Zápis č.3
zo zasadnutia predsedníctva SRZ, konaného dňa 27.4.2017
v Spišskej Novej Vsi
Prítomní:
• Členovia predsedníctva : Ján Magdoško, Igor Bodó, Gabriel Marcin, Vojtech Karaba,
• Prizvaní: Renáta Karabová –ZCPM inline, Matúš Užák –kontrolór SRZ.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kontrola plnenia úloh – predseda.
Vyhodnotenie účasti na MS v short tracku v Rotterdame – Bodó.
Vyhodnotenie účasť vo finále EPJ v short tracku v Hasselt (BEL) 24.-26.3.2017 – Bodó.
Vyhodnotenie Majstr. Slovenska Inline Speed v hale, 2.4.2017 Košice – R. Karabová.
Vyhodnotenie Slov. pohára a Majstr. Slovenska v short tracku – Bodó.
Príprava na Svetové hry v kolieskových športoch, Nannjing 31.8-11.9. 2017 – predseda.
Plán súťaží na sezónu 2017/18 v short tracku, kalendár timing v Budapešti – Bodó.
Prijatie za člena SRZ ELECT Margecany a Bardejov Skate Crew v odvetví skatebording – predseda.
Zabezpečenie účasti na 125. výročí ISU – predseda.
Prehodnotenie činnosti ZCPM pri SRZ v short tracku a inline speed – predseda.
Nahlásenie výsledkov na ISU v short tracku a long tracku – Bodó a Karaba.
Organizačné zabezpečenie Majstr. Slovenska na ovale v časovke 7.5.2017 v Poprade, Majstr.
Sovenska v polmaratóne v Sp.N.Vsi .6.2017, Majstr. Slovenska na ovale v Košiciach 25.6.2017 .
Príprava Konferencie zväzu a predpisov súvisiacich so Zákonom o športe a usmerneniami Misterstva.
Predloženie Smernice o ochrane osobných údajov- predseda.
Schválenie účtovnej uzávierky za rok 2016.
Rôzne.

PREJEDNANE ÚLOHY:
K bodu 1:
●

31/2016 : Prerokovať so zástupcami klubov skateboardu ich pôsobenie v SRZ.
T: 31.10.2016
Zodp.: predseda zväzu./ priebežné plnenie
● 40/2016 : Pripraviť smernicu SRZ v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z o ochrane osobných
údajov.
T: 30.10.2016
Zodp.: predseda zväzu./ pripravuje sa návrh
● 46/2016: Zabezpečiť dohodu so Súkromným športovým gymnáziom ELBA Prešov o
prepožičanie ochranných matracov zo Spišskej Novej Vsi.
T: 25.11.2016
Zodp.:I. Bodó, G. Marcin / prebiehajú rokovania
● 47/2016: Dohodnúť so Súkromným športovým gymnáziom ELBA Prešov účasť trénera O.
Myklukha na tréningoch žiakov tejto školy s podmienkami uvedenými v bode uznesení č.10.
Z: 25.11.2016
Zodp.: I. Bodó / prebiehajú rokovania
• 1/2017: V súlade s pripomienkami členov predsedníctva, prepracovať plán súťaží inline speed
na rok 2017.
T 10.2.2017
Zodp. V. Karaba/splnené
• 3/2017: Požiadať TSC Košice o predloženie plánu čnnosti pretekára skeboardingu R. Turyho.
T: 31.1.2017
Zodp.: predseda zväzu / splnené

•
•
•
•

5/2017: Prehodnotiť opodstatnenosť činnosti ZCPM v short tracku v sezóne 2017/18.
T : konferencia SRZ
Zodp. I. Bodó./prijate uznesenie
6/2017: Nákup nových matracov pre short track v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
T: jún 2017
Zodp. I. Bodó./ plní sa
7/2017: Pripraviť rozpočet na rok 2017.
T: najbližšie zasadnutie
Zodp. predseda/priebežne plnenie
8/2017: Vypracovať a predložiť Ministerstvu ŠVVaŠ SR :
a) kritériá na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s talentovanou mládežou pre
daný šport,
b) zoznam významných alebo iných medzinárodných podujatí, ktoré organizuje SRZ v
roku 2017 a o organizovanie ktorých sa uchádza alebo už má pridelené na najbližšie dva roky.
T: 30.6.2017
Zodp. predseda

K bodu 2:
Účasti na MS v short tracku v Rotterdame 10.-12.4.2017 , ktorých sa zúčastnili A. Porubská a M. Filip
, bolo hodnotené ako nesplnenie cieľov, keď najlepšie sa umiestnili Porubská na 27. mieste a Filip na
47. mieste.
K bodu 3:
Kladne bola hodnotená účasť vo finále EPJ v short tracku v Hasselt (BEL) 24.-26.3.2017 u A.
Porubskej , keď zvíťazila vo svojej kategórii a tretím miestom P. Rusnákovej.
K bodu4:
Vyhodnotenie Majstr. Slovenska Inline Speed v hale, 2.4.2017 Košice predložila R. Karabová.
K bodu 5 :
Vyhodnotenie Slov. pohára a Majstr. Slovenska v short tracku predložil I. Bodó, ktorý konštatoval , že
do SP sa zapojili pretekári takto :
• Žiačky – súťažilo 11 pretekárok , Žiaci – 13 , Juniorky – 6 , Juniori – 10, Ženy – 5.
• Súťaž mužov bola z dôvodu neúčasti minimálne troch pretekárov v štyroch kolách zrušená.
• Doporučil pripraviť súťažný poriadok na sezónu 2017/18 podľa kategórii zo sezóny 2016/17.
K bodu 6:
Predseda zväzu predložil informáciu o predbežnej nominácii na podujatie takto :
• inline speed : J. Klembara , K. Terebeši (oval + cesta), L. Benedik, M. Slotta a M.Filip
(maratón),
• inline freestyle : L. Lacko – Bartošová, P. Breznik.
• inline alpin : L. Keselá, B. Liptáková, D. Ambros, A. Tichý.
• sketeboarding: R. Tury.
K bodu 7 :
I. Bodó a M. Užák informovali o zasadnutí skupiny Danubia v short tracku v Budapešti 7.- 9.5.2017,
kde sa prejednalo :
• zabezpečenie súťaží Európskeho pohára Danubia series a Star class v sezóne 2017/18,
• plán súťaží kalendára ISU na sezónu 2017/18,
• plán rozvojového programu ISU – sústredenia pre skupinu Junior C +D a Junior A+C2,
• návrh do Koordinačnej skupiny Danubia series za SVK M. Užák.
• do kalendára ISU boli SRZ navrhnuté podujatia :
- 2.-3.9.2017 Olympic Hopes – STEZ Cup, Spišská Nová Ves
- 15.-17.12.2017 Danubia series 4 – Slovak open, Spišská Nová Ves

K bodu 8 :
Predseda zväzu predložil návrh na prijatie za členov SRZ v odvetví skejtbord v súlade s čl. 5 odst. 5
písm.a) Stanov SRZ :
• ELECT Margecany
• Bardejov Skate Crew
K bodu 9.
Na oslavách 125.výročia ISU navrhol predseda zväzu Juraja Valacha.
K bodu 10:
V súlade s uznesením posledného zasadnutia Predsedníctva SRZ , prípravou Kritérií na identifikáciu
športových talentov a metodiku práce s talentovanou mládežou pre daný šport, predložil predseda
zväzu návrh:
a) na zrušenie ZCPM pri SRZ v short tracku a inline speed,
b) zmeniť Smernicu pre zriaďovanie ÚTM na zabezpečovanie činnosti talentovanej mládeže cez
CTM a priamo s klubmi , ktorých športovci splnia kritéria pre talentovaného športovca,
c) financovať športovcov zaradených do ZCPM od 1.6.2017 prostredníctvom klubov po podpise
dodatkov zmlúv o refundácii nákladov,
d) na zaradenie talentovaných športovcov do 23 rokov / viď uznesenie /

K bodu 11.
Prehodnotilo sa nahlásenie výsledkov na ISU v short tracku a long tracku.
K bodu 12.
K organizačným zabezpečeniam prerokovaných v uvedenom bode neboli vznesené pripomienky.
K bodu 13.
Predseda zväzu predložil návrh,aby Konferencie SRZ sa konali vždy v mesiaci December príslušného
roka z dôvodu:
a) podľa metodického usmernenia Sekcie športu MŠVVaŠ SR sa predkladajú žiadosti
o poskytnutie príspevku uznanému športu v hodnotiacom období od 1.10 predchádzajúceho
roka do 30.9. príslušného roka,
b) v mesiaci december je známe:
•

predbežné plnenie rozpočtu,

•

je schválená nová zmluva o príspevku na ďalší rok,čím je možné schváliť rozpočet na
ďalší rok.

K bodu 14.
Na základe usmernenia Sekcie športu MŠVVaŠ SR bola prerokovaná Smernica o ochrane osobných
údajov.
K bodu 15.
K predloženej účtovnej uzávierke za rok 2016 neboli vznesené žiadne pripomienky.
K bodu 16.
V uvedenom bode sa prejednalo:

a) účasť na informačnom seminári SOV.
b) listy ŠKM Akademik Prešov
• lekárske prehliadky
• zaradenie športovcov do ZCPM

C. Uznesenie:
Predsedníctvo SRZ :
I.
Schvaľuje :
1) Predbežnú nomináciu na podujatie „Svetové hry kolieskových športov“ v Nanjing 30.811.9.2017 takto :
• inline speed : J. Klembara , K. Terebeši (oval + cesta), L. Benedik, M. Slotta a M.Filip
(maratón),
• inline freestyle : L. Lacko – Bartošová, P. Breznik.
• inline alpin : L. Keselá, B. Liptáková, D. Ambros, A. Tichý.
• sketeboarding: R. Tury.
2) Do koordinačnej skupiny Danubia series za SVK M. Užáka.
3) Zaradiť do kalendára ISU podujatia :
• 2.-3.9.2017 Olympic Hopes – STEZ Cup, Spišská Nová Ves.
• 15.-17.12.2017 Danubia series 4 – Slovak open, Spišská Nová Ves.
4) V súlade s čl. 5 odst. 5 písm.a) Stanov SRZ za členov :
• ELECT Margecany.
• Bardejov Skate Crew .
5) Delegáta SRZ na oslavách 125. výročia ISU Juraja Valacha.
6) V súlade s prípravou „Kritérií na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s
talentovanou mládežou pre daný šport“ zrušenie ZCPM pri SRZ v short tracku a inline speed od
1.6.2017.
7) Financovať športovcov zaradených do ZCPM od 1.6.2017 prostredníctvom klubov po podpise
dodatkov zmlúv o refundácii nákladov.
8) Organizačné zabezpečenie pretekov v inline speed :
• Majstr. Slovenska na ovale v časovke 7.5.2017 v Poprad.
• Majstr. Slovenska v polmaratóne v Sp.N.Ves 2.6.2017.
• Majstr. Slovenska v Košiciach 25.6.2017 .
9) Smernicu o ochrane osobných údajov.
10) Účtovnú uzávierku výsledok hospodárenia SRZ za rok 2016.
II.

Berie na vedomie :
1. Zhodnotenie účasti na MS v short tracku v Rotterdame 10.-12.4.2017.
2. Zhodnotenie finále EPJ v short tracku v Hasselt (BEL) 24.-26.3.2017.
3. Vyhodnotenie Majstr. Slovenska Inline Speed v hale, 2.4.2017 Košice.
4. Vyhodnotenie Slov. pohára a Majstr. Slovenska v short tracku v sezóne 2016/17.
5. Predbežnú nominácii na Svetové hry v kolieskových športoch v Nanjing, 31.8 -10.9.2017.
6. Informáciu o zasadnutí skupiny Danubia v short tracku v Budapešti 7.- 9.5.2017.
7. Nahlásenie výsledkov na ISU v short tracku a long tracku.

III.

Ukladá :
• 9/2017: do kalendára ISU boli SRZ navrhnuté podujatia :
- 2.-3.9.2017 Olympic Hopes – STEZ Cup, Spišská Nová Ves

•

•

•

- 15.-17.12.2017 Danubia series 4 – Slovak open, Spišská Nová Ves
T: 1.6.2017
Zodp. podpredseda pre short track
10/2017: Zvolať poradu sekcie short track k prejedaniu nových Kritérií na identifikáciu
športových talentov a metodiky práce s talentovanou mládežou pre daný short track.
T: 10.5.2017
Zodpov: predseda
11/2017: Zvolať poradu sekcie short track k zabezpečeniu súťaží Európskeho pohára Danubia,
plán súťaži kalendára ISU, plán rozvojového programu ISU – sústredenia pre skupinu Junior C
+D a Junior A+C2 pre sezónu 2017/18,
T : 10.5.2017
Zodpov: predseda
12/2017: Pripraviť vyhodnotenie splnenia kritérií pre zaradenie talentovaných športovcov v short
tracku.
T: 31.5.2017
Zodp: I. Bodó

Zapísal : Gabriel Marcin
Ján Magdoško
predseda zväzu

