
Zápis č.1 

zo zasadnutia predsedníctva SRZ, konaného dňa 3.3.2019 

v  Spišskej Novej Vsi 

 

Prítomní: 

• Členovia predsedníctva :  Ján Magdoško,  Jozefína Olosová, Renáta Karabová 

• Kontrolór zväzu : Matúš Užák 

• Prizvaný : Jozef Lavay – predseda sekcie inline speed 

Neprítomný:  

• Igor Bodó 

Čas zasadnutia: 14: 00 – 00:00 hod. 
Miesto: Hotel Šport Spišská Nová Ves 
 

PROGRAM a UZNESENIA : 

1. Schválenie programu 

• Program schválený bez pripomienok  

2. Kontrola uznesení – predseda  

• č.7/10-2018: Predsedníctvo ukladá oboznámiť  kluby SC Košice, RKIC Košice, RKTC 
Košice,PRK Prešov, ŠKMA Prešov o vykonaní kontroly v ich organizáciách 

T:15.9.2018    Zodp.:J. Olosová  
 

PREDSEDNÍCTVO PREROKOVALO TIETO BODY PROGRAMU a PRIJALO UZNESENIA KDE : 

 
1. Schvaľuje rozpočet reprezentácie inline alpin na rok 2019 vo výške 6 180,- € predložený písomne 

predsedom sekcie V. Keselym – bez pripomienok. 

2. Schvaľuje zaradenie športovcov do CTM pri RKIC Košice, predložené písomne R. Karabovou – bez 

pripomienok. 

3. Schvaľuje zloženie CTM a realizačného tímu pri ŠKM Akademik Prešov – bez pripomienok. 

 4. Schvaľuje žiadosti o usporiadanie súťaži s podporou SRZ v Inline speed – dlhé trate takto : 

a) Slovenský inline pohár 2019 

• 31.5.2019 Spišská Nová Ves – polmaratón 

• 10.8.2019 Rajec – polmaratón 

• 24.8.2019 Šaľa – polmaratón 

b) Majstrovstvá Slovenska 

• 8.6.2019  Banská Bystrica – polmaratón 

• 3.8.2019 Trenčín – maratón 

c) Iné súťaže : 

• 26.7.2019 Žilina – polmaratón 

• 6.10.2019 Košice 

5.Schvaľuje propozície Slovenského inline pohára /SIP/  predložené J. Levayom – s pripomienkami 

uvedenými v návrhu. 

• Ukladá č.5 /1/ 2019 : predsedovi zväzu uzatvoriť zmluvu s firmou  VOS-TPK, s.r.o. Topoľčianky 

o zabezpečení časomiery na súťaže SIP 

• Ukladá č.5/2/2019 : predsedovi zväzu uzatvoriť zmluvy so spoluorganizátormi súťaži SRZ takto 

: 

➢ Inline Club Žilina 

➢ OZ ŠK Šport pre verejnosť Košice 

➢ Maratón klub Rajec 



➢ Kultúrné centrum SIHOŤ Trenčín 

➢ ŠK Stepné kozy zo Šaľe 

➢ Marathon Banska Bystrica, s.r.o. 

6. Schvaľuje vyhodnotenie účasti na súťaži EYOF 2019 v Sarajeve v short tracku, predložené trénerkou K. 

Novotnou – s pripomienkami takto : 

• Predseda zväzu – pokladá vyhodnotenie za nedostatočné, navrhol po zvolení nového 

vedenia sekcie short tracku sa problémom vyhodnotenia účasti na súťažiach venovať 

zodpovednejšie. 

• Ukladá č.5/3/2019 : predsedovi sekcie rýchlokorčuľovania, prehodnotiť predkladanie 

vyhodnotenia na súťažiach v short tracku. 

7. Schvaľuje predložený rozpočet pre Halové Majstrovstvá Slovenska v Inline speed pre rok 2019, podľa 

predloženého návrhu.  

8. Schvaľuje v súlade s plánom nákupu nového auta, odpredaj motorového vozidla v majetku SRZ značky 

Citroen JUMPY vo výške 5 650,-€  Milanovi Tokárovi, Korabského 1813/60 Ľubotice. 

9. Prerokovalo Správu zboru rozhodcov z I. kola SIPM a Halových Majstrovstiev Slovenska, konaných dňa 

9.2.2019 v Košiciach s tým, že z dôvodu závažného podnetu na disciplinárne konanie voči správaniu p. 

Dohaniča na tomto podujatí: 

• Ukladá č.5/4/2019 : predsedovi zväzu predložiť najbližšiemu predsedníctvu názor predsedu 

Disciplinárnej komisie na vzniknutú situáciu.  

10. Schvaľuje Plán a termíny Slovenského pohára v Skateboardingu, podľa návrhu predloženého 

predsedom sekcie J. Turym – bez pripomienok. 

11. Berie na vedomie  Zápis z porady sekcie inline speed pre dlhé trate, konanej dńa 19.1.2019 v Banskej 

Bystrici. 

12. Schvaľuje žiadosť ŠK Stepné kozy zo Šale o zorganizovanie otvorených pretekov na cestnom okruhu 

na tratiach 100 m, 300m a 1.kolo, dňa 20.7.2019 v Trnave s rozpočtom 410,-€ 

• Ukladá č.5/5/2019 : R. Karabovej pripraviť propozície na súťaž Slovak Open v Trnave v súlade 

z predloženými pripomienkami.  

13. Prerokovalo protest RRTC Košice o štarte pretekárov Michala Hrinku a Kristiána Tomča za CSC Košice 

na pretekoch v zahraničí. 

• Predsedníctvo sa uvedeným protestom nezapodievalo z dôvodu, že RRTC Košice dal súhlas 

s prestupom uvedených pretekárov do CSC Košice. 

14. Schvaľuje termín riadnej Konferencie SRZ na 19.5.2019 o 13: 00 hod. v hoteli Preveza v Spišskej 

Novej Vsi s týmto programom : 

I. Kontrola uznesenia 

II. Návrh zmeny Rokovacieho poriadku 

III. Úprava rozpočtu na rok 2019 

IV. Prerokovanie Správy audítora za rok 2018 

V. Prerokovanie Výročnej správa za rok 2018 

VI. Prerokovanie Správy kontrolóra zväzu za rok 2018 

VII. Návrh zmeny Súťažných pravidiel Inline speed 

VIII. Doplnkové voľby do Predsedníctva SRZ 

 

  

Zapísala : Jozefine Olosová 

Ján Magdoško v.r. 

predseda zväzu 

 

 


