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Valnému zhromaždeniu SKrZ 

konanému 3. decembra 2022 

v Púchove 
 
 
Návrh na zmenu Registračného poriadku SKrZ 
 
 

Predkladateľ: Technická komisia SKrZ 
 
 

Návrh zmeny sa týka :  

-Registračného poriadku SKrZ 

 

(1) Hlavička registračného poriadku 

Zmena : SLOVENSKY na SLOVENSKÝ 

 

Zdôvodnenie návrhu: gramatická chyba 

 

(2) Článok IV. Registrácia individuálneho člena SKrZ 

Bod 1.  

Odstránenie prebytočnej čiarky v prvej vete Bodu 1 za slovom klubu, ktorý 

Zdôvodnenie návrhu: čiarka navyše 

 

...doporučenou poštou alebo elektronicky. 

Zmena: ...doporučenou poštou a elektronicky na emailovú adresu sekretariátu a v kópií na 

TK. 

Zdôvodnenie návrhu: zmena nutná kvôli lepšej prehľadnosti a informovanosti a urýchlenia 

schvaľovanie registrácií TK SKrZ. 

 

 

Bod 5 b/ 

 pasívnu počas neobnovenia platnosti podľa článku V, bod 7  

Zmena: pasívnu počas neobnovenia platnosti  

Zdôvodnenie návrhu: Čl. V, bod 7 stráca zmysel, nakoľko členom SKrZ sa registračné 

preukazy nevydávajú. 

 

(3) Článok V. Bod 1 

Zmena termínu každoročného obnovenia registrácií z 1.9. do 30.9 na 1.6. do 30.6.v danom roku. 

 

Zdôvodnenie návrhu: Pôvodný termín je nevyhovujúci z hľadiska termínov aktivít SKrZ 

z Kalendára súťaži. Chceme predísť kolízií termínu aktivít SKrZ  s termínom registrácií 

a zabrániť účasti členov s neobnovenou aktívnou platnosťou registrácie v danom roku. 

                       

                           Bod 3 

Od 1.8. do 31.8. v danom roku roku zašle kolektívny člen SKrZ registračné formuláre.... 

Zmena : Od 1.8. do 31.8. na 1.5. do 31.5  



Zdôvodnenie návrhu: Pôvodný termín je nevyhovujúci z hľadiska termínov aktivít SKrZ 

z Kalendára súťaži.  

 

                       Bod 3 

 

....elektronickou fromou na sekretariát SKrZ a v kópií určenému členovi TK  

Zmena: ....doporučenou poštou a elektronicky na sekretariát SKrZ a elektronicky v kópií na TK 

Zdôvodnenie návrhu: Z dôvodu lepšieho prehľadu, informovanosti a kontrolovateľnosti 

TK. 

      

                     Bod 5 

 

Pri nedodržaní termínu 31.8.sa základné členské príspevky zvyšujú podľa Sadzobníka poplatkov 

SKrZ. 

 

Zmena: 31.8. na 31.5. 

Zdôvodnenie návrhu: Zmena termínu registrácií. 

 

(4) Článok VII. Záverečné ustanovenia 

Bod 1 

Doplnenie: Úhradou poplatku sa rozumie dátum, kedy sú finančné prostriedky pripísané na 

účet SKrZ , nie dátum zadania príkazu na úhradu. 

Zdôvodnenie návrhu: Formulácia doplnená pre upresnenie pojmu úhrada registračného 

poplatku. 

 

Bod 2 

Porušenie poriadku SKrZ je kvalifikované ako priestupok, ktorý rieši Komisia pre riešenie 

sporov SKrZ. 

Zmena: Porušenie poriadku SKrZ je kvalifikované ako disciplinárne previnenie podľa 

Disciplinárneho poriadku SKrZ. 

 

Zdôvodnenie návrhu: Porusenia ustanovení nerieši Komisia pre riešenie sporov, ale DK. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Technická konisia  

SKrZ 


