
 

Zápisnica z online video zasadnutia VV SKrZ konaného dňa 26.10.2021 

 
Prítomní s hlasom rozhodujúcim: 
Jozef Beständig – predseda SKrZ (JB) 
Vladimír Čuchran – člen VV SKrZ (VC) 
Katarína Nagy – člen VV SKrZ (KN) 
Lýdia Lackovičová – člen VV SKrZ (LL) 
Júlia Čekovská – člen VV SKrZ (JC) 
 
Neprítomný: 
0 
 
Ďalší prizvaní: 
Csaba Kürti – Generálny sekretár SKrZ (GS) 
Jaroslav Burian – kontrolór SKrZ 
 
VV SKrZ je uznášaniaschopný pričom na prijatie uznesení je potrebná nadpolovičná väčšina 
prítomných členov VV SKrZ.  
Prítomní: 5  
Neprítomný: 0 
 
Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 
2. Four Nationals Championships 
3. Vyúčtovanie dotácií ISU (ISU C Contribution, ISU Exceptional Contribution) 
4. Nepela Memorial 2022 
5. Development programy ISU 
6. Zoznam pretekárov, ktorý splnili TES pre aktuálnu sezónu 
7. Školenia a certifikácie TS, DRO 
8. Rôzne 
9. Záver 
 
Zasadnutie pokračovalo mailovou komunikáciou členov VV od 27. 10. do 15. 11. 2021.  
 

K bodu č. 1 – Otvorenie 
 

Jozef Beständig privítal prítomných a otvoril online zasadnutie. Prítomných oboznámil s jednotlivými 
bodmi rokovania, ktorí zároveň súhlasili aj s vyhotovením záznamu zo zasadnutia. 
 

K bodu č. 2 – Four Nationals Championships 
 

JČ a GS informovali prítomných o aktuálnom stave príprav podujatia ako aj propozícií súťaže. VČ 
informoval VV SKrZ, že jeden z hotelov, v ktorých by mali byť ubytované výpravy je aktuálne 
zatvorený. VV SKrZ dáva za úlohu GS poslať žiadosť o písomné stanovisko do všetkých hotelov, či 
a za akých podmienok budú vedieť zabezpečiť potrebné ubytovacie a stravovacie kapacity. Predbežný 
počet účastníkov podujatia zo všetkých štyroch krajín (Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko) je 147. 



 

VV SKrZ si dáva za úlohu pravidelne sledovať pandemickú situácia a zároveň konzultovať s ďalšími 
federáciami možné riziká organizácie podujatia, t.j. či sa podujatie uskutoční v režime OTP alebo len 
pre zaočkovaných a za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení. 
Z: VV SKrZ, T: priebežne 
 

K bodu č. 3 – Vyúčtovanie dotácií ISU (ISU C Contribution, ISU Exceptional Contribution) 
 

JB a GS informovali prítomných, že podklady k vyúčtovaniu ISU C Contribution v sume 25 000 USD 
a ISU Exceptional Contribution v sume 10 000 USD sú pripravené a po kontrole budú zaslané na ISU. 
Z: JB, GS, LL, T: 1.11.2021 
 

K bodu č. 4 – Nepela Memorial 2022 
 

VV SKrZ sa zhodol na tom, že po dvoch rokoch absencie je dôležité zorganizovať medzinárodnú 
súťaž Nepela Memorial v roku 2022 a požiadať ISU o opätovné zaradenie do sériu ISU Challenger. 
VV SKrZ bude sledovať ISU Communications s výzvou na zaslanie prihlášky. Potenciálne termíny                     
na organizáciu súťaže boli určené 22.-24.9.2022 alebo 29.9.-1.10.2022. VV SKrZ si dáva za úlohu 
kontaktovať hotel Lindner za účelom zabezpečenia ubytovacích a stravovacích kapacít a ZŠ O. Nepelu 
za účelom prenájmu ľadovej plochy a priestorov. 
Z: VV SKrZ, T: priebežne 
 

K bodu č. 5 – Development programy ISU 
 

VV SKrZ poveruje KN sledovaním zverejnených Communications na internetovej stránke ISU, 
ohľadom párových seminárov pre športové dvojice a tance na ľade. Po zverejnení informácií o týchto 
seminároch budú vybraní vhodní pretekári a zaslané potrebné formuláre a prihláška. 
Z: KN, T: priebežne 
 

K bodu č. 6 – Zoznam pretekárov, ktorý splnili TES pre aktuálnu sezónu 
 

VV SKrZ poveruje LL prípravou dodatkov k reprezentačným zmluvám na základe splnenia TES                                 
na medzinárodných podujatiach. VV SKrZ zároveň poveruje KN zaslať LL zoznam pretekárov, ktorí 
už aktuálne TES majú splnené a aktualizáciou tabuľky sledovania pretekárov po medzinárodnej súťaži 
Tirnavia Ice Cup 2021 v Trnave.  
Z: LL, KN, T: priebežne 
 

K bodu č. 7 – Školenia a certifikácie TS, DRO 
 
VV SKrZ dáva za úlohu JČ a KN sledovať termíny certifikácií a recertifikácií na internetovej stránke 
ISU a po zverejnení informácií o konaní seminárov informovať VV SKrZ a Rozhodcovskú komisiu  
za účelom zabezpečenia včasného zaslania prihlášok. 
Z: JČ, KN, T: priebežne 
 

K bodu č. 8 – Rôzne 
 

Uznesenie č. 96/2021: VV SKrZ súhlasí s úhradou nákladov na zabezpečenie špeciálneho testovania 
výbušnosti a lokomócie pre pretekárov reprezentačných družstiev, ktoré sa uskutoční v sobotu, 



 

23.10.2021 na ZŠ O. Nepelu v Bratislave. SKrZ uhradí náklady za ľadovú plochu (1-2 hodiny), 
náklady osobe, ktoré testovanie uskutoční a mimobratislavským pretekárom cestovné náklady                    
za použitie AUV v súlade s ES SKrZ. 
Za: 5, Proti: 0, Zdržali sa: 0, T: 23.10.2021, Z: LL, JB, KN 
 
Uznesenie č. 97/2021: ŠD M. Mušková / O. Kubačák bola vybraná do CoE programu z podstatnej 
časti hradeného ISU. ISU uhradí pretekárom tréningový proces v dĺžke cca 1 mesiac a ubytovanie, 
trénerovi približne 2/3 nákladov na ubytovanie (predbežná informácia po on-line rozhovore                         
s riaditeľkou developmentu ISU - p. Susannou Rakhamo). VV SKrZ sa uzniesol, že zvyšné náklady na 
ubytovanie trénera a cestu AUV uhradí SKrZ, stravné si hradia pretekári a tréner. 
Za: 5, Proti: 0, Zdržali sa: 0, T: priebežne, Z: JB, KN 
 
Uznesenie č. 98/2021: VV SKrZ súhlasí s úhradou nákladov pre Katarínu Kelschovú za práce                              
na spracovanie databázy pre nový ISU systém, ktorý má postupne úplne nahradiť pôvodný ISU Calc 
systém, v rozsahu 430 EUR podľa tabuľky, ktorú s rozpisom prác zaslala K. Kelschová predsedovi 
SKrZ. 
Za: 5, Proti: 0, Zdržali sa: 0, T: ihneď, JB, LL 
 
Uznesenie č. 99/2021: VV SKrZ súhlasí s úhradou nákladov pre Katarínu Kelschovú za uskladnenie 
rozhodcovskej techniky v mesiacoch september – október 2021 vo výške 50 EUR/mesiac.  
Za: 5, Proti: 0, Zdržali sa: 0, T: ihneď, JB, LL 
 
Uznesenie č. 100/2021: VV SKrZ na návrh predsedu SKrZ Jozefa Beständiga, súhlasí s čerpaním 
štvrtej časti príspevku vo výške 2.500 EUR z rezervy určenej pre TP M. S. Pucherová / N. Lysak. VV 
SKrZ zároveň poveruje hospodára, LL, k príprave dodatku k reprezentačnej zmluve menovaných. Za: 
5, Proti: 0, Zdržali sa: 0, Z: LL, KN, T: ihneď 
 
Uznesenie č. 101/2021: VV SKrZ na základe Zmluvy o spolupráci so Slovenskou asociáciou 
univerzitného športu pri organizovaní a zabezpečení účasti športovcov- Akademických reprezentantov 
na Svetovú zimnú univerziádu 2021, ktorá sa koná v Lucerne v termíne 11.-21.12.2021, súhlasí 
s čerpaním nákladov  vo výške 1.600 EUR pre TP M. S. Pucherová / N. Lysak. Podmienkou čerpania 
týchto nákladov pre  TP M. S. Pucherová / N. Lysak  je do 7 dní od skončenia Univerziády zaslať 
hospodárovi SKrZ, LL, doklady a vyúčtovanie nákladov spojených s touto akciou. VV SKrZ zároveň 
schvaľuje úhradu cestovných nákladov na Univerziádu pre M. S. Pucherovú, N. Lysaka  L. Csolleya. 
Tieto náklady budú následne preplatené zo Slovenskej asociácie univerzitného športu. VV SKrZ 
zároveň poveruje hospodára, LL, k príprave dodatku k reprezentačnej zmluve menovaných. Za: 5, 
Proti: 0, Zdržali sa: 0, Z: LL, T: ihneď 
 
Uznesenie č. 102/2021: VV SKrZ súhlasí s úhradou letenky pre Andreu Simančíkovú na 
medzinárodný pretek ISU Volvo Open Cup, ktorý sa koná v Rige v termíne 3. – 7.11.2021 za účelom 
účasti ako rozhodkyňa.  
Za: 5, Proti: 0, Zdržali sa: 0, Z: JB, LL 
 
Uznesenie č. 103/2021: VV SKrZ súhlasí s preplatením nákladov na cestu vlakom a nákladov na RT 
PCR test pre Hedvigu Fialkovú na medzinárodný pretek Budapest Trophy 2021, konaného 
v Budapesti v termíne 14. – 17.10.2021 za účelom účasti ako rozhodkyňa.  



 

Za: 5, Proti: 0, Zdržali sa: 0, Z: JB, LL 
 
Uznesenie č. 104/2021: VV SKrZ schvaľuje presun finančných prostriedkov Nicole Rajičovej 
schválených na použitie na medzinárodné súťaže vo výške 2.000 EUR na použitie pri zabezpečení 
športovej prípravy reprezentanta v kalendárnom roku 2021. VV SKrZ zároveň poveruje hospodára, 
LL, k príprave dodatku k reprezentačnej zmluve Nicole Rajičovej vyplývajúceho z tohto Uznesenia.   
Za: 5, Proti: 0, Zdržali sa: 0, T: ihneď, LL 
 
Uznesenie č. 105/2021: VV SKrZ súhlasí s preplatením cestovných nákladov, súhlasí s preplatením 
nákladov na použitie súkromného motorového vozidla pre Vladimíra Čuchranana na medzinárodný 
pretek Icechallenge 2021, konaného v Grazi v termíne 11. – 14.11.2021 za účelom účasti ako 
rozhodca.  
Za: 5, Proti: 0, Zdržali sa: 0, Z: JB, LL 
 
 
 

K bodu č. 9 – Záver 
 
Jozef Beständig, predseda VV SKrZ poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie ukončil. 
 
 
 
 

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


