
ZÁPISNICA 

Z RADY PREDSEDOV SKrZ, 

ktorá sa konala dňa 07. 09. 2013 v Žiline 

Pozvaní: 29 delegátov 

Prítomní: 23 delegátov, VV SKrZ, hostia 

Neprítomní: 6 delegátov 

 

Program: 

1. Schválenie programu RP   

2. Voľba pracovného predsedníctva 

3. Voľba mandátovej a volebnej komisie 

4. Správa mandátovej komisie 

5. Kontrola plnenia uznesení z RP SKrZ z r.2012  

6. Kontrola plnenia uznesení z VZ SKrZ z 20.04.2013 a 18.05.2013  

7. Informácia o činnosti VV SKrZ od VZ SKrZ 

8. Voľba členov disciplinárnej komisie 

9. Informácia o stave finančných prostriedkov  SKrZ 

10. Návrh rozpočtu pre rok 2013   HK 

11. Diskusia k rozpočtu 

12. Informácie VZŽ – Súťažný poriadok na sezónu 2013/14  WS 

a. Smernica organizovania SP 

b. Zásady postupu na M SR v sezóne 2013/14 

c. Registrácia 2013/14 

d. Športový kalendár 2013/14 

13. Informácia o príprave medzinárodných pretekov konaných v SR – predsedovia klubov - JGP - 

KC Košice,  ONT 2013 – Slovan Bratislava, TEIC 2013  - Trnava,  BB – KK Iskra BB 

14. Informácia o ME 2016 

15. Diskusia    

16. Návrh uznesenia 



K jednotlivým bodom: 

 

K bodu č. 1: Schválenie programu RP 

P. Simančíková podala návrh, aby bola do programu bola doplnená „Voľba členov disciplinárnej 

komisie“, pretože disciplinárnej komisii, ktorá doteraz vykonávala svoju činnosť, vypršal mandát. 

Program RP bol schválený – za bolo 23 delegátov. 

 

K bodu č. 2: Voľba pracovného predsedníctva 

Pracovné predsedníctvo bolo navrhnuté v zložení – členovia VV – p. Babušíková, p. Kažimírová, p. 

Stankovianska, p. Tocziková, p. Kuštárová – pracovné predsedníctvo bolo schválene - za bolo 23 

delegátov. 

 

K bodu č. 3: Voľba mandátovej a volebnej komisie 

Do mandátovej komisie boli navrhnutí: p. Zrubecová, p. Takáčová, p. Poljaková – mandátová komisia 

bola schválená - za bolo 23 delegátov. 

Do volebnej komisie boli navrhnutí: p. Zrubecová, p. Takáčová, p. Poljaková – volebná komisia bola 

schválená – za bolo 23 delegátov. 

 

K bodu č. 4: Správa mandátovej komisie 

Predsedníčka mandátovej komisie p. Poljaková prečítal správu mandátovej komisie: 

Pozvaní členovia – 29 

Prítomní členovia – 23 

Neprítomní členovia – 6 

 

K bodu č. 5: Kontrola plnenia uznesení z RP SKrZ z r.2012  

Uzn. 16/2012 Zabezpečiť, aby organizátor MON umožnil na registračný preukaz SKrZ voľný vstup 

do hľadiska. Uznesenie bolo schválené ako trvalé. (za 21 delegátov, proti 0, zdržali sa 

2) 

Uzn. 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. Uznesenie bolo schválené ako trvalé. (za 23 delegátov) 

Uzn. 18/2012 Organizátorom, v prípade získania finančných prostriedkov cez rozvojové programy 

ISU, poskytnúť SKrZ 30% z celkovo získaných prostriedkov do 15 dní po pripísaní 



finančných prostriedkov na účet SKrZ. Uznesenie bolo schválené ako trvalé. (ya 23 

delegátov) 

Uzn. 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 do 15 dní po 

pripísaní finančných prostriedkov na účet SKrZ. Uznesenie bolo schválené ako trvalé. 

Uzn. 21/2012 Pripraviť kalkuláciu nákladov a organizačnej náročnosti zorganizovania seniorských 

MS, ME, MSJ na Slovensku. Uznesenie stále trvá. 

Uzn. 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. Uznesenie bolo schválené ako trvalé. 

Uzn. 23/2012 Pripraviť definitívny názov a podmienky Majstrovstiev Slovenska v IK A, B, C od 

sezóny 2012/13. Uznesenie bolo splnené. 

Uzn. 24/2012 Zaslať klubom nedostatky registrácie. Uznesenie bolo splnené. 

Uzn. 25/2012 Zapracovať schválené zmeny v Súťažnom poriadku 2012/13 predloženom k RP. 

Uznesenie bolo splnené. 

Uzn. 26/2012 Uznesenie bolo schválené ako trvalé. 

 

K bodu č. 6: Kontrola plnenia uznesení z VZ SKrZ z 20.04.2013 a 18.05.2013  

Uzn. 25/2013 Opraviť Správu o činnosti VV SKrZ vo faktografických údajoch (napr. termíny a 

miesto MSR, 20.ročník MON,...). Uznesenie ostáva v plnení. 

Uzn. 26/2013 Doplniť Správu o činnosti TMK o kvalitatívne a hodnotiace ukazovatele, nie len 

štatistiku. Správu podala za TMK p. Tocziková. 

Uzn. 27/2013 Doplniť Správu o hospodárení SKrZ - vysporiadať účtovné nezrovnalosti účtovnej 

závierky 2012. Správu podala p. Kažimírová. 

Uzn. 28/2013 Nového člena VV zodpovedného za hospodárenie v spolupráci s Kontrolnou komisiou 

vybrať účtovnú firmu, ktorá zabezpečí, aby účtovníctvo bolo v súlade s platnou 

legislatívou. Správu o výberovom konaní podala p. Kažimírová. 

Uzn. 29/2013 Budúcemu VV ukladá na RP predložiť analýzu na usporiadanie ME 2016. Uznesenie 

stále trvá. 

Uzn. 30/2013 Budúcemu VV pripraviť aktualizované znenie Hlavných úloh SKrZ 2013. Uznesenie 

bolo splnené. 

Uzn. 31/2013 Predložený rozpočet je dočasný - pripraviť finálny rozpočet doplnený o údaje o výške 

dotácie schválenej MŠk pre SKrZ v druhej polovici kalendárneho roka. VZ poveruje 

RP schváliť tento finálny rozpočet. P. Kažimírová predložila finálny návrh rozpočtu. 



Uzn. 32/2013 Zapracovať do Ekonomickej smernice SKrZ zmeny, ktoré boli schválené na VZ SKrZ 

dňa 20.4.2013 (bod 19/2013 Uznesenia) a zverejniť ho na web stránke SKrZ. 

Uznesenie bolo splnené. 

Uzn. 33/2013 Zapracovať do Prestupového poriadku SKrZ zmeny, ktoré boli schválené na VZ SKrZ 

dňa 20.4.2013 (bod 20/2013) a zverejniť ho na web stránke SKrZ. Uznesenie bolo 

splnené. 

Uzn. 34/2013 Ukladá Výkonnému výboru SKrZ zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie do 30 dní 

odo dňa riadneho VZ s bodom programu voľba predsedu SKrZ. Uznesenie bolo 

splnené. 

 

K bodu č. 7: Informácia o činnosti VV SKrZ od VZ SKrZ 

Správu o činnosti VV SKrZ od VZ SKrZ podala p. Babušíková. 

 

K bodu č. 8: Voľba členov disciplinárnej komisie 

Za členov disciplinárnej komisie boli navrhnutí: predsedníčka – p. Simančíková, členovia – p. 

Komárová, p. Jakubovič – disciplinárna komisia bola schválená – za bolo 22 delegátov, proti 0, zdržal 

sa 1. 

 

K bodu č. 9: Informácia o stave finančných prostriedkov  SKrZ 

Správu o stave finančných prostriedkov SKrZ podala p. Kažimírová. 

 

K bodu č. 10: Návrh rozpočtu pre rok 2013 

Návrh rozpočtu bol schválený – za bolo 22 delegátov, proti 0, zdržal sa 1. 

 

K bodu č. 10: Diskusia k rozpočtu 

 

K bodu č. 11: Informácie VZŽ – Súťažný poriadok na sezónu 2013/14 

a. Smernica organizovania SP – smernica bola schválená (za bolo 22 delegátov) 

b. Zásady postupu na M SR v sezóne 2013/14 – zásady postupu boli schválené (za bolo 23 

delegátov) 

c. Registrácia 2013/14 – registrácia bola schválená 

d. Športový kalendár 2013/14 – športový kalendár bol schválený 



 

K bodu č. 13: Informácia o príprave medzinárodných pretekov konaných v SR – predsedovia 

klubov - JGP - KC Košice,  ONT 2013 – Slovan Bratislava, TEIC 2013  - Trnava,  BB – KK 

Iskra BB 

Správu podali: 

JGP Košice – p. Hriňák 

ONT 2013 – p. Jánošová 

TEIC 2013 – P. Bokor 

Grand Prix Banská Bystrica – zástupcovia neboli prítomní 

 

K bodu č. 14: Informácia o ME 2016 

Informáciu o Majstrovstvách Európy 2016 podala p. Babušíková. 

 

K bodu č. 15: Diskusia 

Je potrebné vypracovať etický kódex. 

Návrh, aby komunikácia prebiehala medzi klubmi a SKrZ, nie medzi rodičmi a SKrZ, prípadne 

trénermi a SKrZ. 

 

K bodu číslo 16: Návrh uznesenia 

P. Kelschová spracovala návrh uznesenia, ktorý členovia schválili – za bolo 23 delegátov. 


