
 Zápis č.2 
zo zasadnutia predsedníctva SRZ, konaného dňa 31.1.2018 

v  Spišskej Novej Vsi 
Prítomní: 

• Členovia predsedníctva :  Ján Magdoško,  Igor Bodó, Jozefína Olosová, Renáta Karabová 
• Prizvaní: Blanka Hympanová – predseda sekcie short track, Jaroslav Hrabčák – ŠKMA Prešov, Ján Šťastný – PRK Prešov 
• Ospravedlnený : Matúš Užák – hlavný kontrolór 

Čas : 15:30 – 19:30 hod. 

Miesto: salónik Hotela Preveza Spišská Nová Ves 

PROGRAM: 

1. Schválenie programu 
2. Kontrola uznesení 
3. Vyhodnotenie účasti na SPJ v long tracku , Innsbruck, 23.-25.1.2018 – R. Karabová 
4. Vyhodnotenie účasti na ME v short tracku, Dražďany, 12.-14.1.2018 – I. Bodó 
5. Vyhodnotenie účasti na Danubia series 2017 – 5. kolo, Budapest, HUN, 26.01. – 28.01.2018 
6. Propozície  Halových Majstrovstiev SR inline speed 2018 - 1.kolo SIPM 2018, 24.2.2018 – R.Karabová 
7. Nominácia na Finále  SPJ,2.- 4.3.2018  a MSJ, 9.- 11.3.2018 v long tracku v Salt Lake City – R.Karabová 
8. Nominácie na 57TH TROFEO ALBERTO NICOLODI, 3-4 Februára 2018 v Trento, Taliansko – I.Bodó 
9. Prerokovanie termínov školenia trénerov, rozhodcov inline speed a rozhodcov short track – I.Bodó, R.Karabová 

10. Návrh na vytvorenie Zväzového centra talentovanej mládeže – predseda zväzu 
11. Návrh prerozdelenia príspevkov pre športové kluby – predseda zväzu 

 

 PREJEDNANE ÚLOHY: 
K bodu 1: Predseda predložil: 

• návrh programu 
             - schválený bez pripomienok 

K bodu 2: 

• 16/2017: Pripraviť školenie rozhodcov v Inline Speed 
T:  31.10.2017    Zodp: V. Karaba, uskutoční sa 10.3.2018 

• 17/2017: Pripraviť školenie rozhodcov v short tracku 
T:31.12.2017  10.3.2018    Zodp: I .Bodó    

• 42/2017 ukladá predložiť nomináciu na ISU Junior World Cup Speed Skating 2017/18  Innsbruck, 27-28.1.2018 
T: 27.12.2017     Zodp: R. Karabová - splnené 

• 1/2018 predsedníctvo ukladá predložiť (okrem short tracku)  schválenie rozpočtu a plánu jednotlivých sekcií na najbližšie 

predsedníctvo po podpísaní zmluvy s Ministerstvom 
T: v texte     Zodp. Predseda - splnené 

▪ 2/2018 ukladá zabezpečiť nomináciu a účasť na pretekoch 57TH TROFEO ALBERTO NICOLODI, 3-4 Februára 2018 v Trento, 
Taliansko 

          T: v texte     Zodp. Bodó - splnené 
• 3/2018 predložiť návrh nominácie na MS inline speed , Herde/Arnhem 1.- 8.jul 2018 

                   T: 15.jún 2018   Zodp: predsedovia sekcie inline speed 
• 4/2018 zriadenie CTM pri ŠKMA Prešov prejednať na najbližšom zasadnutí predsedníctva 

                  T: v texte     Zodp. Predseda – pri zriadení ZCTM pri SRZ nespĺňa klub podmienku 
 

         K bodu 3. Vyhodnotenie účasti na SPJ v long tracku v Innsbruck v dňoch  23.-25.1.2018 písomne predložila  R. Karabová 

➢ Pripomienky boli vznesené k umiestneniu M. Filipa, ktorý obsadil posledné miesto 

▪ Predsedníctvo zobralo vyhodnotenie na vedomie 
         K bodu 4. Vyhodnotenie účasti na ME v short tracku, Dražďany, 12.-14.1.2018 nebolo I. Bodóm predložené písomne 

▪ 5/2018 predsedníctvo ukladá predložiť písomné vyhodnotenie účasti na ME v short tracku 
T: 5.2.2018    Zodp. I.Bod 

          K bodu 5. Vyhodnotenie účasti na Danubia series 2017 – 5. kolo , Budapest, HUN, 26.01. – 28.01.2018 nebolo I.Bodóm predložené      
            písomne 

▪ 6/2018 predsedníctvo ukladá predložiť písomné vyhodnotenie účasti na pretekoch Danubia series v Budapešti v short 

tracku 
T: 5.2.2018    Zodp. I. Bodó 

          K bodu 6. Návrh Propozícií  Halových Majstrovstiev SR inline speed 2018 - 1.kolo SIPM 2018, 24.2.2018 predložila R.Karabová 

➢ Predseda navrhol doplniť propozície o pripomienky klubu CSC Košice 



➢ Predsedníctvo schvaľuje Propozície Majstrovstiev SR v inline konaných 24.2.2018 v Košiciach so zmenou : 
- štartovného pre začiatočníkov a žiakov na 7,00 € 
- o víťazovi viacboja  rozhodne dlhšia trať 

          K bodu 7. Návrh nominácie na Finále  SPJ,2.- 4.3.2018  a MSJ, 9.- 11.3.2018 v long tracku v Salt Lake City prdložila R.Karabová 

➢ Predsedníctvo schválilo na uvedené podujatie : 
-  Jakuba Klembaru (RKIC Košice)    
- návrh na spoločnú účasť s tímom Česka 

K bodu 8. Návrh nominácie na 57TH TROFEO ALBERTO NICOLODI, 3-4 Februára 2018 v Trento, Taliansko predložil I.Bodó 

➢ Predsedníctvo schvaľuje na uvedené podujatie : 
- športovci : Sandra Trusová, Vanesa Trusová, Ema Želinská (všetci PRK Prešov), Lucia Želinská (ŠK STEZ Sp.N.Ves), 
Ema Hympánová (ŠKMA Prešov) 
- tréner : O. Myklukha 
- vedúci I. Bodó 

➢ Predsedníctvo berie na vedomie ospravedlnenie z účasti P. Rusnákovej z dôvodu nemoci 
          K bodu 9.  Predsedníctvo prerokovalo návrh  termínov školenia trénerov, rozhodcov inline speed a rozhodcov short track    

              a prijalo takéto uznesenie : 

➢ Schvaľuje miesto konania školení – Spišská Nová Ves, hotel Šport 
➢ Schvaľuje termín školenia trénerov 9.-11.3.2018 
➢ Schvaľuje termín školenia rozhodcov v short tracku 10.3.2018 a inline speed 10.-11..3.2018 

• 7/2018 predsedníctvo ukladá pripraviť školenia trénerov a rozhodcov v uvedených termínoch 

T. v texte      Zodp. Predseda, I.Bodó, R. Karabová 

 

K bodu 10. Návrh na vytvorenie Zväzového centra talentovanej mládeže( ďalej len ZCTM) predložil predseda zväzu 

➢ Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia klubov ŠKMA Prešov, PRK Prešov, ŠK STEZ Sp.N.Ves. Zástupca ŠKP V. Tatry sa zo 

zasadnutia ospravedlnil s tým , že  stanovisko predloží osobne 2.2.2018 

➢ Predseda vysvetlil, že k zabezpečeniu realizácie uvedeného projektu sú potrebné finančné prostriedky, ktoré budú 

Ministerstvom vyčlenené na  talentovaných športovcov. Podľa platných kritérií v SRZ sa z 20 % čiastky polovica rozdeľuje na 

kluby pre talentovaných športovcov a polovica na juniorskú reprezentáciu. Tak rozdelené prostriedky nebudú postačovať pre  

činnosť ZCTM z dôvodu, že činnosť ZCTM bude pozostávať zo spoločných tréningov na ľade v Sp. N. Vsi a Prešove, spoločných 

sústredení, spoločnej účasti na pretekoch Danubie series a pod. 

➢ K uvedenej problematike sa vyjadrili zástupcovia všetkých klubov. Zástupcovia klubu ŠKMA pred rozhodnutím 

požiadali o vysvetlenie rozdelenia finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR pre rok 2018 a navrhli na funkciu marketingového 

manažéra vo zväze p. Tokára. 
- predseda vysvetlil, že Ministerstvom nám bola predložená zmluva na podpis 11.1.2018, ktorú však Hlavná 

kontrolórka športu SR nechválila a následne nám 24.1.2018 bola zaslaná nová  zmluva, ktorú sme podpísali a zaslali a zatiaľ 

z MŠVVaŠ SR nám nebola doručená podpísaná . V novej zmluve boli predložené finančné prostriedky takto : 
a .kolieskové športy 32 608,- eur ( o 99 663,-e menej ako v r. 2017), z toho musíme použiť: 

▪ najmenej 4 891,- € na šport mládeže 

▪ najmenej 6 526,-€ na talentovaných športovcov 

▪ najmenej 8 152.-€ na reprezentácia 

▪ najviac 4 891,-€ na správu a prevádzku zväzu 
b. rýchlokorčuľovanie 83 271,-€ 

▪ najmenej 11 905,- € na šport mládeže 
▪ najmenej 15 874,-€ na talentovaných športovcov 

▪ najmenej 19 842.-€ na reprezentácia 

▪ najviac 11 905,-€ na správu a prevádzku zväzu 

▪ najviac 3 900,- kapitálové výdavky 

-predseda zväzu ďalej uviedol, že k definitívnemu podpísaniu zmlúv z klubmi a rozdeleniu  finančných prostriedkov 

pre rok 2018 na    kluby dôjde, keď: 

▪ zväzu bude doručená zmluva z Ministerstva 

▪ všetky kluby, ktorým boli pridelené finančné prostriedky, zašlú vyúčtovanie za rok 2017 

▪ všetky kluby,  ktorým boli pridelené finančné prostriedky v roku 2017, zverejnia ich výšku a použitie na 

svojom webovom sídle 

➢ Predseda zväzu predložil návrh na hlasovanie o návrhu na zriadenie ZCTM pri SRZ od 1.4.2018. Z troch prítomných 

klubov,  za vytvorenie ZCTM  hlasovali všetky kluby 

• 8/2018 predsedníctvo ukladá predložiť na základe doterajších výsledkov návrh na zaradenie talentovaných športovcov do 

ZCTM pre sezónu 2018/19 
T: 28.2..2018     Zodp. I. Bodó 



• 9/2018 predsedníctvo ukladá predložiť plán prípravy ZCTM na obdobie máj – jún 2018 so zameraním na spoločnú 

športovú prípravu s klubmi ŠK STEZ Sp.N.Ves, ŠKMA Prešov a PRK Prešov 
T : 28.2.2018     Zodp. I. Bodo + zástupcovia uvedených klubov   

 

• 10/2018 predsedníctvo ukladá prerokovať návrh ŠKMA Prešov na funkciu marketingového manažéra s pánom Tokárom 

T : 28.2.2018     Zodp. I. Bodo  

K bodu 11. Predseda zväzu, na základe dohody o vytvorení ZCTM v športovom odvetví short track, navrhol podľa predbežnej  

    zmluvy s MŠVVaŠ SR rozdeliť príspevok na mládež a talentovaných športovcov takto : 

a. kolieskové športy :  

-pre športové kluby na mládež 4 891,-€ 

-pre športové kluby na talentovaných športovcov 6 526,-€ 

b. rýchlokorčuľovanie 

-pre športové kluby na mládež 11 905,- € 

-pre ZCTM pri SRZ na talentovaných športovcov 15 874,-€ 

➢ predsedníctvo schvaľuje predložený návrh bez pripomienok 

• 11/2018 predsedníctvo ukladá pripraviť podľa schváleného uznesenia  návrh na  rozdelenie príspevkov pre športové  

kluby podľa Kritérií platných v SRZ a pripraviť zmluvy s jednotlivými klubmi 

                                   T: 15.2.2018    Zodp. J. Olosová 

 

 

Zapísal: Jozefina Olosová 

  
Magdoško 
predseda zväzu 

 


