
Dodatok č. 1 

k stanovám občianskeho združenia s názvom:  Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, 

vzatým na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky  

dňa 21.12.2018 

pod č. VVS/1-900/90-127 

Na základe uznesenia konferencie zo dňa 5.7.2020 sa mení text stanov takto : 

Článok 1 bod 4: 

• SRZ je členom Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU) od 29.11.1998, Slovenského 

olympijského výboru (SOV) od 31.3.2002, Medzinárodnej federácie kolieskového športu 

(FIRS) od 1.1.2012 . 

na 

• SRZ je členom Medzinárodnej korčuliarskej únie (ISU) od 29.11.1998, Slovenského 

olympijského výboru (SOV) od 31.3.2002, Medzinárodnej federácie kolieskového športu 

(FIRS) od 1.1.2012 – od 3.9.2017 zmena názvu na World Skate (WS) . 

Článok 1 bod 7 : 

• Sídlom SRZ je Spišská Nová Ves, ul.Za Hornádom č. 15, PSČ: 052 01 

na 

• Sídlom SRZ je Spišská Nová Ves, ul. T. Vansovej 2171/1, PSČ: 052 01 

Článok 3 bod 2 písmeno k): 

• zaraďovať pretekárov do zoznamu talentovaných športovcov SRZ podľa výkonnostných 

kritérií schválených predsedníctvom SRZ, 

na 

• zaraďovať pretekárov do zoznamu talentovaných športovcov SRZ podľa výkonnostných 

kritérií schválených konferenciou SRZ, 

Článok 11 bod 15 písmeno k) : 

• volí a odvoláva predsedu a 2 členov disciplinárnej komisie, 

na 

• volí a odvoláva predsedu a 4 členov disciplinárnej komisie, 

Článok 11 bod 15 písmeno o) : 

• ruší sa, 

• doterajšie písmena p) až v) sa označujú ako písmená o) až u). 

Článok 13 bod 14: 

• Volebná komisia SRZ má 3 členov, ktorí sú volení konferenciou SRZ. Funkčné obdobie členov 

VK SRZ je 4 - ročné a začína plynúť zvolením príslušného člena VK SRZ Valným zhromaždením 

SRZ. 

na 

• Volebná komisia SRZ má 3 členov, ktorí sú volení konferenciou SRZ. Funkčné obdobie 
členov VK SRZ je 4 – ročné a začína plynúť zvolením príslušného člena VK SRZ 
konferenciou SRZ. 

 

Článok 15 bod 35: 

• Rozhoduje o disciplinárnych  previneniach ako prvostupňový orgán. 

na 

• Na konanie vo veci porušenia disciplinárnych previnení  v prvom stupni, ustanovuje  príslušnú 

päť člennú komisiu, ktorej  členovia fyzické osoby: 

− minimálne dvaja sú členovia predsedníctva SRZ a jeden z nich je ustanovený predsedom 

komisie, 

− ostatní traja sú členmi SRZ, 



− sú spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu, 

− nemajú príslušnosť k športovému klubu, ku ktorému má príslušnosť previnený športovec, 

športový odborník , funkcionár, dobrovoľník a pod. 

− nie sú osobou blízkou previnenému športovcovi, športovému odborníkovi, funkcionárovi, 

dobrovoľníkovi a pod. 

− sú bezúhonní. 

Článok 19 bod 1: 

• Disciplinárna komisia SRZ (ďalej aj len „DK SRZ“) je nezávislým orgánom SRZ a má právomoci 

Právnej komisie podľa Všeobecných pravidiel. DK SRZ má maximálne 3 (troch) členov, a to 

predsedu a dvoch členov, ktorí sú volení na Konferenciou SRZ a spĺňajú podmienku  § 92 

odst. 2 - 4 zákona o športe.  

na 

• Disciplinárna komisia SRZ (ďalej aj len „DK SRZ“) je nezávislým orgánom SRZ a má právomoci 

Právnej komisie podľa Všeobecných pravidiel. DK SRZ má maximálne 5 (päť) členov, a to 

predsedu a štyroch členov, ktorí sú volení Konferenciou SRZ a minimálne dvaja z nich spĺňajú 

podmienku  § 92 odst. 2 - 4 zákona č. 440/2015 Z.z.  

 

Článok 19 bod 3: 

• DK SRZ je uznášaniaschopná, ak sú na jej rokovaní prítomní minimálne 2 (dvaja) členovia DK 

SRZ. Na prijatie uznesenia DK SRZ je potrebný súhlas minimálne 2 (dvoch) členov DK SRZ. 

na 

• DK SRZ je uznášaniaschopná, ak sú na jej rokovaní prítomní minimálne 3 (traja) členovia DK 

SRZ. Na prijatie uznesenia DK SRZ je potrebný súhlas minimálne nadpolovičnej väčšiny 

prítomných  členov DK SRZ, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu DK. Na konanie vo 

veci porušenia pravidiel podľa § 88 ods. 3,  je potrebná účasť členov komisie, ktorí spĺňajú 

podmienky § 92 odst. 2 písm. a)-b) zákona 440/2015, o športe. 

 

Článok 19 bod 6: 

• DK SRZ rozhoduje o disciplinárnych previneniach členov SRZ, klubov, zamestnancov 

a funkcionárov SRZ a ukladá sankciu za disciplinárne previnenie v druhom stupni. 

na 

• DK SRZ rozhoduje o disciplinárnych previneniach členov SRZ, klubov, zamestnancov 

a funkcionárov SRZ a ukladá sankciu za disciplinárne previnenie v  súlade s týmito stanovami 

a Disciplinárnym poriadkom platným v SRZ, rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam päť 

člennej komisie ustanovenej v zmysle čl. 15 bod 35 stanov. 

 


