
 

 

Zápis č.3 

z mimoriadneho zasadnutia predsedníctva SRZ, konaného dňa 5.7. 2020 

 

 

 

Prítomní: 

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

Juraj Tury, Milan Tokár 

• Kontrolór zväzu : Matúš Užák 

• Predseda DK : Štefan Bečárik  

Neprítomní:  

• Patrik Szabó – predseda sekcie inline hokej 

• Ivan Klasovský  – predseda sekcie inline speed 

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

Čas zasadnutia: 16:30 – 17:15 hod. 
Miesto: Hotel Preveza Spišská Nová Ves 
 

PROGRAM a UZNESENIA : 

Návrh programu : 

1. Menovanie sekretárky zväzu 

2. Návrh na začatie disciplinárneho konania 

3. Prehodnotenie činnosti sekcie skateboarding 

4. Schválenie Štatútu sekcie inline speed 

5. Návrh na prijatie za riadneho člena 

 

• predsedníctvo schválilo  program zasadnutia bez pripomienok 
 

 

PREDSEDNÍCTVO PREROKOVALO JEDNOTLIVÉ BODY PROGRAMU a PRIJALO TIETO UZNESENIA : 

 

Bod 1. Menovanie sekretárky zväzu 

Predseda zväzu v súvislosti s jeho  odchodom z funkcie riaditeľa  STEZu príspevkovej organizácie mesta 

Spišská Nová Ves, vysvetlil komplikácie pri riadení zväzu, ktoré vznikajú tým, že súčasná sekretárka pani 

Olosová sídli v pôvodnej firme STEZ, čo je dosť komplikované pri jej riadnej pracovnej náplni. 

Z uvedeného dôvodu navrhol na uvedenú funkciu Renátu Karabovú. 

Pripomienky: 

• neboli vznesené 

Schvaľuje : 

• v súlade s čl.15 bodu 16 na funkciu generálny sekretár Renátu Karabovú 

•  návrh na uzatvorenie pracovného pomeru na základe Zmluvy o výkone činnosti športového 

odborníka  

• výšku odmeny v súlade s predloženým návrhom 

Ukladá: 

• uznesenie č.1/3/2020 – zabezpečiť prevzatie funkcie  

T : 31.7.2020      Zodp. predseda zväzu 

 

Bod 2. Návrh na začatie disciplinárneho konania 



Predseda zväzu predložil Predsedníctvu SRZ ako disciplinárnemu orgánu na prvom stupni návrh na 
začatie disciplinárneho konania proti členke Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu, športovkyni v 
športovom odvetví skateboarding, reprezentantke v uvedenom športovom odvetvi a členke zaradenej 
na základe návrhu zväzu do top tímu MŠVVaŠ SR  - Dominike Králikovej, ev.číslo v ISŠ 198 128. 
Dôvodom je skutočnosť, že uvedená športovkyňa porušila  ustanovenia „Zmluvy č.2/2020/TŠ o podpore 
športovca zaradeného do zoznamu top tímu MŠVVaŠ SR, reprezentanta Slovenska v skateboardingu“. 
Jednotlivé ustanovenia porušenia zmluvy sú uvedené v návrhu. 
Pripomienky:  

• V. Keselý žiadal o vyslovenie stanoviska pani J. Olosovu, členku predsedníctva SRZ a predsedu 

sekcie Juraja Turyho 

➢ paní Olosová jednoznačne potvrdila skutočnosť, že zo strany športovkyne D. Králikovej došlo 

k hrubému     porušeniu nielen zmluvy , ale aj § 65 bodu 6 zákona 440/2015 Z.z.   D.Králiková 

nevidela dôvod na to, aby po podpise zmluvy okamžite zaslala žiadosť o pracovnú cestu 

v súlade so schváleným plánom prípravy a žiadosť o zmenu mesta a štátu prípravy, 

nezdôvodnila, prečo išla do Holandska a Prahy bez vedomia zväzu, nepredložila žiadosť 

o pracovnú cestu,  i keď do Holandska a Prahy v mesiaci február 2020 cestoval, keď korona kríza 

ešte nebola. Ďalej uviedla, že predložené bločky pri  vyúčtovanie nákupu a používania služieb  

nie sú v súlade s oprávnenými nákladmi podľa  uzatvorenej zmluvy. Taktiež si mysli, že uplatniť 

si diéty pri pobyte počas karantény u kamarátky  v Rakúsku nie je oprávneným nákladom. 

➢ Predseda sekcie J. Tury potvrdil , že D. Králiková s ním zmeny plánu nekonzultovala , 

nepredložila ani zloženie realizačného tímu. Jeho písomné stanovisko tvorí prílohu tohto 

zápisu. 

Schvaľuje:  

•  začatie disciplinárneho konania v súlade s predloženým návrhom 

• v súlade s čl. 15 bodom 35,  ad hoc komisiu v zložení : 

− predseda : Renáta Karabová 

− členovia : Ivan Klasovský, Milan Tokár, Ján Magdoško, Jozefína Olosová 

Ukladá: 

uznesenie č.2/3/2020 – začať v súlade s Disciplinárnym poriadkom platným v SRZ disciplinárne 

konanie  voči členke SRZ Dominike Králikovej. 

T: ihneď       Zodp.: Renáta Karabová 

 

Bod 3. Prehodnotenie činnosti sekcie skateboarding.  

Na základe uznesenia Konferencie SRZ zo dňa 5.7.2020 a vzniknutej situácie pri príprave športovcov 

zaradených do top tímu na rok 2020, bola prerokovaná celá činnosť sekcie, keď hlavné stanovisko 

k neplneniu niektorých úloh pri spoločnej príprave tímu, na základe pripomienok členov predsedníctva 

V. Keselého, J. Olosovej, R. Karabovej a predsedu zväzu, predložil predseda sekcie Juraj Tury takto : 

1. Vzhľadom na vývoj celej situácie navrhol zjednotenie tréningových plánov R.Turyho a D. 
Králikovej a vytvorenie jednotného realizačného tímu pozostávajúceho z: 

- športový manažér: Ing. Juraj Tury 
- hlavný tréner: Tomáš Vintr 
- sparing partneri/reprezentanti: Kristián Nguyeň, Dávid Štefánik, Frederik Lupták. 

2. Požiadal predsedníctvo o prehodnotenie a dodatočné schválenie cestovných príkazov a refundáciu 

nákupu materiálov u  Dominiky Králikovej takto: 

a) masážna pomôcka, topánky na skateboarding, vitamíny v cene 108,22 €, 

b) príprava v Innsbrucku v mesiaci január do 13.2.2020, 

c) príprava v Den Bosch (NED) od 13. - 20.2.2020, 

d) príprava v Praha (CZE) od 22. – 27.2.2020, 

e) pobyt počas korona krízy v Rakúsku od 1. – 31.3.2020. 

 

 



 

 

Neschvaľuje: 

a) predložené vyúčtovanie  prípravy v termíne január 2020 do 13.2.2020 v Innsbrucku z dôvodu , 

že uvedené náklady v súlade s Plánom športovej prípravy predloženým na MŠVVaŠ SR  malo 

uhradiť Športové centrum polície,  

b) predložené vyúčtovanie diét počas koróna krízy v dobe od 1. – 31.3.2020 z dôvodu, že 

v uvedenom období nebola možnosť pripravovať sa na športoviskách v Rakúsku.  

 

Schvaľuje: 

1.  Po kontrole predložených dokladov a doplnení žiadosti s odôvodnením nesplnenia podmienok 

zmluvy a zobratím zodpovednosti pri kontrole účtovných operácii a dokladov štátnymi organmi:  

a) náklady masážna pomôcka, topánky na skateboarding, vitamíny, 

b) náklady na prípravu v Den Bosch (NED) od 13 – 20.2.2020, 

c) náklady na prípravu v Prahe (CZE) od 22. – 27.2.2020. 

2. Zloženie realizačného tímu pri sekcii skateboarding takto : 

- top tím : Richard Tury, Dominika Králiková 

- športový manažér: Ing. Juraj Tury 
- hlavný tréner: Tomáš Vintr 
- sparing partneri/reprezentanti: Kristián Nguyeň, Dávid Štefánik, Frederik Lupták 
3. Zrušenie Plánu športovej prípravy Top Tímu z dôvodu ukončenia súťaži v rámci WS   
 

Ukladá: 

• uznesenie č.3/3/2020 – pripraviť nový Plán športovej prípravy top tímu v súčinnosti 

s realizačným tímom do konca roka 2020 

T: 18.7.2020      Zodp.: predseda sekcie J.Tury 

• uznesenie č.4/3/2020 – zabezpečiť financovanie členov realizačného tímu J. Turyho a T. Vintra 

z prostriedkov top tímu 

T: 18.7.2020      Zodp: predseda zväzu a hospodár 

zväzu 

• uznesenie č.5/3/2020 – predkladať na sekretariát zväzu, podľa predložených tlačív žiadanky 

(objednávky ) podpísané predsedom sekcie  na : 

− sústredenia,  

− súťaže,  

− nákup materiálu  

− objednanie služieb 

T : stály      Zodp: predseda sekcie J. Tury 

• uznesenie č.6/3/2020 – pri vyúčtovaní sústredenia predkladať správu o priebehu sústredenia 

 T : stály                   Zodp: predseda sekcie J. Tury 

Bod 4 . Schválenie Štatútu sekcie Inline Speed 

Za neprítomnosti predsedu sekcie Ivana Klasovského, štatút predložil predseda zväzu 

Pripomienky: neboli vznesené 

Schvaľuje:  

• Štatút sekcie Inline Speed – bez pripomienok 

Bod 5. Návrh na prijatie riadneho člena 

Renáta Karabová predložila žiadosť Klubu Alpského Lyžovania Jasna Liptovský Mikuláš za riadneho člena 

zväzu, sekcie inline alpin. 

Pripomienky: 

• Predseda sekcie V. Keselý upozornil, že prihláška nespĺňa náležitosti na prijatie do zväzu, 

odporučil klub prijať, keď predloží správne údaje a dokumenty. 



• R. Karabová zodpovedná za registráciu, potvrdila nesplnenie podmienok pre prijatie , ktoré 

uviedol V. Keselý. 

Schvaľuje : Podmienečné prijatie Klubu Alpského Lyžovania Jasná Liptovský Mikuláš do SRZ, t.j. po 
splnení všetkých podmienok súvisiacich s Registračným poriadkom SRZ. 
Ukladá: 

• uznesenie č.7/3/2020 – oznámiť Klubu Alpského Lyžovania Jasná Liptovský Mikuláš stanovisko 
predsedníctva 
T: 13.7.2020        Zodp. R. Karabová 

• uznesenie č.8/3/2020 – po splnení podmienok v súlade s Registračným poriadkom SRZ, Klub 
Alpského Lyžovania Jasná Liptovský Mikuláš zaregistrovať v ISŠ 
T: v texte        Zodp.: R. Karabová 

 

Zapísala dňa 5.7. 2020 Jozefína Olosová 

Ján Magdoško  

predseda zväzu 

 

 


