
 

 

Zápis č.2 

zo zasadnutia predsedníctva SRZ, konaného dňa 18.6.2020 formou videokonferencie 

 

Prítomní: 

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

Karabová, Juraj Tury, Milan Tokár. 

Neprítomní:  

− Patrik Szabó – predseda sekcie inline hokej 

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

Čas zasadnutia: 19:00 – 22:15 hod. 
Miesto: videokonferencia 
 

PROGRAM a UZNESENIA : 

Návrh programu : 

1) Prerokovanie jednotlivých bodov programu navrhnutých na  riadnu Konferencie SRZ dňa 5.7.2020:  

a) Otvorenie rokovania Konferencie a vyhlásenie o tom, že Konferencia bola zvolaná v súlade so 

stanovami SRZ. 

b) Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu 

c) Schválenie programu. 

d) Schválenie pracovných komisií Konferencie (mandátová, návrhová ). 

e) Udelenie Ďakovných plakiet. 

f) Prerokovanie rozpočtu rýchlokorčuľovania  na rok 2020. 

g) Prerokovanie rozpočtu kolieskových športov na rok 2020. 

h) Prerokovanie správy kontrolóra zväzu za rok 2019. 

i) Prerokovanie Výročnej správy a záverov audítora za rok 2019. 

j) Návrh Sekcie rýchlokorčuľovania na ľade na odčlenenie kolieskových športov. 

k) Zmena Stanov SRZ 

l) Zmena predsedu DK a doplnenie členov DK  

m) Kritérií  pre rozdelenie financií jednotlivých sekcii kolieskových športov 

n) Zmena Kritériá talentovanej mládeže inline alpin  

o) Zmena Kritérií pre stanovenie talentovanej mládeže v rýchlokorčuľovaní  

p) Zmena Kritérií pre stanovenie talentovanej mládeže v športovom odvetví rýchlokorčuľovanie na 

kolieskových korčuliach- inline speed. 

q) Záver 

 

• predsedníctvo schválilo  program zasadnutia bez pripomienok 
• jednotlivé materiály na rokovanie boli predložené členom predsedníctva formou webovej 

stránky http://speedskating.sk/predsednictvo/   

• jednotlivé písomné materiály tvoria prílohu tohto zápisu a sú uložené v archíve na 
sekretariáte SRZ. 

 

PREDSEDNÍCTVO PREROKOVALO JEDNOTLIVÉ BODY PROGRAMU a PRIJALO TIETO UZNESENIA : 

1) Prerokovanie jednotlivých bodov programu navrhnutých na  riadnu Konferenciu SRZ 5.7.2020:  

a) Otvorenie rokovania Konferencie a vyhlásenie o tom, že Konferencia bola zvolaná v súlade so 

stanovami SRZ. 

− Bez pripomienok 

http://speedskating.sk/predsednictvo/


b) Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu 

− Neboli vznesené 

c) Schválenie programu. 

d) Schválenie pracovných komisií Konferencie (mandátová, návrhová ). 

− Predsedníctvo navrhuje konferencii : V. Keselý – predseda, B. Hympánová, K.Zima.  

e) Udelenie Ďakovných plakiet. 

− Bez pripomienok 

f) Prerokovanie rozpočtu rýchlokorčuľovania  na rok 2020. 

− Bez pripomienok 

g) Prerokovanie rozpočtu kolieskových športov na rok 2020. 

− Bez pripomienok 

h) Prerokovanie správy kontrolóra zväzu za rok 2019. 

− Bez pripomienok 

i) Prerokovanie Výročnej správy a záverov audítora za rok 2019. 

− Bez pripomienok 

j) Návrh Sekcie rýchlokorčuľovania na ľade na odčlenenie kolieskových športov. 

− Po rozsiahlej diskusii Predsedníctvo prijalo nasledovné uznesenia: 

•  Opätovne, na základe vznesených pripomienok členov Predsedníctva, prerokovať predložený 

návrh v Predsedníctve sekcie rýchlokorčuľovania. 

Zodp. predseda sekcie M. Tokár 

• Na základe stanoviska Predsedníctva sekcie rýchlokorčuľovania, predložiť návrh na Konferenciu 

Zodp. predseda zväzu 

k) Zmena Stanov SRZ. 

− Vojtech Keselý navrhol : 

„V prípade schvaľovania zmien Stanov SRZ nechať zmeny stanov schvaľovať podľa jednotlivých 

bodov a nie ako jeden návrh. 

Zdôvodnenie: podľa čl. 11 odst. 20 Stanov SRZ pri zmene stanov „je potrebný súhlas 

kvalifikovanej t.j. dvojtretinovej väčšiny hlasov od prítomných delegátov“. Niektorí delegáti 

môžu nesúhlasiť s niektorým bodom navrhovanej zmeny stanov a môžu hlasovať proti zmene 

Stanov SRZ. V tom prípade by aj body Stanov SRZ s ktorými by súhlasili, neboli schválené.“ 

• Návrh bol jednohlasne schválený 

− Predseda zväzu navrhol vypustiť, z dôvodu nejasného právneho stanoviska, zmenu článku 4 

bodu 7). 

•   Návrh bol jednohlasne schválený 

l) Zmena predsedu DK a doplnenie členov DK. 

• Predložený návrh na zmenu predsedu DK a doplnenie členov DK bol jednohlasne schválený 

m) Kritérií  pre rozdelenie financií jednotlivých sekcii kolieskových športov. 

• Predložený návrh bol jednohlasne schválený 

n) Zmena Kritériá talentovanej mládeže inline alpin. 

• Predložený návrh bol jednohlasne schválený 

o) Zmena Kritérií pre stanovenie talentovanej mládeže v rýchlokorčuľovaní.  

• Predložený návrh bol jednohlasne schválený 

p) Zmena Kritérií pre stanovenie talentovanej mládeže v športovom odvetví rýchlokorčuľovanie na 

kolieskových korčuliach- inline speed. 

• Predložený návrh bol jednohlasne schválený 

 

 

Zapísala dňa 18.6.2020 Jozefína Olosová 



Ján Magdoško  

 predseda zväzu 


