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Smernica č.10 
Vyznamenania v SKrZ 

 
 
Výkonný výbor SKrZ na svojom zasadnutí schválil smernicu o vyznamenaniach SKrZ 
platnú s účinnosťou od 25.mája 2002 a neskorších doplnkov. Týmto sa ruší smernica 
č.5/95 z 20.mája 1995. 
 
 
                                                                       Článok 1 
                                                            Úvodné ustanovenie 
 
1. Smernica upravuje zásady na udeľovanie vyznamenaní Slovenského krasokorčuliar-    
    skeho zväzu, / ďalej len SKrZ / jednotlivcom a skupinám, / kluby, oddiely / za ich 
    zvlášť významnú činnosť v oblasti krasokorčuľovania na Slovensku. 
 
2. Vyznamenania možno udeliť aktívne pôsobiacim osobám: a/ v kluboch, oddieloch 
     pričom tieto musia byť členmi SKrZ,  b/ v komisiách a výkonnom výbore, c/ iným 
     osobámza propagáciu nášho športu 
 
3. Písomné návrhy na udelenie vyznamenania možno predkladať výkonnému výboru 
    SKrZ s týmito údajmi:  

- meno a priezvisko 
- vek a adresa navrhovaného 
- oddielová / klubová príslušnosť 
- vyjadrenie oddielu / klubu 
- dôvod na vyznamenanie 
- dátum udelenia nižšieho vyznamenania 
- číslo registrácie navrhovaného 
- dátum podania návrhu 
 
4. Na vyznamenanie nie je právny nárok 
 
 
                                                            Článok 2 
                                                Druhy vyznamenania 
 
1. Čestné uznanie za prácu v prospech krasokorčuľovania na Slovensku 
2. Za zásluhy o rozvoj krasokorčuľovania na Slovensku: 
                      a/ bronzová plaketa + diplom 
                      b/ strieborná plaketa + diplom 
                      c/ zlatá plaketa + diplom 
 
 
 
                                                            Článok 3 
                                                      Čestné uznanie 
 
1. Čestné uznanie za prácu v prospech krasokorčuľovania sa spravidla udeľuje: 

a/ jednotlivcom pri príležitosti okrúhlych jubileí, za minimálne 5 ročnú prácu 
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    vo výboroch klubov 
b/ športovým klubom a oddielom za aktívny rozvoj krasokorčuľovania  na 
      Slovensku 
                                              Článok 4 
              Za zásluhy o rozvoj krasokorčuľovania na Slovensku 
 
1. Bronzová plaketa + diplom sa spravidla udeľuje: 

a/ jednotlivcom 
                - za úspešnú reprezentáciu 

                    - pri príležitosti životných jubileí 
                    - za minimálne 15-ročnú činnosť v prospech krasokorčuľovania 
                    - za celoživotnú významnú prácu v oblasti športu 
                 b/ oddielom, klubom pri príležitosti významného výročia založenia klubu a 
                     oddielov krasokorčuľovania na Slovensku 
                 c/ jednotlivcom a združeniam za významný prínos a podporu rozvoja športu 
 

2. Strieborná plaketa + diplom sa spravidla udeľuje: 
a/ jednotlivcom 

                - za úspešnú reprezentáciu 
                    - pri príležitosti životných jubileí 
                    - za minimálne 25-ročnú činnosť v prospech krasokorčuľovania 
                    - za celoživotnú významnú prácu v oblasti športu 
                b/ oddielom a klubom pri príležitosti významného výročia založenia klubu a 
                    oddielov krasokorčuľovania na Slovensku 
                c/  jednotlivcom aj kolektívom za významný prínos a podporu rozvoja športu 
 

3. Zlatá plaketa + diplom sa spravidla udeľuje: 
a/ jednotlivcom 

                - za úspešnú reprezentáciu 
                - pri príležitostí životných jubileí 
                - za minimálne 35 – ročnú činnosť v prospech krasokorčuľovania 
                - za celoživotnú významnú prácu v oblasti športu 
            b/ jednotlivcom aj kolektívom za významný prínos a podporu rozvoja športu 
 
 
 
                                                                   Článok č. 5 
                                             Podmienky na udelenie vyznamenania 
 

1. Návrhy na vyznamenania sa predkladajú Výkonnému výboru SKrZ aspoň 2  
mesiace pre zamýšľaným odovzdávaním vyznamenania 

2. Navrhovateľ vo svojom návrhu odporučí miesto, dátum a spôsob odovzdania 
vyznamenania 

3. Zhotovenie čestných uznaní a vyznamenaní zabezpečuje Výkonný výbor SKrZ 
 
 
 
                                                                     Článok č. 6 
                                                         Všeobecné ustanovenie 
 

1. Výkonný výbor SKrZ rozhoduje o udelení vyznamenania, vedie evidenciu po- 
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daných  návrhov a udelených vyznamenaní 
2. Výkonný výbor SKrZ zverejňuje mená vyznamenaných a druh vyznamenania 

v štatistickej ročenke vždy na záver sezóny 
3. Každý druh vyznamenania možno udeliť jednej osobe, resp. združeniu iba je- 

denkrát 
 
 
Upravené a schválené Radov predsedov dňa 23.09. 2006 
 
 
 
 
 
                                                                               Ing.Jaroslav Burian 
                                                                                  Predseda SKrZ 

 


