
UZNESENIE Rady predsedov SKrZ  

konanej dňa 22.9.2012 v Ružomberku 
Rada predsedov: 

 
Berie na vedomie: 
1/2012  Správu Mandátnej komisie 
2/2012  Informáciu TK o priebehu registrácie pre sezónu 2012/13. 
3/2012  Nesúhlas predsedkyne VV s dočasným členstvom Jumping Joe v SKrZ. 
4/2012  Kontrolu plnenia uznesení z RP z 10.9.2011. 
5/2012  Kontrolu plnenia uznesení  VZ z 12.5.2012: 

 Nesplnenie úlohy č.19/2012 - vystaviť mandátnu zmluvu na organizovanie 
akýchkoľvek súťaží s priamou finančnou spoluúčasťou SKrZ. Mandátna zmluva musí 
obsahovať všetky náležité organizačné podmienky vrátane rozpočtu a podielu SKrZ 
na ňom.  

 Nesplnenie úlohy č.28/2012 - pripraviť analýzu organizovania JGP,ISU šampionátu s 
dotáciou ISU a predpokladané celkové náklady organizátora 

6/2012  Informáciu o činnosti VV SKrZ od VZ SKrZ 12.5.2012. 
7/2012  Informáciu o stave finančných prostriedkov SKrZ k 15.9.2012.      

 
Schvaľuje: 
8/2012  Zloženie  pracovného predsedníctva (Hrachovcová, Tocziková, Kažimírová), 

mandátovej (Vitek, Poljaková, Macková) a návrhovej (Kelschová, Novacká, Frišo) 
komisie. 

9/2012  Športový kalendár na sezónu 2012/13. 

10/2012 Súťažný poriadok 2012/13. 
11/2012 Schvaľuje zaradenie otvorených Majstrovstiev Slovenska v IK A, B, C od sezóny 

2012/13. 
12/2012 Návrh rozpočtu pre rok 2012. 
13/2012 V prípade získania finančných prostriedkov cez rozvojové programy ISU, ponechať 

SKrZ 30% z celkovo získaných prostriedkov. 
14/2012 Termín VZ na 20.4.2013. 
15/2012 Voľný vstup do hľadiska na MON na registračný preukaz SKrZ. 

 
Ukladá: 
16/2012 Zabezpečiť, aby organizátor MON umožnil na registračný preukaz SKrZ voľný vstup 

do hľadiska. 
T: 30.9.2012       Z: predseda VV SKrZ 

17/2012   Zverejniť na web stránke SKrZ tlačivo Prihláška na výberové konanie  pre 
organizovanie M-SR pre kategórie juniorov, žiakov a nádejí s uvedením termínu 
uzávierky prijímania prihlášok.  
T: do 15.10.2012     Z: VV SKrZ  

18/2012 Organizátorom, v prípade získania finančných prostriedkov cez rozvojové programy 
ISU, poskytnúť SKrZ 30% z celkovo získaných prostriedkov. 
T: do 15 dní po pripísaní finančných prostriedkov na účet SKrZ  Z: sekretár SKrZ 

19/2012    Klubom KK Iskra Banská Bystrica  na 50. ročník GP SNP BB a KK Trnava  na 5. TEIC 
budú dotácie vyplatené za podmienky min. 20% účasti zahraničných pretekárov v 
kategóriách ISU (novices, junior) po predložení  vyúčtovaní na SKrZ.   
T: do 15 dní po ukončení preteku   Z: KK TT, KK Iskra BB  

20/2012 K ďaľším finančným plánom poskytovať vždy informáciu o celkovom objeme 
vybraných prostriedkov na prenájom výpočtovej techniky, objem spotrebovania 
a disponibilných prostriedkov k ďalšej obnove. 
T: VZ 2013      Z: hospodár SKrZ 

21/2012 Pripraviť kalkuláciu nákladov a organizačnej náročnosti zorganizovania seniorských 
MS, ME, MSJ na Slovensku.  
T: 30.9.2012      Z: predseda VV SKrZ 

22/2012 Pripraviť v zmysle Obč.zákonníka organizátorom pretekov financovaných zo SKrZ 
dohodu, kde bude v zmysle schváleného finančného plánu určená max. suma 
fin.prostriedkov na organizovanie súťaže. 



T: 30.9.2012      Z: predseda VV SKrZ 
23/2012 Pripraviť definitívny názov a podmienky Majstrovstiev Slovenska v IK A, B, C 

od sezóny 2012/13. 
T: 31.10.2012      Z: VV a TK SKrZ 

24/2012 Zaslať klubom nedostatky registrácie. 
T: 30.9.2012      Z: TK SKrZ 

25/2012 Zapracovať schválené zmeny v Súťažnom poriadku 2012/13 predloženom k RP TK 
SKrZ: 
T: 31.10.2012      Z: TK SKrZ 
 
I. Organizovanie pretekov Slovenského pohára 
2. Právo účasti 
Po kategóriu st.nádeje môže v rámci jedného preteku SP  pretekár môže súťažiť len v 
jednej kategórii, / sólo, ŠD, TP /. 
Od kategórie ml.žiactvo môže pretekár na jednom preteku súťažiť v max dvoch 
kategóriách za splnenia všetkých technických podmienok / sólo, ŠD, TP /. 

9. Slovenský pohár klubov.  
Do hodnotenia sa budú počítať z každého preteku série Slovenského pohára 
zúčastnenému klubu  3 najlepšie umiestnenia jeho troch rôznych pretekárov z 
jednotlivých kategórii daného preteku s ich bodovým ziskom.  
 
II. Zásady postupu pretekárov na Majstrovstvá Slovenska v krasokorčuľovaní 
Postup na M-SR: 
Štartové poradie sa určuje z opačného poradia redukovaného rebríčka rozdeleného 
do rozjázd. Každá rozjazda si štartové poradie žrebuje samostatne. 
 
V. Prvky krátkeho programu a voľných jázd sólových disciplín  v sezóne 
2012/2013 
V kategóriach mladšie žiactvo, staršie žiactvo, juniori a seniori v každej do hlavičky 
doplniť, prípadne vymeniť text nasledovne: 
„Kategória ....................je upravená a riadi sa aktuálne platnými pravidlami ISU pre 
..............“ 

 
Odporúča: 

26/2012 Hradiť na M-SR cestovné náklady a u dvojprogramových kategórií aj ubytovanie na 
jednu noc 

 
 
 
 
V Ružomberku 22.9.2012 


