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Uznesenie návrhovej komisie Rady predsedov SKrZ v zložení  

p. Drdáková, p. Rybárová, p. Matejko konanej dňa 11.05.2019 v Bratislava 

 

 
I. Schvaľuje 

01/2019 Na návrh disciplinárnej komisie zaradenie finančnej pokuty do sadzobníka poplatkov v tomto 

znení: „Za neoprávnený štart pretekára sa udeľuje finančná pokuta klubu, ktorý pretekára prihlásil na 

pretek, vo výške 50 EUR za pretekára a kategóriu.“  

02/2019 Na návrh disciplinárnej komisie doplniť sankcie v disciplinárnom poriadku                             

o bod 7 – za porušenie zásad Etického kódexu SKrZ (v navrhovanom znení). 

03/2019 Prerokovanie ďalších návrhov zmien navrhnutých disciplinárnou komisiou odložiť na VZ. 

04/2019 Návrh, aby disciplinárna komisia pri spracovaní disciplinárneho poriadku brala do úvahy 

pripomienky zaslané akoukoľvek formou. 

05/2019 Zapracovať do stanov nasledujúci návrh: „Odvolacím orgánom proti rozhodnutiam Komisie 

pre riešenie sporov je VZ SKrZ.“ 

 

II. Ukladá 

06/2019 P. Bohunickej dopracovať spolu s disciplinárnou komisiou znenie Etického kódexu                       

a predložiť ho na prerokovanie na VZ. 

07/2019 Predkladateľom návrhov zmien Prestupového poriadku skonsolidovať svoje návrhy                              

do jednotnej podoby Prestupového poriadku a predložiť na VZ. 

 

III. Odporúča 

08/2019 Rada predsedov odporúča disciplinárnej komisii dopracovať návrh štatútu pridruženého 

člena. 

09/2019 Rada predsedov odporúča klubu DRJ Skating Dream Vranov vypracovať konkrétne znenie 

návrhu, ktoré bude zapracované do vnútorného predpisu o tom, aby pri výbere usporiadateľa M-SR 

bolo zohľadnené, v ktorom regióne sa usporiadateľ nachádza tak, aby M-SR rotovali systémom 

západ/stred/východ. 

10/2019 Rada predsedov odporúča klubu Jumping Joe Bratislava vypracovať presné znenie návrhu 

zmien Registračného poriadku a súvisiacich smerníc podľa vlastného návrhu. 

11/2019 Rada predsedov odporúča zmeniť názov kategórie Interpretačné korčuľovanie (IK) na Hobby 

korčuľovanie. 

12/2019 Rada predsedov odporúča zavedenie paušálnej platby pre rozhodcov, ktorí sú členmi 

rozhodcovskej komisie testov. 
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13/2019 Rada predsedov odporúča, aby kluby najneskôr týždeň pred prvou súťažou SP v sezóne 

2019/2020 odovzdali hudby pretekárov klubu riadne označené menom a kategóriou na jednom USB 

nosiči. TK následne zabezpečí skonsolidovanie hudieb na jeden nosič, ktorý bude následne využívaný 

počas súťaží SP.  

 

 

V Bratislave 

      11.5.2019  

 

------------------------   ----------------------------   --------------------------- 

M. Drdáková    L. Rybárová    R. Matejko 

 


