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RADA PREDSEDOV SKrZ (ďalej len RP) 
 

I. RP berie na vedomie:  
 
1/2017  Správu mandátovej komisie o počte delegátov:  

30 pozvaných  

28 prítomných 

RP je uznášaniaschopná 

2/2017  Správu VV o plnení uznesení z Rady predsedov SKrZ z r.2016 (p.Babušíková) 

3/2017 Informáciu o stave finančných prostriedkov SKrZ (p.Kažimírová) 

4/2017 Stanovy, schválené Mimoriadnym VZ SKrZ (29.4.2017) 

5/2017  Návrh Rozhodcovskej komisie (ďalej len RK) o odmeňovaní rozhodcov 

 

II. RP schvaľuje:  
6/2017 Program RP 

7/2017 Zloženie pracovného predsedníctva:  

 Felicitas Babušíková, Helena Kažimírová, Hana Töcziková, Wanda Stankovianska, Andrea 

Simančíková 

8/2017 Zloženie mandátovej a návrhovej komisie: Lucia Majerníková, Helena Zamborská, Katarína 

Kelschová 

9/2017  Smernicu pre plnenie testov výkonnosti a Testov so zapracovanými doplnkami: 

a) v kalendári pretekov budú zaradené 2 termíny pre testy pred prvými pohárovými 

pretekmi 

b) pri opakovaní testu za účelom zvýšenia úspešnosti zo 60% na 80% zľava 50% - úprava 

Sadzobníka poplatkov 

10/2017 Zásady postupu na MSR so zapracovanými doplnkami: 

a) nominačné seniorské TS je možné splniť aj pri účasti v juniorských kategóriach 

b) zjednotiť požadovaného počtu účastí na pretekoch u chlapcov na 3 

c) posledný termín na úpravu nominačného TS má TMK 30 dní pred posledným 

nominačným pretekom 

11/2017 Aktuálnu verziu Náplní jázd a Stupňov obtiažností 

12/2017 Aktuálnu verziu Kalendára súťaží 

13/2017 Oddelenie príloh SP (náplne, stupne obtiažnosti, kategórie mimo SP, testy) do samostatných 

vnútorných predpisov odborných komisií SKrZ  

14/2017 Súťažný poriadok pre sezónu 2017/2018 so schválenými zmenami: 

a) pohárové kategórie naviazané na splnený test (okrem kat. Basic) 

b) pretek SP musí mať min 10 kategórií 

c) max.počet štartov pretekára v sezóne je 10 

d) body za kategórie Basic sa do pohára oddielov rátajú v polovičnej výške 

e) zákaz nadpolovičnej väčšiny aj v tech.paneli 

f) iné zloženie TP možné len so súhlasom RK 

g) úprava vekových kategórií 

15/2017 Spôsob úhrady príspevkuuznanému športu pre kluby vo výške 15% formou predloženia 

objednávok prostredníctvom SKrZ podľa určenia klubu 

 

III. RP ukladá: 

16/2017 Vypracovať návrh systému odmeňovania klubov, ktoré organizujú M-SR, testy od 

nasledujúcej sezóny a dať do rozpočtu. 

T: VZ 2017-3.6.2017, Z:VV 

17/2017 Predložiť samostatné vyúčtovanie ME2016 s položkami príjmy, výdavky, odmeny a zisk 

T: VZ 2017-3.6.2017, Z:VV 
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18/2017 Určiť minimálne dva preteky SP, na ktorých sa musí zúčastniť reprezentačný výber 

juniorskych kategórií a kategórií staršieho žiactva 

T:15.6.2017, Z: TMK 

19/2017 Vypracovať Smernicu pre tvorbu súťažného kalendára so spôsobom riešenia sporných 

termínov v schválenom poradí: 

 dohoda na iný termín 

 dohoda oboch strán v rovnaký termín so súhlasom RK 

 kľúč pri nedohode – podľa kritérii alebo žrebovaním 

T:15.5.2017, Z:TK  

20/2017 Zapracovať do kalendára dva testy pred prvými pretekmi SP 

 T: 15.5.201, Z:TK, 

21/2017 Zapracovať schválené zmeny do Zásad postupu na MSR 

T:15.5, Z: TK+TMK 

22/2017 Zapracovať schválené zmeny do Smernice pre plnenie testov 

T:15.5, Z: TK+TMK  

23/2017 Zapracovať schválené zmeny do Súťažného poriadku 

T:15.5, Z: TK 

24/2017 Vypracovať návrh odmeňovania rozhodcov  a projekt zabezpečenia súťaží SP a ďaších 

súťaží rozhodcami a tech. Panelov. 

T: VZ 2017-3.6.2017, Z:RK 

25/2017 Predložiť jednotlivým klubom výšku ich príspevku uznanému športu 

Z: Hospodár SKrZ, T:15.5.2017 

26/2017 Zaslať hospodárovi SKrZ podklady na vystavenie objednávky dodávateľovi do výšky 

poskytnutého príspevku uznanému športu 

 T: 31.10.2017, Z:kluby SKrZ 

 
IV. RP odporúča:  

27/2017 VZ 2017 schváliť nižší poplatok pri opakovaní testu za účelom zvýšenia úspešnosti zo 

60% na 80% - na polovicu. 

T: 3.6.2017 - termín VZ.2017, Z: VZ SKrZ 

28/2017 VZ 2017 schváliť jeden z navrhnutých spôsobov riešenia kolízie termínov v kalendári 

pretekov – kľúč výberu alebo žrebovanie 

T: 3.6..2017, Z: VZ SKrZ 

 

Trvale platné úlohy: 

 

29/2017 Zabezpečiť, aby organizátori medzinárodných pretekov umožnili na platný registračný 

preukaz SKrZ voľný vstup do hľadiska.  

 T: 30.9.každoročne do odvolania, Z: predseda VV SKrZ  

30/2017 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.každoročne do odvolania, Z: VV SKrZ  

31/2017 Zverejniť na web stránke SKrZ tlačivo Prihláška na výberové konanie pre organizovanie 

Finále Basic a IK spojené so slávnostným vyhlásením SP s uvedením termínu uzávierky 

prijímania prihlášok.  

 T: do 15.10.každoročne do odvolania, Z: VV SKrZ 

32/2017 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, platí každú sezónu do 

odvolania, Z: sekretár SKrZ  
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33/2017 Klubom KŠK Slovan Bratislava na GP Bratislava a KK Trnava na 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, platí každú sezónu do odvolania  

 Z: KŠK Slovan BA, KK TT 

34/2017 Pripraviť návrh na zadefinovanie medzinárodných pretekov konaných na Slovensku, 

ktoré budú mať finanačnú podporu SKrZ 

T: termín konania VZ SKrZ, Z: VV SKrZ. 

35/2017 Pripraviť v zmysle Obč.zákonníka organizátorom pretekov financovaných zo SKrZ 

dohodu, kde bude v zmysle schváleného finančného plánu určená max. suma 

finanačných prostriedkov na organizovanie súťaže. 

 T:60 dní pred pretekmi, Z: VV SKrZ  

36/2017 Zaslať klubom nedostatky registrácie.  

 T: 30.9. každoročne do odvolania,  Z: TK SKrZ  

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________  

Zápisnicu zapísala návrhová a mandátna komisia v zložení:   
 

 

 

 

 

............................................ 

Helena Zamborská 

............................................ 

Lucia Majerníková 

............................................ 

Katarína Kelschová 

 


