Jozef Beständig, predseda SKrZ, Bosákova 5A, 851 04 Bratislava

Valnému zhromaždeniu Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu

Dovoľujem si týmto prostredníctvom Sekretariátu SKrZ predložiť delegátom Valného
zhromaždenia Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu, ktoré sa bude konať 5. 9. 2020,
nasledovné návrhy ako individuálny člen SKrZ:

1. Úprava Prestupového poriadku a s tým súviciach dokumentov (Sadzobník poplatkov a
Žiadosť o prestup a Žiadosť o hosťovanie).
Odôvodnenie:
- zmeny Prestupového poriadku v nedávnej minulosti boli robené horúcou ihlou a aj z tohto
dôvodu obsahujú množstvo nedostatkov, konkrétne neurčitostí (napr.: Čl. I. bod 5 “…
mimoriadny prestup môže byť schválený”), nesprávnych odkazov medzi jednotlivými
bodmi (napr.: v Čl. VI. bod 24 odkazuje na body 24 a 25), zbytočných opakovaní (napr.:
Čl III., bod 17 pism. d) a e)), či protirečení (napr.: Čl. VI. bodu 23 o lehote na úhradu
Výchovného s Čl. III., bodom 17 písm. c), atď. (napr. vypustenie bodu 24 z článku VI., či
samotné číslovanie článkov a bodov);
- navrhnuté zmeny majú takmer výlučne charakter formálnej, nie obsahovo-technickej
zmeny súčasného znenia Prestupového poriadku, majú ho urobiť prehľadnejším,
aplikovateľnejším a čitateľnejším;
- znenie Prestupového poriadku, Žiadosti o prestup a Žiadosti o hosťovanie je prílohou k
mojim návrhom, úprava Sadzobníka sa týka jeho prvých dvoch riadkov v časti
“Prestupový poriadok” (“Článok II, bod 12” zmeniť na “Článok II, bod 4”; “Článok III.,
bod 17, písm. c)” zmeniť na “Článok III., bod 1, písm da)”).

2. Úprava Organizačného poriadku v Časti II., bod 8. 4. 3 z aktuálneho znenia “…cieľom
Komisie pre riešenie sporov je dosiahnuť zmier/dohodu…” na “cieľom Komisie pre
riešenie sporov je odstránenie sporu”.
Odôvodnenie:
- z doterajšej praxe sporového konania (ktoré sa dá prirovnať konaniu pred súdnou
inštanciou) sa ukázalo, že dosiahnutie zmieru/dohody, aj keď nepochybne ide o ideálny
cieľ, je takmer nereálne. SKrZ a jeho orgány by si preto mali stanovovať také ciele, ktoré
je reálne dosiahnuť. Doterajšia prax takisto ukázala, že dosiahnutie takéhoto cieľa je
reálnejšie (riešenie sporu pred Hlavnou kontrolórkou športu viedlo k odstráneniu sporu,
pretože jeho účastníci sa zaviazali v ňom ďalej nevykonávať žiadne ďalšie kroky),
- takto formulovaný cieľ je zakomponovaný i v Smerniciach orgánov riešenia sporov
niektorých iných športových zväzov.

3. Doplnenie Organizačného poriadku o nový bod 8. 4. 4 v Časti II. v tomto znení:
“Komisia pre riešenie sporov vykonáva svoju činnosť v zmysle Smernice Komisie
pre riešenie sporov.” (návrh predložiť po schválení Smernice KRS).
Odôvodnenie:
- odkaz na konkrétnu smernicu, ktorou KRS riadi svoju činnosť.

4. Odvolanie člena Výkonného výboru SKrZ zodpovedného za vnútrozväzový život, p.
Wandy Stankovianskej a navrhnutie p. Júlie Čekovskej za nového člena VV zodpovedného
za VZŽ.
Odôvodnenie:
- strata mojej dôvery k súčasnej členke VV SKrZ zodp. za VZŽ z dôvodov opakovaného
neplnenia Uznesení VV SKrZ, prekračovania kompetencií daných predpismi SKrZ,
porušovania Zmluvy o výkone funkcie, atď. Všetky fakty doložím na rokovanie Valného
zhromaždenia.

5. Uznesenie VZ zaväzujúce členov SKrZ a orgány SKrZ predkladať návrhy na VZ v
nasledujúcej podobe:
- kto predkladá návrh,
- aký je zámer/cieľ daného návrhu (odôvodnenie návrhu),
- ak návrh ovplyvňuje/môže ovplyvniť iné dokumenty, uviesť návrhy aj na ich úpravy.

Odôvodnenie:
- jednoduchšie pochopenie návrhov členmi Valného zhromaždenia, zvýšenie kultúry
predkladaných návrhov, rýchlejšie prediskutovanie a schvaľovanie návrhov, eliminácia
rizika chýb pri spracúvaní zápisnice z VZ.

6. Uznesenie VZ prikazujúce osobám s príslušnosťou k SKrZ do 10 dní uhradiť záväzky z
rokov 2014 až 2017 voči SKrZ po lehote splatnosti, ktoré su uvedené v bode 7 Správy
Kontrolnej komisie zverejnenej 27. 8. 2020 pod hrozbou uplatnenia sankcií uvedených v
Disciplinárnom poriadku SKrZ.

V Bratislave, 28. 8. 2020

Ing. Jozef Beständig, v. r.

