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Uznesenie Valného zhromaždenia SKrZ konaného 26.6.2021 vo Zvolene 

1. Berie na vedomie 

 

01/2021 Správu mandátovej komisie o počte delegátov a uznášaniaschopnosti:  

• pozvaní delegáti s hlasom rozhodujúcim 29 (s počtom hlasov 50), 

• prítomní delegáti 22 (s počtom hlasov 39)  

• (nadpolovičná väčšina 20 hlasov, dvojtretinová väčšina 26 hlasov) 

• pozvaní delegáti s hlasom poradným 12, prítomní 4  

• počet hostí 7  

02/2021 Správu predsedu VV SKrZ o činnosti VV a plnení hlavných úloh z VZ 2020 

03/2021 Správu o hospodárení SKrZ za rok 2020 

04/2021 Správu o činnosti TMK  

05/2021 Správu o činnosti KK  

06/2021 Správu o činnosti Disciplinárnej komisie  

07/2021 Správu o činnosti Komisie o riešení sporov 

08/2021 Hlavné úlohy VV SKrZ pre rok 2021   

09/2021 Správu Volebnej komisie o výsledku volieb. 

 

2. Schvaľuje  

 

10/2021 Zloženie pracovného predsedníctva: J. Beständig, V. Čuchran, L. Lackovičová,                      

Z. Drnzíková 

11/2021 Zloženie mandátovej komisie: p. Babiaková, p. Sýkorová, p. Doboszová 

12/2021 Zloženie návrhovej komisie: p. Horváthová, p. Petríková, p. Čekovská 

13/2021 Zloženie volebnej komisie: p. Nétryová, p. Drličková, p. Zamborská 

14/2021 Návrh uznesenia týkajúceho sa stanovenia počtu delegátov VZ SKrZ 

15/2021 Program VZ SKrZ s doplnením bodu 17 - Schvaľovanie dočasného člena HC Bulls 

Vranov za riadneho člena SKRZ a rozšírením bodu 9 o prednesenie správy TMK  

16/2021 Návrh dodatočnej účasti p. Töczikovej na Valnom zhromaždení ako člena s hlasom 

poradným 

17/2021 Rokovací poriadok VZ, Volebný poriadok VZ 

18/2021 Audítora, audit, ročnú závierku a Výročnú správu za rok 2020 tak ako bola predložená  

19/2021 Návrh na doplnenie programu o dodatočnú voľbu člena DK  

20/2021 Návrh aby dodatočná voľba člena DK bola verejná 

21/2021 Schvaľuje zmeny Stanov v predloženom znení  

22/2021 Schvaľuje zmenu Disciplinárneho poriadku v predloženom znení 

23/2021 Schvaľuje zmenu Ekonomickej smernice v predloženom znení 

24/2021 Schvaľuje zmenu Prestupového poriadku  vrátane pozmeňujúcich návrhov Kraso Prešov, 

článok 3 doplniť: "Klub má nárok na plné výchovné , ak bol pretekár členom klubu min. dva roky. 

V prípade členstva iba jeden rok, sa výchovné kráti o 50%." 

25/2021 Návrh na zrušenie registračných preukazov SKrZ a ich nahradenie a zmenu                          

Registračného poriadku v predloženom znení 

26/2021 Schvaľuje zmenu Súťažného poriadku vrátane pozmeňujúcich návrhov Kraso Prešov, 

článok 2, bod 2 doplniť: "Kategórie Nádeje 9 a Nádeje 10 v  sezóne   2021/2022 sa zlučujú                  

a nebudú rozdelené do A a B kategórii . Test je potrebný len pre účasť na MSR." 
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27/2021 Návrh TMK a TK k Súťažnému poriadku pre sezónu 2021/2022 

28/2021 Návrh Kraso Prešov na zrušenie Pohára klubov pre sezónu 2021/2022 vzhľadom                   

na aktuálnu pandemickú situáciu 

29/2021 Návrh Kraso Prešov na vytvorenie tabuľky pretekárov pre Hobby korčuľovanie                     

po jednotlivých kategóriách. 

30/2021 Návrh na doplnenie súťaže 12. Memoriál Fedory Kalenčíkovej v Novom Meste nad 

Váhom  v termíne 15.-16.1.2022  

31/2021 Športový kalendár pre sezónu 2021/2022 

32/2021 Schvaľuje návrh rozpočtu Nákladov a výnosov na rok 2021 vrátane pozmeňujúcich 

návrhov, navýšenie plánovenej sumy v oblasti 1., časť 5 ca. Semináre, školenia (domáce aj 

zahraničné) na 3000€ a v oblasti 3, časť 1i (pretekár Piliar Marko) na 3000€ a časť 1j (Václavík 

Lukáš) na 3000€. 

33/2021 Riadne členstvo novým kolektívnym členom, HC Bulls Vranov  

34/2021 Návrh, ktorým ukladá všetkým kolektívnym i individuálnym členom SKRZ prekladať 

návrhy na úpravy existujúcich predpisov a smerníc v štandardnej forme. 

35/2021 Návrh, ktorým ukladá predsedovi a hospodárovi SKrZ uložiť finančné prostriedky SKrZ 

v celkovej výške 240 000€ na 3 termínové vklady po 80 000€ s viazanosťou 24, 36 a 48 mesiacov 

v J&T banke. 

 

3. Ukladá 

 

36/2021 Klubom do 30.6.2021, ak to tak doteraz neurobili, v súvislosti s novým zákonom 

č.364/2018 aktualizovať údaje v registri mimovládnych neziskových organizácií. 

"Občianske združenia, odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov vzniknuté do 31. 

decembra 2018 majú v tejto súvislosti  povinnosť oznámiť MV SR  do 30. júna 2019 aktuálne 

údaje o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu v rozsahu meno, priezvisko, 

adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo s uvedením dňa vzniku funkcie spolu              

s dokumentmi osvedčujúcimi skutočnosti pre zápis údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch 

štatutárneho orgánu. Toto oznámenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom alebo takým 

počtom členov štatutárneho orgánu, aký je  potrebný podľa zaregistrovaných stanov; pravosť 

podpisov musí byť úradne osvedčená." 

37/2021 Ukladá VV zabezpečiť odstránenie zistených a zverejnených nedostatkov                                 

v správach KK1/2020, 2/2020  a 1/2021 do 31.8.2021 

 

4.Odporúča 

 

38/2021 Odporúča zriadiť pracovnú skupinu  zo zástupcov klubov s cieľom vypracovania spôsobu 

financovania súťaží SP.  

 

 

V Zvolene, 26.6.2021  

Uznesenie zapísala návrhová komisia v zložení   

 

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

Ivan Horváthová                                   Júlia Čekovská                                  Zuzana Petríková 


