
Zápis č.3 
zo zasadnutia predsedníctva SRZ, konaného dňa 29.12.2019 

 

Prítomní: 

• Členovia predsedníctva :  Ján Magdoško,  Jozefína Olosová, Vojtech Keselý, Milan Tokár, Ivan 

Klasovský, Renáta Karabová, Juraj Tury 

• Kontrolór zväzu : Matúš Užák 

• Prizvaný : Štefan Bečarik – kandidát na predsedu Disciplinárnej komisie 

Neprítomní:  

• Patrik Szabó – člen predsedníctva 

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

Čas zasadnutia: 10:30 – 14:00 hod. 
Miesto: Hotel Šport Spišská Nová Ves 
 

PROGRAM a UZNESENIA : 

Návrh programu 

1. Návrh na zmenu predsedu Disciplinárnej komisie – predseda zväzu 

2. Kontrola uznesení od zasadnutia konaného dňa 22.9.2019 – predseda zväzu 

3. Správa o činnosti sekcie rýchlokorčuľovania od posledného zasadnutia predsedníctva, návrh na 

súťaže pre rok 2020   – predseda sekcie M. Tokár 

4. Správa o činnosti sekcie skateboardingu od posledného zasadnutia predsedníctva, návrh na 

súťaže pre rok 2020   – predseda sekcie J. Tury 

5. Správa o činnosti sekcie inline alpin od posledného zasadnutia predsedníctva, návrh na súťaže pre 

rok 2020      – predseda sekcie V. Keselý 

6. Správa o činnosti sekcie inline speed skating od posledného zasadnutia predsedníctva, návrh na 

súťaže pre rok 2020      – predseda sekcie I. Klasovský 

7. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2019 / MŠVVaŠ 

SR //KOL.KORČUĽOVANIE//RÝCHLOKORČUĽOVANIE /– členka predsedníctva J. Olosová 

8. Informácia o výpočte príspevku pre rýchlokorčuľovanie a kolieskové korčuľovanie na rok 2020 

Ministerstvom ŠVVaŠ SR: // ROZDELENIE Financií //Umiestnenie dospeli športovci //Výsledky 

JUNIORI //Výsledky podľa SEKCII dospeli //Výsledky podľa SEKCII juniori//Mládež do 23 rokov//– 

predseda zväzu 

9. Návrh kritérií na rozdelenie príspevku a rozdelenie príspevku medzi sekcie kolieskového 

korčuľovania - predseda zväzu 

10. Návrh rozpočtu na rok 2020 a rozdelenie príspevku pre jednotlivé kluby na rok 2020 

/ RÝCHLOKORČUĽOVANIE/ /KOLIESKOVÉ KORČUĽOVANIE/ – predseda zväzu 

11. Návrh rozpočtu sekcie Inline alpin na rok 2020 – predseda sekcie V. Keselý 

12. Návrh Zásad - stanovenia reprezentácie v inline alpin pre rok 2020 – predseda sekcie V. Keselý 

13. Kritériá stanovenia talentovanej mládeže v inline alpin – predseda sekcie 

14. Návrh Štatútu sekcie  Inline Speed – predseda sekcie I. Klasovský 

15. Návrh kritérií pre talentovanú mládež v Inline speed – predseda sekcie I. Klasovský 

16. Návrh školenia rozhodcov v inline speed  – predseda sekcie I. Klasovský 

17. Návrh rozpočtu sekcie inline speed na rok 2020 – predseda sekcie I. Klasovský 

18. Schválenie dotácie SOŠV na výstavbu štadióna v Sp.N.Vsi –  predseda zväzu 

19. Prerokovanie listu p. Dohaniča – predseda zväzu 

20. Návrh získania štatútu reprezentanta v skateboardingu – predseda sekcie J. Tury 

21. Prejednanie účasti  na MS v inline hokej 29.6.- 11.7.2020 Columbia. 

http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/N%C3%A1vrh-predseda-Disciplin%C3%A1rnej-komisie.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Kontrola-uznesen%C3%AD-od-zasadnutia-konan%C3%A9ho-d%C5%88a-22.9.2019.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Vyhodnotenie-rozpo%C4%8Dtu-2019.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Vyhodnotenie-rozpo%C4%8Dtu-2019.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/CERPANIE-ROZPOCET-SRZ-2019-KOL.-KORCULOV-.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/CERPANIE-ROZPOCET-SRZ-2019-RYCHLOKOR.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/ROZDELENIE-Financii.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Umiestnenie-dospeli-%C5%A1portovci.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Vysledky-JUNIORI.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Vysledky-JUNIORI.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Vysledky-podla-SEKCII-dospeli.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Vysledky-podla-SEKCII-juniori.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Ml%C3%A1de%C5%BE-do-23-rokov.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/VZOREC-pre-sekcie-2-1.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/VZOREC-pre-sekcie-2-1.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/ROZPOCET-RYCHLO-2020-2.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/ROZPOCET-KOL.-KORCULOV-2020-.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Rozpo%C4%8Det-in-line-alpine-2020-1.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Krit%C3%A9ri%C3%A1-reprezent%C3%A1cie-inline-alpin-pre-rok-2020.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Krit%C3%A9ri%C3%A1-reprezent%C3%A1cie-inline-alpin-pre-rok-2020.docx
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Krit%C3%A9ri%C3%A1-talentovanej-ml%C3%A1de%C5%BEe-inline-alpin.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/%C5%A0TATUT-SEKCIE-Inline-Speed.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/KRITERIA-TM-Inline-speed.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/%C5%A0kolenie-rozhodcov-inline-speed-SRZ.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Pl%C3%A1n-rozpo%C4%8Dtu-Inline-speed-2020.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/%C5%A0portov%C3%A1-infra%C5%A1trukt%C3%BAra-2019-2021_final_preh%C4%BEad-%E2%80%93-web-3.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Vysvetlenie-Dohani%C4%8D-CSC-Ke.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/N%C3%A1vrh-statut-reprezentanta-v-skateboarding.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Bulletin_01-Cartagena-de-Indias-2020-Inline-Hockey-WC-Dates-and-Location.pdf


22. Prejednanie účasti na MS v inline speed 11. – 18.7.2020 Columbia 

23. Nominácie na Zimné Olympijské Hry mládeže 2020 (YOG) LAUSANNE/SUI – JANUAR 9-22, 2020 – 

predseda zväzu 

24. Informácia o zaradení do Grantu SOŠV Juniorský olympijsky tím L. Filipovej – predseda zväzu 

25. Vyhodnotenie organizácie súťaže Slovak Open – Danubia series//Správa pre ISU//Financ Report – 

predseda zväzu 

26. Vyhodnotenie činnosti Talentovanej mládeže – predsedovia sekcií 

27. Návrh zasadnutí Predsedníctva a Konferencie pre rok 2020 

28. Rôzne  

 

 
 

PREDSEDNÍCTVO PREROKOVALO TIETO BODY PROGRAMU a PRIJALO TIETO UZNESENIA : 

 

Bod 1. Predseda zväzu vysvetlil dôvod návrhu na zmenu predsedu Disciplinárnej komisie a predložil 

návrh na JUDr. Štefana Bečarika s predložením jeho krátkeho písomného a osobného predstavenia 

➢ Schvaľuje predložený návrh na predsedu DK SRZ 

• Ukladá č.3/1/2019 – predsedovi zväzu predložiť Konferencii SRZ  návrh na ustanovenie 

do funkcie predsedu DK  JUDr. Štefana Bečarika  

 Bod 2. Pri kontrole uznesení bolo konštatované plnenie takto : 

•  č.2/1/2019 – hospodárovi zväzu vyplatiť schválené odmeny športovcom Inline alpin  T: 

20.10.2019. - splnené 

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

T: 14.10.2019. - splnené 

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

SRZ na rok 2019 T: 31.10.2019. - splnené 

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

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

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

súlade s Dodatkom č.1 k zmluve č.0036/2019/SŠ  medzi SRZ a MŠVVaŠ SR. T: 31.10.2019.- splnené 

• č.2/6/2019 - hospodárovi zväzu zaslať výzvu CSC Košice na nepredloženie dodatku k zmluve  T:  

28.9.2019. – splnené 

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

organizačnej štruktúry a štatútu sekcie  na zasadnutí sekcie a následne predložiť predsedníctvu SRZ  T. 

22.11.2019 – nesplnené 

• 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. – nesplnené 

 

• č.2/9/2019 – predsedovi sekcie inline hokej 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.- nesplnené 

 

• č.2/10/2019 – predsedovi sekcie rýchlokorčuľovania  prerokovať návrh štatútu sekcie a 

rozdelenie funkcií v sekcii T: 22.10.2019. – nesplnené 

 

➢ predsedníctvo schválilo  program zasadnutia bez pripomienok 

http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Bulletin01-Cartagena-de-Indias-2020-Inline-Speed-Skating-WC-Dates-and-Location-1.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/NOMINA%C4%8CN%C3%9D-LIST-.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Filipov%C3%A1-Lucia-_-Slovensk%C3%BD-olympijsk%C3%BD-t%C3%ADm.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Final-Report-2019-20-.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Financial-Report.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/N%C3%A1vrh-pl%C3%A1nu-zasadnut%C3%AD-.pdf


• č.2/11/2019 zaslať zmluvu o dobrovoľníctve člena predsedníctva  na sekretariát SRZ členom 

predsedníctva M. Tokárovi, V. Keselému, P. Szabóvi, I. Klasovskému, R. Karabovej. 

 T : 13.10.2019 – splnil P.Szabó, V.Keselý. 

 

• č.2/12/2019 predsedovi sekcie rýchlokorčuľovania   uzatvoriť nomináciu na YOG 2020 v 

Lausanne/SUI po pretekoch Svetového pohára v Salt Lake City a Montreale. T : v texte – splnené 

predsedom zväzu. 

 

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

sekcie do ukončenia vyšetrovania prípadov, ako reakciu  na podanie trestného oznámenia predsedom 

CSC Košice pánom Jurajom Dohaničom. T: v texte – prejedná sa na zasadnutí predsedníctva 29.12.2019 

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

13.10.2019. – splnené. 

 

Bod 3.  Správu o činnosti sekcie rýchlokorčuľovania od posledného zasadnutia predsedníctva, návrh na 

súťaže pre rok 2020   predložil ústne  predseda sekcie M. Tokár. 

Pripomienka : Predseda zväzu vysvetlil, že: 

− sekcia nepracuje podľa Štatútu, ktorého návrh  predložil 

− činnosť reprezentácie riadi komisia v zložení Magdoško, Mlynár a Novotná, na ktorú je prizývaný 

predseda sekcie M. Tokár 

− súťaže Slovenského pohára v short tracku organizuje a  riadi predseda sekcie bez finančného čerpania 

rozpočtu 

 

Bod 4. Správu o činnosti sekcie skateboardingu od posledného zasadnutia predsedníctva, návrh na 

súťaže pre rok 2020   predložil ústne  predseda sekcie J. Tury, ktorý požiadal o zaradenie do 

reprezentačného tímu mladých pretekárov Frederik Lupták a Kristián Nguyen. 

Pripomienka : Predseda zväzu vysvetlil, že:  

− sekcia sa zišla 8.12.2019 , kde zhodnotila činnosť, čerpanie rozpočtu a plán súťaží a rozpočtu na rok 

2020,  o ktorých sa rozhodne po   definitívnom schválení rozpočtu MŠVVaŠ SR pre Top Tím na rok 

2020 

− navrhol, aby štatút reprezentanta získali Frederika Luptáka a Kristiána Nguyena 

➢ Schválilo reprezentačný tím v skejtbordinku pre rok 2020 v zložení : 

• Richard Tury , Dominika Králiková, Kristián Nguyen, Frederik Lupták 

 

Bod 5. Správu o činnosti sekcie inline alpin od posledného zasadnutia predsedníctva predložil ústne 

predseda sekcie V. Keselý. Návrh súťaže pre rok 2020 bol prerokovaný v  písomne predloženom rozpočte 

sekcie  na rok 2020. 

➢ Schválilo plán súťaží na sezónu 2020 v Inline Alpin podľa predloženého návrhu 

 

Bod 6. Predseda sekcie I. Klasovský predložil ústne Správu o činnosti sekcie inline speed skating od 

posledného zasadnutia predsedníctva. Návrh na súťaže pre rok 2020  predložil v rámci rozpočtu sekcie 

Inline speed. 

Pripomienka : Predseda zväzu navrhol, aby sa súťaž SIPM v B. Bystrici prehodnotila. 

➢ Schválilo plán súťaží SIP a SIPM s pripomienkou predsedu zväzu. 

 

Bod 7. Informáciu o čerpaní rozpočtu za rok 2019 predložila písomne  členka predsedníctva J. Olosová. 

Správu ústne doplnil predseda zväzu. 

Pripomienky: neboli vznesené 



➢ Zobralo informáciu na vedomie. 

Bod 8. Informáciu o výpočte príspevku Ministerstvom ŠVVaŠ SR pre rýchlokorčuľovanie a kolieskové 

korčuľovanie na rok 2020 predložil písomne  predseda zväzu. Informoval, že pre jednotlivé športy boli 

schválené príspevky takto: 

− Kolieskové korčuľovanie 55 640,- € 

− Rýchlokorčuľovanie 79 666,- € 

Pripomienky: neboli vznesené 

➢ Zobralo informáciu o výške príspevkov pre rok 2020 z MŠVVaŠ SR na vedomie. 

 

Bod 9.  Návrh kritérií na rozdelenie príspevku stanoveného MŠVVaŠ SR pre kolieskové korčuľovanie  

a jeho rozdelenie na rok 2020 medzi sekcie kolieskového korčuľovania predložil písomne  predseda 

zväzu. 

Pripomienky : neboli vznesené 

➢ Predsedníctvo schválilo: 

− Kritériá na rozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR pre kolieskové korčuľovanie 

− Výšku príspevku medzi jednotlivé sekcie kolieskových športov na rok 2020. 

• Ukladá č.3/1/2019 –zakomponovať schválené kritériá do Kritérií na identifikáciu športových 

talentov a metodiku práce s talentovanou mládežou pre kolieskové korčuľovanie. 

Zodp.: predseda zväzu                                                                      T: Konferencia SRZ 

 

Bod 10. Návrh rozpočtu na rok 2020 a rozdelenie príspevku pre jednotlivé kluby na rok 2020 samostatne 

pre rýchlokorčuľovanie a kolieskové korčuľovanie predložil písomne na základe schváleného príspevku 

MŠVVaŠ predseda zväzu. 

Pripomienky :  

− Predseda sekcie inline alpin V. Keselýho navrhol riešiť príspevok zväzu pre športové kluby, keď 

mnohé kluby tieto účelovo určené finančné prostriedky neužívajú na talentovanú mládež 

− Predseda zväzu potvrdil oprávnenosť pripomienky  a navrhol pripraviť prehodnotenie 

poskytovania  príspevku na talentovanú mládež na konkrétneho športovca 

− Predseda zväzu upozornil na skutočnosť, že prerozdelenie musí obsahovať aj min. 25% určených 

na štátnu reprezentáciu pre každú sekciu 

➢ Schválilo rozdelenia príspevku MŠVVaŠ SR pre kolieskové korčuľovanie vo výške  

55 460,- € takto :  

a) min. 15% pre mládež do 23 rokov – Športové kluby : 8 319,-€ 

b) min. 20% pre talentovanú mládež : 11 092,-€ 

c) max. 15 % režijné administratívne náklady : 8 319,-€ 

d) min. 25 % pre reprezentáciu: 13 865,-€ 

f)  organizovanie súťaží SRZ: 13 865,-€ 

➢ Schválilo rozdelenie príspevku medzi sekcie kolieskového korčuľovania  takto : 

              a) Sekcia inline speed : 

• pre mládež do 23 rokov – Športové kluby :  3123,-€ 

• pre talentovanú mládež : 4 164,-€ 

• pre reprezentáciu: 5 205,-€ 

•  súťaže org. SRZ: 5 205,-€ 

b) Sekcia inline alpin : 

• pre mládež do 23 rokov – Športové kluby : 3 848,-€ 

• pre talentovanú mládež :  5 130,-€ 

• pre reprezentáciu: 11 387,- 



• súťaže org. SRZ: 1 438,-€ 

c) Sekcia skateboarding: 

• pre mládež do 23 rokov – Športové kluby : 1 347,-€ 

• pre talentovanú mládež : 1 796,-€ 

• pre reprezentáciu: 2 245,- € 

• súťaže org. SRZ:  2 244,-€ 

d) Sekcia inline freestyle : 

• bez aktívneho športovca do 23 rokov 

e) Sekcia inline hokej : 

• bez aktívneho športovca do 23 rokov 

➢ Schválilo rozdelenia príspevku MŠVVaŠ SR pre rýchlokorčuľovanie  vo výške  

79 499,- € takto: 

a) min. 15% pre mládež do 23 rokov – Športové kluby : 11 924,-€ 

b) min. 20% pre talentovanú mládež : 15 900,-€ 

c) min. 25% pre reprezentáciu : 30 000,- € 

d) pre súťaže organizované SRZ: 9 751,-€ 

e) max. 15 % správa a prevádzka : 11 924,-€ 

 

Bod 11. Návrh rozpočtu sekcie Inline alpin na rok 2020 písomne predložil predseda sekcie V. Keselý 

Pripomienky: neboli vznesené 

➢ Schvaľuje predložený rozpočet pre sekciu Inline Alpin, s podmienkou úpravy jednotlivých 

položiek v súlade so schváleným  rozpočtom príspevku MŠVVaŠ SR. 

 

Bod 12. Návrh Zásad - stanovenia reprezentácie v inline alpin pre rok 2020 predložil predseda sekcie V. 

Keselý. 

Pripomienky :  

− Predseda zväzu upozornil na skutočnosť, že je potrebné upraviť s týmto návrhom aj všeobecné 

kritéria. 

➢ Schvaľuje písomne predložený návrh  Zásady pre nomináciu reprezentantov v Inline Alpin pre rok 

2020. 

 

Bod 13. Návrh  Kritérií stanovenia talentovanej mládeže v inline alpin predložil písomne  predseda sekcie 

V. Keselý. 

Pripomienky : 

− Predseda zväzu navrhol riešiť uvedenú problematiku talentovanej mládeže v súlade so závermi 

porady u Hlavnej kontrolórky športu SR v rámci celého zväzu. 

• Ukladá č.3/2/2019 – riešiť problematiku talentovanej mládeže v sekciách SRZ v súlade so 

závermi porady u Hlavnej kontrolórky športu SR. 

Zodp: predseda zväzu + predsedovia sekcie     Termín: do 31.3.2020 

 

Bod 14. Návrh Štatútu sekcie  Inline Speed predložil písomne predseda sekcie I. Klasovský. 

Pripomienky:  

− Predseda zväzu navrhol doplniť návrh o ustanovenie, že kluby a športovci SRZ sú povinní všetky 

priestupky riešiť najsamprv v organoch SRZ  

➢ Schvaľuje predložený návrh doplnený o pripomienku predsedu zväzu. 

•   Ukladá 3/3/2019 - predložiť Štatút na schválenie sekcií inline speed 

Zodp.: predseda sekcie I. Klasovský   Termín: najbližšie zasadnutie pléna sekcie 

http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/%C5%A0TATUT-SEKCIE-Inline-Speed.pdf


Bod 15. Návrh kritérií pre talentovanú mládež v Inline speed písomne predložil  predseda sekcie I. 

Klasovský. 

Pripomienky: 

− Predseda zväzu navrhol predložiť uvedený návrh na najbližšiu Konferenciu SRZ a zakomponovať 

doňho pripomienky Hlavnej kontrolórky športu SR. 

− Predseda zväzu opäť pripomenul pripomienku V. Keselého, riešiť financovanie talentovaných 

športovcov 

➢ Schvaľuje návrh kritérií pre talentovanú mládež s podmienkou prerokovania v pléne sekcie inline 

speed. 

• Ukladá 3/4/2019 – predložiť návrh kritérií pre talentovanú mládež do pléna sekcie a následne 

Konferencii SRZ. 

Zodp.: predseda sekcie I. Klasovský     Termín: zasadnutie sekcie 

 

Bod 16. Návrh školenia rozhodcov v inline speed  predložil písomne predseda sekcie I. Klasovský 

Pripomienky : neboli vznesené 

➢ Schvaľuje predložený návrh na školenie.  

• Ukladá 3/5/2019 - zorganizovať školenie podľa predloženého plánu. 

 Zodp: predseda sekcie I. Klasovský     Termín: 10.2.2020 

 

Bod 17. Návrh rozpočtu sekcie inline speed na rok 2020 predložil písomne predseda sekcie I. Klasovský 

Pripomienky: 

− Predseda zväzu navrhol upraviť predložený rozpočet v súlade so schválenými financiami pre 

sekciu inline speed. 

• Ukladá 3/6/2019 – upraviť predložený rozpočet sekcie  inline speed v súlade so schválenou 

výškou pre uvedenú sekciu. 

       Zodp.: predseda sekcie I. Klasovský              Termín: 20.1.2020 

 

Bod 18. Predseda zväzu informoval prítomných o  schválení dotácie SOŠV na zastrešenie vonkajšej 

ľadovej plochy v Spišskej Novej Vsi vo výške 100 000,- €. 

➢ Berie na vedomie . 

 

Bod 19. V nadväznosti na uznesenie predsedníctva SRZ  č.2/13/2019 a č.2/14/2019 a listu predsedu 

klubu OZ CSC Košice, kde uviedol, že podnet podala jeho  športovkyňa Klaudia Dohaničová, predseda 

zväzu vyzval o vysvetlenie predsedu sekcie I. Klasovského a R. Karabovú. 

Pripomienky : 

− I. Klasovský, a R. Karabová vysvetlili uvedenú situáciu  

−  V. Keselý podporil pôvodný návrh predsedu sekcie I. Klasovského 

− Predseda zväzu poukázal na skutočnosť, že SRZ je oprávnený súlade so zákonom č. 440/2015 Z.z 

§94 odst. 5 na účely disciplinárneho konania požiadať orgány činné v trestnom konaní a súd o 

informácie z trestného konania. Z uvedeného dôvodu požiadal R. Karabovú, aby požiadala 

Policajný zbor o vysvetlenie. 

• Ukladá 3/7/2019 - požiadať o vyjadrenie PZ SR, ktorý riešil uvedené podanie. 

Zodp.: R.Karabová            Termín: 20.1.2020 

 

Bod 20. Návrh získania štatútu reprezentanta v skateboardingu predseda sekcie  predseda sekcie J. Tury 

Pripomienky : 

http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/%C5%A0kolenie-rozhodcov-inline-speed-SRZ.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Pl%C3%A1n-rozpo%C4%8Dtu-Inline-speed-2020.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/%C5%A0portov%C3%A1-infra%C5%A1trukt%C3%BAra-2019-2021_final_preh%C4%BEad-%E2%80%93-web-3.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/%C5%A0portov%C3%A1-infra%C5%A1trukt%C3%BAra-2019-2021_final_preh%C4%BEad-%E2%80%93-web-3.pdf


− Predseda zväzu J. Magdoško mál výhradu k časti, kde je podmienkou účasť na 3 medzinárodných 

súťažiach. 

➢ Neschvaľuje predložený Návrh na získanie štatútu reprezentant SR v skateboardingu. 

• Ukladá 3/8/2019 - prepracovať Návrh na získanie štatútu reprezentant SR v skateboardingu. 

Zodp.: J.Tury predseda sekcie     Termín: najbližšie zasadnutie predsedníctva  

 

Bod 21. Prejednanie účasti  na MS v inline hokej 29.6.- 11.7.2020 Columbia -  pozvánku predložil 

predseda zväzu. 

Pripomienky: neboli vznesené 

➢ Schvaľuje zabezpečenie účasti na uvedenom podujatí pod hlavičkou SRZ s možnosťou maximálne 

úhrady štartovného. 

 

Bod 22. Prejednanie účasti na MS v inline speed 11. – 18.7.2020 Columbia – pozvánku predložil predseda 

zväzu. 

Pripomienky: neboli vznesené 

➢ Berie na vedomie pozvánku na uvedené podujatie. 

• Ukladá 3/9/2019 – pripraviť návrh nominácie na MS v inline speed 11. – 18.7.2020 v Columbii. 

Zodp.: I. Klasovský predseda sekcie   Termín: najbližšie zasadnutie predsedníctva  

 

Bod 23. Informáciu o Nominácii na Zimné Olympijské Hry mládeže 2020 (YOG) LAUSANNE/SUI – JANUAR 

9-22, 2020 predložil  predseda zväzu. 

Pripomienky: neboli vznesené 

➢ Berie na vedomie predloženú nomináciu športovca Petra Rusnáková, tréner Kateřina Rusnáková. 

 

Bod 24. Informáciu o zaradení do Grantu SOŠV Juniorský olympijsky tím – Lucie  Filipovej predložil  

predseda zväzu. 

Pripomienky: neboli vznesené 

➢ Berie na vedomie informáciu o zaradení L.Filipovej do JOT SOŠV. 

 

Bod 25. Vyhodnotenie organizácie súťaže Slovak Open – Danubia series//Správu pre ISU//Finančný 

Report predložil písomne  predseda zväzu. 

Pripomienky: neboli vznesené 

➢ Berie na vedomie Vyhodnotenie organizácie súťaže Slovak Open – Danubia series, Správu pre 

ISU, Finančný Report  

 

Bod 26. O vyhodnotení činnosti Talentovanej mládeže, ktoré mali do 28.12.2019 predložiť jednotlivé CTM 

a kluby, v ktorých sú registrovaní talentovaní športovci informoval  predseda zväzu keď,  zdôraznil, že 

kluby si neplnia povinnosti v tejto oblasti a navrhol sa tejto téme v súlade s usmernením Hlavnej 

kontrolórky športu SR sa uvedenej tematike dôslednejšie venovať na úrovní jednotlivých sekcií. 

Pripomienky: 

− V. Keselý predseda sekcie opäť vyslovil názor, že tejto problematike je potrebné venovať 

pozornosť, a to tak, aby sa finančné prostriedky použili na talentovaných športovcov v rámci 

činnosti zväzu a nie klubu. 

• Ukladá 3/10/2019 – pripraviť návrh zmeny používania finančných prostriedkov na talentovanú 

mládež. 

Zodp.: predseda zväzu + predsedovia sekcií   Termín: 29.2.2020  

Bod 27. Návrh zasadnutí Predsedníctva a Konferencie pre rok 2020 predložil písomne predseda zväzu. 

http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Bulletin_01-Cartagena-de-Indias-2020-Inline-Hockey-WC-Dates-and-Location.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Bulletin01-Cartagena-de-Indias-2020-Inline-Speed-Skating-WC-Dates-and-Location-1.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/NOMINA%C4%8CN%C3%9D-LIST-.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/NOMINA%C4%8CN%C3%9D-LIST-.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Final-Report-2019-20-.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Financial-Report.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Financial-Report.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Final-Report-2019-20-.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Final-Report-2019-20-.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/Financial-Report.pdf
http://speedskating.sk/wp-content/uploads/2019/08/N%C3%A1vrh-pl%C3%A1nu-zasadnut%C3%AD-.pdf


Pripomienky: 

− V. Keselý navrhol zmeniť termín Konferencie SRZ z 3.1.2021 o týždeň neskoršie. 

➢ Schvaľuje plán zasadnutí predsedníctva na rok 2020 a konferencie SRZ na roky 2020 a 2021 

s pripomienkou. 

 

❖ 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 29.12.2019 Jozefína Olosová 

Ján Magdoško v.r. 

predseda zväzu 

 

 


