
Zápis č.2 
zo zasadnutia predsedníctva SRZ, konaného dňa 22.9.2019 

 

Prítomní: 

• Členovia predsedníctva :  Ján Magdoško,  Jozefína Olosová, Vojtech Keselý, Patrik Szabó, Milan 

Tokár. 

Neprítomní:  

• Renáta Karabová, Ivan Klasovský, Juraj Tury 

• Kontrolór zväzu : Matúš Užák 

➢ Originál prezenčná listina s podpismi  tvorí prílohu tohto zápisu a je uložená na sekretariáte zväzu 

Čas zasadnutia: 10:30 – 00:00 hod. 
Miesto: Hotel Preveza Spišská Nová Ves 
 

PROGRAM a UZNESENIA : 

Návrh programu 

1. Kontrola úloh: 

• Zápis č.1-2019 Predsedníctva 3.3.2019 

• Zápisnica z riadnej konf. 19.05.2019 
2.Odmeny Inline Alpin 
3.Zmena – ROZPOČET SRZ 2019 RÝCHLOKORČUĽOVANIE 
4. Zmena – ROZPOČET SRZ 2019 KOL. KORCUĽOVANIE  
5.Návrh Sekcie inline rýchlostné korčuľovanie  na organ.štruktúru 
6. Správa o činnosti skejtbordingu 
7. Správa o činnosti Inline hokej 
8. Správa o činnosti inline alpin 
9 .Správa o činnosti rýchlokorčuľovania 
10. Zmluva o poskytnutí dotácie pre  P. Rusnákovú medzi SRZ a SOŠV 
11. Návrh na uzatvorenie zmlúv o dobrovoľníctve s členmi predsedníctva 
12.Informácia o projektoch ISU realizovaných SRZ : 

• Project 19-19 Camps, Sp.N.Ves -žiadosť. 

• Project 19-19 Camp SpN.Ves – schválenie 

• Projekt 19-36 Zakopane – žiadosť 

• Project 19-36 Zakopane – schválenie 

• Project 19-59 Danubia – schválenie 

• Projekt 19-59 Danubia žiadosť 
13. Nominácia na YOG 2020 v Lausanne/SUI 
14. Pozvánka na 58. kongres ISU 
15. Žiadosť Inline Alpin 
16.Prijatie za člena  SRZ obč. združenie Šurianskí jazdci 
17. Hospodárenie za I. polrok 

• Priebežné čerpanie rozpočtu Ministerstva  

• Výsledovka analyticky  

• Výsledovka_po_strediskách_analyticky 
18. Plán činnosti reprezentačného tímu v Short tracku na sezónu 2019/20 
19. Žiadosť o poskytnutie príspevku na modernizáciu rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry 

zo SOŠV 
20. Prihláška za člena ŽABIAČIK Žilina 
21. Návrh predsedu sekcie inline rýchlostného korčuľovanie, ako reakciu  na podanie trestného 

oznámenia predsedom CSC Košice pánom Jurajom Dohaničom  
 

• predsedníctvo schválilo  program zasadnutia bez pripomienok 



 
Bod 1 : Kontrola uznesení – predložil predseda zväzu 

1. Zápisnica z riadnej konf. 19.05.2019 – úlohy splnené 
2. Zápis č.1-2019 Predsedníctva 3.3.2019  

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

• Ukladá č.5 /1/ 2019 : predsedovi zväzu uzatvoriť zmluvu s firmou VOS-TPK, s.r.o. Topoľčianky o 
zabezpečení časomiery na súťaže SIP – splnené 

• Ukladá č.5/2/2019 : predsedovi zväzu uzatvoriť zmluvy so spoluorganizátormi súťaží SRZ – 
splnené 

• Ukladá č.5/4/2019 : predsedovi zväzu predložiť najbližšiemu predsedníctvu názor predsedu 
Disciplinárnej komisie na vzniknutú situáciu –  

• Ukladá č.5/3/2019 : predsedovi sekcie rýchlokorčuľovania, prehodnotiť predkladanie 
vyhodnotenia na súťažiach v short tracku 

• Ukladá č.5/5/2019 : R. Karabovej pripraviť propozície na súťaž Slovak Open v Trnave v súlade z 
predloženými pripomienkami. - splnené 

 

PREDSEDNÍCTVO PREROKOVALO TIETO BODY PROGRAMU a PRIJALO UZNESENIA : 

 

Bod 2. - Odmeny za výsledky Inline Alpin, predložil písomne a osobne  J. Magdoško  

➢ Predsedníctvo schvaľuje bez pripomienok odmeny za výsledky na MS 2019 v Barcelone 

v súťažiach Inline alpin podľa predloženého návrhu. 

• Ukladá č.2/1/2019 – hospodárovi zväzu vyplatiť schválené odmeny T: 20.10.2019. 

• Ukladá č.2/2/2019 – predsedovi sekcie inline alpin predložiť SRZ bankové účty odmenených 

športovcov T: 14.10.2019. 

 Bod 3. – Zmena  ROZPOČETU SRZ 2019 RÝCHLOKORČUĽOVANIE -  predložil písomne a osobne J. 

Magdoško 

➢ Predsedníctvo schvaľuje zmenu rozpočtu pre  rýchlokorčuľovanie v súlade s Dodatkom č.1 

k zmluve č.0037/2019/SŠ  medzi SRZ a MŠVVaŠ SR. 

Pripomienka : Predseda zväzu upozornil na skutočnosť, že klub BARIS TEAM, o.z., nereaguje na výzvu na 

podpísanie zmluvy, resp. dodatku. 

• Ukladá č.2/3/2019 - predsedovi prerozdeliť prostriedky v súlade so schválenou zmenou rozpočtu 

T: 31.10.2019. 

• Ukladá č.2/4/2019 - predsedovi zväzu pripraviť prerozdelenie prostriedkov klubov, ktoré 

nepodpísali zmluvy, resp. ich dodatky T:  najbližšie zasadnutie predsedníctva. 

Bod 4. – Zmena ROZPOČTU SRZ 2019 KOL. KORCUĽOVANIE -  predložil písomne a osobne J. Magdoško 

➢ Predsedníctvo schvaľuje zmenu rozpočtu pre  kolieskové korčuľovanie v súlade s Dodatkom č.1 

k zmluve č.0036/2019/SŠ  medzi SRZ a MŠVVaŠ SR. 

Pripomienka : Predseda zväzu upozornil na skutočnosť, že klub CSC Košice nepredložil podpísaný 

dodatok k zmluve. 

• Ukladá č.2/5/2019 - predsedovi zväzu prerozdeliť prostriedky v súlade so schválenou zmenou 

rozpočtu T: 31.10.2019. 

• Ukladá č.2/6/2019 - hospodárovi zväzu zaslať výzvu CSC Košice T:  28.9.2019. 

Bod 5. Návrh Sekcie inline rýchlostné korčuľovanie  na organ.štruktúru a štatút – predložil písomne I. 

Klasovský, osobne J.Magdoško. 

➢ Predsedníctvo berie na vedomie predložený návrh. 

• Ukladá č.2/7/2019 – predsedovi sekcie inline rýchl. korčuľovanie prerokovať uvedený návrh na 

zasadnutí sekcie a následne predložiť predsedníctvu SRZ T. 22.11.2019 

Bod 6 – Správa o činnosti skejtbordingu - predložil písomne J.Tury, osobne J. Magdoško 



Predsedníctvo zobralo na vedomie predloženú správu predsedu sekcie skejtbordu. 

Pripomienka : Predseda zväzu mal pripomienku k účasti na jednotlivých kolách SP registrovaných 

a neregistrovaných členov a k činnosti klubov v skejtborde Bardejov skate crew a Street skate club 

• Ukladá č.2/8/2019 – predsedovi sekcie skejtbordu predložiť na SRZ vyhodnotenie účasti 

registrovaných a neregistrovaných športovcov na SP a M SR a informáciu o činnosti klubov  

Bardejov skate crew a Street skate club. 

Bod 7 - Správa o činnosti Inline hokej – predložil písomne a osobne P. Szabó. 

➢ Predsedníctvo zobralo na vedomie predloženú správu. 

Pripomienka : Predseda zväzu zvýraznil potrebu vytvorenia členskej základne v Inline Hockey Slovakia 

a zabezpečenie súťaže. 

• Ukladá č.2/9/2019 – predsedovi sekcie zabezpečiť členskú základňu do systému ISŠ SR 

a vypracovať štatút činnosti s možnosťou využitia § 829 až 841 Občianskeho zákonníka a §15 

odst.2 zákona 440/2015 Z.z. T: 22.11.2019. 

Bod 8 - Správa o činnosti inline alpin – predložil písomne a osobne V. Keselý. 

➢ Predsedníctvo zobralo  predloženú správu na vedomie bez pripomienok.  

Bod 9 - Správa o činnosti rýchlokorčuľovania – predložil písomne a osobne M. Tokár. 

Pripomienka : Predseda zväzu opravil znenie v správe, že pripravil návrh štatútu, ale sekcia ho ešte 

neschválila 

• Ukladá č.2/10/2019 – predsedovi sekcie prerokovať návrh štatútu sekcie a rozdelenie funkcií 

v sekcii T: 22.10.2019. 

Bod 10 - Zmluva o poskytnutí dotácie pre  P. Rusnákovu medzi SRZ a SOŠV. 

Predsedníctvo zobralo na vedomie bez pripomienok. 

Bod 11 -  Návrh na uzatvorenie zmlúv o dobrovoľníctve s členmi predsedníctva – predložil písomne 

a osobne J. Magdoško. 

➢ Predložený návrh bol schválený bez pripomienok. 

• Ukladá č.2/11/2019 zaslať zmluvu na sekretariát SRZ členom predsedníctva M. Tokárovi, V. 

Keselému, P. Szabóvi, I. Klasovskému, R. Karabovej. T : 13.10.2019 

Bod 12 - Informácia o projektoch ISU realizovaných SRZ – informáciu predložil predseda zväzu písomne 

a osobne. 

➢ Predsedníctvo zobralo informáciu na vedomie bez pripomienok. 

Bod 13 - Nominácia na YOG 2020 v Lausanne/SUI - predseda zväzu predložil písomne a osobne 

Communication ISU No. 2235 2020, ktoré stanovuje kvóty pre účasť na Zimných olympijských hrách. 

V short tracku sme získali jedno miesto. 

• Ukladá č.2/12/2019 predsedovi sekcie  uzatvoriť nomináciu na uvedené podujatie po pretekoch 

Svetového pohára v Salt Lake City a Montreale. T : v texte 

Bod 14 – Pozvánku na 58. kongres ISU – predložil predseda zväzu písomne a osobne. 

➢ Predsedníctvo schválilo účasť  predsedu zväzu + jedná osoba . 

Bod 15 – Žiadosť sekcie Inline alpin o zmene rozpočtu predložil písomne a osobne predseda sekcie V. 

Keselý, vysvetlil niektoré položky. 

➢ Predsedníctvo schválilo zmeny  v súlade so schválenou zmenou rozpočtu pre uvedenú sekciu. 

Bod 16 - Prijatie za člena  SRZ obč. združenie Šurianskí jazdci – predložil písomne a osobne predseda 

zväzu. 

➢ Predsedníctvo schvaľuje za riadneho člena SRZ občianske združenie Šurianskí jazdci, Námestie 

hrdinov 1, Šurany. 

Bod 17 – Hospodárenie za I. polrok 2019 predložila písomne a osobne členka predsedníctva J. Olosová. 

➢ Predsedníctvo zobralo na vedomie bez pripomienok : 

• Priebežné čerpanie príspevku MŠVVaŠ SR. 



• Výsledovku SRZ analyticky. 

• Výsledovku po sekciách analyticky. 

Bod 18 - Plán činnosti reprezentačného tímu v Short tracku na sezónu 2019/20, predložil písomne 

a osobne predseda sekcie M. Tokár. 

➢ Predsedníctvo zobralo plán na vedomie bez pripomienok. 

Bod 19 - Žiadosť o poskytnutie príspevku na modernizáciu rekonštrukciu a budovanie športovej 

infraštruktúry zo SOŠV – predložil písomne a osobne predseda zväzu, kde informoval prítomných 

o možnosti získať príspevok na zastrešenie vonkajšej ľadovej plochy, čím sa vytvoria v Spišskej Novej Vsi  

podmienky pre vytvorenie Národného športového centra v short tracku. 

➢ Predsedníctvo schvaľuje bez pripomienok  predloženú žiadosť 

Bod 20 – Prihláška za člena SRZ klubu Žabiačik Žilna – prihlášku predložil písomne a osobne predseda 

zväzu, ktorý informoval o tom , že klub nepredložil návrh ani na jedného člena športovca. 

➢ Predsedníctvo podmienilo schválenie uvedeného s podmienkou splnenie podmienky mať aspoň 

jedného individuálneho člena – športovca. 

Bod 21 - Návrh predsedu sekcie inline rýchlostného korčuľovanie I. Klasovského, ako reakciu  na podanie 

trestného oznámenia predsedom CSC Košice pánom Jurajom Dohaničom – návrh predložil písomne. 

Osobne, z dôvodu neprítomnosti I. Klasovského, ho predložil predseda zväzu, kde vysvetlil vzniknutú 

situáciu a vysvetlil postoje p. Dohaniča prezentované na verejnosti voči SRZ. 

Pripomienka : 

• V. Keselý navrhol neprijať v tejto chvíli predložený návrh na pozastavenia členstva klubu CSC 

Košice, keď vysvetlil : 

–  že účinky zverejňovanie informácií na sociálnych sieťach nemusia mať právnu podporu , 

-   že podanie trestného oznámenia na prešetrenie trestného činu ubližovania na zdraví pretekárkou RKIC 

Košice R. Karabovou je potrebné uzatvoriť po stanovisku polície resp. prokuratúry SR. 

➢ Predsedníctvo jednohlasne neschvaľuje návrh predsedu sekcie inline rýchlostného korčuľovania 

I. Klasovského o pozastavení členstva klubu CSC Košice , schvaľuje postup v súlade s návrhom V. 

Keselýho  

• Ukladá č.2/13/2019 – predsedovi sekcie inline rýchlostné korčuľovanie neorganizovať súťaže 

príslušnej sekcie do ukončenia vyšetrovania uvedených prípadov. T: v texte 

• Ukladá č.2/14/2019 – predsedovi zväzu informovať o  vzniknutej situácii členskú základňu zväzu 

T: 13.10.2019. 

 

❖ Originál podklady k jednotlivým bodom programu v súlade s §21 odt. 2 písm. c) sú uložené 

v písomnej forme na sekretariáte zväzu a tvoria prílohy k  tomuto zápisu  

 

 

Zapísala dňa 22.9.2019 Jozefína Olosová 

Ján Magdoško v.r. 

predseda zväzu 

 

 


