
Vec : LIST PREDSEDU SRZ 

 

Vážení športoví  priatelia. 

Predsedníctvo  Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu ( SRZ ) na svojom    zasadnutí dňa 25.10.2017 

prerokovalo návrh predsedu SRZ na  zvolanie  volebnej Konferencie SRZ. V súlade  so Stanovami  SRZ 

predsedníctvo rozhodlo,  že  Konferencia  sa  uskutoční  dňa  10.  decembra  2017. Konferencia   

uzatvorí  uplynulé 3 a polročné funkčné obdobie. Znamená to, že v jeho programe bude hodnotenie 

činnosti SRZ od r. 22.6.2014, schválenie novej smernice pre financovanie, nového registračného 

a prestupového poriadku, nových kritérií pre jednotný systém práce s mládežou, organizačného 

poriadku SRZ   a tiež voľby orgánov SRZ pre nasledujúce funkčné obdobie. Všetky uvedené zmeny   je 

potrebné uskutočniť z dôvodu celospoločenských zmien v športovom hnutí na Slovensku.  V tejto  

súvislosti  Vás  žiadam,  aby  ste  vo  svojich  orgánoch  prerokovali  a  písomne  navrhli  (doručiť 

doporučene poštou  alebo osobne) do 27.11.2017 do 15:00 hod.: 

1.  námety  pre  ďalšie štvorročné funkčné obdobie    

2.  v súlade s čl. 11 odst. 10 stanov SRZ, delegáta za Vaša klub  na Konferenciu SRZ  

3.  kandidátov do orgánov SRZ na funkcie: 

-  predseda SRZ 

-  podpredseda SRZ pre rýchlokorčuľovanie na ľade 

-  podpredseda SRZ pre kolieskové športy 

- člen predsedníctva SRZ zodpovedný za hospodárenie a ekonomiku  

- člen predsedníctva SRZ zodpovedný za vzťah k informačnému systému a registrácii 

- predseda Disciplinárnej komisie 

- členovia Disciplinárnej komisie  

4. Pripomienky k : 

- Smernici o financovaní 

- Registračnému a prestupovému poriadku 

- Kritériám jednotného systému 

- Organizačnému poriadku 

Konferencie sa môžu zúčastniť za riadnych členov (športové kluby), delegáti s právom hlasovať 

a ostatní bez hlasovacieho práva , tak ako je to uvedené v Zozname delegátov viď priloha.  

V súlade s Volebným poriadkom SRZ si Vás dovoľujem  upozorniť, že po uvedenom termíne nebudú 

akceptované ďalšie návrhy kandidátov do orgánov SRZ. 

Zároveň si Vás dovoľujem pozvať po oficiálnej časti Konferencie na pracovný seminár k problematike  

vysvetlenia ustanovení zákona č. 440/2015 o športe a úlohách zväzu a klubov v súlade s týmto 

zákonom 

 

S pozdravom, 

Ján Magdoško 

predseda SRZ 

 

Prílohy: Pozvánka, Volebný poriadok, Rokovací poriadok, Kandidátske lístky, Návrh Smerníc 

a poriadkov SRZ. 




