Číslo zápisnice: SRZ/2.12.2018 1)

ZÁPISNICA
zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou2)
Názov športovej organizácie: Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz
Názov orgánu:

Mimoriadna konferencia

Miesto konania zasadnutia:

Hotel Preveza, Spišská Nová Ves

Deň konania zasadnutia:

2.12.2018

Čas začiatku zasadnutia:

14:00 hod.

Predsedajúci: Ján Magdoško – predseda zväzu

Čas ukončenia zasadnutia: 15:30 hod

Zapisovateľ: Jozefína Olosová – sekretár zväzu

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí v členení – klub, meno delegáta, počet hlasov (pripojená prezenčná listina):3)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Športový klub STEZ Sp.N.Ves
Športvý klub policie V. Tatry
Prešovský rýchlokorčuliarsky klub Prešov
Športový klub mládeže Akademik Prešov
Skating Club Košice
Keselý Team Bratislava
Školský klub ELBA Prešov
Cookie Skating Club Košice
Športový klub Stepné kozy zo Šale
RK Inlinecenter Košice
Ťahanovská skate crew Košice
Rollerskating Race Team Cassovia Košice
Inline Club Žilina
Baris Team Bratislava
ŠK Borievka Žiar nad Hronom

Ján Magdoško
Pavol Mlynár
Ján Šťastný
Jaroslav Hrabčák
Vojtech Karaba
Vojtech Keselý
Blanka Hympanová
Juraj Dohanič
Marián Miškovič
Renáta Karabová
Juraj Tury
Lukáš Benedik
Peter Buček
Radovan Koyš
Vladimír Štaner

2
1
3
2
2
1
1
3
1
3
2
2
1
1
1

Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí:
1. Lyžiarský klub Baba Pezinok
2. Freeskate klub Nitra
3. ASC Bratislava
4. SC Bardejov
5. FŠK Zvolen
6. Elect Margecany
7. MK Rajec
8. LO Karpaty Bratislava
Prítomní funkcionári zväzu :
1. Jozefína Olosová – člen predsedníctva / sekretár zväzu
2. Marián Belak –člen volebnej komisie
Počet delegátov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 12 z 22
UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ: ÁNO
Počet hlasov prítomných na rokovaní orgánu pri prezentácii : 27
Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: nadpolovičná väčšina 14
Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: dvojtretinová väčšina 18

❏

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 30 dní na prípravu zasadnutia dodržaná
BOLA
SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 4)
1) Otvorenie , informácia o účasti a Schvaľovanie programu zasadnutia )
2)Schválenie pracovných komisií Konferencie (mandátová, návrhová ).
3) Návrh zmeny Stanov SRZ.
4) Návrh na zmenu Smernice o spôsobe a forme financovania.
5) Návrh na zmenu Kritérií pre kolieskové korčuľovanie.
6) Návrh na zmenu Kritérií pre rýchlokorčuľovanie.
1

) Napríklad vo formáte: NŠZ/ROK/ORGAN/ČÍSLOZAPISNICE

2

) Náležitosti zápisnice zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou upravuje § 21 ods. 2 Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. b) Zákona o športe.
4
) § 21 ods. 2 písm. a) Zákona o športe.
3

1

7) Návrh rozpočtu na rok 2019.
8) Návrh Smernice Per Rollam.
9) Prehodnotenie členskej základne..
10) Záver, ukončenie rokovania.

❏
❏

❏

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA:5)
podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 3, 4, 5, 6, 7 a 8
podklady boli predložené ústne predsedom zväzu k bodu č. 9
podklady k jednotlivým bodom sú archivované6) písomne na sekretariáte SRZ
ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA:
1.BOD - Otvorenie , informácia o účasti a Schvaľovanie programu zasadnutia
Zasadnutie otvoril a viedol predseda zväzu Ján Magdoško, ktorý informoval , že na konferencii je prítomných 15 delegátov z 22.
čo je 68,18%
Navrhovaný program zasadnutia:
Znenie programu rozoslaného členom orgánu v stanovenej lehote7)
1.1 Navrhované zmeny v programe:
•
Jaroslav Hrabčáka položil otázku prečo niekto ma tri hlasy a niekto jeden
➢ predseda zväzu oznámil , že je to v súlade so stanovami zväzu čl.11 odst.9
1.2 Navrhované zmeny v programe:
•
Jaroslav Hrabčáka navrhol, aby samostatne hlasovali rýchlokorčuliari a kolieskové športy
➢ predseda zväzu oznámil , že to neumožňujú súčasné stanovy
ZOZNAM PODKLADOV K BODU:8)
ČÍSLO UZNESENIA:9 1
NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje predložený návrh programu zasadnutia
HLASOVANIE o návrhu, prítomných 27 hlasov:

❏

ZA:
27HLASOV - počet a mená10)
PROTI:
0 HLASOV- počet a mená
ZDRŽAL SA:
0 HLASOV- počet a mená
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
SCHVÁLENÉ

❏

2.BOD Schvaľovanie mandátovej a návrhovej komisie
Predseda zväzu predložil návrh na členov mandátovej a návrhovej komisie v zložení : Ján Šťastný – predseda, Vojtech Kesely,
Lukáš Benedik.
PRIPOMIENKY : neboli vznesené
ČÍSLO UZNESENIA: 2
NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje mandátovú a návrhovú komisiu v predloženom zložení
HLASOVANIE o návrhu, prítomných 27 hlasov:
ZA:
27 HLASOV
PROTI:
0 HLASOV
ZDRŽAL SA:
0 HLASOV
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
SCHVÁLENÉ
3. BOD Návrh zmeny Stanov SRZ
Predseda zväzu vysvetlil dôvod zmeny stanov, keď konštatoval , že predložený návrh :
a) ruší funkcie podpredsedov zväzu a predsedníctvo budú tvoriť predsedovia jednotlivých sekcii
b) stanovuje hodnotiace obdobie v súlade s podmienkou ministerstva od 1.10 do 30.9 príslušného roka
Návrh bol predložený písomne – tvorí prílohu zápisu

5

) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
7
) Podľa § 21 ods. 1 písm. b) Zákona o športe sa pozvánka, návrh programu zasadnutia a podklady na zasadnutie najvyššieho
orgánu zväzu zasielajú osobám oprávneným zúčastniť sa na jeho riadnom zasadnutí najmenej sedem dní pred konaním
zasadnutia. Pri iných orgánoch predpisy športovej organizácii môžu upraviť inú lehotu.
8
) § 21 ods. 2 písm. c) Zákona o športe.
9
) Každé uznesenie musí byť označené jedinečným číslom uznesenia. V rámci jedného bodu rokovania môže byť
schválených aj viacero uznesení.
10
) Mená sa uvádzajú, ak to vyžadujú predpisy športovej organizácie upravujúce hlasovanie príslušného orgánu.
6

2

❏

PRIPOMIENKY : neboli vznesené
ČÍSLO UZNESENIA: 3
NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje predložené návrhy zmien v Stanovách SRZ
HLASOVANIE o návrhu, prítomných 27 hlasov:
ZA:
27 HLASOV
PROTI:
0 HLASOV
ZDRŽAL SA:
0 HLASOV
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
SCHVÁLENÉ

❏

4.BOD Návrh na zmenu Smernice o spôsobe a forme financovania.
Predseda zväzu vysvetlil dôvod zmeny uvedenej smernice, kde uviedol hlavne :
•
pripomienky ŠKMA Prešov k rozdeleniu 15 % príspevku
•
potrebu schválenia zriadenia ZCTM v short tracku na základe dohody klubov v short tracku
•
potrebu rozdelenia príspevku v kolieskovom korčuľovaní na jednotlivé odvetvia podľa aktívnych športovcov a CTM
Návrh bol predložený písomne – tvorí prílohu tohto zápisu
PRIPOMIENKY :
•
Jaroslav Hrabčák navrhol, aby z predloženého návrhu na zmenu Smernice o spôsobe a forme financovania v SRZ
ostal čl. 15 odst.1 písmena b) v časti B) rýchlokorčuľovanie v pôvodnom znení a aby sa nemenili ani tabuľky časov v
Kritériách pre rýchlokorčuľovanie
➢ predseda zväzu upozornil , že schválením tohto návrhu na nezmenenie Smernice o spôsobe a forme
financovania v SRZ v časti rozdelenia 20% príspevku na talentovanú mládež dôjde k stavu , že nebude
potvrdené uznesenie predsedníctva SRZ z 18.4.2018 o zriadení ZCTM a tato skutočnosť sa neprenesie do
zmeny Kritéria pre rýchlokorčuľovanie a rozpočtu na rok 2019 v častiach talentovaná mládež. Taktiež vysvetlil,
že kritéria pre tabuľky časov sa prispôsobili podmienkam ISU
➢ Blanka Hympanová konštatovala, že keď to zostane v pôvodnom znení nič sa nezmení a ZCTM a CTM môžu
fungovať
➢ pán Šťastný vysvetlil , že to nie je pravda a upozornil , že tým ostane ťarcha práce s talentovanou mládežou na
klube a zruší sa osvedčený projekt, ktorý fungoval v short tracku aj v minulosti
➢ presedajúci sa opätovne opýtal pána Hrabčaka či na návrhu trvá a po jeho potvrdení dal hlasovať
ČÍSLO UZNESENIA: 4
NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje návrh, aby z predloženého návrhu na zmenu Smernice o spôsobe a forme
financovania v SRZ ostal čl. 15 odst.1 písmena b) v časti B) rýchlokorčuľovanie v pôvodnom znení a aby sa nemenili ani tabuľky
časov v Kritériách pre rýchlokorčuľovanie
HLASOVANIE o návrhu, prítomných 27 hlasov:
ZA:
5 HLASOV
PROTI:
3 HLASY
ZDRŽAL SA:
19 HLASOV
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
SCHVÁLENÉ / V SÚLADE S ROKOVACÍM PORIADKOM SRZ JEDNODUCHOU VÄČŠINOU
Predsedajúci konferencie následne predložil návrh na schválenie ostatných časti návrhu na zmenu Smernice o spôsobe a forme
financovania:
ČÍSLO UZNESENIA: 4/1
NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje návrh na zmenu Smernice o spôsobe a forme financovania SRZ v článku 15,
okrem ustanovenia uvedeného v uznesení č.4 tohto zápisu
HLASOVANIE o návrhu, prítomných 27 hlasov:
ZA:
27 HLASOV
PROTI:
0 HLASY
ZDRŽAL SA:
0 HLASOV
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
❏
SCHVÁLENÉ
5.BOD Návrh na zmenu Kritérií pre kolieskové korčuľovanie.
Návrh bol predložený písomne – tvorí prílohu tohto zápisu
PRIPOMIENKY :
•
Renáta Karabová navrhla, aby sme sa zapodievali pri kritériách skutočnosťou, že talentovaný športovec je aj ten , kto
sa umiestni na Majstrovstvách Slovenska na 3. mieste z troch štartujúcich
➢ predseda zväzu navrhol aby sa týmto návrhom zapodievalo Predsedníctvo SRZ
ČÍSLO UZNESENIA: 5
NÁVRH UZNESENIA: Konferencia SRZ :
•
schvaľuje predložený návrh na prerokovanie možnosti zmeny Kritérií pre kolieskové korčuľovanie
•
ukladá Predsedníctvu SRZ zapodievať sa pripomienkou Renáty Karabovej
T: najbližšie zasadnutie
Zodp: predseda zväzu
HLASOVANIE o návrhu, prítomných 27 hlasov:
ZA:
24 HLASOV
PROTI:
0 HLASOV
ZDRŽAL SA:
3 HLASOV
VÝSLEDOK HLASOVANIA:

3

❏

SCHVÁLENÉ

❏

6.BOD Návrh na zmenu Kritérií pre rýchlokorčuľovanie
Vzhľadom na skutočnosť , že rozdelenie 15% príspevku bolo schválené v návrhu na zmenu čl.15 Smernice o spôsobe a forme
financovania SRZ uznesením č.4/1 a ostatné návrhy na rozdelenie príspevku a zmenu tabuľky časov pre talentovanú mládež
v rýchlokorčuľovaní neboli schválené, predsedajúci navrhol nerokovať ďalej o tomto bode
SCHVÁLENÉ JEDNOMYSEĽNE BEZ PRIPOMIENOK
7.BOD Návrh rozpočtu na rok 2019
Predseda zväzu vysvetlil spôsob rozdelenia príspevku Ministerstva ŠVVaŠ SR na rok 2019, kde uviedol že :
•
došlo k navýšeniu rozpočtu zo strany ministerstva pre kolieskové športy na 45 978,-€ t.j o 13 370,- € viacej ako v roku
2018 a rýchlokorčuľovanie na 88 061,-€ t.j o 4 790,-€ viac s tým , že v príspevku pre rýchlokorčuľovanie je suma
23 000,- € na nákup 9 miestneho auta
•
rozpočet ovplyvní ukončenie partnerstva Správy telovýchovných zariadení mesta Spišská Nová Ves, keď je potrebné
riešiť výkonnú funkciu vo zväze
•
definitívny príspevok pre top tím, kde podmienky ministerstva splnili skejtbordisti Richard Tury a Dominika Králiková,
bude schválený ministerstvom začiatkom roka 2019
•
schválením uznesenia č.4 tejto konferencie sa finančné prostriedky v rýchlokorčuľovaní rozdelia medzi športové kluby
tohto športového odvetvia

❏

PRIPOMIENKY :
•
Vojtech Kesely potvrdil skutočnosť, že aj napriek navýšeniu príspevku pre kolieskové športy, pri preštudovaní
rozpočtu si je vedomí, že navýšením režijných nákladov sa rozpočet nedá navýšiť oproti roku 2018, čo môže
ovplyvniť účasť na Svetových hrach v Barcelone
ČÍSLO UZNESENIA: 7
NÁVRH UZNESENIA: Konferencia SRZ :
•
Schvaľuje predložený návrh rozpočtu na rok 2019 v súlade so schválenými zmenami v Smernici o forme a spôsobe
financovania SRZ a schválenými zmenami Kritérií pre identifikáciu športových odvetví v rýchlokorčuľovaní
a kolieskových športoch
•
Ukladá vyriešiť fungovanie sekretariátu SRZ formou vytvorenia výkonnej funkcie
Termín: najbližšie zasadnutie predsedníctva
Zodp: predseda zväzu
•
Ukladá prerozdeliť príspevok MVVŠaŠ SR v súlade so schválenými zmenami v Smernice o forme a spôsobe
financovania SRZ a schválenými zmenami Kritérií pre identifikáciu športových odvetví v rýchlokorčuľovaní
a kolieskových športoch
Termín : 20.1.2019
Zodp: predseda zväzu
HLASOVANIE o návrhu, prítomných 27 hlasov:
ZA:
24 HLASOV
PROTI:
0 HLASOV
ZDRŽAL SA:
3 HLASOV
VÝSLEDOK HLASOVANIA:
SCHVÁLENÉ
8.BOD Prehodnotenie členskej základne
Predseda zväzu informoval o činnosti jednotlivých členských subjektov. Informoval o skutočnosti , že :
•
sekcia Freestyle a klub Freeskate klub Nitra v roku 2018 nevykonávali žiadnu činnosť
•
kluby KK Trnava a SC Spartak Trnava nenašli spoločnú dohodu a okrem vyškolenia trénerov nevykonávajú športovú
činnosť
PRIPOMIENKY : neboli vznesené
ČISLO UZNESENIA : 8
Konferencia zobrala na vedomie informáciu predsedu zväzu
9.BOD Záver, ukončenie rokovania
Predsedajúci konferencie - predseda zväzu ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť

Zapisovateľ: Jozefina Olosová
Predsedajúci: Ján Magdoško
Predseda návrhovej komisie : Ján Šťastný
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