala na konzervatívne zhodnotenie finančných 

prostriedkov zväzu.  

Predseda VV SKrZ predniesol návrh uznesenia, ktorým ukladá predsedovi a hospodárovi 

SKrZ uložiť finančné prostriedky SKrZ v celkovej výške 240.000 € na 3 termínované vklady 

po 80.000 € s viazanosťou 24, 36 a 48 mesiacov v J&T banke. (za: 35, proti: 0,                         

zdržali sa: 0) – schválené. 

Kontrolná komisia ukladá VV SKrZ zabezpečiť odstránenie zistených a neodstránených 

nedostatkov zverejnených v správach KK1/2020, 2/2020  a 1/2021 do 31.8.2021. 

 



 
(17:40 – zmena v počte hlasov: Celkový počet hlasov: 33, Nadpolovičná väčšina: 17 hlasov, 

2/3 väčšina: 23 hlasov) 

 

K bodu č. 19. Správa návrhovej komisie – Návrh uznesení z VZ SKrZ 

 

Schválený návrh uznesení z VZ SKrZ tvorí prílohu tejto zápisnice. (za: 33, proti: 0,                  

zdržali sa: 0). Uznesenia z VZ boli schválené. 

 

K bodu č. 20. Záver 

 

Predseda SKrZ, pán Jozef Beständig, poďakoval prítomným za účasť a spoluprácu. 

Delegátom poprial šťastnú cestu domov a VZ SKrZ uzavrel. 

 

 

 

Zapísal: 

Csaba Kürti 

Generálny sekretár SKrZ 

 

Dňa 26.6.2021 

Valné zhromaždenie SKrZ vo Zvolene 
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Rokovací poriadok 

Valného zhromaždenia Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu 

 

 
Úvodné ustanovenia 

1. Tento rokovací poriadok ustanovuje pravidlá rokovania a organizácie Valného zhromaždenia 

SKrZ. 

 
Zvolávanie Valného zhromaždenia SKrZ 

1. Zvolávanie Valného zhromaždenia Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu upravujú stanovy 

SKrZ. 

 
Program Valného zhromaždenia SKrZ 

1. Návrh programu Valného zhromaždenia SKrZ je obsiahnutý v písomnej pozvánke na Valné 

zhromaždenie po predošlom schválení Výkonným výborom SKrZ. 

2. Valné zhromaždenie na začiatku každého rokovania, ak je uznášaniaschopné, prerokuje návrh 

programu a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním. Valné zhromaždenie môže pri prerokovaní 

návrhu programu rokovania na návrh   člena SKrZ navrhnutý program   doplniť alebo zmeniť. Na 

prijatie programu, prípadne zmien programu, je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov 

SKrZ. 

 
Účasť na Valnom zhromaždení SKrZ 

 

1. Členovia Valného zhromaždenia – delegáti sú:  

 

a) zástupcovia Krasokorčuliarskych klubov, ktorým prináleží počet hlasov podľa kľúča delegátov,           

a to osoby vykonávajúce funkciu štatutárneho orgánu Krasokorčuliarskeho klubu SKrZ alebo nimi 

splnomocnené osoby, ktoré sa preukazujú písomným splnomocnením na právny úkon zastupovania 

dotknutého Krasokorčuliarskeho klubu SKrZ na Valnom zhromaždení. Štatutárny orgán Klubu môže 

splnomocniť iba takú fyzickú osobu, ktorá má príslušnosť ku Klubu.  

b) 1 zástupca zastupujúci športovcov, ak ho navrhla záujmová organizácia športovcov alebo 50 

športovcov,  

c) 1 zástupca zastupujúci športových odborníkov, a to trénerov a metodikov, ak ho navrhla záujmová 

organizácia týchto športových odborníkov alebo aspoň 50 týchto športových odborníkov,  

d) 1 zástupca zastupujúci športových odborníkov, a to rozhodcov, ak ho navrhla záujmová organizácia 

týchto športových odborníkov alebo aspoň 50 týchto športových odborníkov. 
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3. Valného zhromaždenia sú oprávnení zúčastniť sa bez práva hlasovať aj:  

a) členovia Výkonného výboru,  

b) členovia Kontrolnej komisie,  

c) členovia Disciplinárnej komisie,  

d) členovia Komisie pre riešenie sporov,  

e) pracovníci sekretariátu,  

f) osoby vykonávajúce funkciu štatutárneho orgánu Krasokorčuliarskeho klubu SKrZ, ktorému 

neprináleží hlas podľa kľúča delegátov,  

g) čestní členovia SKrZ,  

h) pozvaní hostia, o ktorých pozvaní rozhoduje Výkonný výbor. 

 

2. Kľúč delegátov Valného zhromaždenia je určený takto:  

 

A) Klub zastupuje vždy jedna (1) fyzická osoba s právom hlasovať s počtom hlasov podľa nižšie 

uvedeného kľúča:  

1 hlas získa klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne mal pretekárov SP v oficiálnych kategóriách SKrZ, 

resp. na M-SR v počte minimálne päť 5 pretekárov,  

2 hlasy získa klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne mal pretekárov SP v oficiálnych kategóriách, resp. 

M-SR v počte minimálne 10 pretekárov,  

3 hlasy získa klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne mal pretekárov SP v oficiálnych kategóriách, resp. 

M-SR v počte minimálne 15 pretekárov minimálne v piatich kategóriách alebo klub, ktorý                                        

v predchádzajúcej sezóne mal reprezentanta, ktorý sa zúčastnil MSJ, ME, MS, ZOH  

Klub zastupuje vždy jedna (1) fyzická osoba s právom hlasovať, a to bez ohľadu na počet hlasov 

patriacich Klubu. Klub je oprávnený požiadať SKrZ, aby pozval na zasadnutie valného zhromaždenia                    

aj ďalšie osoby s príslušnosťou ku Klubu, ktoré nemajú hlasovacie právo, avšak s ktorými sa môže 

delegát radiť počas zasadnutia Valného zhromaždenia *.  

B) 1 hlas patrí zástupcovi športovcov, ak bude takýto delegát navrhnutý podľa bodu 2.,                           

písm. b) článku 6. stanov,  

C) 1 hlas patrí zástupcovi športových odborníkov, a to trénerov a metodikov, ak bude takýto delegát 

navrhnutý podľa bodu 2., písm. c) tohto článku 6. stanov,  

D) 1 hlas patrí zástupcovi športových odborníkov, a to rozhodcov, ak bude takýto delegát navrhnutý 

podľa bodu 2., písm. d) tohto článku 6. stanov. 

 

* Klub je povinný požiadavku na SKrZ ohľadom vyššieho počtu zástupcov za svoj klub ako stanovuje 

kľúč zaslať aj s menným zoznamom týchto osôb na sekretariát elektronickou poštou najneskôr 7 dní 

pred konaním VZ, t.j. do 19.6.2021. SKrZ si vyhradzuje právo v stále nie ideálnej pandemickej situácii 

a obmedzeniach limitovať maximálny počet osôb na mieste Zasadnutia VZ. SKrZ uhrádza náklady 

podľa Ekonomickej smernice iba jednému zástupcovi klubu.  
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3. Delegáti podľa kompetencie hlasovať na Valnom zhromaždení SKrZ sa delia na: 

 

a) Delegáti s hlasom rozhodujúcim: 

3 hlasy: KK Trnava, KrO ŠKP Bratislava, Kraso Hamikovo, Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan 

Bratislava, KK Iskra Banská Bystrica, FSC Žilina, Skate Žilina, KC Košice  

2 hlasy: Kraso Trenčín, Jumping Joe Slovakia, Skating Sports Prešov, Skating Dream DRJ Vranov 

Bulls, KK Nové Mesto nad Váhom  

1 hlas: Ice Skating Team – Brezno, KK Martin, Krasoklub mesta Nitra, Sporting Club Púchov, KK 

Spišská Nová Ves, KK Púchov, Ice Skating Trnava, KK Liptovský Mikuláš, ABC Kraso Liptovský 

Mikuláš, Kraso klub Detva, KK Ruža Ružomberok, KK Žilina, KK Krasow Humenné, KK Bratislava, 

HK Nitra Kraso, Kraso Prešov 

 

b) Delegáti s hlasom poradným:  

Kraso Michalovce, ŠKK Zvolen, KK Zvolen, Skating Club Piešťany, Crow Arena FSC Košice, KO 

Karpatský Sokol Pezinok,  TJ AKO Piešťany, Sporting club Považská Bystrica, TJ KO Slávia Stropkov, 

KK Prievidza, MŠKM Trebišov 

 
Rokovanie a hlasovanie 

1. Valné zhromaždenie SKrZ riadi prezident SKrZ alebo ním poverený člen Výkonného výboru 

SKrZ /ďalej len predsedajúci/. 

2. Podľa programu si Valné zhromaždenie SKrZ volí pracovné komisie /napr. volebnú, návrhovú, 

mandátovú komisiu a pod./. 

3. Predsedníctvo Valného zhromaždenia tvoria členovia Výkonného výboru SKrZ. 

4. Predmetom rokovania Valného zhromaždenia budú dokumenty, ktoré boli delegátom zaslané 

elektronickou poštou najneskôr 7 dní pred konaním VZ SKrZ, a ktoré boli schválené v jednotlivých 

bodoch programu VZ. /Výnimka si vyžaduje osobitné odsúhlasenie delegátmi Valného zhromaždenia 

SKrZ/. 

5. Hlasovacie právo majú iba delegáti s hlasom rozhodujúcim. 

6. Právo vystúpiť: 

- v diskusii s príspevkom v trvaní najviac 5 minút 

- s faktickou pripomienkou v trvaní 1 minúty ku každému prejednávanému bodu 

má výhradne delegát klubu a nie jeho poradca. Pri porušní tejto zásady môže predsedajúci 

osobu, ktorá ju poruší napomenúť, prípadne po druhom napomenutí vykázať z rokovacej sály. 

Delegáti majú ďalej právo vyjadrovať sa k prerokovávaným bodom programu VZ v 

rozsahu najviac        2 minúty. 

Výnimku na požiadanie diskutujúceho môže udeliť predsedajúci iba na základe odsúhlasenia 

delegátmi Valného zhromaždenia. 

7. Hlasovanie môže byť verejné – procedurálne otázky, alebo tajné. 

8. V prípade hlasovania o dvoch rôznych návrhoch na jeden problém sa hlasuje v poradí, v akom boli 

návrhy predložené VZ. 

mailto:slovakskating@kraso.sk


SLOVENSKÝ KRASOKORČULIARSKY ZVÄZ 

SLOVAK FIGURE SKATING ASSOCIATION 
Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, Slovakia 

+421 918 791227 

@ slovakskating@kraso.sk 

Bankové spojenie: 

VÚB Banka 

IBAN: SK04 0200 0000 0017 8827 9653 

Zapísaný: MV SR č. VVS/1-900/90-2537 

IČO: 31805540 

DIČ: 2021593673 

 

 

 

9. Diskusia bude ukončená po vystúpení posledného delegáta, alebo hosťa prihláseného                       

do diskusie, alebo na návrh delegáta s hlasom rozhodujúcim na ukončenie diskusie, pričom takýto 

návrh musí byť schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov. 

Diskutujúci má právo odovzdať svoj diskusný príspevok v písomnej forme predsedajúcemu Valného 

zhromaždenia, ktorý ho dá zaprotokolavať do zápisnice z Valného zhromaždenia SKrZ. 

 

                                      Zápisnica 

1. Pre členov SKrZ sa spracováva a v termíne najneskôr do 25 od skončenia rokovania sa odosiela 

zápisnica z Valného zhromaždenia. V zápisnici sa uvedie, kto riadil rokovanie, koľko členov SKrZ 

bolo prítomných, ktorí členovia SKrZ neboli prítomní, ktorí rečníci vystúpili v programe rokovania 

a v diskusii a aké boli výsledky hlasovaní a výstižný popis obsahových častí k prerokovávaným 

bodom programu. Súčasť zápisnice sú aj uznesenia VZ SKrZ. Zápisnicu z VZ SKrZ overuje prezident 

SKrZ. 

 
Záverečné ustanovenie 

1. Tento rokovací poriadok je platný pre Valné zhromaždenie SKrZ, konané dňa 26.6.2021  

vo Zvolene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 18.06.2021 Výkonný výbor SKrZ 
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                                                         SLOVENSKÝ  KRASOKORČULIARSKY  ZVÄZ 
                                                             SLOVAK  FIGURE  SKATING  ASSOCIATION 
                                                              Záhradnícka 95,  821 08 Bratislava, Slovakia 
           
                                                        
                                                              
  
                                                                           Valnému zhromaždeniu SKrZ  

konanému 26. júna 2021 
v Zvolene 

                                                                 

  Plnenie úloh SKrZ z roku 2020 

Sezónu 2020/21 celosvetovo ovplynila kríza spôsobená novým ochorením, ktorej následkom boli a 
ešte stále sú pretrvávajúce obmedzeniami v bežnom živote, nevynímajúc život spoločenský a 
športový. 

Slovenský krasokorčuliasky zväz v roku 2020 ukončil sezónu predčasne Majstrovstvami sveta 
Juniorov v Estónskom Tallinne. Skoršie ukončenie sezóny nemalo tak dramatický vplyv na 
krasokorčuľovanie ako následené sprísńovanie opatrení na jeseň roku 2020, ktoré na začiatku 
súťažnej sezóny vyústili do zatvorenia športovísk, vrátane zimných štadiónov. 

Podľ platných pravidiel mohol v športovej príprave pokračovať iba približne poltucet našich 
športovcov, prípadne sa skupiny krasokorčuliarov mohli zúčastniť na základe výnimiek úradov 
krátkodobých hromadných podujatí.  

Vplyv opatrení úradov SR mal zásadný vplyv na bežné fungovanie a činnosti SKrZ, nielen na 
priebeh tréningovej a súťažnej činnosti, ale i na plnenie zámerom, cieľov a plánov vedenia SKrZ. 

Z cieľov stanovených na rok 2020 

- vzdelávanie a preskúšanie rozhodcov a TP bolo z dôvodov opatrení úradov realizované v 
obmedzenom rozsahu, 

- rovnako iba v obmedzenom rozsahu boli realizované úlohy ohľadom testovacej komisie, 
- naplno sa podarilo minimalizovať potenciálne škody finančného charakteru z dôvodov 

nerealizovania niektorých aktivít - medzinárodných súťaží organizovaných SKrZ, 
- diskusia o stanovení počtu súťaží Slovenského pohára v sezóne vzhľadom k nemožnosti konania 

Rady predsedov nebola uskutočnená, 
- v roku 2020 bol na prípravu športovcov vo veku do 18 rokov vyčlenený zatiaľ najväčší balík 

finančných prostriedkov, 
- medzinárodné súťaže v Trnave a Bratislave sa v roku 2020 z dôvodu opatrení nekonali. 

                                                                                                                   

                                                                                         v. r. 
                          Ing. Jozef Beständig 
                predseda VV SKrZ    



          Slovenský krasokorčuliarsky zväz Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava  

Materiál na VZ SKRZ konané 26.6.2021 vo Zvolene 
 

 

Správa  k plneniu  plánu za rok 2020 

 

Plán nákladov a výnosov za rok 2020 bol schvalovaný  na VZ SKrZ dňa 5.9.2020 v Bratislave a to nasledovne: 

 

Plán nákladov predstavoval čiastku   354 020,37€  

plán výnosov    318 100,00€ 

Plánovaná strata  predstavovala      -  35 920,37€ 

 

V nákladovej časti boli skutočné náklady oproti plánovaným nákladom nasledovné: 

V oblasti 1 - Štátna reprezentácia sú skutočné náklady oproti plánu celkovo nižšie o 31 522,94€ /najvýraznejší pokles nastal  pri 
čerpaní v oblatiach  - účasť na podujatiach doma  a v zahraničí, z dovôdu nezakúpenia repre oblečenia, nekonali sa preteky a ani sa 
nevykonávala vzdelávacia činnosť- aktivity v týchto oblastiach boli výrazne obmedzné z dôvodu pandémie “Covid 19” / 

V oblasti 2 – Správa a prevádzka športového zväzu sú skutočné náklady oproti plánu celkovo nižšie o 17 942,58€. 

V oblasti 3 – Rozvoj talentovaných športovcov  sú skutočné náklady oproti plánu celkovo vyššie o 5 391,29€. / Z dovôdu 
nerealizovaných akcií a pretekov, boli finančné prostriedky prerozdelené  medzi  pretekárov a kluby/ 

V oblasti 4 - Šport mládeže sú skutočné náklady oproti plánu celkovo vyššie  o 13 213,59€, toto navýšenie vzniklo z dôvodu, že MŠ 
SR zvýšilo dodatočne celkový finančný príspevok na SKrZ, z dôvodu celosvetovej pandémie “Covid 19”, boli optimalizované náklady 
z dôvodu nekonania sa rôznych akcií, prerozdelené do klubov. 

V oblasti 5 – Ostatné náklady získane zo SOV boli  oproti plánu celkovo nižšie o 2 884,00€. 

Pri celkovej kalkulácii nákladov boli skutočné náklady v porovnaní so schváleným plánom na rok 2020 nižšie o 34 161,04€. 

 Vo výnosovej časti boli skutočné výnosy oproti plánovaným výnosom nasledovné: 

V oblasti 1 - Výnosy z vlastnej činnosti, sú skutočné výnosy oproti plánu výnosov vyššie o celkovú čiastku 8 400,86€.  

V oblasti 2 - Prijaté príspevky boli skutočné výnosy oproti plánu výnosov vyššie o celkovú čiastku 44 271,97€. 

Zdôvodnenie rozdielov and 10.000 EUR v porovnaní s plánom rozpočtu:  

1. Náklady časť 3.1 Športová príprava talentovaných pretekárov do 23 rokov z pôvodných 56.890 EUR na 61.600,98 EUR   

z dôvodu navýšenia príspevku uznanému športu  

2. Náklady časť 3.8 Finančný príspevok na kluby podľa výsledkov SP o 20.000 EUR 

 

Celkové skutočné výnosy sú oproti  plánu výnosov  vyššie o 52 672,83€. 

 

V konečnom porovnaní celkové skutočné náklady činia   320 275,73€ 

celkové skutočné výnosy činia     370 772,83€ 

celkový skutočný po zdanení                      50 497,10€. 

                                              

Majetok SKrZ k 31.12.2020 podľa Súvahy  predstavuje hodnotu 901 476,25€, z toho dlhodobý  hmotný majetok 9 563,93€, 

finančný majetok 808 659,75€, krátkodobé pohľadávky  82 899,35€, časové rozlíšenie 353,22€. 

Vývoj nákladov,  výnosov  a výsledku hospodárenia   za posledných 8 rokov: 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Náklady 373 562,75 € 190 981,35 € 315 997,46 € 2 442 152,02 € 497 158,03 € 578 003,62 € 388 539,79 € 320 275,73 € 

Výnosy 389 527,87 € 166 062,74 € 299 366,22 € 3 189 504,96 € 457 101,51 € 584 202,15 € 437 188,48 € 370 772,83 € 

Hosp. výsledok po zdanení 15 965,12 € -24 918,61 € -16 631,24 € 747 352,94 € -40 056,52 € 6 198,53 € 49 094,60 € 50 497,10 € 

 

 

Podrobné informácie o ročnej uzávierke s výkazmi „Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke za rok 2020“ sa 
nachádzajú vo „Výročnej správe SKrZ na rok 2020“, ktorá tvorí prílohu materiálov k VZ SKrZ konaného dňa 26.06.2021 vo Zvolene. 



Správa o činnosti TMK a reprezentácii 

Trénersko-metodická komisia pracovala od mája 2020 do mája 2021 v zložení:  

Zuzana Drnzíková predseda, koordinácia TMK, aktualizácia smerníc, nominačné 
kritériá, komunikácia s reprezentantmi, prvky KP a VJ, 
implementácia ISU pravidiel, sústredenia reprezentačných 
družstiev a talentovanej mládeže, , kontrola úloh 

 
Petra Nétryová sledovanie plnenia kritérií pretekárov, oponentúry, previerky, 

sústredenia RD a TM 
 
Silvia Končoková školenia a semináre pre trénerov, evidencia trénerov a licencií 

trénerov, kontrola tréningových denníkov 
 
Rastislav Vrlák športové dvojice + tance, sledovanie plnenia kritérií pretekárov, 

IDP projekt, testy na suchu 
 
Jana Omelinová zápisnice, testy výkonnosti, sledovanie plnenia kritérií 

pretekárov  
 

TMK čiastočne pracovala na základe plánu zasadnutí, ktorý bol spracovaný na sezónu 
2020-2021. Väčšina sezóny bola poznačená situáciu s ochorením Covid 19, kedy na základe 
pandemickej situácie, opatrení Vlády SR a ÚVZ SR nebolo možné vykonávať tréningovú 
činnosť, ani súťažiť na domácej či medzinárodnej scéne. 
TMK riešilo počas sezóny svoje úlohy pravidelne 6 x na online zasadnutí prostredníctvom 
aplikácie Zoom, priebežne počas sezóny telefonickou a e-mailovou komunikáciou.  
 

Počas sezóny od mája 2020 do konca mája 2021 TMK spracovala 6 zápisníc. 
 

TMK riešila v hodnotiacom období: 
 

1) Vypracovala návrh na nominačné kritériá pre ISU šampionáty (ME, MS, MSJ), preteky 
série Challenger, Majstrovstvá 4 národov, JGP, EYOWF, SZU a JGP. 
 

2) Pripravila previerky reprezentantov, ktoré sa uskutočnili v Pezinku na začiatku 
reprezentačného sústredenia v dňoch 9.-10.8.2020. Previerok sa zúčastnili pretekári 
z juniorských, seniorských kategórii ako aj talentovaná mládež zo žiackych kategórií. 
Výsledky z previerok boli konzultované s pretekármi a ich osobnými trénermi.  

3) Počas sezóny sa priebežne sledovalo plnenie technického skóre reprezentantov, 
ktoré bolo potrebné k účasti na MSR seniorov, juniorov a na ISU šampionáty - 
ME,MSJ a MS. Zo všetkých šampionátov sa však uskutočnili len MS 2021 za prísnych 
opatrení, kam sa naši pretekári nenominovali aj z dôvodu, že väčšina medzinárodných 
pretekov aj séria JGP bola zrušená a situácia v SR neumožňovala adekvátnu prípravu 
ani reprezentantom. 



4) TMK priebežne vyhodnocovala účasť reprezentantov na medzinárodných súťažiach 
z kalendára ISU a domácej súťaže. 

5) Spracovala návrh smernice pre zaraďovanie pretekárov do reprezentačných družstiev 
a družstiev talentovanej mládeže pre kategóriu sólo, športové dvojice a tance na ľade 
na sezónu 2020 – 2021. 

 
6) Vyhodnotila plnenie kritérií pre zaraďovanie do reprezentácie a výberu z jednej 

súťaže SP a medzinárodných pretekov z kalendára ISU, ktoré absolvovali aspoň 
niektorí pretekári počas sezóny 2020-2021. 
 

7) Predložila návrh na zloženie reprezentačných družstiev na sezónu 2021-2022. 

8) Testy výkonnosti – aktualizácia smernice, v spolupráci s RK sa podieľala na 
vypracovaní pomôcky k testom pre trénerov.  
 

9) SKrZ v spolupráci s agentúrou SADA zorganizovala webinár pre trénerov 
a reprezentantov zameraný na Energetické nápoje, Výživové doplnky, Povolené lieky 
pri prechladnutí a chrípke a Rekonvalescencia po zraneniach.  Seminár sa konal v 
dňoch 10.2.2021. 

10) Organizácia školení a ďalších seminárov bola odložená na neurčito kvôli opatreniam 
súvisiacim s organizáciou hromadných podujatí.  

11) Aktualizovala Smernicu o zabezpečení školení a doškolení trénerov v súlade so 
zákonom o športe. 

12) TMK vypracovala náplne KP a VJ pre sezónu 2020-2021 na základe aktualizovaných 
pravidiel a smerníc ISU pre kategórie sólo a športové dvojice. Zároveň vypracovali 
prvky pre kategórie mimo SP.  

13) Navrhla Zásady postupu na MSR pre sezónu 2020-2021. MSR sa však nemohli konať.  

14) TMK pripravila plán sústredení reprezentačných družstiev na rok 2020. 
 
TMK plánovala uskutočniť 3 sústredenia – v apríli, v júni a v auguste 2020. Z troch 
plánovaných sa uskutočnilo len jedno sústredenie v auguste 2020. Prvé dve 
sústredenia sa z dôvodu vyhláseného núdzového stavu a opatrení vyhlásených ÚVZ 
SR v súvislosti s pandémiou Covid 19 nemohli uskutočniť. 
Konalo sa len sústredenie v auguste 2020 v Pezinku aj to z rôznymi obmedzeniami. 
Zahraniční tréneri sa nemohli zúčastniť, takže sa konalo pod vedením domácich 
trénerov reprezentácie. Zo zahraničných hostí obohatila sústredenie svojimi 
znalosťami pani Kamberská (ISU TŠ) z Českej republiky. 
Počas sústredenia sa uskutočnili aj  previerky a následne testy VTP a ŠTP, ktoré sa pre 
pandémiu nemohli konať v pôvodne plánovanom termíne v júni 2020. 
 
Vzhľadom na situáciu sa sústredenia zúčastnili len reprezentanti a talentovaná 
mládež. Pretekári, ktorí si účasť na sústredení vybojovali medailovým umiestnením 



na MSR sa tejto možnosti vzhľadom na situáciu nedostalo, a bola im pridelená 
finančná kompenzácia za 1 sústredenie. 
 

15) TMK pripravila podklady k rozpočtu za sekciu TMK, predložila návrh na odmeňovanie 
reprezentantov a talentovanej mládeže ako aj rozpočet sústredení a seminárov 
trénerov. 

 
16) TMK sledovala a priebežne kontrolovala povinnosť reprezentantov a talentovanej 

mládeže viesť tréningové denníky. Väčšina reprezentantov sa tejto úlohy zhostila 
zodpovedne. 

 
17) Oponentúry reprezentantov sa uskutočnili 28.5.2021 online formou prostredníctvom 

aplikácie Zoom. 
 

18) V spolupráci s TK pripravovali podklady k Súťažnému poriadku SKrZ – návrh na 
usporiadanie súťažných kategórií od sezóny 2021-2022. 

 

Hlavné úlohy TMK na sezónu 2021-2022 
1) Práca s mládežou a ich trénermi – reprezentačné sústredenia (jún 2021, apríl/máj 

2022) 
2) Príprava prvkov KP a VJ na sezónu 2021-2022 a implementácia zmien do pravidiel 

SKrZ po vydaní ISU Communication. 
3) Príprava nominačných kritérií na ISU šampionáty, EYOF medzinárodné preteky. 
4) Úprava smernice k testom výkonnosti pre sezónu 2021/2022. 
5) Príprava previerok reprezentantov a talentovanej mládeže. 
6) Príprava kritérií pre zaradenie do reprezentačných družstiev na sezónu 2021-2022. 
7) Zorganizovať seminár trénerov zameraný na optimalizáciu športovej prípravy 

pretekára v krasokorčuľovaní. 
8) Vyhodnocovať plány reprezentantov. 
9) Zabezpečiť  jednotné zimné bundy pre reprezentantov a ich trénerov. 
10) Zabezpečiť možnosť trénovať mládeži aj reprezentantom na potrebnej úrovni aj 

počas nepriaznivej situácie. 
 

REPREZENTÁCIA SKRZ 2020-2021 

V sezóne 2020-2021 boli zaradení v reprezentačných družstvách:  

B tím:    Ema Doboszová, Alexandra Michaela Filcová 

Michael Neuman 

Výber nad 18 rokov:  Marco Klepoch   

Mládež do 18 rokov:   Lucia Jacková, Vanesa Šelmeková, 

    Adam Hagara, Marko Piliar  

Juniorský tím:   Jana Ochránková, Marína Angela Alexy,  

Jakub Galbavý 

ŠD juniori:   Margaréta Mušková – Oliver Kubačák 



Staršie žiactvo:   Hana Čermáková, Natália Chibuzor Ostrolucká 

V sledovaní:   Nicole Rajičová, Lukáš Václavík 

 

Reprezentovali nás: 

Celá sezóna bola poznačená nedostatkom súťaží a nemožnosťou trénovať v štandardných 

podmienkach. 

Sólové kategórie 

Nicole Rajičová sa vrátila do tréningového procesu po 2 ročnej pauze. Zúčastnila sa len pretekov 4 

Nationals, t.j. a stala sa majsterkou Slovenska  v seniorskej kategórii. Medzinárodných pretekov sa 

nezúčastnila.  

Michael Neumann kvôli opatreniam Covid 19 a zraneniu neštartoval na žiadnych medzinárodných 

pretekoch. Vo svetovom rebríčku je momentálne so 164 bodmi na 107. mieste. 

Alexandra Michaela Filcová súťažila v seniorskej kategórii, so 126,77 bodmi skončila na 15.mieste 

a vyjazdila si technické skóre vo VJ na ME. Na pretekoch 4 Nationals získala medzi Slovenkami 2. 

miesto. 

Ema Doboszová súťažila  len v seniorskej kategórii. Zúčastnila sa len jedných pretekov 4 Nationals, 

kde sa umiestnila na 3. mieste. Iných medzinárodných pretekov sa pre pandémiu nezúčastnila. 

Marco Piliar nás reprezentoval v juniorskej kategórii na pretekoch Budapest Trophy 2020, získal 2. 

miesto a vyjazdil si potrebné technické skóre ma MSJ v KP i VJ.   

Lukáš Václavík nás reprezentoval v juniorskej kategórii na pretekoch Tallink Hotels Cup  2021,  získal 

3. miesto (125,85 bodov) a vyjazdil si potrebné technické skóre ma MSJ v KP.  Na pretekoch Sophia 

Trophy získal takisto 3. miesto so ziskom 153,19 bodov a vyjazdil si technické skóre potrebné na účasť 

na MSJ v KP i vo VJ. 

Adam Hagara, Jakub Galbavý, Marco Klepoch – nezúčastnili sa žiadnych medzinárodných pretekov.   

Lucia Jacková, Vanesa Šelmeková, Marína Angela Alexy, Jana Ochránková, Hana Čermáková, 

Natália Chibuzor Ostrolucká – nezúčastnili sa žiadnych medzinárodných pretekov  

Športové dvojice 

Margaréta Mušková – Oliver Kubačák zúčastnili sa len pretekov 4 Nationals, kde skončili na 2. 

mieste za českým párom. Nezúčastnila sa žiadnych medzinárodných pretekov. 

Tance na ľade 

V uvedenej kategórii sme nemali reprezentačné zastúpenie. 

 

 

 



Reprezentačnú družstvá na sezónu 2021-2022 sú nasledovné: 

B tím:    Ema Doboszová, Alexandra Michaela Filcová 

Michael Neuman 

Výber nad 18 rokov:  Marco Klepoch   

Mládež do 18 rokov:   Lucia Jacková, Vanesa Šelmeková, 

    Adam Hagara, Marko Piliar, Lukáš Václavík  

Juniorský tím:   Jana Ochránková, Marína Angela Alexy,  

Jakub Galbavý 

ŠD juniori:   Margaréta Mušková – Oliver Kubačák 

Staršie žiactvo:   Hana Čermáková 

V sledovaní:   Nicole Rajičová  

    

Zhodnotenie sezóny 2020-2021: 

Uplynulá sezóna 2020-2021 bola veľmi náročná a úplne ovplyvnená pandémiou súvisiacou 

s ochorením Covid 19. Od marca 2020, kedy bol prvý lockdown sa sezóna rozbiehala veľmi 

pomaly a opatrne, letná príprava v období máj-jún fungovala s obmedzeniami väčšinou len 

vonku, normálne sa začalo fungovať až v lete, počas sústredení. Niektoré ľadové plochy ani 

nespustili svoju prevádzku, takže nebolo kde korčuľovať, najhoršie boli s podmienkami na 

tom kluby Nové Mesto nad Váhom a Nitra. Všetky medzinárodné preteky v SR boli zrušené – 

JGP aj Nepelov memoriál, takisto boli zrušené preteky Slovenského pohára, uskutočnili sa len 

jedny v decembri v Žiline za prísnych opatrení. Testy výkonnosti boli len 2 na začiatku sezóny, 

avšak veľmi poznačené u mnohých náročnou neštandardnou prípravou. Od októbra 2020 

bolo možné trénovať len v malých skupinách 5+1, čo bolo organizačne a finančne veľmi 

náročné, niektorí pretekári sa dostali na ľad len 1-2 krát týždenne. Od druhej polovice 

decembra až do apríla bol vyhlásený kompletný lockdown, zákaz vychádzania a šport pre 

mládež vôbec nebol možný. Na štadión sa dalo dostať len krátkodobo s mnohými 

obmedzeniami formou jednorazových hromadných podujatí aj to len v niektorých regiónoch 

SR. Trénovať mohlo len pár reprezentantov nad 15 rokov aj to nie v štandardných 

podmienkach, čo sťažovalo prípravu na medzinárodné podujatia. Boli zrušené aj ISU 

šampionáty, z ktorých sa uskutočnili len MSR v marci 2020.  

Toto malo veľký vplyv na členskú základňu, najmä na pretekárov a trénerov. Trénovalo sa len 

v domácom prostredí bez žiadneho osobného kontaktu, bez možnosti porovnať svoj výkon 

na pretekoch, bez motivácie, čo bolo veľmi náročné. Tu patrí veľké poďakovanie hlavne 

trénerom za ich kreativitu, vytváranie individuálnych plánov, rôzne formy online tréningov 

a snahu udržať pretekárov hlavne v psychickej pohode. Takisto vďaka rodičom, že to zvládli 

a podporovali svoje deti, aby sa nevzdávali. 



Prakticky sme prišli o jednu celú sezónu, následky ktorej budeme ešte dlho pociťovať, 

napriek väčšine zostala chuť ísť ďalej, za čo im patrí obdiv. Verím, že túto situáciu ustoja 

a budú sa môcť vrátiť do plnohodnotného tréningového procesu. 

 

POĎAKOVANIE 

Touto cestou by som chcela poďakovať svojim spolupracovníkom v TMK – p. Nétryovej, p. 

Končokovej, p. Omelinovej, p. Vrlákovi za ich prácu počas celého roka. Pracovali v plnom nasadení aj 

v náročných pandemických podmienkach. 

 

Vypracovala:  Zuzana Drnzíková 

 



Disciplinárna komisia , Slovenský krasokorčuliarsky zväz 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Správa o činnosti Disciplinárnej komisie SKrZ za obdobie od 5.9.2020 do 
26.6.2021 

( Prečítaná na VZ SKrZ dňa 26.júna 2021 vo Zvolene ) 

 

 

     V uvedenom období pracovala DK SKrZ v tomto zložení: Ivan Jakubovič ( Martin ) – predseda, Ľudmila 

Komárová ( Prešov ) – člen a Karol Schlesinger ( Trenčín ) – člen. 

     V uvedenom období nebol doručený na DK SKrZ žiadny podnet na disciplinárne konanie. Napriek 
uvedenému, obdobie medzi dvoma VZ  SKrZ bolo ovplyvnené najmä týmito skutočnosťami: 
-   Záver roku 2020 a aj rok 2021,  t.j. takmer celá sezóna 2020/21, bola poznačená opatreniami 
COVID – 19 a útlmom športových aktivít nášho zväzu. Príčinou uvedeného  zrejme bola aj 
skutočnosť, že sa nekonali takmer žiadne preteky a klubový kontakt bol minimálny.   
-   Ďalším momentom bola aj reakcia disciplinárnej komisie na priebeh časti  z posledného VZ SKrZ, 
(5.9.2020), týkajúca sa návrhov DK na riešenie niektorých návrhov podaných na poslednom VZ SKrZ  
a s tým súvisiacimi následnými skutočnosťami.  Pre objasnenie uvediem niekoľko zaujímavých 
konštatovaní z pohľadu DK SKrZ:.   
-    Dňa 8.9.2020 podala DK SKrZ  podnet  na Kontrolnú komisiu SKrZ“   vo veci „Porušenia zásad 
Stanov, Rokovacieho poriadku a zásad vedenia VZ SKrZ“  na členov predsedníctva VZ SKrZ  konaného 
5.9.2020. 
-     Dňa  17.11.2020  vydala KK SKrZ  „Správu o kontrolnej činnosti“ v ktorej sa vyjadrila k nášmu 
podnetu a v ktorom okrem iného,  zistila, že v bode D, č.1,2,3,4  boli porušené zásady Stanov, 
Rokovacieho poriadku a vedenia VZ SKrZ konaného dňa  5.9.2020.   
-     K tomuto vyjadreniu  VV SKrZ vydal svoje „Nesúhlasné stanovisko VV SKrZ  ku kontrolnej 
činnosti“, ( bez dátumu ),  ktoré zverejnil aj na svojej  w-stránke  SKrZ. 
-     DK SKrZ  požiadala tiež o zverejnenie „svojho stanoviska“ k tomuto podnetu a požiadala o jeho 
zverejnenie na w-stránke SKrZ, ( 4.12.2020 ). Do dnešného dňa sa tak nestalo a naše stanovisko bolo 
zo strany VV SKrZ  zamietnuté a nezverejnené. 
      Otvorená otázka sa týkala aj nového problému vo vzájomnej komunikácii DK a VV SKrZ. 
-    K požiadavke pána predsedu SKrZ, ktorý požiadal KK SKrZ o kontrolu rozhodnutí DK SKrZ  č. 1/20 
a 2/20, vydala KK SKrZ  ďalšie svoje stanovisko, ( 21.12.2020 ), ktoré bolo len všeobecné, neadresné 
bez uvedenia konkrétnych porušení predpisov SKrZ a Zákona o športe. 
-    Toto rozhodnutie sme pripomienkovali ďalším stanoviskom DK SKrZ zo dňa 15.1.2021, v ktorom 
sme nesúhlasili s konštatovaním kontrolnej komisie, že DK SKrZ  „nerozhodovala v súlade s predpismi 
SKrZ a Zákonom o športe“.  
-    V bode 2 nášho stanoviska sme uviedli, citujem: „Z uvedeného dôvodu, nemôžeme poznať  
prípadné naše konkrétne „porušenie“, ani hľadať prípadnú korekciu v našich rozhodnutiach“, teda 
toto rozhodnutie KK SKrZ bolo bezcenné..  



-     Predpokladáme, že asi toto konštatovanie bolo dôvodom, že naše stanovisko zrazu bolo 
zverejniteľné aj na w-stránke  SKrZ ! 
-     Nechápali sme, že toto naše stanovisko k rozhodnutiu KK SKrZ dostalo právo na zverejnenie na  
w-stránke SKrZ. Preto sme listom zo dňa 20.februára 2021 oslovili predsedu SKrZ, v ktorom sme 
žiadali o vysvetlenie tzv. „selekcie“  zo strany VV SKrZ, týkajúcej sa našich požiadaviek na zverejnenie. 
Z oboch našich  podobných žiadostí na zverejnenie,  bola akceptovaná len jedna !  Žiaľ, ani na tento 
list sme do dnešného dňa nedostali odpoveď.  
 
Je logické, že táto vzájomná korešpondencie medzi DK a VV SKrZ neprospela k pokojnej, vzájomnej 
atmosfére. S odstupom času a celá sezóna 2020/21, spolu s núteným  „ covidovým  útlmom“  
spôsobili, že existujúce rozporné stanoviská DK a VV SKRZ z minulosti otvorené, ku ktorým  sa už 
nemienime vyjadrovať.  Mali by nás ale varovať a  obojstranne poučiť, v záujme čistoty nášho 
krasokorčuliarskeho športu. Čo povedať na záver uvedených skutočností. Asi len toľko, že budúcnosť 
určia kluby, resp. ich volení delegát dnešného i VZ SKrZ.  
Na záver uvediem, že od posledného VZ SKrZ  disciplinárna komisia  priebežne riešila dané problémy, 
ktoré boli sumarizované v Zápise z e-mailovom zasadnutia DK SKrZ  ( ondobie od 13.1. – 7.2.2021 ) 
a riadneho zasadnutia DK SKrZ, konaného dňa 9.6.2021. V poslednom období pán Karol Schlesinger 
( Trenčín ),  utlmil svoje aktivity v činnosti DK SKrZ. 
Na záver tejto správy chcem vysloviť poďakovanie pani Ľudmile Komárovej a pánovi  Karolovi 
Schlesingerovi,  za svoj podiel a aktivity v rámci činnosti DK SKrZ a slovenského krasokorčuľovania 
vôbec. 
  
 
V Martine 18.06.2021 
 
 Predseda DK SKrZ,  Ivan Jakubovič 
 

 
 

  



Výročná správa o činnosti kontrolóra SKrZ za rok 2020. 

 

 

 

      Vážení športoví priatelia, 

 

     Činnosť športového zväzu na Slovensku je veľmi zložitá, komplikovaná, reguluje ju 

nespočítateľné množstvo zákonov, nariadení. Správna i ekonomická agenda je 

rovnaká ako pre každú firmu, či organizáciu. Splnenie požiadaviek   je pre malé 

športové zväzy s obmedzenými prostriedkami veľmi  náročné. Štátne orgány  

očakávajú, že na zväzoch je dostatok kompetentných a adekvátne zaplatených 

pracovníkov. Realita je však iná. Rozsah práce je hrozne veľký a je náročné 

zabezpečiť, aby všetko v našej činnosti bolo vykonané tak ako je potrebné. Úloha 

štatutára  zabezpečiť komplexné a efektívne fungovanie zväzu nie je ľahká 

a jednoduchá.  

      

 Ako Kontrolór SKrZ som zároveň aj predsedom KK SKrZ, kde v spolupráci s jej 

členkami pani Kažimírovou a pani Poljakovou sme vykonávali spoločne činnosť, ktorá 

bola zameraná predovšetkým na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia 

finančných prostriedkov, dodržiavanie právnych predpisov,  dodržiavanie predpisov 

a rozhodnutí orgánov SKrZ. O zistených nedostatkoch sme ústne alebo písomne 

informovali predsedu SKrZ a zároveň aj konzultovali  postup pri ich odstraňovaní.  

Našou snahou bolo odhaliť, upozorniť na nedostatky s cieľom, aby bola vykonaná 

náprava.  

Kontrolu dokladov sme vykonavali na spoločných stretnutiach v priestoroch 

sekretariátu SKrZ . Správy z kontrol sú na webovej stránke SKrZ.  

 

Na jeseň 2020 som na základe podnetu predsedu DK SKrZ pána Jakuboviča  vykonal 

kontrolu posledného VZ SKrZ v roku 2020.   

             Na základe podnetu pána Beständiga som vykonal kontrolu rozhodnutí DK SKrZ č. 1   

              a č.2. 

Aj o týchto podnetoch viac informácii nájdu záujemcovia na webovom sídle SKrZ. 

 

Ako predseda KK SKrZ som sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí VV SKrZ, kde bola 

taktiež príležitosť na vysvetlenie problémov. V priebehu roka som reagoval na 

telefonické otázky členov SKrZ a pomohol riešiť ich problémy.  

 

 

         Na VZ SKrZ 26.6.2021 končí volebné obdobie VV SKrZ. Môžem konštatovať, že 

členovia VV mali záujem, aby ich práca bola užitočná a efektívna. Ale ako som už 

v úvode konštatoval nároky sú obrovské a nie vždy bolo všetko v poriadku. 

V budúcom období bude treba,  aby VV venoval pravidelnú pozornosť nedostatkom 



na ktoré upozornila KK SKrZ.  Doporučujem, aby na svojich zasadnutiach aspoň 2x do 

roka vykonal vlastnú kontrolu odstránenia nedostatkov, na ktoré upozornila KK SKrZ 

a prjjal  opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sa nedostatky neopakovali.  Bolo by dobré, 

aby bolo stanovené, kto za nedostatok zodpovedá.  

Taktiež navrhujem, aby v uznesení z VZ SKrZ 26.6.2021 bol bod, ktorý ukladá VV SKrZ 

odstrániť nedostatky uvedené  v Správe z kontroly KK SKrZ č. 1 do 31.8.2021 

a o odstránení bola vyhotovená stručná správa. 

  

 

Na záver chcem poďakovať  pani Kažimírovej aj Poljakovej za ich čas, ochotu a vysoko 

kvalitnú odbornú prácu v KK SKrZ.   

 

 

Bratislava 17.06.2021                                                                    Ing. Jaroslav Burian 

                                                                                                             Predseda KK SKrZ 

                                                                                                                Kontrolór SKrZ 





                                                         SLOVENSKÝ  KRASOKORČULIARSKY  ZVÄZ 
                                                             SLOVAK  FIGURE  SKATING  ASSOCIATION 
                                                              Záhradnícka 95,  821 08 Bratislava, Slovakia 
           
                                                        
                                                              
  
                                                                           Valnému zhromaždeniu SKrZ  

konanému 26. júna 2021 
v Zvolene 

                                                                 

  Plán úloh SKrZ na rok 2021 

Rok 2021 tak ako uplynulý, bude ovplyvnený opatreniami a obmedzeniami. Plánovanie a realizácia 
akýchkoľvek činností SKrZ bude závisieť od aktuálnej situácie, najmä po skončení letných 
mesiacov. 

I napriek nepredvídateľným a ťažko merateľným rizikám si SKrZ stanovuje nasledovné úlohy pre 
rok 2021 (sezónu 2021/22): 

1. účasť na medzinárodných a majstrovských súťažiach 
- zabezpečiť účasť vo všetkých štyroch juniorských kategóriách na ISU JGP 2021 a na MS-J 2022, 
- zabezpečiť účasť našich pretekárov v kategórii tanečných párov na 4-Nationals, 

2. úspešne zorganizovať akcie 
- ISU JGP Košice v dňoch 30. 8. - 4. 9. 2021, 
- Nepela Memoriál 2021, 
- 4- Nationals v Spišskej Novej Vsi, 
- medzinárodné súťaže v Trnave a Bratislave, 

3. počas konania Previerok SKrZ 
- preškoliť rozhodcovský zbor, doplniť rozhodcov testovacej komisie, 

4. nájsť kompromisné riešenie pri vyžadovaní testov výkonnosti zohľadňujúcich (ne-)možnosť 
korčuľovania počas posledných dvoch rokov, 

5. podporiť pretekárov v získaní vyžadovaného min. TES na účasť na majstrovských súťažiach 
ISU, 

6. pokračovať v podpore rozvoja párových disciplín. 

                                                                                                       
                                                                                         v. r. 
                          Ing. Jozef Beständig 
                predseda VV SKrZ    
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Uznesenie Valného zhromaždenia SKrZ konaného 26.6.2021 vo Zvolene 

1. Berie na vedomie 

 

01/2021 Správu mandátovej komisie o počte delegátov a uznášaniaschopnosti:  

• pozvaní delegáti s hlasom rozhodujúcim 29 (s počtom hlasov 50), 

• prítomní delegáti 22 (s počtom hlasov 39)  

• (nadpolovičná väčšina 20 hlasov, dvojtretinová väčšina 26 hlasov) 

• pozvaní delegáti s hlasom poradným 12, prítomní 4  

• počet hostí 7  

02/2021 Správu predsedu VV SKrZ o činnosti VV a plnení hlavných úloh z VZ 2020 

03/2021 Správu o hospodárení SKrZ za rok 2020 

04/2021 Správu o činnosti TMK  

05/2021 Správu o činnosti KK  

06/2021 Správu o činnosti Disciplinárnej komisie  

07/2021 Správu o činnosti Komisie o riešení sporov 

08/2021 Hlavné úlohy VV SKrZ pre rok 2021   

09/2021 Správu Volebnej komisie o výsledku volieb. 

 

2. Schvaľuje  

 

10/2021 Zloženie pracovného predsedníctva: J. Beständig, V. Čuchran, L. Lackovičová,                      

Z. Drnzíková 

11/2021 Zloženie mandátovej komisie: p. Babiaková, p. Sýkorová, p. Doboszová 

12/2021 Zloženie návrhovej komisie: p. Horváthová, p. Petríková, p. Čekovská 

13/2021 Zloženie volebnej komisie: p. Nétryová, p. Drličková, p. Zamborská 

14/2021 Návrh uznesenia týkajúceho sa stanovenia počtu delegátov VZ SKrZ 

15/2021 Program VZ SKrZ s doplnením bodu 17 - Schvaľovanie dočasného člena HC Bulls 

Vranov za riadneho člena SKRZ a rozšírením bodu 9 o prednesenie správy TMK  

16/2021 Návrh dodatočnej účasti p. Töczikovej na Valnom zhromaždení ako člena s hlasom 

poradným 

17/2021 Rokovací poriadok VZ, Volebný poriadok VZ 

18/2021 Audítora, audit, ročnú závierku a Výročnú správu za rok 2020 tak ako bola predložená  

19/2021 Návrh na doplnenie programu o dodatočnú voľbu člena DK  

20/2021 Návrh aby dodatočná voľba člena DK bola verejná 

21/2021 Schvaľuje zmeny Stanov v predloženom znení  

22/2021 Schvaľuje zmenu Disciplinárneho poriadku v predloženom znení 

23/2021 Schvaľuje zmenu Ekonomickej smernice v predloženom znení 

24/2021 Schvaľuje zmenu Prestupového poriadku  vrátane pozmeňujúcich návrhov Kraso Prešov, 

článok 3 doplniť: "Klub má nárok na plné výchovné , ak bol pretekár členom klubu min. dva roky. 

V prípade členstva iba jeden rok, sa výchovné kráti o 50%." 

25/2021 Návrh na zrušenie registračných preukazov SKrZ a ich nahradenie a zmenu                          

Registračného poriadku v predloženom znení 

26/2021 Schvaľuje zmenu Súťažného poriadku vrátane pozmeňujúcich návrhov Kraso Prešov, 

článok 2, bod 2 doplniť: "Kategórie Nádeje 9 a Nádeje 10 v  sezóne   2021/2022 sa zlučujú                  

a nebudú rozdelené do A a B kategórii . Test je potrebný len pre účasť na MSR." 
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27/2021 Návrh TMK a TK k Súťažnému poriadku pre sezónu 2021/2022 

28/2021 Návrh Kraso Prešov na zrušenie Pohára klubov pre sezónu 2021/2022 vzhľadom                   

na aktuálnu pandemickú situáciu 

29/2021 Návrh Kraso Prešov na vytvorenie tabuľky pretekárov pre Hobby korčuľovanie                     

po jednotlivých kategóriách. 

30/2021 Návrh na doplnenie súťaže 12. Memoriál Fedory Kalenčíkovej v Novom Meste nad 

Váhom  v termíne 15.-16.1.2022  

31/2021 Športový kalendár pre sezónu 2021/2022 

32/2021 Schvaľuje návrh rozpočtu Nákladov a výnosov na rok 2021 vrátane pozmeňujúcich 

návrhov, navýšenie plánovenej sumy v oblasti 1., časť 5 ca. Semináre, školenia (domáce aj 

zahraničné) na 3000€ a v oblasti 3, časť 1i (pretekár Piliar Marko) na 3000€ a časť 1j (Václavík 

Lukáš) na 3000€. 

33/2021 Riadne členstvo novým kolektívnym členom, HC Bulls Vranov  

34/2021 Návrh, ktorým ukladá všetkým kolektívnym i individuálnym členom SKRZ prekladať 

návrhy na úpravy existujúcich predpisov a smerníc v štandardnej forme. 

35/2021 Návrh, ktorým ukladá predsedovi a hospodárovi SKrZ uložiť finančné prostriedky SKrZ 

v celkovej výške 240 000€ na 3 termínové vklady po 80 000€ s viazanosťou 24, 36 a 48 mesiacov 

v J&T banke. 

 

3. Ukladá 

 

36/2021 Klubom do 30.6.2021, ak to tak doteraz neurobili, v súvislosti s novým zákonom 

č.364/2018 aktualizovať údaje v registri mimovládnych neziskových organizácií. 

"Občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov vzniknuté do 31. 

decembra 2018 majú v tejto súvislosti  povinnosť oznámiť MV SR  do 30. júna 2019 aktuálne 

údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, 

adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu              

s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch 

štatutárneho orgánu. Toto oznámenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým 

počtom členov štatutárneho orgánu, aký je  potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť 

podpisov musí byť úradne osvedčená." 

37/2021 Ukladá VV zabezpečiť odstránenie zistených a zverejnených nedostatkov                                 

v správach KK1/2020, 2/2020  a 1/2021 do 31.8.2021 

 

4.Odporúča 

 

38/2021 Odporúča zriadiť pracovnú skupinu  zo zástupcov klubov s cieľom vypracovania spôsobu 

financovania súťaží SP.  

 

 

V Zvolene, 26.6.2021  

Uznesenie zapísala návrhová komisia v zložení   

 

...........................                                  ..........................                                 ............................. 

Ivan Horváthová                                   Júlia Čekovská                                  Zuzana Petríková 














