
Uznesenia z Valného zhromaždenia SKrZ  

25.5.2019, Kongresová sála, Hotel Kultúra, Ružomberok 

Hlasovanie: (za/proti/zdržali sa) 

Uznesenie VZ SKrZ 

Bod 8: – doplnenie schvaľovania Volebného poriadku: (31-0-0) 

1.) VZ schvaľuje vymeniť bod 19 a 20 v poradí Programu na VZ SKrZ na prerokovanie: 

(32-0-0-) - schválené 

2.) Schvaľuje komisie VZ s nasledovnými členmi: - schválené 

Mandátová komisia: Nétryová, Čekovská, Rybárová (30-0-2) 

Návrhová komisia: Letenay, Grinčová, Matejko (28-1-3) 

Volebná komisia: Ondášová, Liptáková, Šimová (27-0-5) 

Bod 6: (Kompetencie pre Disciplinárnu komisiu a Komisiu pre riešenie sporov) – zrušenie 

bodu vzhľadom na neúčasť Hl. Kontrolóra športu MŠVVaŠ SR 

3.) VZ schvaľuje Rokovací poriadok: (31-0-1) 

4. ) VZ schvaľuje Volebný poriadok: (32-0-0) 

Bod 9: bez návrhov 

Bod 10: bez návrhov 

Bod 11: bez návrhov 

Bod 12: bez návrhov – VZ berie na vedomie 

Bod 13: bez návrhov – VZ berie na vedomie 

KK pri SKrZ  navrhuje prijať delegátom VZ SKrZ konané dňa 25.5.2019 nasledovné 

uznesenia:  

 

1. VZ SKrZ ukladá VV  SKrZ, aby zabezpečiť správne, včasné a priebežné účtovanie 

ekonomickej  agendy SKrZ v zmysle platnej legislatívy v SR a Ekonomickej smernice SKrZ.  

2. VZ SKrZ kladá  VV SKrZ, organizovať a financovanie  ISU JGP, ISU 

šampionátov,  Memoriálu Ondreja Nepelu  výlučne v priamej  priamej gescii VV SKrZ bez 

uzatvárania zmlúv o spolupráci s členmi prípadne aj nečlenmi SKrZ.   

3. Ukladá VV SKrZ  vykonať  všetky  potrebné úkonny v súvislosti  so vznikom                                          

a likvidáciou  škody na rozhodcovskom zariadení Hamuliakove do 30.6.2019   

4. Ukladá VV SKrZ na vypracovanie poriadku nakladania a prevádzky s rozhodcovskou 

technikou SKrZ do 30.6.2019 

5. Ukladá odstrániť nedostatky uvedené v správach KK pri SKrZ č. 1 - 3/2019 najneskôr                      

do 30.6.2019. 

6. Ukladá klubu Skating klub Prešov   zaplatiť výchovné Klubu KK Kraso Prešov vo výške                  

2x 83,-€ za pretekárky Olívia Jarkovská a Ema Kandrová.  

 

Bod 14: bez návrhov – VZ berie na vedomie 



Bod 15: bez návrhov – VZ berie na vedomie 

12:30  hod. – Správa mandátovej komisie: prítomných 35 delegátov – nadpolovičná väčšina 18 

delegátov, 2/3 väčšina – 26 delegátov 

Bod 16:  

Úprava porovnanie plánu rozpočtu so skutočnosťou za rok 2018 – schválené 

5.) VZ schvaľuje presuny v časti správy plánu a rozpočtu so skutočnosťou za rok 2018: 

 oblasť 1, riadok – d: pripočítať nezapočítané výdavky na Honorárium ONT omylom 

započítaných na JGP Bratislava – N1/5d (+ 5.696,- €) 

oblasť 1, riadok – e: odpočítať započítané výdavky Honorária ONT N1/5d (– 5.696,-€) 

 presunúť náklady za grafické práce 150,-€ z N2/5c a sumu 2300,-€ reklamné video ako 

propagácia JGP Bratislava z N2/5c na N1/5d 

 

6.) VZ schvaľuje audítora, výsledkov auditu: (30- 2-3) - schválené 

7.) VZ schavľuje Výročnú správu SKrZ za rok 2018: (33-2-0) - schválená 

VZ berie na vedomie: 

Bod 17:  Hlavné úlohy pre rok 2019 

3.) prednesené p. Jozef Beständig 

Bod 18: Informácia o stave príprav a funkčnosti registračného systému 

4.) p. Letenay: Nový registračný systém 

5.) úlohy: skontrolovať členov a dočistiť systém - v septembri registrácia na ministerstve 

Návrh: Vyžiadanie potvrdenia zabezpečenia ochrany údajov v ISŠ – informačný systém           

v športe, ako úloha pre VV SKrZ. 

 

Bod 19: Schválenie návrhov úprav smerníc a stanov SKrZ 

Návrh na úpravu STANOV:   

Návrh kontrolnej komisie: 

8.) VZ schvaľuje 

 čl.9,10,11 -: Vypustiť pojem podpredseda a nahradiť : členmi komisie sú predseda 

a minimálne 2 členov  - schválený 

 Čl.8 – na konci vety doplniť....z člena SKrZ, ktorý zastupuje – (28-6-1) - schválený 

 Čl.3, bod 1 (33-0-2) - schválený 

–  doplniť vetu: Prijatím klubu do SKrZ, sa klub, resp.oddiel sa stáva riadnym členom        

SKrZ. 

 Čl.3, bod 1 – doplniť  - schválené 



Riadnym členom SKrZ(klub resp. oddiel) je krasokorčuliarky klub, resp. oddiel, ktorý 

spĺňa podmienky uvedené v čl.3, bod č.2 a,b,c a jeho prijatie za kolektívneho člena 

SKrZ bolo schválené VZ SKrZ 

Dočasný člen – dočasný kolektívny  člen SKrZ (klub, resp. oddiel) je 

krasokorčuliarsky klub, resp. oddiel, ktorý spĺňa podmienky uedené v čl.3, bod 2 a,b,c, 

a jeho prijatie za kolektívneho člena SKrZ ešte nebolo schválené na Valnom 

zhromaždení SKrZ. 

 

Čl.3 bod 2a – stiahnuté 

 

 Čl.3 bod 4 -  písmeno c- vypustiť slová – ......alebo rozhodnutím Disciplinárnej 

komisie SKrZ z dôvodov podľa týchto stanov (34 – 0-1) - schválené 

 Čl.4, bod 2, vypustiť slovo – riadnym – schválené 

 

Podmienkou členstva Člena SKrZ je jeho Členstvo v práve jednom krasokorčuliarskom 

klube. 

Pozmeniť vetu: Podmienkou individuálneho členstva fyzickej osoby v SKrz je jeho členstvo 

len v jednom krasokorčuliarskom klube, oddiele SKrZ. (35-0-0) - schválené 

 

Čl.6 bod 5A/b zmeniť na – neschválené 

1 hlas – Riadny kolektívny člen 

2 hlasy – každý riadny kolektívny člen, klub oddiel, ktorého pretekári sa v predchádzajúcej 

sezóne zúčastnili pretekov SP, M SR v počte min. 5 pretekárov 

3 hlasy – každý riadny kolektívny člen, klub, oddiel, ktorého pretekári sa v predchádzajúcej 

sezóne... 

 

 Bod 5b-1 – (24 – 0-11) - schválené 

hlas rozhodujúci (1 delegát) - získa klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne mal pretekárov 

v oficiálnych kategóriách SKrZ v počte min. 5 pretekárov 

 Čl.10 bod 4c) – 2/3 väčšina prítomných delegátov – (34-0-1) – schválené 

 Čl.10 bod 9 – (35-0-0) - schválené 

nahradiť vetu: Rozhodnúť o vylúčení člena SKrZ na základe závažného disciplinárneho 

vylúčenia 

Podať návrh na vylúčenie člena SKrZ na základe závažného disciplinárneho vylúčenia  

Návrh - Pridružený kolektívny člen  - stiahnutý návrh 

DRJ Vranov: 

Čl.5: orgány SKrZ bod 1: doplniť (4-20-11) - neschválené 

g) Technická komisia 

h) Trénersko-metodická komisia 

Čl.6, členov komisie, bod 15i:  doplniť: 

....volí a odvoláva nadpolovičnou väčšinou delegátov predsedu SKrZ, ostatných členov VV, 

komisie pre riešenie sporov, technickej komisie, Trénersko-metodickej komisie je 4 roky 

 



 

 Bod 9, čl. 10- zmena(33-0-2) 

  9.) VZ schvaľuje  bodu Bod 9, čl. 10, a to že: 

 

Disciplinárna komisia je oprávnená: 

6.) viesť disciplinárne konanie a rozhodovať o uložení disciplinárnych trestov                       

za porušenie pravidiel súťaže, predpisov SKrZ alebo rozhodnutí SKrZ 

7.) navrhnúť vylúčenie člena SKrZ na základe závažného disciplinárneho previnenia 

Valné zhromaždenie SKrZ poveruje a splnomocňuje Výkonný výbor k úprave ostatných 

predpisov SKrZ, ktoré upravujú právomoc Disciplinárnej komisie odlišne ako schválená 

zmena bodu 9, čl. 10 a to v rozsahu ich zosúladenia s prijatou zmenou Stanov Čl.10 bod 9 – 

stiahnuté 

Uznesenie: 

PRESTUPOVÝ PORIADOK 

10.) Podľa predloženia p. Wandy Stankovianskej – okrem bodu 16 schvaľuje - (34-0-1) 

- schválené 

Čl I.  – Bod 1 .....ktorá je časovo presne ohraničená 

 Bod 3......vo veci prestupu/hosťovania 

Čl.II – Bod 10.....uviesť stanovisko k prestupu/hosťovaniu (zmluva s klubom, pozdĺžnosti voči 

klubu a pod.) 

 Bod 11.........a potvrdením o zaplatení poplatku za žiadosť o prestup/hosťovanie 

 Bod 12.........má sa za to, že voči prestupu/hosťovaniu nie sú námietky/prekážky. 

V takom prípade žiadateľ..... 

Čl. VI – 23 

Bod 16) o návrhu p. Stankovianskej bez bodu d) s precizovaním vekových kategórií namiesto 

športových kategórií (8 - 6 - 19) – nechválené 

11.) Návrh p. Zamborskej - + špecifikácie veku – (22- 1 -12 )  - schválený  

Doplnenie testu pretekára: V prípade požiadavky výchovného má mať dieťa splnený príslušný 

test, za kategóriu do ktorej ide nasledujúcu sezónu so splnenou vekovou kategóriou (5 – 16 – 

11) - neschválený  

  12.) Návrh: Zrušenie bodu č.23 (25 – 9 - 1) - schválené 

REGISTRAČNÝ PORIADOK 

Zvýšenie registračného poplatku nového kolektívneho člena na 2000,-€ (0-25-10) neprešiel 

13.) VZ poveruje VV SKrZ na spracovanie registračných podmienok kolektívneho člena 

so zapracovaním finančných, odbornej garancie a pod. 



DISCIPLINÁRNY PORIADOK 

Návrh I. Jakuboviča – (33 –1-1) - schválené 

14.) VZ odporúča, aby VV SKrZ sa po ukončení sezóny zorganizovalo rozšírené 

zasadnutie trénerov A činovníkov v športe. 

KOMISIA PRE RIEŠENIE SPOROV 

Návrh: Schválenie Smernice Komisie pre riešenie sporov - stiahnutá 

ETICKÝ KÓDEX 

15.) Návrh: Aktualizovaná verzia Etického kódexu – (32-1-1)- schválený 

Bod 20: Návrh rozpočtu na rok 2019 

Prednesený: J. Bestandig 

120,32€- dotácia na jedného športovca v klube 

16.) Návrh zvýšiť v časti:  náklady -  Právne služby zvýšiť na 2000,- € a Rezerva                        

na aparát zvýšiť na 3000,-€ - (35 – 0-1) - schválene 

Návrh zvýšiť dotáciu na GP Bratislava z 1500,- na 5000,-€ (16- 0- 19) - neschválené 

Návrh zvýšiť dotáciu 3f) Zendulková - Fukas dotácia 15.000,-€ (11- 0-24) - neschválené 

17.) Rozpočet celkový so zmenami v položkách právne služby a rezerva na aparát  – 

(31–2-2) - schválene 

18:50 Prepočítanie zúčastnených: 34 prítomných delegátov; 18 nadpolovičná a 23 – ako 2/3 

väčšina 

Bod 21: Prijímanie klubov – dočasných členov SKrZ za riadnych kolektívnych členov SKrZ 

Mestský športový klub Trebišov – () - stiahnuté 

18.) Krasow Michalovce – (31 -0-3) - schválené 

19.) Trnava – Ice Skating  Slovakia – (26- 3 - 5) - schválené 

Bod 22: Voľba člena VV SKrZ – člen VV zodpovedný za hospodárenie a ekonomiku 

20.) Lýdia Lackovičová – hospodárka zväzu  

Bod 23: Správa volebnej komisie 

20.) (33-0-0) Schválenie Lýdie Lackovičovej za hospodárku zväzu 

Bod 24: Diskusia 

19:40 Prepočítanie zúčastnených: 29 prítomných delegátov; 15 nadpolovičná a 20 – ako 2/3 

väčšina 

21.) Predložený návrh TMK, kategorizácia SP a mimo SP na 2019/2020 s uvedenými 

poznámkami a  návrhmi z rady predsedov schválený  (20-9-0) - schválené 



       VZ SKrZ poveruje VV  SKrZ k upresneniu hlavných úloh na rok 2019, úlohy predložiť                

na schválenie na najbližšiu Radu predsedov. 

        VZ SKrZ poveruje VV SKrZ preposlať všetkým klubom kalendár pretekov na rok 2019/20  

do 7 dní. 

Bod 25: Správa návrhovej komisie – Návrh uznesení z VZ SKrZ. 

VZ SKrZ schválilo správu návrhovej komisie a Uznesenia z VZ SKrZ - schválené (26-1-2) 

Bod 26: Záver 

 

 

 

 

 

 

Zapísali dňa 25.05.2019, v Ružomberku: 

 

 

 

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

Slávka Grinčová                                      Martin Letenay                                     Roman Matejko 


