Uznesenia z online – emailovej komunikácie členov VV SKrZ v dňoch 15.5.2021 až 22.6.2021

Členovia VV SKrZ s hlasom rozhodujúcim:
Jozef Beständig – predseda SKrZ
Vladimír Čuchran – člen VV SKrZ
Zuzana Drnzíková – člen VV SKrZ
Lýdia Lackovičová – člen VV SKrZ
Ďalší účastníci:
Csaba Kürti – Generálny sekretár SKrZ
Júlia Čekovská – predseda TK SKrZ
Na prijatie uznesenia je potrebné jeho schválenie nadpolovičnou väčšinou členov VV SKrZ.
Zoznam prijatých uznesení:

Uznesenie č. 36/2021: VV SKrZ poveruje GS vystavením objednávky a objednaním repre viest
v celkovej sume 732 EUR. Repre vesty budú zabezpečené pretekárom, ktorí spĺňajú podmienky
a sú zaradení do reprezentačného družstva SKrZ (podľa návrhu TMK). Vizuál reprezentačnej vesty
pripravila firma ATAK, výrobné družstvo so sídlom v Prešove. Výrobu vesty zabezpečí rovnako
firma ATAK, výrobné družstvo.
Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0
T: ihneď, Z: GS
Uznesenie č. 37/2021: VV SKrZ schvaľuje účasť GS na konferencii “Good Governance in Sport“.
Projekt je spolu-financovaný programom Európskej komisie – Erasmus+. Projekt sa zameriava
na hľadanie spôsobov analýzy, zhromažďovania a podporovania postupov pre správne zviditeľnenie
prijatých rozhodnutí zainteresovaných strán a transparentnosti verejného financovania športových
inštitúcií. Cieľom konferencie #GoodGovernanceSport je predstaviť výsledky projektu – výskum,
publikácie, “self-learning platform”, mobility a medzinárodné aktivity uskutočnené v priebehu
projektu. Budeme diskutovať a analyzovať aj možnosti a potreby budúcej spolupráce a projektov
v rámci tejto témy. Náklady na akciu (cestovné, ubytovanie a strava) hradí priamo projekt Erasmus +,
cestovné na základe refakturácie. Uvedené podmienky sa nachádzajú aj v zmluve o projekte.
GS po pracovnej ceste spracuje pre VV správu do 7 dní po príchode z akcie.
Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0
T: priebežne, Z: GS
Uznesenie č. 38/2021: VV SKrZ schvaľuje fotenie profesionálnym fotografom za 690 EUR bez DPH
(cena s DPH 828 EUR), ktoré sa uskutoční dňa 16.6.2021 v Pezinku počas sústredenia SKrZ. Fotenie
bude zamerané na propagáciu reprezentačného sústredenia a nového reprezentačného oblečenia.
VV SKrZ zároveň schvaľuje úhradu nákladov za ubytovanie, stravu a cestovné pre 2 koordinátorky
z tímu SPR media (podľa platnej Ekonomickej smernice SKrZ).
Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0
Uznesenie č. 39/2021: VV SKrZ schvaľuje znenie trénerských zmlúv a dohôd a týmto poveruje
LL ich ditribúciou elektronickou poštou.
Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0
T: 31.5.2021, Z: LL

Uznesenie č. 40/2021: VV SKrZ schvaľuje znenie Preberacieho – odovzdávacieho protokolu
k reprezentačnému oblečeniu. Oblečenie obdržia členovia reprezentačného družstva, kde odsúhlasený
protokol
podpíšu
pretekári
a zákonní
zástupcovia
pretekárov.
Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0
T: 13.06.2021, Z: GS, LL
Uznesenie č. 41/2021: VV SKrZ súhlasí s uskladnením zväzovej rozodcovskej techniky v externom
sklade v Žiline a takisto súhlasí aj s úhradou poplatkov za jeho poistenie, prevoz, naskladnenie
a úhradou skladného formou mesačného paušálneho poplatku. VV SKrZ zároveň súhlasí s úhradou
poplatku za analýzu technickej poruchy dvoch počítačov, ktoré sú súčasťou rozhodcovskej techniky,
ktorá bude uskladnená v Žiline.
Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0
T: ihneď, Z: GS, JČ
Uznesenie č. 42/2021: VV SKrZ požiadali kluby Skating Dream DRJ Vranv Bulls, Skate Žilina,
Kraso Trenčín a KK Iskra Banská Bystrica o možnosť účasti dvoch zástupcov na VZ SKrZ konaného
dňa 26.6.2021 vo Zvolene. VV SKrZ všetky žiadosti schválil a poveruje GS informovať zástupcov
klubov.
Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0
T: ihneď, Z: GS
Uznesenie č. 43/2021: VV SKrZ na základe informácie klubov KŠK Slovan Bratislava a KK Ondreja
Nepelu Slovan Bratislava o ich vzájomnej dohode súhlasí s prechodom všetkých práv a povinností
klubu KŠK Slovan Bratislava voči SKrZ na klub KK Ondreja Nepelu Slovan Bratislava.
Za: 4, Proti: 0, Zdržali sa: 0
T: ihneď, Z: VV SKrZ

Zapísal: Csaba Kürti, Generálny sekretár SKrZ
Správnosť zápisnice potvrdil: Ing. Jozef Beständig, predseda VV SKrZ

