
 

Zápisnica z online video zasadnutia VV SKrZ konaného dňa 27.04.2021 

 

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. Reprezentačné oblečenie 

3. Príprava Výročnej správy a rozpočtu SKrZ pre rok 2021 

4. Príprava Valného zhromaždenia SKrZ 

5. Oponentúry 2021 

6. Reprezentačné sústredenie SKrZ 2021 

7. Previerky SKrZ 2021 a školenie rozhodcov, DRO 

8. Úhrada administratívnych nákladov za účelom vybavenia víz a prechodného pobytu pre 

K. Aksenova 

9. Schválenie zápisníc TK a nahradenie papierových členských preukazov 

10. Rôzne 

11. Záver 

 

K bodu č. 1 – Otvorenie 

 

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

bodmi rokovania.  

 

K bodu č. 2 – Reprezentačné oblečenie 

 

Uznesenie č. 14/2021: VV SKrZ poveruje GS vystavením objednávky a objednaním repre oblečenia 

v celkovej sume 1939,44 EUR. Jedna sada bude pozostávať z 3 tričiek, teplákovej súpravy a vesty. 

Repre oblečenie bude zabezpečené pretekárom, ktorí spĺňajú podmienky a sú zaradení                               

do reprezentačného družstva SKrZ (podľa návrhu TMK). Vizuál reprezentačného oblečenia pripravila 



 

firma ATAK, výrobné družstvo so sídlom v Prešove. Výrobu oblečenia zabezpečí rovnako firma 

ATAK, výrobné družstvo. VV SKrZ poveruje LL prípravou preberacieho / odovzdávacie protokolu, 

v ktorom budú zadefinované všetky podmienky používania reprezentačného oblečenia.  

Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0 

Z: ZD, GS, LL, T: 15.05.2021 

 

K bodu č. 3 – Príprava Výročnej správy a rozpočtu SKrZ pre rok 2021 

 

Informácia: VV SKrZ berie na vedomie aktuálny stav príprav čiastkových podkladov do Výročnej 

správy SKrZ. Termín na zaslanie všetkých podkladov ostáva nezmenený, t.j. 30.4.2021. Predseda VV 

SKrZ zaslal na jednotlivé komisie požiadavku o dodanie predpokladaného rozpočtu nákladov na ich 

činnosť. Ku dňu konania zasadnutia VV SKrZ zaslali svoje návrhy Disciplinárna komisia, Technická 

komisia, Kontrolná komisia, Rozhodcovská komisia a Komisia pre riešenie sporov.                             

Trénersko – metodická komisia, zašle plán nákladov do 15.5.2021. 

 

K bodu č. 4 – Príprava Valného zhromaždenia SKrZ 

 

Uznesenie č. 15/2021: VV SKrZ predbežne stanovil termín konania Valného zhromaždenia                     

na 26.6.2021. Oznámenie o konaní VZ bude zaslané klubom a zverejnené na internetovej stránke 

SKrZ 30 dní pred jeho konaním. V prípade ak epidemiologická situácia neumožní uskutočnenie VZ  

vo vyššie uvedenom termíne, VV SKrZ oznámi nový dátum jeho konania. 

Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0 

Z: VV SKrZ, GS, T: priebežne 

 

K bodu č. 5 – Oponentúry 2021 

 

Uznesenie č. 16/2021: VV SKrZ stanovil termín konania Oponentúr na 28.5.2021. Uskutočnia sa 

online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM. ZD pripraví pozvánku a následne ju GS po doplnení 

pošle pretekárom, resp. zákonným zástupcom pretekárov a trénerom. Oponentúr sa povinne zúčastnia 

pretekári a tréneri, v prípade záujmu aj zákonní zástupcovia pretekárov a predsedovia klubov. 

Videohovory sa budú nahrávať a archivovať na sekretariáte SKrZ. 

Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0 

Z: ZD, GS, T: 30.4.2021 

 

K bodu č. 6 – Reprezentačné sústredenie SKrZ 2021 

 

Uznesenie č. 17/2021: Reprezentačné sústredenie sa uskutoční v dňoch 13. – 19.6.2021 v Pezinku. 

TMK v spolupráci s GS pripravia pozvánky, návratky a všetky potrebné dokumenty, ktoré budú 

zaslané nominovaným pretekárom a trénerom. Účasť na sústredení bude potrebné potvrdiť                         

do 15.5.2021. Trénerské vedenie zabezpečí O. Tataurov a V. Vladimirov, baletnú prípravu                         

L. Hlaváček a fyzio L. Somogyiová. TMK bude monitorovať situáciu ohľadom pandemických 

opatrení a v priebehu mája upresní podmienky účasti na sústredení. Ak to opatrenia budú vyžadovať, 

sústredenie sa uskutoční v tzv. bubline za striktných pravidiel. Náklady za účasť na sústredení 

nominovaným pretekárom, činovníkom SKrZ a trénerom hradí SKrZ v plnom rozsahu okrem 

cestovného. SKrZ uhrádza ubytovanie, stravu, náklady na ľadovú plochu, trénerské služby pozvaných 

Ruských trénerov, baletného trénera, fyzioterapeuta a zdravotníka. Ruským trénerom SKrZ uhradí aj 



 

polovicu nákladov za letenky z Ruska na Slovensko a späť. Cestovné náklady si hradia účastníci 

sústredenia.  

Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0 

Z: ZD, GS, T: 15.5.2021 

 

K bodu č. 7 – Previerky SKrZ 2021 a školenie rozhodcov, DRO 

 

Uznesenie č. 18/2021: Previerky sa uskutočnia v dňoch 7. – 8.8.2021. V tomto termíne sa zároveň 

uskutoční aj pretestovanie rozhodcovského systému (oboch setov) a školenie rozhodcov, data / video 

operátorov. TK zabezpečí, aby vo vyššie uvedenom termíne boli na mieste konania previerok 

dostupné obe kompletné sady rozhodcovského systému aj s obsluhou a zároveň informovať o tejto 

skutočnosti kompetentné osoby. Do konania previerok je potrebné nahlásiť TK stav techniky. VV 

SKrZ poveruje VČ prípravou návrhu panelu rozhodcov a technického panelu, JČ a RK prípravou 

oznamu o konaní školenia rozhodcov a DRO a GS zverejniť oznam o konaní previerok a školenia na 

internetovej stránke SKrZ. VV SKrZ zároveň dáva za úlohu GS zistiť možnosti usporiadania 

previerok na ZŠ O. Nepelu v Bratislave, resp. na ZŠ V. Dzurillu v Bratislave. 

Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0 

Z: ZD, JČ, VČ, GS, T: priebežne 

 

K bodu č. 8 – Úhrada administratívnych nákladov za účelom vybavenia víz a prechodného 

pobytu pre K. Aksenova 

 

Uznesenie č. 19/2021: V prípade, ak v procese podávania žiadosti o víza alebo prechodný pobyt                  

pre K. Aksenova (partner A. Šimovej v tancoch na ľade) vzniknú SKrZ v nasledujúcom období 

náklady spojené s povinnou úhradou administratívnych a správnych poplatkov, kolkov, úradných 

prekladov a za služby sprostredkovateľskej spoločnosti, všetky tieto náklady uhradí SKrZ. 

Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0 

Z: JB, T: priebežne 

 

K bodu č. 9 – Schválenie zápisníc TK a nahradenie papierových členských preukazov 

 

Uznesenie č. 20/2021: VV SKrZ schvaľuje znenie zápisníc TK1/2021 a TK2/2021 a zároveň dáva                    

za úlohu GS zverejniť zápisnice na internetovej stránke SKrZ. 

Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0 

Z: JČ, GS, T: ihneď 

 

Uznesenie č. 21/2021: TK pripraví informáciu o tom, akou formou nahradiť papierové členské 

preukazy a zároveň pripraví zoznam a návrh na zmenu všetkých dokumentov SKrZ, v ktorých sa 

nachádza slovné spojenie „členský preukaz“ a nahradí ho novým termínom, resp. odkazom na ISŠ 

MŠVVaŠ SR. 

Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0 

Z: JČ, T: priebežne 

 

 

 

 



 

K bodu č. 10 - Rôzne 

 

Uznesenie č. 22/2021: VV SKrZ týmto ruší uznesenia č. 8/2021, 61/2020 a 87/2020 ohľadom repre 

ľadov a ich objednávania. SKrZ nebude objednávať žiadne ďalšie repre ľady. 

Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0 

Z: GS, T: ihneď 

 

Uznesenie č. 23/2021: VV SKrZ týmto ruší Uznesenie č. 69/2020 týkajúce sa Zmlúv 

o profesionálnom vykonávaní športu pre E. Doboszovú, A. M. Filcovú, O. Kubačáka                                    

a M. Piliara. VV SKrZ zároveň ruší uznesenie č. 98/2020 týkajúce sa dodatkov k zmluvám a Zmluvy 

o profesionálnom vykonávaní športu pre. J. Galbavého. VV SKrZ ďalej ruší uznesenia č. 2/2021                   

a č. 6/2021. Uznesenia sa rušia vzhľadom k situácii, že na vykonávanie športovej tréningovej činnosti 

už nie je potrebná Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu. VV SKrZ dáva za úlohu LL 

informovať vyššie menovaných pretekárov a zabezpečiť ich odhlásenie zo všetkých inštitúcií.  

Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0 

Z: LL, T: 30.4.2021 

 

Uznesenie č. 24/2021: VV SKrZ schvaľuje spoluprácu medzi SPR media, s.r.o. a SKrZ počas konania 

Majstrovstiev sveta v krasokorčuľovaní v termíne 23.3.2021 až 28.3.2021 za účelom ich propagácie   

na sociálnych sieťach SKrZ. 

Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0 

Z: JB, GS, T: ihneď 

 

Uznesenie č. 25/2021: VV SKrZ schválil úhradu faktúr: Orange – telekomunikačné služby za obdobie 

01/2021 až 04/2021, Slovanet – internetové pripojenie na sekretariáte SKrZ za obdobie 01/2021 až 

04/2021, Forespo Dunaj – prenájom kancelárskych a nebytových priestorov SKrZ, DOXX – stravné 

lístky pre GS, Nika Dizajn s.r.o. – účtovné služby za obdobie 01/2021 až 03/2021. 

 

K bodu č. 11 – 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 


