
Návrh úprav Stanov Slovenského Krasokorčuliarskeho Zväzu 

1. Štatutár v prípade ak nie je zvolený predseda VV 

Mimoriadne Valné zhromaždenie SKrZ zo dňa 18.5.2013 uložilo VV povinnosť vypracovať návrh 

zmeny Stanov tak, aby explicitne pokrýval situáciu, keď štatutárovi vypršalo volebné obdobie a nový 

nebol zvolený. (Takáto situácia nastala po poslednej voľbe VV a v stanovách nebolo jasne stanovené 

kto je štatutárom SKrZ do zvolenia nového predsedu.).  

Navrhujeme upraviť body stanov nasledovne: 

 

1.2.1 Hlavné úlohy 

d) do jednotlivých funkcií VV sú kandidáti volení valným zhromaždením. Ak po ukončení funkčného 

obdobia  nebol zvolený nový predseda VV, funkciu štatutárneho zástupcu SKrZ vykonáva 

podpredseda VV. 

... 

g) ak z akýchkoľvek dôvodov požiada o uvoľnenie z funkcie, alebo ju dlhodobo, viac ako 3 mesiace 

fyzicky nemôže vykonávať predseda, musí byť do 30 dní zvolané mimoriadne VZ. Do tej doby funkciu 

štatutárneho zástupcu vykonáva podpredseda VV. 

 

2. Dátum ukončenia sezóny 

Mimoriadne Valné zhromaždenie SKrZ zo dňa 16.3.2014 sa uznieslo, že dňom ukončenia sezóny je 

30. apríl daného roku.  

Navrhujeme doplniť do Stanov body nasledovne: 

 

1.1.3. Hlas rozhodujúci na VZ prináleží delegátom klubov SKrZ nasledovne: 

... 

d) za predchádzajúcu sezónu sa pre tieto účely považuje sezóna ktorá bola ukončená pred dňom 

konania VZ pričom dátum ukončenia sezóny je 30. apríl daného roku. 

 

3. Zmena klubovej príslušnosti v priebehu sezóny 

Technická komisia identifikovala nejednoznačnosť Stanov v bode 1.1.3, kde sa hovorí o počte 

pretekárov za klub. V prípade že došlo k mimoriadnemu prestupu počas sezóny, nie je zjavné ktorý 

klub má právo považovať pretekára za svojho (pre potreby určenia počtu hlasov). 

Navrhujeme doplniť do Stanov body nasledovne: 

 

1.1.3. Hlas rozhodujúci na VZ prináleží delegátom klubov SKrZ nasledovne: 

... 

e) v prípade zmien klubovej príslušnosti v priebehu sezóny je pre tieto účely určujúce členstvo 

v klube ku dňu ukončenia predchádzajúcej sezóny. 

 

4. Sadzobník poplatkov 

V súvislosti s vyčlenením rôznych poplatkov do samostatného predpisu – Sadzobníka poplatkov 

navrhujeme zmeniť bod stanov nasledovne: 

 

1.1.1 Právomoci Valného zhromaždenia 

... 

e/ schvaľuje výšku členského poplatku 

e/ schvaľuje Sadzobník poplatkov 

Vypracovala TK SKrZ  


