Zápisnica z online video zasadnutia VV SKrZ konaného dňa 21.01.2021
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. Plnenie rozpočtu, čerpanie PUŠ
3. Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021
4. Možnosti korčuľovania na Slovensku za aktuálnych podmienok a obmedzení
5. Predĺženie zmlúv o profesionálnom vykonávaní športu
6. Rôzne
7. Záver

K bodu č. 1 – Otvorenie
Jozef Beständig privítal prítomných a otvoril online zasadnutie. Prítomných oboznámil s jednotlivými
bodmi rokovania.
K bodu č. 2 – Plnenie rozpočtu, čerpanie PUŠ
L. Lackovičová oboznámila prítomných o stave čerpania finančného príspevku PUŠ MŠVVaŠ SR
za rok 2020. Aktuálne majú nevyčerpané prostriedky 2 kluby (vyúčtovanie v štádiu riešenia),
z príspevku za nezrealizované sústredenia pre víťazov MSR 2020 majú nevyčerpané prostriedky
2 pretekári (v štádiu riešenia). Finančné prostriedky z príspevku na prípravu športovca nemajú
vyčerpané N. Rajičová (v štádiu riešenia) a L. Jacková, V. Šelmeková.
Uznesenie č. 1/2021: VV SKrZ schvaľuje vypracovanie dodatku k repre zmluvám o spolupráci
pri zabezpečení športovej prípravy reprezentantov pre L. Jackovú a V. Šelmekovú, ktorého predmetom

bude predĺženie lehoty čerpania príspevku. Vyúčtovanie o použití finančných prostriedkov je potrebné
zdokladovať najneskôr do 28.2.2021.
Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0
Z: LL, T: ihneď
K bodu č. 3 – Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021
VV SKrZ vzal na vedomie informáciu predsedu VV o výške finančného príspevku, ktorej suma
predstavuje 267 230 EUR. Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2021 bola
podpísaná predsedom VV SKrZ a zaslaná na sekciu športu MŠVVaŠ SR.
K bodu č. 4 – Možnosti korčuľovania na Slovensku za aktuálnych podmienok a obmedzení
SKrZ naďalej monitoruje situáciu ohľadom epidemiologických opatrení a možností trénovania, resp.
korčuľovania aspoň z krátkodobého hľadiska a pripraví manuál, akým spôsobom zažiadať o výnimku
na krátkodobé športové podujatie, aby aspoň kluby v mestách, v ktorých sa zimné štadióny nezatvorili
mohli zúčastniť krátkodobého tréningového procesu.
Z: ZD, T: priebežne
K bodu č. 5 – Predĺženie zmlúv o profesionálnom vykonávaní športu
Uznesenie č. 2/2021: V prípade pretrvávajúcich obmedzení, počas ktorých je možné trénovanie len
na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, VV SKrZ schvaľuje ich predĺženie dodatkom
k zmluve na mesiac február 2021 pre E. Doboszovú, O. Kubačáka a J. Galbavého. Nakoľko M. Piliar
a A. M. Filcová kvôli zraneniu aktuálne nemôžu trénovať, ich zmluvy predĺžené nebudú. Po zlepšení
zdravotného stavu budú ich zmluvy obnovené.
Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0
Z: LL, ZD, T: ihneď
K bodu č. 6 – Rôzne
Uznesenie č. 3/2021: SKrZ týmto uznesením modifikuje uznesnie č. 61/2020, ktoré ostáva v platnosti.
SKrZ bude aj naďalej objednávať a hradiť náklady za prenájom ľadovej plochy pre N. Rajičovú
v priestoroch ZŠ V. Dzurillu v Bratislave, prípadne aj na ZŠ O. Nepelu z prostriedkov olympijskej
solidarity MOV, resp. z prostriedkov TOP teamu MŠVVaŠ SR.
Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0
Z: GS, LL, T: priebežne
Uznesenie č. 4/2021: L. Lackovičová informovala členov VV o stave zostavenia pracovnej skupiny
na prepracovanie návrhu Ekonomickej smernice, ktorá bola predložená na VZ SKrZ v septembri 2020.
Pani Lackovičová v spolupráci s pani Poljakovou, členkou Kontrolnej Komisie SKrZ, pripravia
finálne znenie návrhu ES, ktorá bude následne rozposlaná na pripomienkovanie členským klubom.
Zároveň bude klubom poskytnutá informácia, akým spôsobom a akou formou bude potrebné zasielať
pripomienky.
Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0
Z: LL, T: 28.2.2021

Informácia: J. Čekovská informovala prítomných o progrese pri zisťovaní cenových ponúk
na vypracovanie komplexného informačného systému SKrZ (t.j. internetová stránka, nový registračný
systém, elektronické prihlasovanie na preteky a testy, hodnotenie slovenského pohára, intranet a pod.).
Rokovania s externými spoločnosťami stále prebiehajú. Nový informačný systém by mal nahradiť
všetky aktuálne používané, resp. nahradiť papierovú komunikáciu, manuálnu prácu a tým skvalitniť
spracovávanie administratívy a eliminovať chyby a nedostatky v evidenciách.
Z: JČ, T: priebežne
Informácia: V. Čuchran v súvislosti s pripravovaným ISU JGP Košice 2021 informoval prítomných
o aktuálnych podmienkach v Steel Aréne v Košiciach a o zmene jej manažmentu. Pán Čuchran bude
inciovať stretnutie za účelom dohodnutia podmienok poskytnutia ľadovej plochy a priestorov
s aktuálnym vedením arény a takisto aj so zastúpením mesta Košice. Následne budú oslovené ďalšie
subjekty za účelom zabezpečenia ubytovacích kapacít a služieb.
Z: VČ, GS, T: priebežne
Informácia: J. Čekovská informovala prítomných o podmienkach možnosti organizácie
medzinárodných majstrovstiev SR v Spišskej Novej Vsi. VV SKrZ poveruje pána Čuchrana navštíviť
priestory ZŠ a následne na ďalšom zasadnutí poskytnúť info VV SKrZ.
Z: JČ, VČ, T: priebežne
Uznesenie č. 5/2021: VV SKrZ dáva za úlohu pripraviť ZD menný zoznam pretekárov
reprezentačného družstva a výberu, pre ktorých bude objednané reprezentačné oblečenie a takisto
zistiť potrebné miery. Následne zabezpečiť k nahliadnuiu návrh a vizualizáciu oblečenia (t.j. tepláková
súprava, vesta, tričko a následne bunda).
Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0
Z: ZD, VČ, T: ihneď
K bodu č. 7 – 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

