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                                                                           Valnému zhromaždeniu SKrZ  

konanému 26. júna 2021 
v Zvolene 

                                                                    

                                                                                                                                                                                   
Návrh Uznesenia Valného zhromaždenia Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu k stanoveniu 
počtu delegátov 

Predkladateľ: Výkonný výbor SKrZ 

Text Uznesenia VZ SKrZ: 

„Valné zhromaždenie Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu schvaľuje uznesenie 
Výkonného výboru Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu zo dňa 10.05.2021 a síce, že 
predchádzajúcou sezónou sa pre účely kľúča delegátov Valného zhromaždenia konaného dňa 
26.06.2021 rozumie sezóna, ktorá bola ukončená dňa 30.04.2020.  

Dôvodom je skutočnosť, že v sezóne, ktorá mala byť ukončená dňa 30.04.2021 sa vzhľadom 
k protipandemickým opatreniam proti šíreniu ochorenia COVID-19, ktoré prijali orgány verejnej 
moci v Slovenskej republike, nekonali (s výnimkou jednej) žiadne krasokorčuliarske súťaže.“ 

Zdôvodnenie predloženia návrhu Uznesenia VZ: 

Návrh uznesenia Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu (ďalej aj len „SKrZ“), ktorý sa týka 
určenia kľúča delegátov pre Valné zhromaždenie SKrZ, ktoré sa bude konať dňa 26.06.2021, a to z dôvodu, 
že v sezóne, ktorá mala skončiť dňa 30.04.2021 sa súťaže (s výnimkou jednej) nekonali pre protipandemické 
opatrenia platiace v Slovenskej republike. Nekonanie sa krasokorčuliarskych  súťaží bolo spôsobené vyššou 
mocou, pričom za uvedené nenesie zodpovednosť ani SKrZ, ani žiadny jeho člen.  

Keďže kľúč delegátov Valného zhromaždenia SKrZ je v zmysle čl. 6,  bodov 5 a 7 Stanov SKrZ 
priamo závislý od účastí na  súťažiach, ktoré sa uskutočnili v predchádzajúcej sezóne, je zrejmé, že za 
sezónu, ktorá sa mala skončiť dňa 30.04.2021,  nie je možné takto stanoviť a určiť kľúč delegátov.  

Ak by sa pre kľúč delegátov mala zohľadniť jedna súťaž, ktorá sa konala, tak objektívne sa poškodia  
práva tých členov SKrZ, ktorí sa jej nezúčastnili alebo sa jej zúčastnili iba s limitovaným počtom športovcov. 
Navyše jednu súťaž nie  je možné považovať za sezónu, pretože podľa zák. 440/2015 Z.z. o športe v platnom 
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znení sa vyžaduje od národného športového zväzu konanie ako seniorských, tak mládežníckych 
celoslovenských súťaží (§16 ods. 1 písm. d)), nie súťaže jednej. Podľa toho súťažná sezóna 2020/2021 reálne  
nebola a nekonala sa, pretože sa nekonali celoslovenské seniorské a mládežnícke súťaže v krasokorčuľovaní, 
a preto nie je možné pre kľúč delegátov vychádzať z obdobia 2020/2021.   

Vzhľadom k právomoci Výkonného výboru SKrZ vykladať Stanovy SKrZ a riešiť prípady, na 
ktoré Stanovy SKrZ nepamätajú (čl. 16, bod 1), tak je v kompetenciách Výkonného výboru SKrZ 
vyriešiť vzniknutú situáciu a to spôsobom, ktorý nebude odporovať Stanovám SKrZ a nepoškodí 
členov SKrZ.  

Je logické a v záujme čo najvyššej právnej istoty a aj výkladu čl. 6, bodu 7 Stanov SKrZ  to, 
aby sa pre účely kľúča delegátov použila posledná sezóna, v ktorej sa súťažilo. 

S pozdravom,  

                                                                                         v. r. 
                          Ing. Jozef Beständig 
                predseda VV SKrZ     
                                            


