UZNESENIE
Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SKrZ,

KONANÉHO DŇA 12. MÁJA 2012, JUNÁCKA 6, 832 80 BRATISLAVA

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SKrZ
I. Berie na vedomie:
1/2012

Správu o činnosti VV SKrZ za rok 2011

2/2012

Správu o činnosti TMK a hodnotenie účasti pretekárov SR na medzinárodných
pretekoch, JGP a GP ISU, šampionátoch ISU

3/2012

Správu o činnosti TK a hodnotenie účasti rozhodcov na M-SR, SP, JGP,GP ISU,
medzinárodných pretekoch, šampionátoch ISU

4/2012

Správu o hospodárení SKrZ za rok 2011

5/2012

Správu kontrolnej komisie pri SKrZ za rok 2011

6/2012

Správu disciplinárnej komisie pri SKrZ za rok 2011

7/2012

Plnenie hlavných úloh za sezónu 2011/2012 a hlavné úlohy na sezónu 2012/13.

II. Schvaľuje:
8/2012

Zloženie pracovného
Kažimírová

predsedníctva

v zložení:

Hrachovcová,

Čuchran,

9/2012

Zloženie mandátovej komisie v zložení: Čuchran, Kosa, Kršňáková a zloženie
návrhovej komisie v zložení: Zamborská, Letenay, Frišo

10/2012

Program VZ a Rokovací poriadok VZ SKrZ

11/2012

Zmenu disciplinárneho poriadku SKrZ, ktorý je prílohou uznesenia

12/2012

Zmenu stanov v článku I. bod 5. – sídlo SKrZ je Záhradnícka 95, 821 08
Bratislava

13/2012

Prijatie nových kolektívnych členov SKrZ – Kraso klub Detva, Krasoklub
Považská Bystrica

III. Neschvaľuje:
14/2012

Návrh rozpočtu na rok 2012. Hospodárenie pokračuje v rozpočtovom provizóriu.
VZ poveruje Radu predsedov, aby rozpočet schválila po jeho doplnení o
prostriedky získané z 2. výzvy Ministerstva školstva.

15/2012

Prijatie kolektívneho člena SKrZ – Krasokorčuliarsky klub mesta Nitra
O prijatie majú právo požiadať na budúcom Valnom zhromaždení.

16/2012

Účasť reprezentanta SKrZ na kongrese ISU v Kuala Lumpur v júni 2012
a poveruje GS stornovaním letenky aj ubytovania na kongrese ISU.

17/2012

Návrh na zúženie Výkonného výboru na troch členov

18/2012

Návrh na organizovanie všetkých majstrovstiev Slovenska v Bratislave v hale
Ondreja Nepelu

IV. Ukladá:
19/2012

VV SKrZ vystaviť mandátnu zmluvu na organizovanie akýchkoľvek súťaží
s priamou finančnou spoluúčasťou SKrZ. Mandátna zmluva musí obsahovať
všetky náležité organizačné podmienky vrátane rozpočtu a podielu SKrZ na ňom.

20/2012

Ruší uznesenie VV SKrZ č .060/2011 o uhradení nákladov za ubytovanie na ME
v Berne 2011

21/2012

Kontrolnej komisii pri VV SKrZ preveriť a určiť kto je zodpovedný za škodu
vzniknutú z fakturácie neoprávneného čerpania prostriedkov pri ME Bern 2011

22/2012

Štatutárovi SKrZ na základe uznesenia VV SKrZ vopred uzatvárať mandátnu
zmluvu medzi SKrZ a klubom povereným organizovaním medzinárodných
pretekov pod záštitou SKrZ.

23/2012

Generálnej sekretárke zapracovať zmenu do stanov SKrZ a zaregistrovať ich na
MV do 15 pracovných dní

24/2012

Nominovaným účastníkom medzinárodných pretekov objednávať služby len
prostredníctvom predpísaných formulárov, doručených na SKrZ v dostatočnom
časovom predstihu pred uzávierkou

25/2012

Výkonnému výboru a generálnej sekretárke SKrZ realizovať všetky záväzky voči
tretím stranám len na základe písomnej prihlášky na predpísanom tlačive
odovzdanej v stanovenom termíne. Povinnosť včas doručiť predpísané tlačivá
musí byť zapracovaná do zmlúv reprezentantov vrátane sankcií v prípade jej
nedodržania.

26/2012

Dobropisovať faktúry voči KŠK Slovan Bratislava v celkovej sume 1 770,45 Eur
1. Faktúra č.37/2011/MON na sumu 610,- Eur
2. Faktúra č. 38/2011/MON na sumu 1 014,- Eur
3. Faktúra č. 40/2011/Mn na sumu 146,45 Eur

27/2012

Výkonnému výboru, aby v rámci návrhu rozpočtu zaobstarala nového dodávateľa
na spracovanie účtovníctva

28/2012

Výkonnému výboru do Rady predsedov pripraviť analýzu organizovania JGP,ISU
šampionátu s dotáciou ISU a predpokladané celkové náklady organizátora

29/2012

Technickej komisii zosúladiť pravidlá ISU s pravidlami SKrZ

Zapísala návrhová komisia v zložení: Zamborská, Letenay, Frišo

