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Z Á P I S N I C A 
 

Z  VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SKrZ, 
konaného dňa 31.5.2014, v Dome Športu Junácka 6, 2012  Bratislava 

 
 
Pozvaní:     35  delegátov s hlasom rozhodujúcim 
                      5  delegátov s hlasom poradným 
                      9  vyznamenaných  osobnosti SKrZ 
                    16  ocenených pretekárov, 
                      4  hostia  
                                 
Prítomní:    29  delegátov s hlasom rozhodujúcim 
                      3  delegátov s hlasom poradným       
                      5  členovia VV SKrZ                         
                      6  vyznamenaných osobnosti SKrZ,  
         15 ocenených pretekárov, 2 hostia 
                          generálna sekretárka SKrZ 
 
Ospravedlnený klub:  KK Spišská Nová Ves, 
                     
Svoju neúčasť na VZ neospravedlnili:  
  KK ISKRA B.B., HK Nitra Kraso ,FSC Považská Bystrica, Kraso Hamíkovo, 
 
PROGRAM VZ SKrZ                    

 1. Otvorenie 
 2. Odovzdanie vyznamenaní a ocenení SKrZ    
 Prestávka 
 3. Schválenie pracovného predsedníctva a voľba pracovných komisií 
 4. Správa mandátovej komisii 
 5. Schválenie Rokovacieho poriadku VZ SKrZ 
 6. Schválenie programu  VZ SKrZ 
 7. Správa o činnosti VV SKrZ   za rok 2013 

8. Správa o činnosti TMK  
 9. Správa o činnosti TK  

 10. Správa o hospodárení SKrZ za rok 2013 
  
 11. Správa Kontrolnej komisie pri SKrZ za rok 2013 

12. Správa Disciplinárnej komisie  za rok 2013 
13. Plnenie Hlavných úloh za rok 2013 

14. Hlavné úlohy pre rok 2014 
 15. Návrh rozpočtu SKrZ na rok 2014 

 
 16. Prerokovanie návrhov a úprav   stanov  s smerníc SKrZ 
 17. Prijímanie klubov za kolektívnych členov SKrZ  
 18. Diskusia 

19. Návrh uznesení z VZ SKrZ 

20. Záver 
   
  
K jednotlivým bodom:  
 
K bodu č. 1   Otvorenie 
Zasadanie VZ SKrZ otvoril  a viedol,( na základe poverenia VV SKrZ zo dňa 29.5.2014 pán Ivan 
Jakubovič, ktorý  privítal pozvaných   hostí,  osobností  SKrZ, všetkých  prítomných delegátov  a 
ocenených pretekárov. 
Po otvorení vyzval delegátov k minúte ticha, ako spomienku na tých, ktorí už nie sú medzi nami pre 
pani Ľudmilu Lojkovičovú a pána Ľubomíra Marka. 
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 K bodu č. 2  Odovzdanie vyznamenaní a ocenení SKrZ 
Predsedníčka zväzu SKrZ pani Felicitas Babušíková,   odovzdala  ocenenia, čestné uznanie  
a pamätné plakety  osobnostiam SKrZ  

 funkcionárom, trénerom a rozhodcom,  pri ich životných jubileách,  za ich záslužnú a obetavú 
prácu  pre SKrZ   (viď  priložený zoznam ocenených osobnosti SKrZ) 

 ocenenie  prvým trom klubom Slovenského pohára  ( viď priložený zoznam ) 

 ocenenie  víťazom v jednotlivých kategóriách Slovenského pohára v sezóne 2013/2014 ( viď     
priložený zoznam ) 

 
F. Babušíková poďakovala všetkým oceneným osobnostiam, pretekárom, trénerom a  rodičom. 
  
K bodu č. 3 Schválenie pracovného predsedníctva a voľba pracovných komisií 
 
I.Jakubovič   úvodom zasadnutia oboznámil prítomných s nahrávaním priebehu zasadania na diktafón. 
Predložil prítomným delegátom návrh na zloženie pracovného predsedníctva  a pracovných komisií VZ  
v tomto zložení: 
Pracovné predsedníctvo: F. Babušíková, M. Kuštárová, H. Kažimírová, H. Töcziková, W. Stankovianska, 

Mandátová komisia          M. Jozefček, I. Benzová, K. Liptáková 
Návrhová komisia:           K. Kelschová, A. Srbecký, S. Grinčová 
 
VZ schválilo nahrávanie rokovania.  
VZ SKrZ schválilo zloženie  pracovného predsedníctva a pracovných komisií. 
 
K bodu č. 4 Správa mandátovej komisie 
Správa mandátovej komisie:  29 prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim  z 35 pozvaných 
                                              3   delegáti s hlasom poradným  z 5 pozvaných  
VZ je uznášania schopné. 
 
K bodu č. 5  Schválenie Rokovacieho poriadku VZ SKrZ 
Delegáti VZ obdržali  dňa 23.5.2014 e- poštou,  návrh rokovacieho poriadku VZ SKrZ,  ktorý  schválili. 
 
K bodu č. 6 Schválenie programu  VZ SKrZ 
K návrhu predloženého  programu zasadnutia VZ SKrZ  nemal nikto  z prítomných delegátov 
pripomienku a bol jednomyselne schválený. 
 
K bodu č. 7   Správa o činnosti VV SKrZ za rok 2013   
F. Babušíková predniesla správu za uplynulé  obdobie, správa tvorí prílohu zápisnice. 
Poďakovala p. Kažímírovej a účtovníčke p. Komarovskej, za  splnenie si  danej úlohy, dať do poriadku 
účtovníctvo,  po bývalej účtovníckej firme, Pelican Real, Bratislava.  
 
K bodu č. 8  Správa o činnosti TMK 
H. Tőcziková predniesla správu o činnosti TMK, ktorú účastníci obdržali  29.5.2014 v elektronickej 
podobe, je uložená na web stránke www.kraso.sk. . 
H. Tőcziková, požiadala kluby, aby  kvôli uľahčeniu a prehľadnému a korektnému spracovaniu údajov, 
bezpodmienečne, nahlasovali účasť na všetkých medzinárodných pretekoch, ktoré nie sú v ISU 
kalendári, buď poslať link na príslušné preteky, alebo poslať požadované údaje. 
Diskusia k  téme:  

  B.Srbecká sa informovala, akým spôsobom bolo urobené výberové konanie k Development 
programom Gdansk a Ostrava.  

   Z.Jánošová,  žiadala priamu  komunikáciu zväz klub, nie zväz tréneri.  

 I. Jakubovič  navrhol dať do uznesenia, ako úlohu pre VV a TMK, takéto aktivity zverejňovať 
na web stránke SKrZ. 

Na otázky odpovedali F. Babušíková a H.Tőcziková a prisľúbili nápravu v tejto oblasti komunikácie. 
 
K bodu č. 9   Správa o činnosti TK. 
Kluby obdržali   materiály  e-mailom, dňa 29.5.2014. Všetky pripomienky k materiálom, ktoré TK 
dostala vopred, boli zapracované do materiálov. 
W. Stankovianska   prečítala  správu  o činnosti TK za uplynulé obdobie. 
 
W.Stankovianska:  upozornila   na oznamovaciu povinnosť  klubov, rozhodcov TŠ,TK,DVO, voči zväzu, 

http://www.kraso.sk/
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pri  účasti na medzinárodných pretekoch. (nie ISU pretekoch)  Tento rok si túto povinnosť nikto nesplnil. 
Následne sa ťažko hľadá  a zaznamenáva účasť. 
Diskusia k  téme:  

 Z. Jánošová:  na  4 Nationals KŠK Slovan prihlásili 3 seniorky, ktorým nebol umožnený štart, i 
napriek tomu, že  dve  mali splnené testy aj  počet pretekov, len jedna nemala splnené testy.  
Od zväzu  dostala list, že môžu štartovať jedine za poplatok  100 Eur.   

 
Na  otázku odpovedala W. Stankovianska, že TK postupovala v zmysle platného Súťažného  
poriadku. Návrh na úpravu tejto smernice je potrebné predložiť do RP. 
 

 Z. Jánošová:  - požadovala  do Slovenského pohára zaradiť opäť seniorky, vrátiť chlapcov späť do 
SP v plnej hodnote ako sú dievčatá a zarátavať všetkých pretekárov, ktorých klub vyšle  na preteky 
do SP a do tabuľky SP. 

 S. Grinčová: vyjadrila  podporu a súhlasné stanovisko so Z. Jánošovou  a navrhla dať uznesenia, 
aby boli chlapci zaradení do kategórie SP, v plnom počte . Chlapcov je málo, treba si ich vážiť a  
treba ich  podporiť.  

 V kategórii mladších žiakov, chlapcov,  upraviť dĺžku  voľnej jazdy na hodnotu podľa ISU, nie na 
 3,30 minút. Pre začínajúce 11 ročné deti je to fyzicky veľmi náročné. 

 L. Bohunická: Súhlasí  zjednotiť programy s ISU programami, súhlasí s bónusom za 2-itý Axel, hoci  
s tým  zo začiatku vôbec nesúhlasila,  považovala to za nesystematické  riešenie a veľmi  to 
kritizovala. Počas sezóny  zmenila názor, lebo si  uvedomila ako to pretekárom pomôže.  Bez 2-
itého Axela sa pretekár nemôže pohnúť ďalej, hoci je to anomália a môže to fungovať len pri 
našich pretekoch. 

 F. Babušíková: - ISU na kongrese dáva návrh,  aby sa zjednotili seniorské jazdy na dĺžku žien, je 
návrh na skrátenie voľných jázd mužov na 4 minúty s tým, že sa im zníži jazda o  1 skok. 

 
W. Stankovianska informovala, že TK pracuje na úpravách do novej sezóny. 
TK  chce, aby boli zjednotené všetky kategórie s kategóriami ISU, aby nedochádzalo k rôznym chybám.  
  
 
K bodu č. 10    Správa o hospodárení SKrZ za rok 2013 
Kluby obdržali e-mailom dňa 27.5.214 materiál, odsúhlasený VV SKrZ, ktorý spracovala H.Kažimírová 
Diskusia k téme: 

 Z.Jánošová – sa informovala, prečo sa MŠ vrátilo 72 Eur za techniku, mohla sa za tieto 
peniaze kúpiť  jedna tlačiareň navyše. 
 

Na otázku odpovedala  H.Kažimírová - VV pripravilo na nákup rozhodcovského systému výberové 
konanie.  Z troch predložených ponúk, výberová komisia vybrala najlacnejšiu ponuku, ktorá bola o 72 
Eur nižšia  a preto  zväz  musel vrátiť 72 Eur MŠ SR. 
 

 Oponovala členke  VV prednesenej F.Babušíkovou v správe o činnosti VV SKrZ, že z MŠ 
dostávame z roka na rok menej peňazí, uviedla príjem finančných prostriedkov z MŠ v r.2011-
112700 Eur v r. 2012-140000 Eur,  v r. 2013 -178100 Eur  v r. 2014 - 122900 Eur. Dotácie 
nešli dolu. Tieto peniaze hlavne vykorčuľovala Monika Simančíková, posledné 4 roky úspešne 
reprezentovala túto krajinu a na základe toho sa odvíja aj dotácia z MŠ. Na margo toho ju 
zarazilo, že M. Simančíková  nedostala  pridelené žiadne finančné prostriedky zo zväzu  na 
tréningový proces. Materiály na MŠ  sa prekladajú do 15.12 kalendárneho roka a zmluvy a 
výška dotácie sa určuje za kalendárny rok a nie za sezónu. Prvý polrok, Monika  Simančíková 
vykorčuľovala postup na ZOH a má zásluhu na tom, že sme dostali finančné prostriedky z MŠ. 
Chýba aj pridelenie finančných prostriedkov pre  Simona Fukasa, na jednej strane TMK ho 
chváli, že  zaraďuje  2-itého Axela, že sa zúčastňuje  development programu, že je 7krát 
majster Slovenska , že má úspechy na zahraničných  aj domácich pretekoch a na druhej 
strane nemá pridelené financie. Považuje to za diskrimináciu. 

  Z. Jánošová a M. Hrachovcová si myslia, že  vyúčtovanie dotácie by mali byť zverejnené aj 
na zväzovej stránke. 

H.Kažimírová odpovedala, že na web  stránke MŠ bude zverejnené  podrobné   čerpanie pridelenej 
dotácie z MŠ. 
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 M. Hrachovcová - Peniaze na túto techniku boli už v apríli,  Slovan niekoľkokrát žiadal, aby 
technika bola zakúpená tak, aby sa mohla odskúšať pred Nepelom. Toto sa nestalo. Výberové 
konanie mohlo byť už v máji v júni. 
 

 M. Letenay ako odborník na IT, ktorého VV SKrZ požiadal o spoluprácu pri tomto nákupe, odpovedal 
na tieto otázky. 
Primárny dodávateľ softvérového vybavenia pre rozhodcovský systém Swiss Timing, začiatkom júna 
oznámil, že do konca roka  bude  nová špecifikácia a nový softvérový systém, ktorý bude mať iné 
technické požiadavky, ako starý systém, ktorým disponujeme. Na jeho odporúčanie VV odložil 
rozhodovanie do najneskoršieho možného termínu,  aby zväz nekúpili niečo, čo sa nakoniec ukáže, 
že  bude  nepoužiteľné,  ak   Swiss Timing zmení softvér. 
 

  M. Hrachovcová –  položila otázku, či firma Sedem s.r.o, bola firma ktorá bola schopná 
zabezpečiť ohodnotenie, pretože  nepovažuje jej softvér  za špičkový. 
 

Odpovedal   M.Letenay - Sedem s.r.o je firma, ktorá zvíťazila vo výberovom konaní. Zväz nakúpil 
hardvérové vybavenie, na základe špecifikácie, ktorú  pripravil   na  požiadanie VV. Špecifikáciu  
konzultoval s TK, na základe toho, čo je špecifikované a uvedené v minimálnych a odporúčaných 
technických požiadavkách na adrese ISU.judgingsystém.com., kde Swiss Timing, ako monopolný 
dodávateľ špecifikuje podmienky. 
 

 Z. Jánošová – na RP v Žiline dňa 7.9.2013  prosila, aby sa výberového konania na novú 
techniku, zúčastnil aj člen KŠK Slovan Bratislava, pretože dotácie  z MŠ boli pridelené na 
základe Ondrej Nepela Trophy 
 

  K. Kelschová –  v Zápise ani v Uzneseniach zo zasadania Rady predsedov v Žiline, zo dňa 7.9.2013 
táto požiadavka  Slovanu nie je uvedená. Uznesenia z RP zo dňa 7.9.2013   schvaľovali  spoločne 
všetci prítomní  predsedovia na RP. VV  SKrZ plní  len to, čo mu RP uzneseniami  uloží. 
 
K bodu č. 11      Správa Kontrolnej komisie pri SKrZ za rok  2013 
Predsedníčka KK- M.Poljaková  informovala prítomných o výsledku  Kontrolnej komisie, zo dňa 22-
23.11. 2013 v Košiciach a  17.-18.5.2014 v Bratislave. 
Správa  z KK  bola  zaslaná klubom  e-mailom dňa 29.5.2014. 
Oznámila, že dňa 30.5.2014 boli prerokované výsledky tejto kontroly v prítomnosti hospodárky H. 
Kažimírovej a GS, boli došetrené niektoré zistenia zo zápisu (body 9,10,13)  priamo na zväze 
a súčasne boli spracované návrhy opravných účtovaní a tieto boli  v spolupráci s účtovníčkou (na 
diaľku) aj zrealizované. Išlo o vážne  účtovné nedostatky, ktoré neboli v roku  2012 a v roku 2013 
vôbec účtovne vysporiadané. 
 
Dodatok ku správe KK za rok 2013  zo dňa 30.5.2014 – tvorí prílohu tejto zápisnice. 
Pre zväz zostávajú úlohy, uvedené v správe zo dňa 26.5.2014,  ako Odporúčania: bod 1,2,3,4, 
 
Zo strany  prítomných delegátov neboli žiadne otázky k predloženej správe. 
 
K bodu č. 12   Správa Disciplinárnej komisie  za rok 2013 
Predsedníčka DK  E.Simančíková informovala, že Disciplinárna komisia SKrZ sa v minulej  sezóne  
nezaoberala žiadnym podaním. 
 
K bodu č. 13  Plnenie hlavných úloh  za rok 2013  
F.Babušíková – informovala, že hlavné úlohy za rok 2013, boli aktualizované na RP 7.9.2013, je tam 
veľa bodov, ktoré trvajú a sú uvedené aj v hlavných úlohách  na budúcu sezónu. 
Prečítala plán hl. úloh za rok 2013,ktoré sú súčasťou tejto zápisnice. 
 
K bodu č. 14  Hlavné úlohy  pre rok 2014 
F.Babušíková - prečítala úlohy  pre sezónu 2014/2015, ktoré sú súčasťou tejto zápisnice. 
Informovala o pripravovanej  spoločnej strešnej organizácii subjektov činných v športovom hnutí. 
 
Diskusia k bodu 13,14. 

 Z.Jánošová – KŠZ aj SZTK  sú momentálne v konkurze, položila otázku, prečo zväz platí 
ročne poplatok 260 Eur KŠZ - inštitúcií , ktorá je v konkurze a z ktorej  zväz   nič nemá. 
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F.Babušíková konštatovala, že zväz z toho zatiaľ žiadne ujmy nemá. Faktom je, že zväz  ďalej platí 
poplatky. VZ má však právo navrhnúť vystúpiť z KŠZ, ale  F..Babušíková sa domnieva, že by to v tejto 
chvíli nebolo múdre rozhodnutie. Zároveň prisľúbila  relevantnú odpoveď do RP.  
 

 M.Hrachovcová - navrhla  uznesenie: VZ SKrZ poveruje VV SKrZ, aby prešetril súčasný stav 
aj z hľadiska finančných príspevkov SKrZ na KŠZ a SZTK. 

 
 
K bodu 15    Návrh rozpočtu na  rok 2014 
H. Kažimírová prečítala návrh  rozpočtu  
Na otázky, pripomienky  k niektorým položkám v rozpočte, odpovedala spolu s čl. VV, nasledovne: 
 
F.Babušíková odpovedala M.Hrachovcovej – ohľadne ISU stretnutia v Štokholme, vo veci 
organizovania  ME 2016, ktorého sa za zväz zúčastnil  M.Letenay, na vlastné náklady.  
ISU organizuje takéto stretnutia  bežne s organizátormi  pretekov,  aby boli  budúci organizátori 
pretekov informovaní , čo  všetko ISU  požaduje  zabezpečiť po technickej stránke. 
 

 M.Bokor - položka v rozpočte Granty - Nadácia  SOV,  prečo dostal dotáciu len  Klepoch, keď 
Dobiášová dosiahla lepší výsledok. 
 

H.Tőcziková – v rámci vyhláseného grantu P&G Nadáciou SOV pre mladých športovcov  bol oslovený 
zväz, aby predložil  návrh na poskytnutie grantu juniorským reprezentantom.  
TMK navrhla Klepocha a Dobiášovú, spracovala podklady v spolupráci s rodičmi. 
Tento grant získal len M. Klepoch vo výške 2.900 Eur. SKrZ tento výber nemohol ovplyvniť. Nadácia 
SOV rozdelila sumu 29.500 Eur desiatim športovcom. 
 

 Z. Jánošová - znova položila otázku,  prečo nie je z vlastných  dotácii v rozpočte  Fukas 
a Simančíková 

 
Na otázku odpovedala .H. Tőcziková – Finančné prostriedky dostávajú iba pretekári, ktorí splnia 
kritéria na zaradenie do repre a výberu a u týchto pretekárov sa tak nestalo. 
 

 M. Bokor – pridelenie finančnej dotácie akceptuje, ale si myslí, že by sa malo brať do úvahy aj 
počet plnení. 

 M. Hrachovcová  navrhla uznesenie, aby TMK do RP pripravila  kritéria pre  prideľovanie 
finančných prostriedkov 

 
Na  otázku  odpovedala p. H. Tőcziková – nárok na finančné prostriedky majú pretekári, ktorí majú 
splnené predpísané kritériá min. 2x. 
Účastníkmi VZ bolo prijaté uznesenie v znení pre TMK -  prehodnotiť a vypracovať návrh úpravy 

kritérií s ohľadom na početnosť splnení stanovených kritérií. 
 
K bodu č. 16    Prerokovanie návrhov a úprav   Stanov SKrZ,  a smerníc SKrZ 
 
Návrh na úpravu Stanov SKrZ. 
W. Stankovianska – informovala, že boli predložené 3 návrhy, od  TK, Crow Arena FS Košice, ŠKP 
Bratislava 
  
1. návrh TK:- Mimoriadne Valné zhromaždenie SKrZ zo dňa 18.5.2013 uložilo VV povinnosť 
vypracovať návrh zmeny Stanov tak, aby explicitne pokrýval situáciu, keď štatutárovi vypršalo volebné 
obdobie a nový nebol zvolený.   
 TK navrhuje upraviť body stanov nasledovne: 
1.2.1 Hlavné úlohy 
d) do jednotlivých funkcií VV sú kandidáti volení valným zhromaždením. Ak po ukončení funkčného 
obdobia  nebol zvolený nový predseda VV, funkciu štatutárneho zástupcu SKrZ vykonáva 
podpredseda VV. 
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 g) ak z akýchkoľvek dôvodov požiada o uvoľnenie z funkcie, alebo ju dlhodobo, viac ako 3 mesiace 
fyzicky nemôže vykonávať predseda, musí byť do 30 dní zvolané mimoriadne VZ. Do tej doby 
funkciu štatutárneho zástupcu vykonáva podpredseda VV. 
 
Delegáti tieto  body   schválili  počtom hlasov  24 
 
 
2.Dátum ukončenia sezóny 
Mimoriadne Valné zhromaždenie SKrZ zo dňa 16.3.2014 sa uznieslo, že dňom ukončenia sezóny je 
30. apríl daného roku.  
TK navrhuje doplniť do Stanov body nasledovne: 
 
1.1.3. Hlas rozhodujúci na VZ prináleží delegátom klubov SKrZ nasledovne:... 
d) za predchádzajúcu sezónu sa pre tieto účely považuje sezóna ktorá bola ukončená pred 
dňom konania VZ pričom dátum ukončenia sezóny je 30. apríl daného roku. 
 
 Delegáti tento  bod   schválili  počtom hlasov  24,  
 
3. Zmena klubovej príslušnosti v priebehu sezóny 
Technická komisia identifikovala nejednoznačnosť Stanov v bode 1.1.3, kde sa hovorí o počte 
pretekárov za klub. V prípade že došlo k mimoriadnemu prestupu počas sezóny, nie je zjavné ktorý 
klub má právo považovať pretekára za svojho (pre potreby určenia počtu hlasov). 
TK navrhuje doplniť do Stanov body nasledovne: 
 
1.1.3. Hlas rozhodujúci na VZ prináleží delegátom klubov SKrZ nasledovne: 
... 
e) v prípade zmien klubovej príslušnosti v priebehu sezóny je pre tieto účely určujúce členstvo 
v klube ku dňu ukončenia predchádzajúcej sezóny. 
 
Delegáti tento  bod   schválili  počtom hlasov  26   
  
4. Sadzobník poplatkov 
V súvislosti s vyčlenením rôznych poplatkov do samostatného predpisu – Sadzobníka poplatkov, TK 
navrhuje zmeniť bod stanov nasledovne: 
 
1.1.1 Právomoci Valného zhromaždenia 
... 
e/ schvaľuje výšku členského poplatku 
e/ schvaľuje Sadzobník poplatkov  
  K. Kelschová – po pripomienkach Kontrolnej komisie  z hľadiska daňového, navrhuje pozmeniť slovo 
poplatok  na príspevok, aby sme zbytočne neplatili dane.  
M. Poljaková  podala vysvetlenie: členské príspevky sú jediný príjem, ktorý je podľa zákona o dani 
z príjmov, občianske združenia a organizácie zriadené na podnikanie majú právo považovať  za 
nezdaniteľný príjem. „Pokiaľ my zo stanov vymažeme, že platíme  členské príspevky, dostávame sa  
do rizika, že si  budeme tzv. poplatky zdaňovať. Určite treba v stanovách ponechať, že VZ schvaľuje   
výšku členského príspevku a keď chceme môžeme  dať ďalší bod sadzobník poplatkov „ 
 
M. Letenay navrhol – upraviť navrhnuté znenie  nasledovne: 
 VZ SKrZ schvaľuje výšku členského príspevku a sadzobník poplatkov. 
 
Delegáti  schválili  tento bod počtom hlasom 25 
 
 2. návrh Crow Arena FSC Košice: 
A./ Stanovy SKrZ - článok V. odst.1.1.3  
1.Hlas rozhodujúci aj pre malé kluby 
„Krasokorčuľovanie je individuálny šport /nie masový/ a náš klub sa chce zameriavať na jednotlivcov, 
individuálny prístup a kvalitu, nie na kvantitu a masy, to znamená, že ak budeme mať iba jedného 
alebo dvoch pretekárov tak hlasovacie právo nebudeme mať nikdy. „ 
Navrhujeme upraviť body stanov nasledovne: 
 



7 

 

1.1.3 Hlas rozhodujúci na VZ prináleží delegátom klubom SKrZ nasledovne: 
.... 
b) ....1 hlas rozhodujúci (1 delegát) – získa klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne sa zúčastnil pretekov 
v SP v oficiálnych kategóriách, resp. M SR., v počte minimálne 3-och pretekárov. 
 
Delegáti tento návrh neschválili: za    9     zdržali sa   hlasovania  7       proti   11 
 
Poznámka M. Marčišinovej: -    keďže nie sú rovnaké práva, tak aj nie sú rovnaké povinnosti klubov. 
 
I. Jakubovič :  navrhol dať každému klubu jeden hlas rozhodujúci, bez ohľadu na počet pretekárov. 
 
Delegáti tento návrh neprijali:  za 0  zdržali sa hlasovania   27   
         
KŠK Slovan- navrhol: 1 hlas rozhodujúci (1 delegát) – získa klub, ktorý  sa v predchádzajúcich dvoch  
sezónach  zúčastnil pretekov v SP v oficiálnych kategóriách, resp. M SR.  
   
Delegáti tento návrh neprijali:  za  7   zdržal sa    15    proti 6 
 
 
4.  Návrh ŠKP –   upraviť  bod 1.3.1 bod b:      počet konaní  Rady predsedov: 
                              b/ zvoláva ju VV podľa potreby, minimálne 2 x do roka, alebo aj na písomnú žiadosť 
najmenej  30% klubov SKrZ 
 
Delegáti návrh  neschválili:  Za: 0    proti 21    zdržali  sa hlasovania     8  
 
Návrh FSC Žilina -  b/ zvoláva ju VV podľa potreby, minimálne 1 x do roka, alebo aj na písomnú 
žiadosť najmenej  30% klubov SKrZ. 
 
Hlasovanie:   za  27     proti 0     zdržali sa hlasovania     2 
Tento návrh bol odsúhlasený 
 
ŠKP -  navrhuje formálnu zmenu, bez  zmeny znenia, presunutie bodov  1.3.  a,b,c, i zo sekcie 
1.3.1 do sekcie 1.3. 
 
Delegáti tento návrh prijali:  Za  28  
  
KŠK Slovan Bratislava - M. Hrachovcová,  navrhuje,  predložiť do RP návrh na  štatút komisie 
športovcov a komisie olympionikov. Návrh bude predložený RP na posúdenie a možné posunutie na 
odsúhlasenie na najbližšie VZ. 
 
Návrh Crow Arena FC Košice -  Obmedzenie členstva v komisiách SKrZ: 
Členovia VV by nemali byť v iných orgánoch SKrZ, ( KK,TK,TMK,DK) 
- člen jednej komisie by nemal byť členom inej komisie, v opačnom prípade dochádza k stretom 
záujmov, ovplyvňovaniu  alebo k presadzovaniu záujmov tých istých ľudí. 
Navrhli  upraviť body Organizačného poriadku nasledovne: 
 
Časť  II. Komisie SKrZ 
... 
07. Pri VV SKrZ pracujú tieto odborné komisie: Trénersko-metodická komisia, Technická komisia a 
disciplinárna komisia. Členom týchto komisií nesmú byť členovia VV SKrZ. Člen SKrZ môže 
pracovať len v jednej z týchto komisií. 
 
Delegáti tento  návrh  neprijali:   Za 0,  zdržali sa        28 
 
Návrh TK na úpravu  Ekonomickej Smernice: 

 Zosúladiť odmeny so zákonom o minimálnej mzde 
Článok 5 
3) Odmeňovanie pracovníkov technického zabezpečenia akcií SKrZ 
V tabuľke pre všetky funkcie hodnoty v stĺpci Odmena-hod jednotne stanoviť na 2,10 € 
 



8 

 

Návrh bol schválený : Za hlasovalo   29  delegátov 
 

 TK navrhuje odmeny za  odvedenú prácu ( od nasledujúceho roku, bude na to vyčlenený 
rozpočet a výsledky bude kontrolovať počítač, je to len  matematická metóda ) 

Článok 5 
2) Odmeny rozhodcom 
... 
d) Po skončení sezóny je možné bonifikovať rozhodcov, kontrolórov i špecialistov za kvalitnú prácu 
v uplynulej sezóne. Ak sa tento zúčastnil aspoň na piatich pretekoch Slovenského pohára a ani raz sa 
počas sezóny nedopustil chyby, má nárok na pomernú časť z celkovej sumy na to určenej v rozpočte 
SKrZ . 
 
Návrh nebol schválený.  :        Za 8      proti  10    zdržal sa  11 
 

 Návrh   predložený VV, doplniť do článku 2  Domáce pracovné cesty bod 8) 
 SKrZ hradí delegátom a ostatným pozvaným účastníkom náklady na cestovné na jedno VZ 
 a jednu RP 
Návrh bol schválený 22 hlasmi. 
 

 Doplniť v článku 2, Domáce pracovné cesty, písmeno C stravné, bod 3 zvýšiť čiastku na 
občerstvenie pri akciách SKrZ na 2 Eur  

Návrh bol schválený: 22 hlasmi. 
 
 
 TK  predložila návrh na zmenu  Registračného  a Prestupového  poriadku 
zaslaný  delegátom e- mailom  dňa 23.5.2014. 
 
Registračný poriadok  –   Návrh am blok,  nebol schválený:  Za: 17   zdržali sa  hlasovania 12 
 
 
Návrh zmeny na  Prestupový poriadok 
 
W.Stankovianska prečítala navrhované zmeny, ku ktorým delegáti predniesli názory pre a proti. 
Diskusia  

 P.Doboszová -  k Článku VI výchovné –  informovala sa o pretekároch, ktorí chcú prestúpiť, 
ale majú pasívnu registráciu, 2 roky nekorčuľujú, neskôr chcú  pokračovať. Nikto sa im 2 roky 
nevenuje a myslí si, že  v takomto prípade nemá  MK  nárok na výchovné.  

 B. Srbecká.-  nesúhlasila s týmto názorom a myslí si,  že ak sa pretekár pripravoval v MK viac 
ako 3 roky, potom prestal korčuľovať a neskôr chce prestúpiť do iného klubu, tak MK má 
právo na výchovné. 

 Z. Jánošová -    zväz by vôbec nemal riešiť, či je dieťa registrované v tom al. inom klube,  je  

vždy členom SKrZ keď preteká  za zväz. Je to vec medzi klubom a rodičom. Prestupy by 

vôbec nemali ísť cez zväz. Kluby sa musia medzi sebou dohodnúť. 

 

 W.Stankovianska a K.Kelschová - výchovné je stanovené  od zväzu v prípade, že sa kluby 
nedohodnú 2 roky. Kluby sa  môžu dohodnúť aj bez výchovného.  
 
Prestupový poriadok bol schválený:  za   19       zdržali sa hlasovania    5   
 
M. Letenay -  sa vrátil k neschválenému  Registračnému  poriadku a položil otázku, z akého dôvodu 
nebol schválený RP, pretože  súvisí s prestupovým poriadkom, ak bola  schválená  len jedna časť 
a druhá nie, tak sa  to môže  rozpadnúť.  Neboli  tam zásadné zmeny,  len  zosúladenie so stanovami 
a odvolávky sa na sadzobník poplatkov. Jediná zásadná zmena bola, že  zväz bude požadovať 
 elektronické   registračné formuláre ( a  nie  v papierovej forme), ktoré od nás požaduje MŠ.“ 
 
Predsedajúci  I. Jakubovič,  po dlhosiahlej diskusii,  dal hlasovať o tom, či VZ je ochotné  vrátiť sa 
k opätovnému prerokovaniu registračného poriadku. 
 
Za návrh  hlasovalo  24 delegátov. 
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W. Stankovianska opätovne  prečítala bod po bode  navrhované zmeny v RP, ktoré  následne 
prítomní delegáti schválili, počtom hlasov 29. 
 
Návrh TK – Sadzobník poplatkov 
delegáti obdržali  e-mailom 23.5.2014: 
 
Súťažný poriadok:   všetky doteraz uvedené poplatky v SP sú nezmenené sumy, sú len   vložené do 
Sadzobníka poplatkov: 
Hlasovanie:  Za: 24    zdržal sa  1: 
 
Registračný poriadok –  návrh na úpravu poplatkov TK,   po diskusii v pléne  a nových  predložených 
návrhoch na úpravu zo  strany delegátov  boli   položkovite   schválené. 
 
Celá sekcia  bola schválená  Za: hlasovalo: 28   zdržali sa  3 
 
Prestupový poriadok –  navrhnuté  zmeny poplatkov TK, po pripomienkach  delegátov   a nových 
návrhov na úpravu,  niektorých poplatkov zo  strany delegátov  boli   položkovite    odhlasované a 
schválené. 
 
Disciplinárny poriadok - návrh  E.Simančíkovej   - poplatok  0 Eur 
bol prijatý počtom hlasov 28.   
 
Administratívne   poplatky – návrh TK  -  sú to nové  poplatky  
Hlasovanie: za 27  zdržal sa 1   proti 1  
   
Schválený Sadzobník poplatkov na VZ  je súčasťou zápisnice. 
 
  
Vedenie  zasadania  po tomto bode VZ SKrZ prevzala W.Stankovianska. 
 
K bodu č. 17  Prijímanie klubov za kolektívnych členov SKrZ 
Delegáti VZ SKrZ, na základe žiadosti a splnenia podmienok Registrácie klubov, KK Martin a FSC 
Považská Bystrica, boli prijatí za riadneho člena SKrZ, počtom 27 hlasov. 
 
  
Z dôvodu  avízovaného  odchodu  niektorých mimobratislavských delegátov zo zasadania,      W. 
Stankovianska navrhla výmenu posledných dvoch bodov programu,  a prednostne  zaradiť bod 19.  
návrh uznesení,   pred bodom 18. – diskusia. 
 
Prítomní delegáti  s výmenou bodov programu súhlasili. 
 
K bodu č. 19                 Návrh uznesení z VZ SKrZ 
Členka návrhovej komisie  K. Kelschová , prečítala návrh uznesení z VZ. 
 

 M.Hrachovcová – žiadala  zaradiť do uznesenia: 
 KŠK Slovan Bratislava  podáva  protest  voči  vyjadreniu predsedníčky VV SKrZ , že KŠK 
Slovan  nespolupracuje pri príprave ME 2016 , kde sa vyjadrila, že nebude spolupracovať s KŠK 
 Slovan pri organizovaní ME. 
F. Babušíková -  sa ohradila, že nepovedala, že nebude spolupracovať s KŠK Slovan Bratislava, len 
povedala, že všetky kluby boli písomne vyzvané k spolupráci pri organizovaní ME 2016 a kedže 
Slovan s nami odmieta komunikovať, nemáme  momentálne  na to dôvod Slovan  oslovovať. 
 
W. Stankovianska dala hlasovať o zaradení tejto požiadavky KŠK Slovan Bratislava do uznesenia: 
Hlasovanie : za   0   proti 17  zdržali  sa 10  
 

 Z. Jánošová - žiadala  doplniť   do uznesenia požiadavku KŠK Slovan Bratislava, do RP 
pripraviť   analýzu osobných nákladov  na  VV SKrZ. 

Táto požiadavka KŠK Slovanu Bratislava nebola ostatnými delegátmi VZ SKrZ požadovaná a teda ani 
uvedená do uznesenia z VZ SKrZ 
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W. Stankovianska dala hlasovať o predložených návrhoch  na uznesenia, tak ako boli prečítané          
K. Kelschovou. Navrhnuté uznesenia boli prítomnými delegátmi VZ schválené. 
Hlasovanie:  Za   26     proti   0  zdržal sa  2  
 
Uznesenie z VZ SKrZ konané dňa  31.5.2014 v Bratislave,   tvorí súčasť tejto zápisnice. 
 
K bodu č. 18 Diskusia: 
 
Na otázky delegátov odpovedali členovia VV SKrZ:  

 M. Jozefček informoval prítomných delegátov, že na RP pripraví kontingenčné tabuľky. 

 W. Stankovianska, - informovala, že  kluby  dostanú  včas všetky potrebné informácie 
ohľadom registrácie. 

 M. Hagara - požadoval  priebežne vyhodnocovať nominačné kritéria: 
W. Stankovianska: - na web stránke v sekcii štatistika, je  možnosť namodelovať si požiadavky, na   
základe, ktorých  je možné získať prehľad o plnení kritérií.  

 M. Bokor -  položil otázku, či plánuje zväz  riešiť spoločné sústredenia pre reprezentáciu a 
talentovanú mládež, alebo si to bude zase zabezpečovať každý sám – zameraný hlavne na 
druhú známku.   

H. Tőcziková – z finančných dôvodov zväz  neplánuje  spoločný projekt. Každý tréner si sústredenie 
so svojim pretekárom organizuje sám, nakoľko doteraz nebol záujem zo strany trénerov o takýto 
projekt. 

 M. Hagara  - pokulháva vzdelávanie  trénerov na Slovensku. Tréneri nedisponujú  
dostatočnými informáciami tak, aby vedeli správne  usmerňovať a pripravovať  pretekárov na 
testy. 

 B. Srbecká  - najviac trénerov je s kvalifikáciou III. stupňa. Každý z týchto trénerov má záujem 
si  ďalej zvyšovať svoje trénerské  vzdelanie,  chýba jej však   informácia od zväzu o takejto 
možnosti absolvovania školenia  s kvalifikáciou IV. stupňa . 

H. Tőcziková – Všetky materiály k Testom výkonnosti sú na web stránke SKrZ a v prípade požiadavky 
zo strany trénerov je možnosť konzultovať s členmi TMK. 
Školenie trénerov I. II. III. stupňa realizuje zväz na základe platnej akreditácie MŠVaV. Trénersky kurz 
IV. stupňa   zväz realizuje prostredníctvom FTVŠ. Diaľkové štúdium trvá 3 roky  –  je finančné  veľmi 
náročné a z toho dôvodu je o tento kurz veľmi malý záujem. 
 
Z dôvodu odchodu väčšiny delegátov, zo zasadania v priebehu diskusie, W. Stankovianska, 
poďakovala všetkým za účasť a  oficiálne ukončila VZ. 
 
Delegáti, ktorí mali záujem  v diskusii  pokračovať,  diskutovali  jednotlivo na rôzne témy  s členmi VV 
SKrZ.   
 
 
 

 
 
 
 
 
Zápisnicu zapísala:  M.Zervanová   
Overili :                    členovia VV SKrZ                                                                                                                                                  


