
 Zápis č.5 

zo zasadnutia predsedníctva SRZ, konaného dňa 12.7.2017 

v Spišskej Novej Vsi 

 

Prítomní: 

• Členovia predsedníctva :  Ján Magdoško, Igor Bodó, Vojtech Karaba, Blanka Hympánová. 

Neprítomný: Gabriel Marcin 

Prizvaní: Matúš Užák – kontrolór, O. Myklukha – reprez. tréner v short tracku, Jozefína Olosová- sekretariát 

SRZ   

Čas : od 17:30 hod. do 22:00 hod. 

PROGRAM:  

1. Schválenie programu -predseda 
2. Kontrola uznesení - predseda 
3. Príprava účasti na Svetových hrách v Inline 
4. Vyhodnotenie M SR v inline speed na ovale v Košiciach 25.6.2017 - písomne Karaba 
5. Vyhodnotenie ME v inline speed v Lagos POR 2.- 8.7.2017 - písomne V.Karaba 
6. Vyhodnotenie Inline Alpin - písomne V. Kesely 
7. Zabezpečenie činnosti short tracku na sezónu 2017/18 - I. Bodó, ŠTK 
8. Zrušenie Development programu Long Track - predseda 
9. Príprava mimoriadnej Konferencie (zmena stanov ) - predseda 
10. Návrh zmeny Stanov SRZ - predseda 
11. Rôzne  

 

 PREJEDNANE ÚLOHY: 

K bodu 1: Predseda predložil: 

• návrh programu  

             - schválený bez pripomienok 

• doplniť  v zápise č.4 – Predsedníctvo schvaľuje do predsedníctva Blanku Hympanovú.  

• doplniť v zápise č.4 – Predsedníctvo schvaľuje  kritériá  na identifikáciu športových talentov a 

metodiku  práce s talentovanou mládežou pre daný šport, 

K bodu 2: 

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

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

• 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 

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

T: 5.7.2017      Zodp: ŠTK pre short track/nesplnené 

• 14/2017: Pripraviť náhradný termín Majstrovstiev SR na ovale 

T: 30.7.2017     Zodp: R. Karabová/splnené 

• 15/2017: Predložiť návrh nového Registračného a prestupového poriadku 

T: 30.7.2017     Zodp: predseda/nesplnené 

• 16/2017: Pripraviť školenie rozhodcov v Inline Speed 

T:  31.10.2017     Zodp: V. Karaba, podpredseda 

inline/nesplnené 

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

T:31.12.2017      Zodp: ŠTK pri short tracku/nesplnené 

• 18/2017: Zvolať spoločné pracovné zasadnutie komisií sekcie short tracku za prítomnosti predsedu 

zväzu 

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

 



K bodu 3  : 

Správu ústne predložil predseda zväzu. 

• P SRZ zobralo na vedomie 

• P SRZ schválilo vedúcich výpravy takto : 

                    -  od 30.08 do 07.9.2017 Ján Magdoško 

        -     od 05.09 do 11.09.2017 Igor Bodó  

K bodu 4: 
Vyhodnotenie M SR v inline speed na ovale v Košiciach 25.6.2017  

• vyhodnotenie nebolo predložené písomne 

• 19/2017: P SRZ ukladá predložiť na najbližšie zasadnutie  Zodp. V. Karaba 

K bodu 5: 
Vyhodnotenie ME v inline speed v Lagos POR 2.- 8.7.2017  

• vyhodnotenie nebolo predložené písomne 

• 20/2017: P SRZ ukladá predložiť na najbližšie zasadnutie Zodp. V. Karaba  

• predseda navrhol za umiestnenie na uvedených majstrovstvách vyplatiť odmeny, ktoré P SRZ 

schválilo jednohlasne takto: 

        - Jakub Klembara za 10. miesto na 300 m, 11.miesto na 100 m a 13. miesto na 1 kolo / 200 € 

        - Kristián Terebeši za 5.miesto na 100 m / 300 € 

        - Matej Filip za 15. miesto v maratóne / 200 € 

K bodu 6 : 
Vyhodnotenie Inline Alpin  

• P SRZ písomnú správu zobralo na vedomie bez pripomienok 

K bodu 7 :  
Zabezpečenie činnosti short tracku na sezónu 2017/18 
Predseda zväzu navrhol: 
a) 21/2017: Prepracovať HŠP tímu juniorov v short tracku o doplnenie členov tímu. 

             -   Zodp.Bodó, Myklukha , ŠTK     T 30.7.2017 
b) 22/2017: Pripraviť písomné vyhodnotenie reprezentačného tímu short tracku v sezóne 2016/17 

a prejednať ho v TMR, ŠTK za prítomnosti predsedu SRZ  
        - Zodp: Myklukha, Bodó, ŠTK  T.30.7.2017 

c) 23/2017: Prepracovať Súťažné pravidlá v short tracku pre sezónu 2017/18 podľa pripomienok 
              - Zodp: Bodó, ŠTK   T: 30.7.2017 

d) 24/2017: Pripraviť Projekt pre Danubia series v Sp.N.Vsi v decembri 2017 
         - Zodp: Bodó, ŠTK  T:30.7.2017 

e) 25/2017: Pripraviť declaration ISU pre sezónu 2017/18 
               - Zodp: Bodó  T:30.7.2017 

 

K bodu 8 : 

Predseda zväzu informoval o zrušení Development programu ISU v long tracku a navrhol: 

• 26/2017: Pripraviť plán účasti na pretekoch v long track pre J. Klembaru  

  -Zodp: V.Karaba T: najbližšie zasadnutie P SRZ         

K bodu 9 : 

Predseda informoval o rokovaní s Hlavnou kontrolórkou športu SR a navrhol : 

• Zvolať mimoriadnu Konferenciu SRZ na 30.júla 2017 o 12:30 hod. do hotela Preveza Spišská Nová 
Ves s programom : 

1. Zmena stanov SRZ 

2. Doplnenie platenia členského príspevku 

• 27/2017: P SRZ ukladá zvolať mimoriadnu konferenciu na určený termín , miesto a čas v 

súlade    čl.11 odst. 9 stanov SRZ 

  -   Zodp: predseda zväzu  T:30.7.2017 

 

K bodu 10: 

Predseda zväzu predložil v písomnej forme návrh stanov SRZ, kde boli zakomponované pripomienky 
Hlavnej kontrolórky športu SR a iné aktuálne návrhy . 

• P SRZ schválilo jednohlasne predložený návrh na zmenu stanov  

• 28/2017: P SRZ ukladá predložiť stanovy SRZ na pripomienkovanie delegátom mimoriadnej 
konferencie SRZ 

- Zodp. predseda    T: 18.7.2017 
 

 

  



 K bodu 11: 

• Predseda zväzu upozornil na skutočnosť , že SRZ nedostal ani od jedného trénera a športového 

odborníka v súlade s § 7 odst. 4  zákona o športe preukázanie bezúhonnosti, ktorá   sa 

preukazuje pri zápise do registra fyzických osôb v športe písomným čestným vyhlásením; ak 

ide o vykonávanie činnosti športového odborníka v športe mládeže, výpisom z registra trestov 

nie starším ako tri mesiace. 

- 29/2017:  P SRZ ukladá oboznámiť športových odborníkov registrovaných v SRZ  s neplnením 

§ 7 zákona o športe 

 

• Správu o vyúčtovaní refundácii podala J. Olosová, ktorá upozornila na skutočnosť , že 

vyúčtovanie sa nevykonáva v súlade s predpismi ako napr : 

- zlé číslo účtu  

- neprekladanie kópií dokladov zaúčtovaných v účtovníctve, t.j bankový výpis 

o zaúčtovaní alebo výpis z pokladničnej knihy  

- neskoré a neúplné  predkladanie dokladov 

- k vydajú športovej výstroj podpis, kto ju prevzal   

• Predseda zväzu navrhol, aby funkciu zapisovateľa v SRZ pri zasadnutiach predsedníctva 

a konferencie vykonávala Jozefína Olosová , ktorá pracuje vo funkcii sekretárky zväzu. 

- návrh bol bez pripomienok schválený 

   

 

  Zapísal: Jozefina Olosová 

   

   

   

Ján Magdoško 

predseda zväzu 

 




