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Rokovací poriadok 

Valného zhromaždenia Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu 

 

 
Úvodné ustanovenia 

1. Tento rokovací poriadok ustanovuje pravidlá rokovania a organizácie Valného zhromaždenia 

SKrZ. 

 
Zvolávanie Valného zhromaždenia SKrZ 

1. Zvolávanie Valného zhromaždenia Slovenského krasokorčuliarskeho zväzu upravujú stanovy 

SKrZ. 

 
Program Valného zhromaždenia SKrZ 

1. Návrh programu Valného zhromaždenia SKrZ je obsiahnutý v písomnej pozvánke na Valné 

zhromaždenie po predošlom schválení Výkonným výborom SKrZ. 

2. Valné zhromaždenie na začiatku každého rokovania, ak je uznášaniaschopné, prerokuje návrh 

programu a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním. Valné zhromaždenie môže pri prerokovaní 

návrhu programu rokovania na návrh   člena SKrZ navrhnutý program   doplniť alebo zmeniť. Na 

prijatie programu, prípadne zmien programu, je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných členov 

SKrZ. 

 
Účasť na Valnom zhromaždení SKrZ 

 

1. Členovia Valného zhromaždenia – delegáti sú:  

 

a) zástupcovia Krasokorčuliarskych klubov, ktorým prináleží počet hlasov podľa kľúča delegátov,           

a to osoby vykonávajúce funkciu štatutárneho orgánu Krasokorčuliarskeho klubu SKrZ alebo nimi 

splnomocnené osoby, ktoré sa preukazujú písomným splnomocnením na právny úkon zastupovania 

dotknutého Krasokorčuliarskeho klubu SKrZ na Valnom zhromaždení. Štatutárny orgán Klubu môže 

splnomocniť iba takú fyzickú osobu, ktorá má príslušnosť ku Klubu.  

b) 1 zástupca zastupujúci športovcov, ak ho navrhla záujmová organizácia športovcov alebo 50 

športovcov,  

c) 1 zástupca zastupujúci športových odborníkov, a to trénerov a metodikov, ak ho navrhla záujmová 

organizácia týchto športových odborníkov alebo aspoň 50 týchto športových odborníkov,  

d) 1 zástupca zastupujúci športových odborníkov, a to rozhodcov, ak ho navrhla záujmová organizácia 

týchto športových odborníkov alebo aspoň 50 týchto športových odborníkov. 
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3. Valného zhromaždenia sú oprávnení zúčastniť sa bez práva hlasovať aj:  

a) členovia Výkonného výboru,  

b) členovia Kontrolnej komisie,  

c) členovia Disciplinárnej komisie,  

d) členovia Komisie pre riešenie sporov,  

e) pracovníci sekretariátu,  

f) osoby vykonávajúce funkciu štatutárneho orgánu Krasokorčuliarskeho klubu SKrZ, ktorému 

neprináleží hlas podľa kľúča delegátov,  

g) čestní členovia SKrZ,  

h) pozvaní hostia, o ktorých pozvaní rozhoduje Výkonný výbor. 

 

2. Kľúč delegátov Valného zhromaždenia je určený takto:  

 

A) Klub zastupuje vždy jedna (1) fyzická osoba s právom hlasovať s počtom hlasov podľa nižšie 

uvedeného kľúča:  

1 hlas získa klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne mal pretekárov SP v oficiálnych kategóriách SKrZ, 

resp. na M-SR v počte minimálne päť 5 pretekárov,  

2 hlasy získa klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne mal pretekárov SP v oficiálnych kategóriách, resp. 

M-SR v počte minimálne 10 pretekárov,  

3 hlasy získa klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne mal pretekárov SP v oficiálnych kategóriách, resp. 

M-SR v počte minimálne 15 pretekárov minimálne v piatich kategóriách alebo klub, ktorý                                        

v predchádzajúcej sezóne mal reprezentanta, ktorý sa zúčastnil MSJ, ME, MS, ZOH  

Klub zastupuje vždy jedna (1) fyzická osoba s právom hlasovať, a to bez ohľadu na počet hlasov 

patriacich Klubu. Klub je oprávnený požiadať SKrZ, aby pozval na zasadnutie valného zhromaždenia                    

aj ďalšie osoby s príslušnosťou ku Klubu, ktoré nemajú hlasovacie právo, avšak s ktorými sa môže 

delegát radiť počas zasadnutia Valného zhromaždenia *.  

B) 1 hlas patrí zástupcovi športovcov, ak bude takýto delegát navrhnutý podľa bodu 2.,                           

písm. b) článku 6. stanov,  

C) 1 hlas patrí zástupcovi športových odborníkov, a to trénerov a metodikov, ak bude takýto delegát 

navrhnutý podľa bodu 2., písm. c) tohto článku 6. stanov,  

D) 1 hlas patrí zástupcovi športových odborníkov, a to rozhodcov, ak bude takýto delegát navrhnutý 

podľa bodu 2., písm. d) tohto článku 6. stanov. 

 

* Klub je povinný požiadavku na SKrZ ohľadom vyššieho počtu zástupcov za svoj klub ako stanovuje 

kľúč zaslať aj s menným zoznamom týchto osôb na sekretariát elektronickou poštou najneskôr 7 dní 

pred konaním VZ, t.j. do 19.6.2021. SKrZ si vyhradzuje právo v stále nie ideálnej pandemickej situácii 

a obmedzeniach limitovať maximálny počet osôb na mieste Zasadnutia VZ. SKrZ uhrádza náklady 

podľa Ekonomickej smernice iba jednému zástupcovi klubu.  
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3. Delegáti podľa kompetencie hlasovať na Valnom zhromaždení SKrZ sa delia na: 

 

a) Delegáti s hlasom rozhodujúcim: 

3 hlasy: KK Trnava, KrO ŠKP Bratislava, Kraso Hamikovo, Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan 

Bratislava, KK Iskra Banská Bystrica, FSC Žilina, Skate Žilina, KC Košice  

2 hlasy: Kraso Trenčín, Jumping Joe Slovakia, Skating Sports Prešov, Skating Dream DRJ Vranov 

Bulls, KK Nové Mesto nad Váhom  

1 hlas: Ice Skating Team – Brezno, KK Martin, Krasoklub mesta Nitra, Sporting Club Púchov, KK 

Spišská Nová Ves, KK Púchov, Ice Skating Trnava, KK Liptovský Mikuláš, ABC Kraso Liptovský 

Mikuláš, Kraso klub Detva, KK Ruža Ružomberok, KK Žilina, KK Krasow Humenné, KK Bratislava, 

HK Nitra Kraso, Kraso Prešov 

 

b) Delegáti s hlasom poradným:  

Kraso Michalovce, ŠKK Zvolen, KK Zvolen, Skating Club Piešťany, Crow Arena FSC Košice, KO 

Karpatský Sokol Pezinok,  TJ AKO Piešťany, Sporting club Považská Bystrica, TJ KO Slávia Stropkov, 

KK Prievidza, MŠKM Trebišov 

 
Rokovanie a hlasovanie 

1. Valné zhromaždenie SKrZ riadi prezident SKrZ alebo ním poverený člen Výkonného výboru 

SKrZ /ďalej len predsedajúci/. 

2. Podľa programu si Valné zhromaždenie SKrZ volí pracovné komisie /napr. volebnú, návrhovú, 

mandátovú komisiu a pod./. 

3. Predsedníctvo Valného zhromaždenia tvoria členovia Výkonného výboru SKrZ. 

4. Predmetom rokovania Valného zhromaždenia budú dokumenty, ktoré boli delegátom zaslané 

elektronickou poštou najneskôr 7 dní pred konaním VZ SKrZ, a ktoré boli schválené v jednotlivých 

bodoch programu VZ. /Výnimka si vyžaduje osobitné odsúhlasenie delegátmi Valného zhromaždenia 

SKrZ/. 

5. Hlasovacie právo majú iba delegáti s hlasom rozhodujúcim. 

6. Právo vystúpiť: 

- v diskusii s príspevkom v trvaní najviac 5 minút 

- s faktickou pripomienkou v trvaní 1 minúty ku každému prejednávanému bodu 

má výhradne delegát klubu a nie jeho poradca. Pri porušní tejto zásady môže predsedajúci 

osobu, ktorá ju poruší napomenúť, prípadne po druhom napomenutí vykázať z rokovacej sály. 

Delegáti majú ďalej právo vyjadrovať sa k prerokovávaným bodom programu VZ v 

rozsahu najviac        2 minúty. 

Výnimku na požiadanie diskutujúceho môže udeliť predsedajúci iba na základe odsúhlasenia 

delegátmi Valného zhromaždenia. 

7. Hlasovanie môže byť verejné – procedurálne otázky, alebo tajné. 

8. V prípade hlasovania o dvoch rôznych návrhoch na jeden problém sa hlasuje v poradí, v akom boli 

návrhy predložené VZ. 
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9. Diskusia bude ukončená po vystúpení posledného delegáta, alebo hosťa prihláseného                       

do diskusie, alebo na návrh delegáta s hlasom rozhodujúcim na ukončenie diskusie, pričom takýto 

návrh musí byť schválený nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov. 

Diskutujúci má právo odovzdať svoj diskusný príspevok v písomnej forme predsedajúcemu Valného 

zhromaždenia, ktorý ho dá zaprotokolavať do zápisnice z Valného zhromaždenia SKrZ. 

 

                                      Zápisnica 

1. Pre členov SKrZ sa spracováva a v termíne najneskôr do 25 od skončenia rokovania sa odosiela 

zápisnica z Valného zhromaždenia. V zápisnici sa uvedie, kto riadil rokovanie, koľko členov SKrZ 

bolo prítomných, ktorí členovia SKrZ neboli prítomní, ktorí rečníci vystúpili v programe rokovania 

a v diskusii a aké boli výsledky hlasovaní a výstižný popis obsahových častí k prerokovávaným 

bodom programu. Súčasť zápisnice sú aj uznesenia VZ SKrZ. Zápisnicu z VZ SKrZ overuje prezident 

SKrZ. 

 
Záverečné ustanovenie 

1. Tento rokovací poriadok je platný pre Valné zhromaždenie SKrZ, konané dňa 26.6.2021  

vo Zvolene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 18.06.2021 Výkonný výbor SKrZ 
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