Číslo zápisnice: SRZ/2017/Konferencia/1 1)

ZÁPISNICA
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou2)
Názov športovej organizácie: Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
Názov zasadajúceho orgánu: Konferencia
Miesto konania zasadnutia:
Hotel Preveza , Spišská Nová Ves
Deň konania zasadnutia:

30. Júl 2017

Čas začiatku zasadnutia:

12:30 hod.

Čas ukončenia zasadnutia: 15:30 hod.

Predsedajúci: Ján Magdoško, predseda zväzu Zapisovateľ: Jozefína Olosová, adm. prac. zväzu
Členovia orgánu prítomní na zasadnutí (pripojená prezenčná listina): 3)
1) ŠK STEZ Spišská Nová Ves -Ján Magdoško, Igor Bodó
2) ŠKM Akademik Prešov - Jaroslav Hrabčák, Jozef Pavlik ( prítomní od 13:30 hod.)
3) PRK Prešov - Ján Šťastný, Gabriel Marcin
4) IB Žiar nad Hronom - Vladimír Štaner
5) RKIC Košice - Renáta Karabová, Kristián Terebeši
6) SC Košice - Vojtech Karaba, Alexander Miklossi
7) ŠKP Vysoké Tatry - Pavol Mlynár
9) IC Žilina - Michal Slotta
12) LK BABA Pezinok - Andrej Tichy
13) KESELY TEAM Bratislava - Vojtech Kesely
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
1) SC Košice – 1 delegát ospravedlnený
2) RRTC Košice - 1 delegát ospravedlnený
3) ŠK Elba Prešov 1 delegát ospravedlnený
4) ASC Bratislava - 1 delegát ospravedlnený
Počet pozvaných delegátov 19 , potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 10
Prítomných do 13:30 hod.: 13 t.j . 68,42 % Počet prítomných od 13:30 hod: 15 t.j 78,94 %
UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ: ÁNO
Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia:
• kvalifikovaná ( dvojtretinová ) väčšina - 10
• nadpolovičná väčšina - 8
Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatoval, že lehota 30 dní na prípravu zasadnutia dodržaná
BOLA
SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 4)
1. Schvaľovanie programu zasadnutia5)
2. Schválenie predsedajúceho a zapisovateľa
3. Schválenie mandátnej a návrhovej komisie
1

) Napríklad vo formáte: NŠZ/ROK/ORGAN/ČÍSLOZAPISNICE

2

) Náležitosti zápisnice zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou upravuje § 21 ods. 2 Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe.
4
) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe.
5
) Podľa § 21 ods. 1 písm. c) Zákona o športe program zasadnutia najvyššieho orgánu a návrhy na jeho zmenu sa schvaľujú
na začiatku zasadnutia; v otázke, ktorá nie je súčasťou schváleného programu, môže najvyšší orgán prijať len odporúčania a
stanoviská. Pri iných orgánoch predpisy športovej organizácii môžu upraviť inú lehotu.
3

1

4. Návrh na zmenu Stanov SRZ
5. Návrh na zmenu Smernica uhrádzania členských príspevkov
6. Správa mandátovej a návrhovej komisie
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA: 6)
•
podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 4
•
podklady boli predložené na zasadnutí k bodom č. 5
•
podklady k jednotlivým bodom sú archivované 7) na sekretariáte SRZ, Za Hornádom 15,
Spišská Nová Ves, písomne.

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA:
K BODU 1- Schvaľovanie programu zasadnutia
Navrhovaný program zasadnutia:
Predseda zväzu predložil program zasadnutia a konštatoval , že v lehote 7 dní bolo znenie programu
rozoslaného členom orgánu 8)
Navrhované zmeny v programe: Neboli vznesené návrhy
Vyjadrenia zúčastnených osôb: Neboli vyzvané osoby
Vyjadrenia členov orgánu: Neboli vznesené
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:9)
Pozvánka - priložená k zápisu v písomnej forme
ČÍSLO UZNESENIA:10 1/2017
NÁVRH UZNESENIA:
Konferencia schvaľuje predložený program zasadnutia.
HLASOVANIE o návrhu: 11)
ZA:
13
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL :
0
VÝSLEDOK HLASOVANIA: SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko člena orgánu:12) nebolo
K BODU 2 – Schválenie predsedajúceho a zapisovateľa
V súlade s platnými Stanovami SRZ bol na vedenie zasadnutia navrhnutý predseda zväzu a za
zapisovateľ pani Jozefína Olosová
Vyjadrenia zúčastnených osôb: neboli
Vyjadrenia členov orgánu: nebolo
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:13)
Návrh bol predložený predsedajúcim ústne
ČÍSLO UZNESENIA: 2 / 2017

6

) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
8
) Podľa § 21 ods. 1 písm. b) Zákona o športe sa pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie najvyššieho
orgánu zväzu zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na jeho riadnom zasadnutí najmenej sedem dní pred konaním
zasadnutia. Pri iných orgánoch predpisy športovej organizácii môžu upraviť inú lehotu.
9
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
10
) Každé uznesenie musí byť označené jedinečným číslom uznesenia. V rámci jedného bodu rokovania môže byť
schválených aj viacero uznesení.
11
) Mená sa uvádzajú, ak to vyžadujú predpisy športovej organizácie upravujúce hlasovanie príslušného orgánu.
12
) § 21 ods. 2 písm. e) Zákona o športe.
13
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
7
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NÁVRH UZNESENIA:
Konferencia schvaľuje za predsedajúceho Jána Magdoška – predsedu zväzu a za zapisovateľa Jozefínu
Olosovú – administratívnu pracovníčku zväzu
HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
13
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL:
0
VÝSLEDOK HLASOVANIA: SCHVÁLENE
Odlišné stanovisko člena orgánu:14) nebola vznesená požiadavka
Odôvodnenie rozhodnutia (ak sa vyhotovuje):15) nebolo predložené
K BODU 3 – Schválenie mandátovej a návrhovej komisie
Do komisie boli predsedajúcim navrhnutí :Ján Šťastný – predseda, Renáta Karabová – člen, Vojtech
Keselý – člen
Vyjadrenia zúčastnených osôb: neboli
Vyjadrenia členov orgánu: nebolo
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:16)
Návrh bol predložený predsedajúcim ústne
ČÍSLO UZNESENIA: 3 / 2017
NÁVRH UZNESENIA:
Konferencia schvaľuje zloženie mandátovej a návrhovej komisie podľa predloženého návrhu
HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
13
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL:
0
VÝSLEDOK HLASOVANIA: SCHVÁLENE
Odlišné stanovisko člena orgánu:17) nebola vznesená požiadavka
Odôvodnenie rozhodnutia (ak sa vyhotovuje):18) nebolo predložené
K BODU 4 – Návrh zmeny Stanov SRZ
Predseda zväzu vysvetlil dôvod návrhu zmeny Stanov SRZ, ktorým boli hlavne pripomienky Hlavnej
kontrolórky športu Slovenskej republiky, ktoré v písomnej forme boli predložené delegátom.
Predseda predložil v písomnej forme návrh predsedníctva SRZ na niektoré zmeny Stanov SRZ, ktorý
zdôvodnil aktuálnou situáciou pri riešení úloh SRZ
Vyjadrenia zúčastnených osôb: neboli vznesené podstatné pripomienky:
Vyjadrenia členov orgánu: nebolo
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:19)
Návrh bol predložený delegátom v písomnej forme 30. dní pred konaním Konferencie a bol zverejnený na
webovom sídle SRZ, tvorí písomnú prílohu tohto zápisu.
ČÍSLO UZNESENIA: 4 / 2017
NÁVRH UZNESENIA:
Konferencia schvaľuje zmenu Stanov s predloženými pripomienkami Hlavnej kontrolórky športu SR,
predsedníctva SRZ .
Konferencia ukladá zabezpečiť registráciu zmien Stanov na MV SR a následne do 7 dní zaslať Hlavnej
kontrolórke športu SR. Zodp.: predseda zväzu

14

) § 21 ods. 2 písm. e) Zákona o športe.
) § 54 ods. 3, § 93 ods. 1 Zákona o športe.
16
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
17
) § 21 ods. 2 písm. e) Zákona o športe.
18
) § 54 ods. 3, § 93 ods. 1 Zákona o športe.
19
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
15
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HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
15
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL:
1
VÝSLEDOK HLASOVANIA: SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko člena orgánu:20) nebola vznesená požiadavka
Odôvodnenie rozhodnutia (ak sa vyhotovuje):21)
K BODU 5 – Návrh na zmenu Smernice o úhrade členských príspevku
Predseda zväzu vysvetlil, že po rokovaní s Hlavnou kontrolórkou športu SR predsedníctvo SRZ
prehodnotilo výšku členského príspevku a v súlade so zákonom 440/2015 o športe predlkladá na
schválenie výšku členských príspevkov právnických osôb , individuálnych členov bez príslušnosti
k právnickej osoby a s príslušnosťou k právnickej osobe
Vyjadrenia zúčastnených osôb:
Pavol Mlynár – navrhol zmeniť výšku členského príspevku u Individuálnych členov s príslušnosťou
k riadnemu členovi z 5,00 € na 1,00 €. Návrh bol počtom hlasov 14 zo 14 prítomných schválený.
Vyjadrenia členov orgánu:
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:22)
Návrh úpravy Smernice o spôsobe uhrádzania členského príspevku tvorí prílohu zápisu v písomnej forme
ČÍSLO UZNESENIA: 5 / 2017
NÁVRH UZNESENIA:
Konferencia schvaľuje návrh zmeny Smernice o spôsobe uhrádzania členského príspevku
Konferencia ukladá vysporiadať výber členských príspevkov od individuálnych členov podľa usmernenia
MŠVVaŠ SR Zodp.: predseda zväzu
HLASOVANIE o návrhu:
ZA:
15
PROTI:
0
ZDRŽAL SA:
0
NEHLASOVAL:
1
VÝSLEDOK HLASOVANIA: SCHVÁLENÉ
Odlišné stanovisko člena orgánu:23) nebola požiadavka
Odôvodnenie rozhodnutia (ak sa vyhotovuje):24) nebolo predložené
K BODU 6 - Správa mandátovej a návrhovej komisie :
Tvorí prílohu zápisu s originál podpismi jej členov.

20

) § 21 ods. 2 písm. e) Zákona o športe.
) § 54 ods. 3, § 93 ods. 1 Zákona o športe.
22
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
23
) § 21 ods. 2 písm. e) Zákona o športe.
24
) § 54 ods. 3, § 93 ods. 1 Zákona o športe.
21
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POUČENIA O OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE:
Podľa § 21 ods. 3 Zákona o športe sa zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou zašle
všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia príslušného orgánu najneskôr do 25 dní odo dňa
zasadnutia.
Podľa § 67 ods. 3 písm. g) Zákona o športe spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov stráca národný
športový zväz, ak zápisnica zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou pôsobnosťou neobsahuje povinné
náležitosti podľa § 21 ods. 2 Zákona o športe.

Zapisovateľ:

Predsedajúci:

..............................
Jozefína Olosová
podpis

..............................
Ján Magdoško
podpis

PREZENČNÁ LISTINA K ZÁPISNICI ČÍSLO: SRZ/2017/Konferencia/1:25)
Tvorí prílohu zápisu s originál podpismi

25

) Do prezenčnej listiny sa zapíšu a podpíšu okrem členov príslušného orgánu aj všetky ďalšie osoby zúčastnené na zasadnutí
orgánu alebo na prerokovaní niektorého z bodov programu.

5

