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Technická komisia (ďalej len „TK“) predkladá VZ 2015 návrh zmien v jednotlivých 
dokumentoch, ktoré : 

 vyplynuli z bežného života členov SKrZ a TK považuje za potrebné hlbšie 
a jednoznačnejšie zadefinovať riešenia a procesy 

 vyplynuli z predošlých zmien v iných dokumentoch  

 jej uložila Rada predsedov 
 

Prestupový poriadok (ďalej len PP) 
 

1.) Riešenie zmeny klubovej príslušnosti iných členov ako pretekárov. 
Toto nebolo presne vymedzené, preto navrhujeme toto doplniť Čl. I, bod 1, 2, Čl.II, bod 
15,16, Čl.III bod 17, Článok VII, bod 33 
 

2.) Odovzdanie registračiek klubom – Čl.II bod 19 
TK má uložené registračky odovzdať len osobne, navrhujeme doplniť možnosť – 

doporučenou poštou 
3.) Definícia 3 rokov pri stanovovaní nároku na 100% výchovné. 

Máme za to, že východné je pridaná hodnota pretekára, ktorú získava tréningom v tom 
danom klube. Prax nám ukazuje, že pri opakovanej žiadosti o prestup pretekár už min 1 
rok v materskom klube netrénuje, preto si myslíme, že pre stanovenie dĺžky v materskom 
klube pre účely určenia výchovného by mala byť kontinuálna doba registrácie v 
materskom klube po prvú žiadosť o prestup. 

 

Registračný poriadok (ďalej len RP) 

  

1.) Zamedzenie pokusom obchádzať výchovné – Čl.VI, bod 2, pís b), c) a bod 4 
Nakoľko sme sa stretli s pokusmi ukončiť individuálne členstvo v SKrZ a následne sa 

zaregistrovať za iný klub bez úhrady výchovného, navrhujeme túto možnosť jasnejšie 
ošetriť v PP 

2.) Presnejšie vymedzenie termínu (Čl. V, bod 3) na 1.-31.8. podávania žiadosti 
o obnovovanie platnosti registračiek. Stali sa prípady, keď prišli žiadosti už na jar, tak aby 
si to kluby nevykladali inak. 

3.) Zasielanie registračiek na obnovu výhradne cez materský klub – Čl.V, bod 2 
Stretávame sa s pokusmi individuálnych členov samostatne si vybavovať registráciu, 
preto upresňujeme, že je to možné len cez materský klub, ktorému treba dať registračku  

 

Ekonomická smernica (ďalej len ES) 

 
1.) Zvýšenie odmeny rozhodcom a pracovníkom tech.zabezpečenia počas akcií SKrZ 

konaných cez pracovné dni – Článok 5, bod 2.d a 3.b 
Z dôvodu pribúdajúcich akcií (preteky, testy a pod), ktoré sa konajú aj počas 

pracovných dní, kedy si činovníci musia čerpať dovolenky, navrhuje TK úpravu, ktorá 
v prípade konania preteku počas pracovného dňa ukladá vyplatiť činovníkom za tieto dni 
príplatok vo výške 100%. 

 

Sadzobník poplatkov (ďalej len SP) 

 
1.) Zrušenie poplatku k žiadosti o účasť na MSR podľa Hlavy II, Článok 5b, 6c, 6d, 7c, 8c 
Súťažného poriadku – vyplynulo z Rady predsedov 
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