
Zápis č.4 

zo zasadnutia predsedníctva SRZ, konaného dňa 12.6.2017 

v Spišskej Novej Vsi 

 

Prítomní: 

• Členovia predsedníctva :  Ján Magdoško, Igor Bodó, Gabriel Marcin, Vojtech Karaba, Blanka 

Hympánová. 

• Prizvaní: Renáta Karabová –predseda sekcie inline speed.   

 

PROGRAM:  

1. Doplnenie člena predsedníctva SRZ - predseda 

2. Kontrola plnenia úloh – predseda. 

3. Prerokovanie Kritérií na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s talentovanou mládežou-  

 predseda 

4. Príprava na Svetové hry v kolieskových športoch, Nanjing 31.8-11.9. 2017 – predseda 

5. Majstrovstvá Európy Inline Speed ,  Lagos Portugalsko. 01.07.2017 do 08.07.2017- Karaba 

6. Plán súťaží na sezónu 2017/18 v short tracku – Bodó. 

7. Vyhodnotenie Majstr. Slovenska na ovale v časovke 7.5.2017 v Poprade.  

8. Vyhodnotenie Majstr. Slovenska v polmaratóne v Sp.N.Vsi 2.6.2017 - Karaba. 

9. Príprava  Majstr. Slovenska na ovale v  Košiciach 25.6.2017 - Karaba. 

10. Návrh ŠKM Akademik Prešov na vytvorenie komisii pri SRZ - predseda 

11. Rôzne. 

 

 

 

 PREJEDNANE ÚLOHY: 

K bodu 1: V súlade so stanovami SRZ bola do predsedníctva SRZ kooptovaná B. Hympánová. 

K bodu 2: 

● 31/2016 : Prerokovať so zástupcami klubov skateboardu ich pôsobenie v SRZ. 

T: 31.10.2016  Zodp.: predseda zväzu./ priebežné plnenie 

● 40/2016 : Pripraviť smernicu SRZ v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z o ochrane osobných 

údajov. 

T: 30.10.2016  Zodp.: predseda zväzu./ splnené 

● 46/2016: Zabezpečiť dohodu so  Súkromným športovým gymnáziom ELBA Prešov o 

prepožičanie ochranných matracov zo Spišskej Novej Vsi. 

T: 25.11.2016  Zodp.:I. Bodó, G. Marcin / nesplnené – úloha skončená 

● 47/2016: Dohodnúť so Súkromným športovým gymnáziom ELBA Prešov  účasť trénera O. 

Myklukha na tréningoch žiakov tejto školy s podmienkami uvedenými v bode uznesení č.10. 

Z: 25.11.2016  Zodp.: I. Bodó / splnené    

• 5/2017: Prehodnotiť opodstatnenosť  činnosti ZCPM v short tracku v sezóne 2017/18. 

 T : konferencia SRZ     Zodp. I. Bodó./splnené    

• 6/2017: Nákup nových matracov pre short track v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní. 

  T: jún 2017      Zodp. I. Bodó./ plní sa 

• 7/2017: Pripraviť rozpočet na rok 2017. 

T: najbližšie zasadnutie      Zodp. predseda/priebežne plnenie 



• 8/2017: Vypracovať a predložiť Ministerstvu ŠVVaŠ SR : 

a) kritériá  na identifikáciu športových talentov a metodiku  práce s talentovanou mládežou pre 

daný šport, 

b) zoznam  významných  alebo  iných  medzinárodných  podujatí,  ktoré  organizuje SRZ v 

roku 2017 a o organizovanie ktorých sa uchádza alebo už má pridelené na najbližšie dva roky. 

T: 30.6.2017      Zodp. predseda/splnené 

• 9/2017: do kalendára ISU predložiť podujatia : 

- 2.-3.9.2017 Olympic Hopes – STEZ Cup, Spišská Nová Ves 

- 15.-17.12.2017 Danubia series 4 – Slovak open, Spišská Nová Ves 

T: 1.6.2017     Zodp. podpredseda pre short track/splnené 

• 10/2017: Zvolať poradu sekcie short track k prejedaniu nových  Kritérií  na identifikáciu 

športových talentov a metodiky  práce s talentovanou mládežou pre daný short track. 

T: 10.5.2017     Zodpov: predseda /splnené 

• 11/2017: Zvolať poradu sekcie short track k zabezpečeniu súťaží Európskeho pohára Danubia, 

plán súťaží kalendára ISU, plán rozvojového programu ISU – sústredenia pre skupinu Junior C 

+D a Junior A+C2 pre sezónu 2017/18, 

  T : 10.5.2017      Zodpov: predseda/splnené  

• 12/2017: Pripraviť vyhodnotenie splnenia kritérií pre zaradenie talentovaných športovcov 

v short tracku. 

T: 31.5.2017      Zodp: I. Bodó/sú pripravené nové 

 

 

 

K bodu 3: 

Predseda zväzu predložil tvorbu  Kritérií na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s 

talentovanou mládežou. Oznámil , že  kompletný materiál bude zaslaný členom predsedníctva na 

pripomienkovanie a následne zaslaný na MŠVVaŠ SR.  

 

K bodu 4: 

Bola prerokovaná nominácia  na Svetové hry v kolieskových športoch v Nanjing v termíne 31.8-11.9. 

2017. K nominácii neboli vznesené pripomienky. 

 

K bodu 5: 

Bola bez pripomienok prerokovaná nominácia na Majstrovstvá Európy Inline Speed ,  Lagos - 

Portugalsko. 01.07.2017 - 08.07.2017.  

 

K bodu 6 : 

Plán súťaží na sezónu 2017/18 v short tracku bude prerokovaný po schválení kalendára súťaží ISU a po  

prerokovaní v ŠTK pre short track. 

 

K bodu 7 :  

Vyhodnotenie Majstr. Slovenska na ovale v časovke , ktoré sa mali uskutočniť  7.5.2017 v Poprade boli 

z dôvodu nepriaznivého počasia preložené na neskorší termín. 

 

K bodu 8 : 

 Vyhodnotenie Majstr. Slovenska v polmaratóne v Sp.N.Vsi 2.6.2017 bolo s pripomienkou 

nefungovania časomiery, keď sa nemohli vyhodnotiť výsledky starších žiakov a žiačok. 

 

K bodu 9 : 



O príprave  Majstrovstiev Slovenska na ovale v  Košiciach 25.6.2017 informovala predsedníčka sekcie 

inline speed R. Karabová. 

 

K bodu 10: 

A) Predseda zväzu predložil návrh ŠKM Akademik Prešov na vytvorenie komisií a ich zloženie pri 

sekcii short track, zároveň predložil vyjadrenia jednotlivých navrhnutých členov takto :  

a) Sekcia rýchlokorčuľovania – short tracku: 

• predseda Igor Bodó  

b) Trénersko – metodická komisia - TMK: 

• predseda : Alexander Myklukha 

• tajomníčka : Blanka Hympánová 

• členovia : Jozef Pavlík , Gabriel Marcin – s členstvom nesúhlasil. 

c) Športovo technická komisia – ŠTK 

• Predseda : Jaroslav Hrabčák 

• Členovia : Ing. Martin Onufer, Ján Šťastný – s členstvom nesúhlasil, doplniť zo STEZ – 
o prácu neprejavil nikto záujem. 

d) Komisia mládeže – KM : 

• Predseda : Blanka Hympánová 

• Členovia : Jozef Pavlík, Gabriel Marcin – s členstvom nesúhlasil, doplniť STEZ – o prácu 
neprejavil nikto záujem. 

e) Rozhodcovská komisia – RK: 

• Predseda :  Juraj Valach 

• Člen : Alexandra Valachová, bývalý pretekár STEZ - nikto neprejavil záujem. 
B) Predseda zväzu predložil návrh ŠKM Akademik Prešov na vytvorenie komisií  a naplň práce 
jednotlivých komisií pri sekcii short tracku takto: 
 
Sekcia rýchlokorčuľovania – short track 
1. Riadi a kontroluje jednotlivé komisie 
2. Zabezpečí zriadenie jednotlivých komisií : 
- TMK – trénersko metodická komisia 
- ŠTK – športovo technická komisia 
- KM – komisia mládeže 
- RK – rozhodcovská komisia 
3. Pripravuje návrhy rozpočtov pre činnosť jednotlivých reprezentačných výberov na základe plánu 
TMK 
4. Navrhuje realizačné tímy k jednotlivým výberom : seniori, juniori A,B, juniori C,D 
- tréner 
- vedúci realizačného tímu – manažér 
5. Navrhuje pre reprezentačné výbery : 
- funkčné vyšetrenie – športový lekár – 1x ročne 
- diagnostické vyšetrenie – Fakulta športu Prešov – 2x ročne ( začiatok sezóny a koniec sezóny ) 
6. Pripravuje osnovu pre vypracovanie ročných plánov pre kluby ( marec ) 
7. Kontroluje a schvaľuje ročný plán klubov ( apríl ) 
8. Po každých pretekoch vydáva hodnotenie dosiahnutých časov na 500m dráhe a zasiela na kluby 
9. Pripravuje ročný kalendár súťaží : Slovenský pohár, Majstrovstvá Slovenska a iné podľa návrhu SRZ 
10. Pripravuje smernice jednotlivých súťaží 
11. Spracováva návrhy na doplnenie výstroja a vyzbroja pre jednotlivé reprezentačné výbery 
v spolupráci s TMK 
12. Napĺňa verejný záujem v športe, ktorým je podpora a rozvoj športu mládeže, zabezpečuje prípravy 
a účasti športovej reprezentácie na významných súťažiach ( viď stanovy článok 2, bod č.3 ) 
13. Zabezpečuje hlavne ciele činnosti SRZ ( viď článok 3) 
14. Zvoláva zasadanie sekcie 4x ročne 



• predseda zväzu z dôvodu duplicitných povinností predsedu sekcie a jednotlivých komisií 
navrhol : 

o  bod 2 je to v právomoci predsedníctva SRZ 
o  body 5 - 11 preniesť do právomoci ŠTK  

• návrh bol jednomyseľne schválený  
 

Trénersko – metodická komisia - TMK  
1. Vyhotovenie ročného plánu činností v jednotlivých reprezentačných výberoch : 
- seniori 
- juniori A,B 
- juniori C,D 
2. Zriadenie jednotlivých reprezentačných výberov : 
- seniori 
- juniori A,B 
- juniori C,D 
3. Pripravuje návrhy nominácie reprezentačných výberov na jednotlivé preteky, kempy a iné podľa 
ročného plánu 
4. Spracuje batérie testov telesnej pripravenosti ( atletické, telocvičňa, silové ) 
5. Zúčastňuje sa na kontrolných testoch so svojimi členmi v kluboch 
6. Spracuje ročný plán sústredení.  
7. Spracuje program krátkodobého sústredenia ( piatok – nedeľa ) pre jednotlivé reprezentačné 
výbery. Z každého sústredenia reprezentačný tréner spracuje požiadavky pre jednotlivca na zvýšenie 
jeho výkonnosti. 
8. Spracuje program 10 dňového sústredenia pre výbery z kategórií S – D. 
9. Pripravuje pretekárov pre Európske a Svetové podujatia v krátkodobých kempoch s osobnou 
účasťou na tréningoch s reprezentačným trénerom. 
10. Zabezpečuje evidenciu pretekárov s dosiahnutými časmi pre juniorské výbery.  
11. Kontroluje a usmerňuje tréningovú činnosť v oddieloch a kluboch cestou reprezentačného trénera  
12. Zabezpečuje prenos najnovších poznatkov z teórie a praxe do klubov cestou školení a metodických 
listov, ktoré počas sezóny vyhotoví reprezentačný tréner 
13. Poskytuje odborno – metodickú pomoc trénerom v kluboch cestou reprezentačného trénera 
14. Úzko spolupracuje s komisiou : ŠTK a KM 
15. Zasadanie komisie : 1x mesačne, zápisnice zasiela na SRZ a kluby. 

• pripomienka  bola vznesená I. Bodom k vytvoreniu reprezentačných výberov, navrhol 
v súlade s predpismi ISU reprezentačné tímy, t.j seniori a juniori , za hlasoval 3 členovia, 
zdržal sa 1, proti bol 1, návrh bol schválený. 

 

Športovo technická komisia – ŠTK 
1. Vedie evidenciu všetkých členov v SRZ v sekcii short track 
2. Zabezpečuje výrobu registračných preukazov pre aktívnych členov SRZ 
3. Pripravuje projekty na rozvoj rýchlokorčuľovania na Slovensku 
4. Zabezpečuje vzdelávania a školenia trénerov a rozhodcov 
5. Zabezpečuje plán doškoľovania  - seminárov pre trénerov – nové poznatky cestou reprezentačného 
trénera 
6. Zasadanie komisie minimálne 4x ročne, alebo podľa potreby, zápisnice posiela na SRZ 

• návrh bol jednomyseľne schválený s doplnením pripomienok predsedu zväzu 
Komisia mládeže - KM 
1. Zabezpečuje rozšírenie základne v jednotlivých kluboch 
2. Do poručuje zaradenie nových talentovaných pretekárov do jednotlivých reprezentačných výberov 
3. Riadi a koordinuje CTM 
4. Riadi športovú činnosť talentovanej mládeže 
5. Zasadanie komisie minimálne 4x ročne, alebo podľa potreby, zápisnice posiela na SRZ 



 
Rozhodcovská komisia - RK 
1. Zabezpečuje 1x ročne školenia trénerov v oblasti pravidiel pri prvom preteku v SNV 
2. Vydá kompletné pravidla rýchlokorčuľovania – short track v slovenčine 

• predseda zväzu predložil návrh zmeniť text bodu 2 na :  Zabezpečuje v súčinnosti so ŠTK 
rozhodcov na súťaže organizované sekciou short tracku, návrh bol jednomyseľne 
schválený. 

 

K bodu 11: 

A. Účasť na ISU Development Speed Skating Camp  

• 18.7. - 30.7.2017 Berlin 

• 1.10. – 13.10.2017 Inzell 

• január 2017 ( 8 dní) Collalbo 

B. Príprava zmeny registračného a prestupového poriadku 

C. Mimoriadna Konferencia SRZ 

D. Žiadosť LO Karpaty Bratislava o zaradenie pretekov  IN - LINE SLALOM - 14. ROČNÍK 
Kombinované preteky na kolieskových korčuliach v Bratislave do kalendára SRZ 

E. Žiadosť SK Šaľa o zaradenie pretekov  MORAVSKO – SLOVENSKÁ Inline TOUR 2017 

INLINE PRETEKY – 19.08.2017 – SLOVENSKÝ INLINE POHÁR do kalendára SRZ 

F. Pripraviť školenie rozhodcov v short tracku a inline  

 

C. Uznesenie: 

Predsedníctvo SRZ : 

I. Schvaľuje : 

1) Predbežnú nomináciu na podujatie „Svetové hry kolieskových športov“ v Nanjing 30.8-

11.9.2017 takto : 

• inline speed : J. Klembara , K. Terebeši (oval + cesta), L. Benedik, M. Slotta a M.Filip 

(maratón), 

• inline freestyle : L. Lacko – Bartošová, P. Breznik. 

• inline alpin : L. Keselá, B. Liptáková, D. Ambros, A. Tichý. S. Lipták, E. Nogová 

2)  Nominácia na Majstrovstvá Európy Inline Speed ,  Lagos - Portugalsko. 01.07.2017 - 

08.07.2017 takto: 

• oval + cesta : K. Terebeší, J. Klembara. 

• maratón : L. Benedik, M. Filip, C. Dohaničová 

• vedúci : M. Slotta 

3)  Návrh ŠKMA Prešov na vytvorenie komisií pri sekcii short tracku a ich pracovnú náplň podľa 

pripomienok uvedených v bode 10. 

4)  Účasť na ISU Development Speed Skating Camp  

• 18.7. - 30.7.2017 Berlin 

• 1.10. – 13.10.2017 Inzell 

• január 2017 ( 8 dní) Collalbo 

5)  Žiadosť LO Karpaty Bratislava o zaradenie pretekov  IN - LINE SLALOM - 14. ROČNÍK 

Kombinované preteky na kolieskových korčuliach v Bratislave do kalendára SRZ 

6)  Žiadosť SK Šaľa o zaradenie pretekov  MORAVSKO – SLOVENSKÁ Inline TOUR 2017 

INLINE PRETEKY – 19.08.2017 – SLOVENSKÝ INLINE POHÁR do kalendára SRZ 

 

 

 



 

II. Berie na vedomie : 

1. Informáciu o pripravovaných Kritériách na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s 

talentovanou mládežou. 

2. Vyhodnotenie Majstr. Slovenska na ovale v časovke , ktoré sa mali uskutočniť  7.5.2017 v Poprade 

boli z dôvodu nepriaznivého počasia preložené na neskorší termín. 

3. Vyhodnotenie Majstr. Slovenska v polmaratóne v Sp.N.Vsi 2.6.2017  

4. Informáciu o príprave  Majstrovstiev Slovenska na ovale v  Košiciach 25.6.2017  

5. Prípravu zmeny registračného a prestupového poriadku 

 

  III. Ukladá : 

• 13/2017 Pripraviť plán súťaží na sezónu 2017/18 v short tracku  

T: 5.7.2017      Zodp: ŠTK pre short track 

• 14/2017 Pripraviť náhradný termín Majstrovstiev SR na ovale 

T: 30.7.2017     Zodp: R. Karabová 

• 15/2017 Predložiť návrh nového Registračného a prestupového poriadku 

T: 30.7.2017     Zodp: predseda 

• 16/2017 Pripraviť školenie rozhodcov v Inline Speed 

T:  31.10.2017     Zodp: V. Karaba, podpredseda inline 

• 17/2017 Pripraviť v súčinnosti s RK školenie rozhodcov v short tracku 

T:31.12.2017      Zodp: ŠTK pri short tracku 

• Zvolať spoločné pracovné zasadnutie komisií sekcie short tracku za prítomnosti predsedu zväzu 

T: 10.7.2017     Zodp: I. Bodó, podpredseda rýchlokorč. 

• Zabezpečiť účasť na ISU Development Speed Skating Campe 

- 18.7. - 30.7.2017 Berlin 

- 1.10. – 13.10.2017 Inzell 

- január 2017 ( 8 dní) Collalbo 

T: v texte       Zodp: R. Karabová 

 

 

 

   

                                                                   

  Zápis overili: 

   

  Gabriel Marcin .............................. 

   

  Igor Bodó ........................................ 

   

Ján Magdoško 

predseda zväzu 

 


