Zápisnica č. 7/2022
z online zasadnutia VV SKrZ konaného dňa 3. 8. 2022
Prítomní s hlasom rozhodujúcim:
Jozef Beständig – predseda SKrZ (JB)
Katarína Nagy – člen VV SKrZ (KN)
Vladimír Čuchran- člen VV SKrZ (VČ)
Prizvaní :
Lucia Vozárová, GS
Jaroslav Burian, kontrolór SKrZ
Júlia Čekovská, TK
Neprítomní:
VV SKrZ je uznášaniaschopný pričom na prijatie uznesení je potrebná nadpolovičná väčšina
prítomných členov VV SKrZ.
Prítomní: 3
Neprítomní: 0
Program zasadnutia :
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Prerokovanie námietok k prestupom a prerokovanie žiadostí o prešetrenie registrácií
4. Postup prác s novým webom pred finálnym spustením
5. Schválenie Nominačných kritérií (MS, ME, MS-J, JGP, CHS) navrhnutých TMK
6. Schválenie kritérií pre zaradenie do Reprezentačných družstiev, sezóna 2022/2023
7. Schválenie úhrady drobného hmotného majetku
8. Schválenie úhrady letenky a cestovného poistenia pre pani H. Fialkovú, JGP Courchevel
9. Schválenie úhrady nákladov SPR media, Previerky 2022
10. Tréningové denníky
11. Poverenie TMK a RK na vypracovanie plánu súťaží pretekárov Repre družstiev
12. Poverenie TMK na odporúčanie čerpania druhej polovice dotácií po Previerkach 2022
13. Návrh nominácií TMK na JGP po Previerkach 2022
14. Náplne programov pre sezónu 2022/2023
15. Diskusia
16. Záver

K bodu 1./ Otvorenie
Predseda SKrZ, Jozef Beständig privítal prítomných a otvoril online zasadnutie. Prítomných oboznámil
s jednotlivými bodmi rokovania. Za zapisovateľku určil Luciu Vozárovú , GS.
Vyzval prítomných o predloženie návrhov na zmenu programu a dal o ňom hlasovať.
Hlasovanie : ,,všetci ZA ˮ
Prijaté.

K bodu 2./ Kontrola plnenia uznesení
Uznesenia č. 43, 56, 59, 62, 63
Kontrola plnenia: splnené
Uznesenia č. 57, 58, 60, 61, 64
Kontrola plnenia : v plnení
Kontrolu uznesení berie VV na vedomie.

K bodu 3./ Prerokovanie námietok k prestupom a prerokovanie žiadostí
o prešetrenie registrácií
JB oboznámil prítomných s námietkami, ktoré boli doručené na SKrZ proti rozhodnutiam TK
o prestupoch 2022.
Na SKrZ prišli 3 námietky v termíne spolu s riadne zaplateným poplatkom za podanie námietky
v súlade so Sadzobníkom poplatkov SKrZ.
1. KK Ondreja Nepela Slovan Bratislava: prestup bol zamietnutý TK z dôvodu, že
poplatok k žiadosti o prestup bol uhradený z iného účtu ako účet prijímajúceho klubu.
Oprava úhrady až 20.6.2022.Neboli dodržané náležitosti Prestupového poriadku
SKrZ.
Kontrolór Jaroslav Burian pripomenul povinnosť dodržiavania predpisov, smerníc a pravidiel
SKrZ.
Pán Jozef Beständig sa zdržal hlasovania, kvôli stretu záujmov.
Hlasovanie: : ,,všetci PROTI ˮ( 1 sa zdržal)
Neprijaté.
Námietka KK Nepela Slovan bola jednohlasne zamietnutá.

2. Bibiána Srbecká: prestup zamietnutý TK pre nedodržanie lehoty zaplatenia
prestupového poplatku v zmysle platného Sadzobníka poplatkov SKrZ a nesplnil tak
náležitosti Prestupového poriadku.

Pani Srbecká podala námietku voči rozhodnutiu za 5 osôb, poplatok za vznesenie námietky
bol však uhradený len za jedno rozhodnutie, námietka za jedno rozhodnutie bola podaná
neoprávnene, pretože pani Srbecká nebola účastníkom prestupu, preto sa VV SKrZ
vyjadruje a bude hlasovať len o jednej námietke z piatich podaných proti rozhodnutiu TK
len za pani Bibiánu Srbeckú.
Hlasovanie: : ,,všetci PROTI ˮ
Neprijaté.
Námietka bola jednohlasne zamietnutá.
3. Skating Sports Prešov: dva podané prestupy boli TK zamietnuté z dôvodu nesplnenia
podmienky prestupového obdobia od 1. do 15.6.2022.
Obe žiadosti boli zaslané pred týmto termínom, čím nesplnili náležitosti Prestupového
poriadku.
Skating Sports Prešov podal námietku voči rozhodnutiu.
Hlasovanie: : ,,všetci ZA ˮ
Prijaté.
Námietka bola jednohlasne prijatá.
Klubu Skating Sports PO bolo vyhovené a poplatok za podanie námietky im bude vrátený.

Na SKrZ prišli spolu 4 podnety na prešetrenie a anuláciu registrácií v SKrZ.
VB: nespĺňala vekové kritérium pre registráciu v SKrZ v danom registračnom období.
Nebol dodržaný článok IV. 2a) Registračného poriadku SKrZ o zaslaní kompletne vyplnenej
prihlášky na sekretariát SKrZ a na TK.
Registrácia je neplatná, nemala byť akceptovaná TK, pretože nespĺňala podmienky
registrácie.
EĎ: tak isto nespĺňala vekové kritérium pre registráciu v SKrZ v danom registračnom
období.
A tiež nebol dodržaný článok IV. 2a) Registračného poriadku SKrZ o zaslaní kompletne
vyplnenej prihlášky na sekretariát SKrZ a na TK.
Registrácia je neplatná, nemala byť akceptovaná TK, pretože nespĺňala podmienky
registrácie.
SČ: nebol dodržaný článok IV.2a) Registračného poriadku o zaslaní kompletne vyplnenej
prihlášky.

Registrácia je neplatná, nemala byť akceptovaná TK, pretože nespĺňala podmienky
registrácie.
AŠ: tak ako v predošlých prípadoch nebol dodržaný článok IV.2a) Registračného poriadku
o zaslaní kompletne vyplnenej prihlášky.
Registrácia je neplatná, nemala byť akceptovaná TK, pretože nespĺňala podmienky
registrácie.
Hlasovanie : ,,všetci ZA ˮ
Prijaté
VV SKrZ uznal všetky žiadosti ako oprávnené a požiadal TK o anuláciu registrácií a následné
vymazanie z Registra SKrZ ako aj z Registra fyzických osôb v športe

K bodu 4./ Postup prác s novým webom pred finálnym spustením
JB informoval o tom, že nová stránka bude po kozmetických úpravách, úprave vizuálu
a doladení priečinkov dokumentov spustená.
Termín dokončenia bude koniec augusta.

K bodu 5./ Schválenie Nominačných kritérií(MS. ME, MS-J, JGP, CHS)
JB informoval o potrebe zakomponovania do pripraveného dokumentu podmienky splnenia
kritérií v počte 2x z toho 1x na zahraničnom medzinárodnom ISU preteku a 1x na preteku na
Slovensku pre zaradenie pretekárov do Repre A +Repre B.
Hlasovanie : ,,všetci ZA ˮ
Prijaté.

K bodu 6./ Schválenie kritérií pre zaradenie do Repre družstiev pre sezónu
2022/2023
VČ pripomienkoval výšku celkového skóre pre tanečné páry a navrhol jeho zvýšenie na
minimálne 150 bodov.
Poprosil KN(TMK) o prehodnotenie návrhu s pani Slavkou Grinčovou
Hlasovanie: : ,,všetci ZA ˮ
Prijaté.

K bodu 7./ Schválenie úhrady drobného hmotného majetku
VV SKrZ schválil nákup káblov, predlžovačky a dotykových pier k rozhodcovskej technike.
Hlasovanie: : ,,všetci ZA ˮ
Prijaté.

K bodu 8./ Schválenie úhrady letenky a cestovného poistenia pre pani Hedvigu
Fialkovu
JB dal hlasovať o preplatení nákladov spojených s cestou pani H. Fialkovej ako rozhodkyne do
Courchevelu na JGP.
Hlasovanie: ,,všetci ZA ˮ
Prijaté.

K bodu 9./ Schválenie úhrady nákladov SPR media na Previerky 2022
JB informoval o cenovej ponuke SPR media spojenej s fotením reprezentantov a samotných Previerok.
Hlasovanie: ,,všetci ZA ˮ
Prijaté

K bodu 10./ Tréningové denníky
Bol vytvorený nový vizuál tréningových denníkov, ktorý už bol odoslaný reprezentantom na
vyplnenie.

K bodu 11./Poverenie TMK a RK na vypracovanie zoznamu plánu súťaží
pretekárov z Repre družstiev
VV SKrZ poveril TMK vytvorením Zoznamu plánu súťaží. A vytvorením zdielanej tabuľky.
T: 12. 8. 2022
Z: TMK
Hlasovanie: ,,všetci ZA ˮ
Prijaté

K bodu 12./ Poverenie TMK na odporúčanie čerpania druhej polovice dotácií
po Previerkach 2022
VV SKrZ poveril TMK vypracovaním odporúčania čerpania druhej polovice dotácie pre
reprezentantov po Previerkach 2022 a vytvorením odporúčania zaradenia samoplatcov do
Repre družstiev, odporúčania na uzavretie Reprezentačnej zmluvy a poskytnutí finančnej
podpory.
T: 8. 8. 2022
Z : TMK
Hlasovanie: ,,všetci ZA ˮ
Prijaté

K bodu 13./ Návrh nominácií TMK na JGP po Previerkach 2022
VV SKrZ poveril TMK vytvorením návrhu nominácií na JGP súťaže po uskutočnených
Previerkach.
Hlasovanie: ,,všetci ZA ˮ

Prijaté

K bodu 14./ Schválenie naplní programov pre sezónu 2022/2023
Prebehla diskusia o náplní programom pre jednotlivé kategórie. KN informovala o dôvodoch
zmien v jednotlivých kategóriách.
Hlasovanie : ,,všetci ZA ˮ
Prijaté

K bodu 15./ Diskusia
Prebehla diskusia o príprave a stave zabezpečenia Previerok 2022.

K bodu 16./ Záver
JB poďakoval prítomným a ukončil zasadnutie.

Uznesenia VV SKrZ odsúhlasené na online porade členov VV dňa 3. 8. 2022
Uznesenie č. 65/2022: VV SKrZ rozhodol o troch podaných námietkach proti
rozhodnutiam TK o prestupoch v nasledujúcom znení: Námietka KK Ondrej Nepela Slovan
Bratislava sa zamieta.
Námietka p. Srbeckej sa zamieta.
Námietka Skating Sports Prešov je prijatá.
Za: 2 Zdržali sa: 1 Proti :0

Uznesenie č. 66/2022: VV SKrZ rozhodol o neplatnosti registrácií VB, EĎ, SČ a AŠ do
Registra SKrZ pre nesplnenie náležitostí Registračného poriadku podľa článku IV, odsek 2a).
VV SKrZ poveril TK vymazaním údajov daných osôb z Registra SKrZ a z Registra fyzických osôb
v športe s termínom ihneď.
Za: 3 Zdržali sa: 0 Proti :0

Uznesenie č. 67/2022: VV SKrZ schvaľuje dokument Náplne programov pre sezónu
2022/2023.
Za: 3 Zdržali sa: 0 Proti :0

Uznesenie č. 68/2022: VV SKrZ schvaľuje úradu drobného majetku potrebného na
modernizáciu rozhodcovskej techniky(káble, predlžovačka, dotykové perá) vo výške 153,20 €.
Za:3 Zdržali sa: 0 Proti:0

Uznesenie č. 69/2022: VV SKrZ súhlasí s preplatením nákladov(cestovné poistenie
a cestovný príkaz) pani H. Fialkovej na pretekoch JGP Courchevel , v termíne 24.-27.8.2022.
Za: 3 Zdržali sa : 0 Proti: 0

Uznesenie č. 70/2022: VV SKrZ schvaľuje úhradu nákladov pre SPR media , fotenie
reprezentantov a Previerok 2022 vo výške maximálne 1200€.
Za: 3 Zdržali sa: 0 Proti:0

Uznesenie č. 71/2022: VV SKrZ poveruje TMK vypracovaním Plánu súťaží pretekárov
z Repre družstiev a vytvorením zdielanej tabuľky pre informovanosť RK, TMK a GS.
Termín : 12.8.2022
Za: 3 Zdržali sa: 0 Proti:0

Uznesenie č. 72/2022: VV SKrZ poveruje TMK vytvorením nominácií na JGP súťaže .
Za: 43 Zdržali sa: 0 Proti:0

Uznesenie č. 73/2022: VV SKrZ schvaľuje Smernicu pre zaraďovanie pretekárov do Repre
družstiev pre sezónu 2022/2023.
Za: 3

Zdržali sa: 0 Proti:0

Uznesenie č.74/2022: VV SKrZ schválil zvýšenie platu GS z 1200€ /mesačne brutto na
1400€/mesačne brutto.
Za: 3 Zdržali sa: 0 Proti:0

Informácia : 1. Pani Júlia Čekovská sa k dátumu 31.7.2022 funkcie Členky výkonného výboru
zodpovedného za vnútro-zväzový život, ostáva však ako členka TK za odmenu 250€/mesačne
brutto.

V Bratislave 9. 8. 2022
Zapísal: Mgr. Lucia Vozárová
Správnosť zápisnice potvrdil: Ing. Jozef Beständig, predseda VV SKrZ

