Návrhy Disciplinárnej komisie SKrZ k rokovaniu VZ SKrZ - 26.6.2021
(prijaté 11.6.2021 o 18:33)
1. DISCIPLINÁRNY PORIADOK
Čl. 38, bod 14a – zrušiť
Zdôvodnenie: Sankcia vo výške 40,00 EUR je v konflikte sadzby uvádzanej v Registračnom
poriadku, čl. V., bod 5, ako aj „Sadzobníku poplatkov SKrZ“.
( Podobných nezrovnalostí je viacej. )

2. EKONOMICKÁ SMERNICA
Čl. 6, bod 5 b,c - doplniť - ( v prípade, ak budú odsúhlasené VZ SKrZ – 2021 navrhované,
avizované zmeny v ostatných bodoch čl. 6, bodu 5a, 5d. )
- nový návrh 5b – Predsedovi komisie prináleží odmena 100.- EUR ...
5c – Členovi komisie prináleží odmena 75.- EUR ...
Zdôvodnenie: Uvedení funkcionári DK a KRS SKrZ sú tiež volení funkcionári a za svoju prácu
si zaslúžia navýšenie odmien, tak ako bol avizovaný návrh pre VZ SKrZ – 2020., ktoré túto
smernicu už neprerokovalo.
Tento návrh predkladáme na rokovanie VZ SKrZ – 2021 len v prípade, že bude podaný
návrh na úpravu odmien aj u ostatných funkcionárov čl.6, bodu 5a 5d.

Návrhy zmien stanov , poriadkov a smerníc VZ dňa 26.6.2021 – Kraso Prešov
(prijaté 14.6.2021 o 23:15)

Stanovy:
Na základe situácie, ktorá sa vyskytla v uplynulej sezóne, kde nemali možnosť pretekári trénovať
a súťažiť, treba doplniť text pri určení počtu hlasov na VZ:
V prípade že sa neuskutočnia preteky SP a ani ME,MSJ a MS, každý klub má právo jedného hlasu
v prípade, že mal dve sezóny predtým aktívnych pretekárov v počte 5.
Počty hlasov
A) Klub zastupuje vždy jedna (1) fyzická osoba s právom hlasovať s počtom hlasov podľa nižšie
uvedeného kľúča:
1 hlas získa klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne mal pretekárov SP v oficiálnych kategóriách
SKrZ, resp. na M-SR v počte minimálne päť 5 pretekárov,
2 hlasy získa klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne mal pretekárov SP v oficiálnych kategóriách,
resp. M-SR v počte minimálne 10 pretekárov,
3 hlasy získa klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne mal pretekárov SP v oficiálnych kategóriách,
resp. M-SR v počte minimálne 15 pretekárov minimálne v piatich kategóriách
upraviť a klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne mal reprezentanta, ktorý sa zúčastnil MSJ, ME,
MS, ZOH získa hlas navyše, ale max. klub môže mať 3 hlasy.

Prestupový poriadok
Článok 3, za tabuľkou doplniť:
Klub má nárok na plné výchovné, ak bol pretekár členom klubu min. dva roky. V prípade členstva
iba jeden rok, výchovné sa kráti o 50%.
Navrhujeme doplniť - pri podaní žiadosti možnosť zasielať e-mailom .

Ekonomická smernica
Článok 6, bod 2 - odmeny rozhodcom a činovníkom pri pretekoch SP:
min. sadzba na deň 50€ pre všetkých . po 22,00 hod. 30€ pri stavaní systému
pri vyššom počte - 1 pretekár á 1€ , max za deň 100€.
Na preteky organizované SKrZ môže zväz platiť podľa navrhovanej sumy.
Ale treba si uvedomiť, že tieto peniaze na mzdy musí klub platiť . Ak chceme využiť Zmluvu o
dobrovoľníckej činnosti, tak tieto sumy prevyšujú min. hodinovú sadzbu aj počet hodín, ktoré
odpracuje.
Článok 5 - Dotácie a príspevky
Vypadol bod c) - Účelovú dotáciu na organizovanie pretekov slovenského pohára podľa „smernice
o úhrade nákladov na rozhodcov“.
d) Účelovú dotáciu na organizovanie majstrovských súťaží, medzinárodných súťaží a
organizovanie výkonnostných testov
Navrhujeme tieto body ponechať v smernici.

Článok 10- Dispozičné oprávnenia
1a) upraviť - Jednorázovú odmenu do 200€ .... ďalej ostáva
1b) upraviť - Jednorázovú odmenu 500€ .... ďalej ostáva
1c) zmeniť takto: Dohodu o pravidelnom mesačnom príjme od 100€ vyššie môže uzavrieť
predseda až po odsúhlasení členmi VV SKrZ.
Bod 3 - Výbery hotovosti 3d) - Pokladňa nemá limitovanú hotovosť.
Zvážiť limit pokladne podľa pohybu
Doplnok Súťažného poriadku
Slovenský pohár pre všetky kategórie bez podmienky plnenia testov.
Slovenský pohár - pre kategórie N7.N8,N9,N10, mladšie žiačky, staršie žiačky A,B, juniorky a juniori, seniorky
a kat. mimo SP pomenovať Pohár SKrZ - tam by patrili hviezdičky, juniori B, kategórie Hobby
Silver mladšie, staršie a Adult Gold, Silver, Bronze.
Podobne ako SP umiestnenie určovať podľa získaného skóre a zaradiť ich do tabuľky .
Tým sa sprehľadní účasť na pretekoch aj počet pretekov. Tiež ich limitovať počtom 10 pretekov v
sezóne.
Zrušiť pohár klubov.
Smernica pre plnenie testov
1.8. Účasť na súťažiach
1.8.1. Súťaže Slovenského pohára
Test nie je podmienkou účasti v SP
III. PRIEBEH TESTOV VÝKONNOSTI
Každý pretekár predvedie celý test - technickú časť aj prvky testu. Platný je ak získa 50%.
Iba pretekári pre postup na M-SR musí získať 50% z technickej časti. Ináč nemôže získať 80%
pre účasť na M-SR.

Návrh KC Košice na úpravu STANOV SKrZ
(prijaté 14.6.2021 o 23:40)
Čl. 5
Orgány SKrZ
5. Funkčné obdobie členov Výkonného výboru, Disciplinárnej komisie a Komisie pre riešenie
sporov je 4 roky, u členov Kontrolnej komisie je to 5 rokov.
Doplniť tento bod : V prípade kooptovania niektorého z členov do Výkonného výboru,
Disciplinárnej komisie a Komisie pre riešenie sporov a členov Kontrolnej komisie funkčné
obdobie tohto člena končí ukončením funkčného obdobia ostatných členov Výkonného výboru,
Disciplinárnej komisie a Komisie pre riešenie sporov
Čl. 6
Valné zhromaždenie
5. Kľúč delegátov Valného zhromaždenia je určený takto:
A) Klub zastupuje vždy jedna (1) fyzická osoba s právom hlasovať s počtom hlasov podľa nižšie
uvedeného kľúča:
1 hlas získa klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne, mal pretekárov SP v oficiálnych kategóriách
SKrZ, resp. na M-SR v počte minimálne päť 5 pretekárov,
2 hlasy získa klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne, mal pretekárov SP v oficiálnych kategóriách,
resp. M-SR v počte minimálne 10 pretekárov,
3 hlasy získa klub, ktorý v predchádzajúcej sezóne, mal pretekárov SP v oficiálnych kategóriách,
resp. M-SR v počte minimálne 15 pretekárov minimálne v piatich kategóriách alebo klub, ktorý v
predchádzajúcej sezóne mal pretekárov SP v oficiálnych kategóriách, resp. M-SR v počte
minimálne 10 pretekárov minimálne v piatich kategóriách a mal predchádzajúcej sezóne mal
reprezentanta, ktorý sa zúčastnil MSJ, ME, MS, ZOH.
Klub zastupuje vždy jedna (1) fyzická osoba s právom hlasovať, a to bez ohľadu na počet hlasov
patriacich Klubu. Klub je oprávnený požiadať SKrZ, aby pozval na zasadnutie valného
zhromaždenia aj ďalšie osoby s príslušnosťou ku Klubu, ktoré nemajú hlasovacie právo, avšak s
ktorými sa môže delegát radiť počas zasadnutia Valného zhromaždenia.
B) 1 hlas patrí zástupcovi športovcov, ak bude takýto delegát navrhnutý podľa bodu 2., písm. b)
tohto článku stanov,
C) 1 hlas patrí zástupcovi športových odborníkov, a to trénerov a metodikov, ak bude takýto
delegát navrhnutý podľa bodu 2., písm. c) tohto článku stanov,
D) 1 hlas patrí zástupcovi športových odborníkov, a to rozhodcov, ak bude takýto delegát
navrhnutý podľa bodu 2., písm. d) tohto článku stanov.
doplniť nový bod E)
V prípade , že sa nekonali v predchádzajúcej sezóne preteky SP, prípadne ISU šampionáty
hlasovacie právo na VZ SKrZ má každý klub v počte 1 hlas a to za podmienky, že klub mal
v dvoch predchádzajúcich sezónach minimálne 5 pretekárov v oficiálnych kategóriách SKrZ
Opraviť číslovanie

bod č. 7 – prečíslovať na bod č. 6 ( lebo č.6 chýba )
Za predchádzajúcu sezónu sa pre účely kľúča delegátov považuje sezóna , ktorá bola ukončená
pred dňom konania Valného zhromaždenia, pričom dátum ukončenia sezóny je 30. apríl daného
roku.
Doplniť bod č. 7
Za predchádzajúce dve sezóny sa pre účely kľúča delegátov považujú sezóny, ktoré boli ukončené
dva roky pred dňom konania Valného zhromaždenia, pričom dátum ukončenia sezóny je 30. apríl
predchádzajúceho roku.
Čl. 7
Výkonný výbor
1. Výkonný výbor je najvyšším výkonným orgánom SKrZ a riadi činnosť SKrZ v čase medzi
Valnými zhromaždeniami v súlade s uznesením Valného zhromaždenia.
2. Výkonný výbor má predsedu a 5 členov a obsahuje tieto funkcie:
Návrh na zmenu člena VV SKrZ :
a) predseda SKrZ
b) podpredseda SKrZ zodpovedný za medzinárodnú činnosť
c) člen zodpovedný za ekonomiku a hospodárenie člen za komisiu rozhodcov
d) člen zodpovedný za trénersko-metodickú činnosť a reprezentáciu
e) člen zodpovedný za vnútrozväzový život
f) člen – zástupca športovcov, ak bol zvolený Valným zhromaždením.
g) člen zodpovedný za ekonomiku a hospodárenie - člen VV SKrZ bez hlasovacieho práva
(dôvodom je, že by to mal byť odborník na ekonomiku a hospodárenie, ale nemusí byť špecialista
na krasokorčuľovanie )

Návrh na úpravu Stanov SKrZ – kontrolór SKrZ
v článku 5
v bode 5
navrhujem doplniť vetu "V prípade zániku funkcie člena orgánu pred uplynutím riadneho
funkčného obdobia je náhradný člen orgánu zvolený na funkčné obdobie, ktoré uplynie zároveň s
funkčným obdobím ostatných členov tohto orgánu."
Cieľom návrhu je zabezpečiť, aby sa pri voľbách volil kompletne nový VV, DK, KK, KRŠ

