
 

 

Zápis č.1 

z mimoriadneho zasadnutia predsedníctva SRZ, konaného dňa 20.2.2020 

 

Prítomní: 

• Členovia predsedníctva :  Ján Magdoško,  Jozefína Olosová, Vojtech Keselý, Ivan Klasovský, Renáta 

Karabová, Juraj Tury 

• Kontrolór zväzu : Matúš Užák 

Neprítomní:  

• Patrik Szabó – predseda sekcie inline hokej 

• Milan Tokár – predseda sekcie rýchlokorčuľovanie 

❖ Prezenčná listina tvorí prílohu tohto zápisu. 

Čas zasadnutia: 17:00 – 19:15 hod. 
Miesto: Hotel Šport Spišská Nová Ves 
 

PROGRAM a UZNESENIA : 

Návrh programu : 

1. Stanovenie talentovaných športovcov pre rok 2020 

2. Schválenie Juniorského tímu pre EYOF 2021 

3. Návrh na ocenenia 

4. Informácia o predložení vyúčtovania príspevku za rok 2019 

5. Opätovné prerokovanie návrhu na pozastavenie členstva OZ CSC Košice 

6. Odmeny za výsledky v short tracku 

 

• predsedníctvo schválilo  program zasadnutia bez pripomienok 
 

 

PREDSEDNÍCTVO PREROKOVALO JEDNOTLIVÉ BODY PROGRAMU a PRIJALO TIETO UZNESENIA : 

 

Bod 1. Stanovenie talentovaných športovcov na rok 2020 

Predseda zväzu predložil záverečné vyhodnotenie, ktoré predložili jednotlivé kluby. Na základe tejto 

skutočnosti predložil písomný návrh na zaradenie talentovaných športovcov do Registra evidencie zmlúv a 

dohôd podľa § 17, ods. 2, pis.c) Zákona o športe pre kolieskové športy a rýchlokorčuľovanie. 

Pripomienky: 

− V. Keselý požiadal, aby sa pripravili nové štandardné zmluvy s talentovanými športovcami, kde musí 

byť jasné, ako budú financovaní. 

Schvaľuje : 

• Predložený návrh bez pripomienok  

Ukladá: 

• uznesenie č.1/1/2020 – oznámiť športovým klubom zaradenie športovcov, ako talentovaných pre 

rok 2020 

T : 8.3.2020      Zodp. predseda zväzu 

• uznesenie č.1/2/2020 – pripraviť nové štandardné zmluvy pre talentovaných športovcov 

T : 8.3.2020      Zodp. predseda zväzu 

• uznesenie č.1/3/2020 – uviesť zaradenie talentovaných športovcov v registrácii ISŠ  

T : 22.3.2020      Zodp. R. Karabová  



 

 

Bod 2. Schválenie Juniorského tímu pre EYOF 2021 v short tracku 

Predseda zväzu  informoval o konaní EYOF 2021 vo fínskom Vuokatti, kde sa môžu zúčastniť športovci 

v short tracku. Po prerokovaní v reprezentačnej komisii v short tracku, navrhol do prípravy na uvedené 

podujatie : 

• Jakub Karabin – ŠK STEZ Sp.N.Ves 

• Barbora Lešková – PRK Prešov 

• Tamara Tokárová – ŠKMA Prešov 

• Patrik Bartko – ŠKMA Prešov 

Pripomienky: neboli vznesené 

Schvaľuje: Predložené zloženie Juniorského tímu v short tracku na EYOF 2021- bez pripomienok 

Ukladá: 

• uznesenie č.1/4/2020 – predložiť uvedený návrh SOŠV 

T: 15.5.2020      Zodp.: predseda zväzu 

Bod 3. Návrh na ocenenia 

V súvislosti s konaním Konferencie SRZ a VZ SOŠV, predložil predseda  zväzu návrh na ocenenie: 

• SRZ pre : 

− Vojtecha Karabu , za rozvoj športového odvetvia inline speed 

− Janu Bendikovú, za príkladný športový prístup k športovému odvetviu rýchlokorčuľovanie na 

kolieskových korčuliach 

• SOŠV pre Igora Bodu – plaketa SOŠV 

Pripomienky: Neboli vznesené 

Schvaľuje: Predložené návrhy na ocenenia – bez pripomienok 

Ukladá: 

• uznesenie č.1/5/2020 – zabezpečiť návrhy na predložené ocenenia na Konferencii SRZ a VZ SOŠV 

T: v texte      Zodp.: predseda zväzu 

Bod 4 . Informácia o predložení vyúčtovania príspevku za rok 2019 

Členka predsedníctva zodp. za hospodárenie zväzu informovala predsedníctvo so skutočnosťou, že termín 

opäť nedodržal aj v tomto roku ŠKMA Prešov a aj OZ CSC Košice. 

Pripomienky: 

• predseda zväzu požiadal o vykonanie kontroly jednotlivých predložených vyúčtovaní 

Ukladá:  

• uznesenie č.1/6/2020 – vykonať kontrolu jednotlivých predložených vyúčtovaní v súčinnosti 

s kontrolórom zväzu 

T: do konca apríla 2020     Zodp,: J. Olosová 

 

Bod 5. Opätovné prerokovanie návrhu na pozastavenie členstva OZ CSC Košice 

Vzhľadom na ďalšie podanie podozrenia na spáchanie trestného činu zo strany členov OZ CSC Košice 

tentokrát na predsedu zväzu ,  sa predsedníctvo opäť zapodievalo návrhom predsedu sekcie inline speed 

o pozastavenie členstva OZ CSC Košice.  

Pripomienky: 

• predseda zväzu navrhol počkať na jeho vypočutie na polícii a následne prijať opatrenie na zasadnutí 

sekcie inline speed, a to aj s riešením prípadov podávania trestných oznámení na súťažiach 

organizovaných SRZ  

• kontrolór zväzu a V. Keselý uviedli, že zatiaľ nevidia dôvod na pozastavenie členstva a navrhujú riešiť 

uvedenú iniciatívu členov OZ CSC Košice ako disciplinárne previnenie 



Schvaľuje : Ponechanie v platnosti uznesenia č.2/13/2019 o neorganizovaní súťaží v sekcii inline speed 
s možnosťou nového termínu MS v hale.  

• hlasovanie :  za 5 hlasov, proti 0 hlasov, zdržal sa 1 hlas. / návrh bol schválený 
Ukladá: 

• uznesenie č.1/7/2020 – na základe upresnenia vypočutia vo veci z podozrenia spáchania trestného  
činu na základe oznámenia predsedom  OZ CSC Košice pánom Dohaničom  na predsedu zväzu 
a vysvetlenia podania podozrenia zo spáchania trestného činu na športových podujatiach 
organizovaných SRZ zo strany členky OZ CSC Košice K. Dohaničovej , pripraviť plán športových 
podujatí v inline speed na rok 2020  až po uzatvorení uvedených prípadov. 
T: v texte        Zodp. predseda zväzu a sekcie 

• uznesenie č.1/8/2020 – prerokovať podávania trestných oznámení za fauly, resp. priestupky na 
podujatiach organizovaných SRZ na zasadnutí členov sekcie 
T: v texte        Zodp.: predseda sekcie I.Klasovský 

 

Bod 6 : Odmeny za výsledky v short tracku 

Predseda zväzu v súlade so  Smernicou o financovaní v SRZ čl.12 Odmeny za výsledky pri významných 

športových podujatiach,  predložil písomný návrh na udelenie odmeny pretekárke Petre Rusnakovej  v short 

tracku a jej trénerke Kateřine Novotnej za výsledky na: 

• ZOHM Lausanne 17.-21.1. 2020 – 500 m 6.miesto, 1000 m 5. miesto   

• ME Debrecin 24.-26.1.2020 – 500 m 13. miesto, 1000 m 15.miesto  

• MS juniorov Bormio 31.1-2.2.2020 – 1500 m 5. miesto, 500 m 7.miesto, 1000 m 15. miesto. 

Schvaľuje: Výšku písomne predložených odmien za uvedené výsledky pre pretekárku a trénerku – bez 

pripomienok 

Ukladá : 

• uznesenie č. 1/9/2020 – vyplatiť odmeny za dosiahnuté výsledky podľa predloženého návrhu 

T: do konca marca 2020      Zodp.: predseda zväzu 

 

 

❖ Originál písomné materiály tvoria prílohu tohto zápisu a sú uložené v archíve SRZ 

 

 

 

Zapísala dňa 20.2.2020 Jozefína Olosová 

Ján Magdoško v.r. 

predseda zväzu 

 

 


