
 

UZNESENIE 
Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SKrZ, 

KONANÉHO DŇA 20. APRÍlA 2013, JUNÁCKA 6, 832 80 BRATISLAVA 
 
 

VALNÉ ZHROMAŽDENIE SKrZ 
 
I. Berie na vedomie: 

 
1/2013 Správu mandátovej komisie o počte delegátov: 
 37 pozvaných 
 32 delegátov s hlasom rozhodujúcim 
2/2013 Správu o činnosti VV SKrZ za obdobie 12.5.2012-19.4.2013 (p.Hrachovcová).  
3/2013 Správu o činnosti TMK podanú (p.Tocziková).  
4/2011 Správu očinnosti TK (p.Schmidová). 
5/2013 Správu o hospodárení SKrZ (p.Kažimírová) 
6/2013 Správu Kontrolnej komisie (p.Gondorová) 
7/2013 Správu Disciplinárnej komisie (p.Simančíková) 
8/2013 Správu o plnení hlavných úloh roku 2012 (p.Hrachovcová) 
9/2013 Správu Hlavné úlohy pre rok 2013 (p.Hrachovcovej ) 
10/2013 Informáciu KC Košice o organizačnom zabezpečení JGP Košice 2013. 
                   

II. Schvaľuje: 
 
11/2013 Zloženie pracovného predsedníctva: 

Hrachovcová, Čuchran, Kažimírová , Schmidová, Töcziková 
12/2013 Zloženie mandátovej komisie: Lörinčíková, Kosa, Komárová 
13/2013 Zloženie návrhovej komisie: Kelschová (predseda), Grinčová, Remiš 
14/2013 Zloženie volebnej komisie: Šabo (predseda), Macková, Murcko 
15/2013 Zmenu rokovacieho poriadku: 

  FSC Žilina má 2 delegátov s hlasom rozhodujúcim 
16/2013 Program VZ a Rokovací poriadok VZ SKrZ aj po termíne nakoľko nebol 

zaslaný v predpísanom termíne. VZ využilo možnosť schváliť oba dokumenty 
priamo na Valnom zhromaždení.  

17/2013 Po návrhu VV VZ prijalo nových čestných členov SKrZ pani A.Búřilovú 
a L.Dráhovú. 

18/2013 Zaradenie bodu 19a v programe s názvom Schválenie Volebného poriadku. 
19/2013 Zmeny v Ekonomickej smernici 

Článok 9 Dispozičné oprávnenia a schvaľovania 
 sa doplňuje o bod: 

3) Výbery hotovosti a úhrady z účtu SKr sa môžu uskutočniť len po podpise 
dvoma oprávnenými osobami, na to určenými Výkonným výborom SKrZ. 
 

20/2013 Zmenu v Prestupovom poriadku 
 

V Článku II. OHLÁSENIE PRESTUPU A JEHO NÁLEŽITOSTI 
body: 
10) text ...v troch vyhotoveniach...nahradiť textom ...v jednom vyhotovení.... 
11.) Celý text nahradiť textom  Žiadateľ odovzdá žiadosť v jednom exemplári 
doporučeným listom alebo osobne oproti podpisu materskému klubu 
najneskôr päť dní pred ukončením prestupového termínu. 
 
12) text ...(všetky 3 vyhotovenia žiadosti). vymazať 



13.) text ...všetky tri vyhotovenia žiadosti... nahradiť textom ... alebo osobne      
odovzdá oproti podpisu žiadosť... 
14.) text doplniť nasledovne: ......má sa za to, že s prestupom/hosťovaním  
súhlasí. V takomto prípade žiadateľ túto skutočnosť v prestupovom termíne 
oznámi  doporučeným listom TK SKrZ, ktorá vec prešetrí a rozhodne o 
prestupe / hosťovaní. 
 
 
V Článku III. ROZHODNUTIE O PRESTUPE resp. HOSŤOVANÍ vymazať text 
označený červeným preškrtnutým písmom 
18.) O ohlásenom prestupe rozhoduje TK SKrZ tak, že:  
a) prestup schváli, ak došlo k súhlasu o prestupe pretekára u materského i 
prijímajúceho klubu;  
b) prestup schváli, ak sú splnené všetky náležitosti mimoriadneho prestupu;  
c) prestup schváli (i bez súhlasu materského klubu), ak sa jedná o opakovaný 
prestup po uplynutí jedného roku od prvého podaného prestupu;  
d) hosťovanie schváli (i bez súhlasu materského klubu), ak je hosťovanie v 
záujme reprezentácie Slovenska v kategóriach seniorov, juniorov a žiakov  
ed) prestup neschváli, ak jeden z klubov, účastníkov prestupového konania s 
prestupom nesúhlasí (okrem dôvodu pod písmenom "c" a "d");  
fe) prestup / hosťovanie neschváli, ak bol zaslaný po termíne alebo nespĺňal 
všetky náležitosti prestupového poriadku. 
  

V Článku IV. VYBAVENIE A ÚČINNOSŤ PRESTUPU  
20.) Celý text článku 20 nahradiť textom 
O prestupoch je TK SKrZ povinná rozhodnúť do 30.9. Rozhodnutie o prestupe 
zapíše do žiadosti o prestup žiadateľa.Originál žiadosti uloží na sekreteriáte 
SKrZ. Kópiu zašle e-mailovou poštou obom klubom a registračný preukaz 
odovzdá osobne novému klubu. Toto rozhodnutie musí byť odoslané  
účastníkom prestupu do 5 dní od rozhodnutia TK SKrZ. 
 
V Článku  V. HOSŤOVANIE  

22) text ...Počet opakovania hosťovania je neobmedzený. nahradiť textom 
Hosťovanie môže byť opakované max. 2 krát po sebe. 
 
Doplniť článok 
 
VI. ROZHODNUTIE O HOSŤOVANÍ  
25.) O ohlásenom hosťovaní rozhoduje TK SKrZ tak, že:  
a) hosťovanie schváli, ak dali súhlas k hosťovaniu materský i prijímajúci klub;  
b) hosťovanie schváli (i bez súhlasu materského klubu), ak je hosťovanie v 
záujme reprezentácie  
Slovenska v kategóriach seniorov, juniorov a žiakov  
c) hosťovanie schváli, ak má splnené náležitosti mimoriadneho hosťovania;  
d) hosťovanie neschváli, ak nespĺňal všetky náležitosti prestupového poriadku. 
 
Prečíslovať pôvodné články VI a VII na VII a VIII 

 
21/2013 Prijatie dvoch nových kolektívnych členov 

KKM Nitra 
Jumping Joe Bratislava 

22/2013 Schválený Volebný poriadok bol daný do súladu so Stanovami: 
V bode č.5 – sa slovo prítomných  nahradzuje slovom pozvaných 

23/2013 Voľby Výkonného výboru SKrZ: 
Predseda: nezvolený 
Podpredseda zodpovedný za medzinárodný styk: Monika Kuštárová 



Člen zodpovedný za ekonomiku a hospodárenie: Helena Kažimírová 
Člen zodpovedný za trénersko-metodickú činnosť a reprezentáciu: Hana 
Tocziková 
Člen zodpovedný za vnútrozväzový život: Wanda Stankovianska 

24/2013 Voľby Kontrolnej komisie:  
Predseda: Marta Poljaková 
Prvý člen: p. Jozefček 
Druhý člen: Paula Mauerová 

24/2013 Voľba predsedu bude opakovaná do 30 kalendárnych dní odo dňa konania VZ 
SKrZ 

  

III. Ukladá:  
 
25/2013 Opraviť Správu o činnosti VV SKrZ vo faktografických údajoch (napr. termíny 

a miesto MSR, 20.ročník MON,...)  
Zodpovedný: Hrachovcová 
Termín: do 30.4.2013 

26/2013 Doplniť Správu o činnosti TMK o kvalitatívne a hodnotiace ukazovatele, nie len 
štatistiku. 
Zodpovedný: Tocziková 
Termín: do 18.5.2013 

27/2013 Doplniť Správu o hospodárení SKrZ - vysporiadať účtovné nezrovnalosti 
účtovnej závierky 2012.  
Zodpovedný  p.Kažimírová 
Termín čo najskôr 

28/2013 Nového člena VV zodpovedného za hospodárenie v spolupráci s Kontrolnou 
komisiou vybrať účtovnú firmu, ktorá zabezpečí, aby účtovníctvo bolo v súlade 
s platnou legislatívou.  
Termín – správa bude podaná na najbližšej RP. 

29/2013 Budúcemu VV ukladá na RP predložiť analýzu na usporiadanie ME 2016. 
Termín – do najbližšej Rady predsedov. 

30/2013 Budúcemu VV pripraviť aktualizované znenie Hlavných úloh SKrZ 2013 
Termín – do RP 

31/2013 Predložený rozpočet je dočasný - pripraviť finálny rozpočet doplnený o údaje 
o výške dotácie schválenej MŠk pre SKrZ v druhej polovici kalendárneho roka. 
VZ poveruje RP schváliť tento finálny rozpočet. 
Zodpovedný: nový VV 

32/2013 Zapracovať do Ekonomickej smernice SKrZ zmeny, ktoré boli schválené na 
VZ SKrZ dňa 20.4.2013 (bod 19/2013 Uznesenia) a zverejniť ho na web 
stránke SKrZ. 
Zodpovedný Kažimírová 
Termín 30.4.2013 

33/2013 Zapracovať do Prestupového poriadku SKrZ zmeny, ktoré boli schválené na 
VZ SKrZ dňa 20.4.2013 (bod 20/2013) a zverejniť ho na web stránke SKrZ. 
Zodpovedný: Stankovianska 
Termín 30.4.2013 

34/2013 Ukladá Výkonnému výboru SKrZ zvolať mimoriadne Valné zhromaždenie do 
30 dní odo dňa riadneho VZ s bodom programu voľba predsedu SKrZ. 

 

 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Zápisnicu zapísala návrhová komisia v zložení:         predseda        K.Kelschová 
                                                                               členovia          S.Grinčová 
                                                                                     Ľ.Remiš 



 


