UZNESENIE
z Valného zhromaždenia SKrZ, konaného dňa 14. 05. 2022
Berie na vedomie:
-

ocenenia členov SkrZ pri príležitosti životných jubileí
ocenenia víťazov Slovenského pohára
správu mandátovej komisie
správu predsedu VV SKrZ o činnosti VV SKrZ a plnení úloh z Valného zhromaždenia
SKrZ z roku 2021
správu o hospodárení SkrZ za rok 2021
správy jednotlivých komisií
plán hlavných úloh na rok 2022

Schvaľuje:
-

-

-

-

nahrávanie celého Valného zhromaždenia SKrZ 14. 05. 2022 z dôvodu toho, aby bola
zápisnica z VZ SKrZ napísaná korektne
voľbu pracovných komisií v zložení:
 mandátová komisia : p. Pucherová, p. Simančíková, p. Stankovianska
 návrhová komisia : p. Schmidová, p. Drdáková, p. Bittnerová
 volebná komisia
: p. Netryová, p. Zamborská, p. Takáčová
pracovné predsedníctvo v zložení: p. Beständig, p. Čuchran, p. Čekovská, p. Nagy,
p. Lackovičová, p. Vozárová
účasť p. Töczikovej a p. Kubačákovej na VZ SKrZ dňa 14. 05. 2022
program VZ SKrZ
audit SKrZ
auditorku pre SKrZ p. Ing. Editu Čechovú
výročnú správu SKrZ za rok 2021
zloženie kontrolnej komisie:
• predseda:
p. Burián
• podpredseda: p. Poliaková
• člen:
p. Komarovská
zmeny v ekonomickej smernici čl. 6, bod 2 a) Odmena za rozhodovanie pri súťažiach

organizovaných Skrz alebo členmi SkrZ prináleží na každý deň súťaže odmena vo výške.
zmeny v ekonomickej smernici čl. 6, bod 2 a) doplnenie bodu V., zaradenie odmeny pre
VRZ (vrchného rozhodcu) počas pohárových a majstrovských súťaží v sume 50€
zmeny v ekonomickej smernici čl. 6, bod 2 a) zmena bodu II., odmeny pre technických
špecialistov, asistentov technického špecialistu a technických kontrolórov 60€

zmeny v ekonomickej smernici čl. 6 bod 2b), odmena rozhodcom pri plnení testov
prináleží odmena 9 €/ 1 hodina
sadzobník poplatkov v Smernici pre plnenie testov:
• celý test
30€
• doplatok
15€
• platba na mieste 50€
zmenu registračného poplatku do SKrZ za člena na 10 €

-

-

zmenu v Súťažnom poriadku čl. 4, bod 3b – doplnenie: Pokiaľ nie je možné dodržať
uvedené ustanovenia z dôvodu - pandémia, výnimočný stav, náhle ochorenie člena
zboru a pod., musí byť výnimka vopred odsúhlasená technickou komisiou
zmenu v Súťažnom poriadku čl. 4, bod 3c – doplnenie: V prípade, že VRZ nedodrží
pri zostavovaní zborov vyššie uvedené ustanovenia a výnimka nebola odsúhlasená
Technickou komisiou, príslušný rozhodca v nasledujúcej sezóne nemôže byť
nominovaný na funkciu VRZ.
Súťažný poriadok SKrZ na sezónnu 2022/2023
Súťažný kalendár SKrZ na sezónnu 2022/2023
žiadosť KK Trnava navýšenie dotácie na TIC 2022 na 3 000 €
navýšenie dotácie pre pretekárku Olíviu Lengyelovú na 2 000 €
navýšenie dotácie pre pretekára Marka Piliara na 6 000 €
rozpočet SKrZ na rok 2022
uznesenie z Valného zhromaždenia SKrZ zo 14. 05. 2022

Ukladá:
-

TMK a TK doplniť po odbornej stránke do Súťažného poriadku pre sezónnu
2022/2023 kategórie TP a ŠD
Zodp.: členovia TMK a TK
Termín: do 15. 06. 2022

-

TK v dokumente „Náplne pre kategórie mimo SP“ zrušiť v odseku III. Rozdelenie
kategórií, bod 2.
Zodp.: členovia TK
Termín: do 15. 06. 2022

-

VV SKrZ povinnosť zakomponovať do rozpočtu na rok 2023 odmeny pre medailistov
z Majstrovstiev Slovenska
Zodp.: VV SKrZ
Termín: do 31. 12. 2022

-

povinnosť zreálniť plánovaný rozpočet z titulu uskutočnených Majstrovstiev
Slovenska za rok 2022
Zodp.: VV SKrZ
Termín: do 15. 06. 2022

-

spracovať písomne informáciu o registrácií na novú sezónnu, kde bude uvedené koľko
klubov sa zaregistrovalo, koľko členov, koľko sa zaplatilo za registráciu, koľko
pribudlo/odbudlo členov, koľko je rozhodcov. Správu prerokovať na VV SKrZ
a zverejniť na webe
Zodp. predseda SkrZ
Termín: do 15. 10. príslušného roku

-

spracovať informáciu o prestupoch a prerokovať ju na VV SKrZ
Zodp.: predseda SKrZ
Termín: do 15. 10. príslušného roku

-

prerokovať stav čerpania rozpočtu po konci každého štvrťroku na zasadnutí VV SKrZ

