Zápis č.8
zo zasadnutia predsedníctva SRZ, konaného dňa 25.10.2017
v Spišskej Novej Vsi
Prítomní:
•
Členovia predsedníctva : Ján Magdoško, Gabriel Marcin, Vojtech Karaba, Igor Bodó
•
Prizvaní: Renáta Karabová – sekcie inline speed, Oleksandr Myklukha – repr. tréner v short tracku
Jozefína Olosová – sekretariát SRZ
Neprítomní : Matúš Užák – kontrolór, Blanka Hympánová - členka
Čas : 17:00 – 19:30 hod.
Miesto: Športová hala Spišská Nová Ves
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Schválenie programu -predseda
Kontrola uznesení – predseda
Vyhodnotenie 1. a 2. kola Svetového pohára v short tracku - predseda
Vyhodnotenie I. kola Slovenského pohára v short tracku – Bodó
Vyhodnotenie I. Majstrovstiev Slovenska v skejborde – J. Tury písomne
Návrh na organizovanie Slovenského Inline speed pohára 2018 - predseda
Návrh školenia rozhodcov inline speed – R. Karabová
Návrh na materiálnu podporu inline - predseda
ISU Development program - long track 2017 ( príloha č.1)
Návrh na prípravu v long tracku - R. Karabová
Návrh na zvolanie Volebnej Konferencie SRZ - predseda
Zmena technických pravidiel FIRS Speed skating - predseda
Podmienky účasti na OH Mládeže 2018 v inline speed skating - predseda
Plán športovej prípravy reprezentácie v short tracku – I.Bodó
Návrh odmeny športovcom – predseda
Návrh zmeny organizovania Slov. pohára v short tracku – I. Bodó
Tlačivo vyhodnotenie akcie - predseda
Vyhodnotenie tréningovej činnosti a súťaží v short tracku – Myklukha
Návrh nového znenia Štatútu reprezentanta SR - predseda

PREJEDNANE ÚLOHY:
K bodu 1: Predseda predložil:
•

návrh programu
- schválený bez pripomienok
K bodu 2:
•

31/2016 : Prerokovať so zástupcami klubov skateboardu ich pôsobenie v SRZ.
T: 31.10.2016
Zodp.: predseda zväzu./ priebežné plnenie
•
13/2017: Pripraviť propozície súťaží na sezónu 2017/18 v short tracku
T: 5.7.2017
Zodp: splnené 25.10.2017
•
15/2017: Predložiť návrh nového Registračného a prestupového poriadku
T: 30.7.2017
Zodp: predseda/pripravuje sa , bude predložený Konferencii
•
16/2017: Pripraviť školenie rozhodcov v Inline Speed
T: 31.10.2017
Zodp: V. Karaba, podpredseda inline/ realizovať vo februári 2017
•
17/2017: Pripraviť v súčinnosti s RK školenie rozhodcov v short tracku
T:31.12.2017
Zodp: pripraviť v roku 2017
•
21/2017: Prepracovať HŠP tímu juniorov v short tracku o doplnenie členov tímu.
T 30.7.2017
Zodp .Bodó, Myklukha , ŠTK / nesplnené
•
23/2017: Prepracovať Súťažné pravidlá v short tracku pre sezónu 2017/18 podľa pripomienok
T: 30.7.2017
Zodp: Bodó / splnené 25.10.2017
24/2017: Pripraviť Announcement pre Danubia series v Sp.N.Vsi v decembri 2017
T:30.7.2017
Zodp: Bodó / splnené
•
25/2017: Pripraviť Declaration ISU pre sezónu 2017/18
T:30.7.2017 Zodp: Bodó, Karaba / pre Porubskú a Myklukhu pripravil preseda zväzu / splnené
•
26/2017: Pripraviť plán účasti na pretekoch v long track pre J. Klembaru
T: najbližšie zasadnutie P SRZ
Zodp: V.Karaba / splnené
•
30/2017 : P SRZ ukladá predložiť návrh na účasť na ME freestyle skating , v Busto Arsizio (ITA)

•
•

T : 8.9.2017
Zodp. L.Lacko-Bartošová / nesplnené / nezúčastníme sa
32/2017 : Pripraviť zmluvné podmienky za zriadenie CTM
T: najbližšie zasadnutie
Zodp.: predseda zväzu , R. Karabová
33/2017 zorganizovať školenie rozhodcov podľa predloženého návrhu
T: do 31.12.2017
Zodp.: R. Karabová

K bodu 3 :Vyhodnotenie 1. a 2. kola Svetového pohára v short tracku – predseda
P SRZ – berie na vedomie bez pripomienok
K bodu 4:Vyhodnotenie I. kola Slovenského pohára v short tracku – Bodó
P SRZ – berie na vedomie bez pripomienok
K bodu 5:Vyhodnotenie I. Majstrovstiev Slovenska v skejborde – J. Tury písomne
P SRZ – berie na vedomie bez pripomienok
K bodu 6 :Návrh na organizovanie Slovenského Inline speed pohára 2018 – predseda
•
34/2017 P SRZ ukladá pripraviť podľa predloženého návrhu stretnutie záujemcov o organizovanie jednotlivých kôl
s propozíciami súťaží
T : 31.1.2018
Zodp.: podpredseda pre kol. športy + predseda sekcie
K bodu 7 : Návrh školenia rozhodcov inline speed – R. Karabová
P-SRZ schválilo predložený návrh
•
35/2017 P SRZ ukladá zorganizovať školenie rozhodcov v inline speed počas konania Majstrovstiev SR v hale
T : v texte
Zodp, : podpredseda pre kol. športy + predseda sekcie
K bodu 8 : Návrh na materiálnu podporu inline – predseda
P – SRZ schvaľuje materiálnu podporu pre sekcie inline speed a inline alpin podľa predloženého návrhu s pripomienkami ,
ktoré sú uvedené v priloženom materiáli
K bodu 9:ISU Development program - long track 2017
P SRZ schvaľuje účasť na ISU Development programe bez pripomienok
K bodu 10 : Návrh na prípravu v long tracku - R. Karabová
P SRZ schvaľuje predložený návrh aj s rozpočtom z prostriedkov inline speed - športovo talentovaná mládež
•
34/2017 predložiť nominačný návrh a štatút reprezentanta pre Svetový pohár juniorov 24.-26.11.2017 Inzell (GER)
T: 3.11.2017
Zodp : R. Karabová
K Bodu 11 : Návrh na zvolanie Volebnej Konferencie SRZ – predseda
P SRZ schvaľuje zvolanie Volebnej konferencie na 10.12.2017 s predloženým programom bez pripomienok
•
35/2017 ukladá pripraviť Konferenciu v uvedenom termíne s predloženým programom
T : 10.12.2017
Zodp,: predseda
•
36/2017 v súlade so stanovami SRZ pripraviť voľby do orgánov SRZ
T: 10.12. 2017
Zodp: volebná komisia: R.Karabová – predseda, B. Hympanová – člen, M. Slotta – člen
K bodu 12 : Zmena technických pravidiel FIRS Speed skating – predseda
P SRZ berie na vedomie zmenu pravidiel FIRS Speed skating
•
37/2017 ukladá zakomponovať zmenu do pravidiel SRZ
T: 31.12.2017
Zodp,: podpredseda pre kol. športy + predseda sekcie
K bodu 13 : Podmienky účasti na OH Mládeže 2018 v inline speed skating - predseda
P SRZ berie na vedomie pravidlá účasti na OH mládeže 2018 v inline speed skating s konštatovaním , že podľa predložených
pravidiel je malá pravdepodobnosť prebojovať sa na uvedené podujatie
K bodu 14 : Plán športovej prípravy reprezentácie v short tracku – I.Bodó
P SRZ schvaľuje predložený plán prípravy realizovaním pripomienok , ktoré sú uvedené v predloženom materiáli
•
38/2017 zrealizovať do planú prípravy reprezentačných tímov v short tracku pripomienky vznesené k materiálom v bode
č.14 a v bode č.18
T: 31.10.2017
Zodp.: podpredseda pre rýchlokorčuľovanie
K bodu 15: Návrhy odmien športovcom v inline alpin a skejtborde za výsledky na Majtr. sveta a Svetovom pohári – predseda
P SRZ schvaľuje odmeny podľa predložených návrhov bez pripomienok
K bodu 16: Návrh zmeny organizovania Slov. pohára v short tracku – I. Bodó
P SRZ schvaľuje zmenu propozícií organizovania Slov. pohára a Majstrovstiev SR v short tracku s pripomienkami uvedenými v
návrhu
•
39/2017 zabezpečiť organizáciu v súlade s pripomienkami
T: stály
Zodp.: podpredseda pre rýchlokorčuľovanie
K bodu 17:Tlačivo vyhodnotenie akcie – predseda
P SRZ schvaľuje spôsob predkladania vyhodnotenia športových akcií na predloženom tlačive
T: stály
Zodp.: podpredsedovia SRZ , predsedovia sekcií a tréneri reprezentácie
K bodu 18:Vyhodnotenie tréningovej činnosti a súťaži v short tracku – O. Myklukha tréner reprezentácie
P SRZ vyslovilo nespokojnosť s predloženými materiálmi
•
40/2017 ukladá prehodnotiť činnosť trénera vo vzťahu k odmeňovaniu a prerokovať jeho činnosť v súčinnosti s bývalým
trénerom Janosom Gyorgym sa účelom skvalitnenia tréningového procesu
T: 31.10.2017
Zodp.: podpredseda pre rýchlokorčuľovanie

K bodu 19: Návrh nového znenia Štatútu reprezentanta SR – predseda
P SRZ schválilo nové znenie podľa predloženého návrhu
•
41/2017 ukladá predkladať na podpis športovcom so štatútom reprezentant, v jednotlivých športových odvetviach,
nový štatút
T: stály
Zodp.: podpredsedovia SRZ

Zapísal: Jozefina Olosová
Ján Magdoško
predseda zväzu

K bodu 3
V Budapešti od 28. september do 1.októbra 2017 začal Svetový pohár Audi ISU prvými pretekmi v sezóne. Tohoto podujatia sa
zúčastnilo 41 krajín a 258 korčuliarov. Tento Svetový pohár bol prvý v rade kvalifikačných podujatí pre Zimné olympijské hry v
PyeongChang. Ďalšími 3 podujatiami sú ďalšie Svetové poháre v Dordrechte (NED), Šanghaji (CHN) a Soule (KOR). Slovensko na
uvedených podujatiach reprezentovala Alica Porubská, ktorej sa v Budapešti nedarilo a ani v jednej discipline sa jej nepodarilo postúpiť
z rozjazd.
Jej výsledky :
1500 m – 58. miesto zo 68. pretekárok
500 m – 51. miesto zo 69. pretekárok
1000 m – 61. miesto zo 69. pretekárok
Druhé kolo Svetového pohára v short tracku sa konalo v holandskom Dordrechte, od štvrtka 5. októbra do nedele 8. októbra 2017.
Bolo to druhé zo štyroch medzinárodných podujatí, ktoré určia, kto je kvalifikovaný pre zimné olympijské hry PyeongChang 2018.
Slovensko aj na tomto podujatí reprezentovala Alica Porubská .
Výsledky v 2. kole Svetového pohára:
1 500 m – 46.miesto zo 68. pretekárok
500 m – 50. miesto zo 70. pretekárok
1 000 m – 59. miesto zo 70. pretekárok
Výsledky po druhom kole :
1 500 m – 67. miesto zo 74. pretekárok
500m – 60.miesto zo 73.pretekárok
1 000m – 62.miesto zo 79. pretekárok

Predložil : Ján Magdoško predseda zväzu
Správa prejednaná v Predsedníctve SRZ dňa s týmto pripomienkami : bez pripomienok

K bodu 4 :

Vyhodnotenie 1.kola Slovenského pohára v sezóne 2017/18
1.kolo Slov. pohára sa jazdilo v rámci medzinárodných pretekov STEZ CUP Olypic Hopes 2017 v dňoch2.-3. semtembra 2017 na
Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. V štyroch kategóriách štartovalo 99 pretekárov zo šiestich krajín.

V kategórii Jun. F dievčatá štartovalo 9 pretekárok z toho 3 v Slov. pohári.
Výsledky :
1.miesti Kristína Burdeláková PRK Prešov
2.miesto Katarína Ondrejčáková Akademik Prešov
3.miesto Petra Medveďová Akademik Prešov
V kategórii Jun.F chlapci štartovalo 6 pretekárov, z toho 5 v Slov. pohári.
Výsledky :
1.miesto : Adam Gubač Akademik Prešov
2.miesto : Alex Hasara PRK Prešov
3.miesto : Marek Harkabus PRK Prešov
V kategórii Jun. E dievčatá štartovalo 9 pretekárok z toho 4 v Slov. pohári.
Výsledky :

1miesto : Michaela Izarová Akademik Prešov
2.miesto : Aneta Tokárová Akademik Prešov
3.miesto : Lea Popovičová Akademik Prešov
V kategórií Jun.E chlapci štartovalo 10 pretekárov z toho 5 v Slov. pohári.
Výsledky :
1.miesto : Oliver Onufer
2.miesto : Matúš Ďuriška
3.miesto : Alexej Vastuško
V kategórii Jun. D+C1 dievčatá štartovalo 20 pretekárok z toho 5 v Slov. pohári.
Výsledky :
1.miesto : Vanesa Trusová
2.miesto : Emma Hympánová
3.miesto : Radovana Lešková
V kategórií Jun.D+C1 chlapci štartovalo 17 pretekárov z toho 8 v Slov. pohári.
Výsledky :
1.miesto : Jakub Feňus
2.miesto : Jakub Karabín
3.miesto : Bartolomej Giňa
V hlavnej kategórii Senior, Jun.A,B,C2 ženy štartovalo 16 pretekárok z toho 5 v Slov. pohári.
Výsledky :
1miesto : Lucia Filipová
2.miesto : Ema Želinská
3.miesto : Simona Pavlíková
V hlavnej kategórii Senior, Jun.A,B,C2 muži štartovalo 12 pretekárok z toho 5 v Slov. pohári.
Výsledky :
1.miesto : Patrik Veličko
2.miesto : Matúš Marcin
3.miesto : Marián Bukšár

Predložil : Igor Bodó podpredseda zväzu
Správa prejednaná v Predsedníctve SRZ dňa s týmto pripomienkami : bez pripomienok

K bodu 5
V Košiciach 7.Októbra 2017 odjazdili Majstrovstvá SR v skateboardingu 2017. Po šesť ročnej prestávke sa dejiskom majstrovstiev stal
Športovo-zábavný areál, kde je vybudovaný skatepark Concrete Jungle. Vďaka spolupráci Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu,
Ťahanovskej skate crew, MČ Košice – Juh a pomoci partnerov akcie prišli do Košíc jazdci zo Slovenskej a Českej republiky. Vyše 30
jazdcov súťažilo o prize money 600€ a vecné ceny od partnerov akcie. Súťaž bola rozdelená na dve hlavné kategórie a nechýbal ani best
trick. Kvalifikácia sa jazdila formou jamu. Semifinále a finále bolo obohatené okrem organizované jamu aj o minútové jazdy. O majstra
SR v najmladšej kategórii zabojovalo 12 jazdcov. Najlepšie mal najazdený skatepark domáci jazdec Ivo Liba, ktorý s tesným rozdielom
vyhral nad Dennisom Horváthom, ktorý je tak isto z Košíc. Tretie miesto putovalo do Spišskej Novej Vsí len 12 ročnému Hugovi
Katreničovi. V hlavnej kategórii o titul majstra SR zabojovalo 22 súťažiacich. V úžasnej diváckej atmosfére a nádhernom počasí sa
jazdcom jazdilo výborne, čomu nasvedčovali aj tesné bodové rozdiely na prvými priečkami. Titul majstra Slovenskej republiky v
skateboardingu po šiestich rokoch obhájil domáci jazdec Richard Tury. Vicemajstrom sa stal Kryštof Mizur z Prahy. Tretie miesto
putovalo do Spišskej Novej Vsi Frederikovi Ľuptákovi. Po odjazdení finále nasledoval šialený 10 minútový best trick z najväčších schodov
v skateparku. V poslednej minúte ho vyhral Richard Eliáš zo Šale, ktorý nekompromisne odišiel frontside flip cez zábradlie.
Víťazi do 15 rokov:
1. Ivo Liba (Košice)
2. Dennis Horvát (Košice)
3. Hugo Katrenič (Sp.N.Ves)
Víťazi nad 15 rokov:
1. Richard Tury (Košice)
2. Kryštof Mizur (Praha)
3. Frederik Ľupták (Sp.N.Ves)
Víťaz best trick: Richard Eliaš (Šaľa)

Predložil : Juraj Tury predseda sekcie
Správa prejednaná v Predsedníctve SRZ dňa s týmto pripomienkami : bez pripomienok

K bodu 6
Návrh na organizovanie Slovenského Inline pohára 2018
Návrhy a pripomienky:
1.Spôsob bodovania:
Nemazať žiadne body, za niektoré preteky dať viac bodov, pridať aspoň 100 bodov každému, kto absolvoval všetky
preteky, výsledok diskusie: Keďže nie každý môže absdolvovať všetky preteky z rôznych dôvodov, 2 preteky sa budú
zmazávať, tak ako doteraz. Ako kompenzácia pre tých, čo absolvujú všetky preteky sa yvýšia body za účasť na
preteku na 50 za polmaratón a 100 za maratón – tie sa nebudú zmazávať na konci sezóny.
Viac bodov za niektoré preteky pretekári neodporúčajú.
2. Pridať viac pretekov do SIP
Vážny záujem o usporiadanie pretekov SIP prejavili v Trenčíne a Žiline. Uvažujú aj v Lučenci. výsledok diskusie:
Pretekári súhlasia so zaradením viac pretekov do SIP, pokiaľ sa nebudú prekrývať s termínmi Majstrovstiev európy a
Majstrovstiev sveta. Bol aj návrh, že sa môžu SIP prekrývať s termínmi ME a MS, ale pretekári ktorí pôjdu na ME
alebo MS budú mať pripísané body do SIP aspoň za účasť. Väčšina sa zhodla, že pretekov SIP by nemalo byť viac ako
osem.
3. Štart žien samostatne od mužov.
výsledok diskusie: Pokiaľ bude na štarte 20 a viac pretekárok, ženy súhlasia s odštartovaním ženskej kategórie
samostatne a to 5 minút po mužoch. Inak to nemá zmysel, pretože pri terajšej účasti 5-6 žien by sa ženy
samostatnou jazdou utrápili a v krátkom čase by sa ženský SIP úplne rozpadol.
Po opýtaní sa mužov na ich názor si muži myslia, že terajší stav pretekania spolu muži aj ženy, je to pre ženy lepšie,
lebo sa výkonnostne môžu medzi mužmi viac posúvať dopredu.
4. Požiadavka organizátorov pretekov na väčšej spoluúčasti zväzu pri organizácii pretekov SIP a aj iných pretekov.
Pretekári a organizátori pretekov navrhujú, aby zväz zakúpil časomieru a poskytoval ju organizátorom SIP, alebo ju
im za rozumnú cenu prenajímal (aj s personálom). Keď zväz nemá záujem zakúpiť časomieru, organizátorov by
potešilo preplatenie nákladov na časomieru, alebo časti nákladov na ňu.

Predložil : Kamil Makeľ
Správa prejednaná v Predsedníctve SRZ s týmto pripomienkami :
•
V. Karaba informoval , že o organizovanie je záujem z B. Bystrice, Trenčína aj Žiliny,
•
predseda zväzu navrhol zvolať zodpovedné osoby za organizovanie súťaže a pripraviť návrh na súťaže podľa
tohto návrhu K. Makeľa.

K bodu 7

Návrh školenia rozhodcov - inline speed
Dátum I. časti
Dátum praktickej časti:
Miesto:

11.-12.11.2017
február 2018 (halové M-SR)
Hotel Šport v Spišskej Novej Vsi, ul. T. Vansovej 10, 05201
Spišská Nová Ves
Začiatok I. časti:
11.11.2017 o 10:00
Ukončenie I. časti:
12.11.2017 o 16:00
Školiteľ a odborný garant:
MUDr. Denis Krupka, medzinárodní rozhodca FIRS / CIC

Program:

Účastnícky poplatok:

Oboznámenie sa s pravidlami
Úloha rozhodcov pred, počas a po preteku
Základne zoznámenie sa s časomierou na preteku, organizácia preteku, rozbor
videí
?

Prihláška:
Prihláška musí obsahovať:

email: strack@stez.sk
- meno a priezvisko,
- názov klubu člena SRZ,
- záujem o ubytovanie (áno/nie),
- záujem o stravu (áno/nie).
Ubytovanie:
zabezpečené na náklady zväzu v hoteli Šport / resp. za poplatok ? €
Strava:
zabezpečená na náklady zväzu / resp. za poplatok ? €
Uzávierka prihlášok:
15.10. 2017 do 24:00
Na záver školenia každý absolvuje písomný test. Registrovaným rozhodcom sa stanú absolventi až po
praktickej časti školenia, ktorá prebehne na halových M-SR 2018.

Predložil : Renáta Karabová predsedníčka sekcie
Správa prejednaná v Predsedníctve SRZ s týmto pripomienkami :
•

predseda zväzu navrhol zabezpečiť školenie v rámci Majstrovstiev SR v hale

K bodu 8
Návrh na materiálnu podporu
Objednávame u Vás podľa predloženej cenovej ponuky materiálne zabezpečenie pre členov SRZ sekcia inlinne speed a inline
alpin takto :
1.
.č.

P
2.

TOVA
R

ŠPECIFIKÁCIA

KLUB

Množstvo

Jedn.CENA

SPOLU
S DPH

3.

1 ATOM

BOOM Magic 110mm XXFirm

Repr. tím Alpin

1 sada-8ks

115,-

115,00

4.

2 ATOM

BOOM Magic 110mm FIRM

Repr. tím Alpin

1 sada-8ks

115,-

115,00

6.

3 ATOM

BOOM Magic 125mm XXFIRM

Borievka

10sád-60ks

127,60

1276,00

7.

4 ATOM

BOOM Magic 125mm XXFIRM

Borievka

10sád-80ks

115

1150,00

9.

5 ATOM

BOOM Magic 125mm XXFIRM

Stepne kozy

4sady-24 ks

127,60

510,40

10.

6 ATOM

BOOM Magic 110mm XFIRM

Stepne kozy

6 sád-48ks

115

690,00

11.

7 ATOM

BOOM Magic 110mm XXFIRM

Stepne kozy

2 sád-16ks

115

230,00

12.

8 ATOM

BOOM Magic 100mm XFIRM

Stepne kozy

1 sada-8ks

110

110,00

13.

9 ATOM

BOOM Magic 100mm XXFIRM

Stepne kozy

1 sada-8 ks

110

110,00

ATOM

BOOM Magic 125mm XXFIRM

Cookie skating Košice

6 sád-36ks

127,60

765,60

ATOM

BOOM Magic 125mm XFIRM

4 sady-24ks

127,60

510,40

ATOM

BOOM Magic 90mm XFIRM

2 sady-16ks

90,0

180,00

5.

8.

14.
15.
0
16.
4

1

17.
5

1

1

Ďalšie požiadavky
Klub ASC:
MPC Black magic 110mm xfirm 8 ks
MPC STORM SURGE SET XGRIP 110mm 8 ks
Klub LK Baba:
ATOM BOOM MAGIC XXFIRM 110 mm 8 ks
ATOM BOOM MAGIC FIRM 110 mm 8 ks
MPC Black magic firm 110mm 24 ks
MPC Black magic xfirm 110mm 8 ks
MPC storm surge xgrip rain wheels 100mm 16 ks
Klub Keselý team:
MPC Black magic firm 110mm 16 ks

Cookie skating
Košice
Cookie skating
Košice

MPC Black magic xfirm 110mm 16 ks
MATTER G13 F1 110 mm 8 ks
MPC storm surge xgrip rain wheels 100mm 8 ks
MATERIAL PRE Súťaže ALPIN
bránky - LISKI TOP 27 na inline slalom aj s kĺbom 60 ks červené a 60 ks modré (to bude aj na MSR 2018)
(dodávateľ - Videocom alebo Sport timing Štancel Kežmarok)
Podstavce 50 ks (25 ks modré 25 ks červené) podľa vzoru treba nechať vyrobiť.

Predložil : Ján Magdoško predseda zväzu
Správa prejednaná v Predsedníctve SRZ s týmto pripomienkami :
•
predseda vysvetlil , že zakúpený materiál je majetkom zväzu a bude poskytnutý na výmenu za starý
•
J. Olosová žiada aby všetok materiál zakúpený z prostriedkov zväzu bol evidovaný a preberaný na základe výdajky

K bodu 9 ISU Development program - long track 2017 tvorí príloha č.1
K bodu 10
Rozpočet LONG TRACK na rok 2017
Sústredenie 10.-12.11.2017 Tomaszów Mazowiecki (POL)
•
počet osôb 9
•
ubytovanie 135 €
•
strava 157,50 €
•
doprava 85 €
•
prenájom ľadu 100 €
•
Spolu 477,50 €
Sústredenie 21.-23.11.2017 Inzell (GER)
•
počet osôb 2-3 ?
•
ubytovanie 250 €
•
strava 202,50 €
•
doprava 240 €
•
prenájom ľadu 120 €
•
Spolu 812,50 €
Svetový pohár juniorov 24.-26.11.2017 Inzell (GER)
•
počet osôb 2-3 ?
•
ubytovanie 0 €
•
strava 0 €
•
doprava 0 €
•
prenájom ľadu 0 €
•
Spolu 0 €
Sústredenie 08-10.12.2017 Tomaszów Mazowiecki (POL)
•
počet osôb 9
•
ubytovanie 135 €
•
strava 157,50 €
•
doprava 85 €
•
prenájom ľadu 100 €
•
Spolu 477,50 €
ISU Development Project 14.-22.12.2017 Zakopane (POL)
•
počet osôb 6
•
ubytovanie + strava 840 €
•
doprava 40 €
•
Spolu 880 €
Celkové náklady 2647,50 €

Predložil : Renáta Karabová
Správa prejednaná v Predsedníctve SRZ s týmto pripomienkami : bez pripomienok

K bodu 11

POZVÁNKA
Pozývame Vás na Konferenciu Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu, ktorá sa uskutoční dňa
10.12.2017 o 10: 00 hod. v Hoteli PREVEZA, Za Hornádom 12, Spišská Nová Ves, s týmto
programom :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

16.

Otvorenie.
Kontrola uznesení z poslednej Konferencie
Správa o činnosti zväzu od 1.9.2016 do 30.10.2017
Správa o činnosti kontrolóra zväzu
Návrh na Audítora na rok 2017
Návrh Smernice o financovaní v SRZ
Návrh Registračného a prestupového poriadku
Návrh Organizačného štatútu SRZ
Prerokovanie Štruktúr súťaží v jednotlivých športových odvetviach
Schválenie Kritérií na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s talentovanou mládežou pre
kolieskové korčuľovanie
Schválenie Kritérií na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s talentovanou mládežou pre
rýchlokorčuľovanie
Prijatie nových členov SRZ
Voľby predsedu a členov predsedníctva SRZ
Voľby predsedu a členov disciplinárnej komisie SRZ
Stanovenie predsedov sekcií
Rôzne

➢

Konferencie sú oprávnení zúčastniť sa delegáti s hlasovacím právom podľa čl. 11 bodu 9 Stanov SRZ

11.
12.
13.
14.
15.

➢

Klub zastupuje na konferencii SRZ jeden delegát, ktorým je:
a. štatutárny orgán klubu, ktorý sa na konferencii SRZ preukáže oprávnením konať v mene klubu
alebo ním splnomocnený zástupca, ktorý je členom príslušnej organizácie registrovanej v SRZ a ktorý sa
preukáže písomným splnomocnením, podpísaným štatutárnym zástupcom klubu; alebo
b. volený člen klubu sa zúčastňuje na zasadnutí konferencie osobne alebo ho môže zastúpiť jeho náhradník
zvolený rovnakým spôsobom ako člen konferencie, volený člen alebo jeho náhradník preukazuje oprávnenie
zúčastniť sa na zasadnutí konferencie SRZ predložením zápisnice o jeho zvolení.
➢ Riadni členovia, ktorí sa budú zúčastňovať rokovania konferencie prostredníctvom svojho delegáta, zabezpečia ich
delegovanie v súlade s čl. 11 bodom 10 Stanov SRZ tak, že delegáta konferencie s jeho identifikačnými a
kontaktnými údajmi oznámia SRZ najneskôr 7 dní pred konaním konferencie

Predložil : Ján Magdoško predseda zväzu
Správa prejednaná v Predsedníctve SRZ s týmto pripomienkami :

K bodu 12

Zmena pravidiel FIRS speed skating.
As announced on the occasion of the last Technical Meeting, held in Nanjing before the beginning of the 2017
World Championships, please find below a resume of all the changes to the Speed Technical Rules that will be
in force starting from
January 1st 2018.
Deleted Races: 300m Time Trial
Relay on Road
Modified Races: 500 m
One Lap
500 m Starting Line: In the middle of the straight
Position in the starting box 100 m and 500 m
Elimination on road: Elimination until the arrival, last elimination one lap to go.
Claims: claims shall be presented just to Technical Committee and shall relate only to procedures error. No
claims against the evaluation of the Jury will be accepted. The video Judgments
will be allowed and will be exclusively at disposal of the Jury.
Road Course (art. 110): The Road Circuit must be at a least 60% straight.
WC Long Distance Heats: The distance of the heat is over when the number of qualified skaters is obtained.
Suspension: When a skater is suspended after a disqualification for sport fault, he is automatically suspended
for the following race even if this race is started with qualification heats.
Podium: for the podium will be respected the IOC Rules for the Youth Olympic Games and the IWGA Rules for
the World Games.
Inscriptions: can only be made through the online platform.
Junior Age: Are considered Junior athletes all the athletes that
are 15, 16, 17 or 18 years old on 31 December in the year of the Games.
Please note that you will find all these modifications in details will be available in the updated version of the
Speed Technical Rules that will be published on the official World Skate website on December 2017.
Predložil : Ján Magdoško predseda zväzu
Správa prejednaná v Predsedníctve SRZ s týmto pripomienkami : bez pripomienok

K bodu 13

2018 Youth Olympic Games
We also take this opportunity to remind you the qualification rules that will be applied to select the junior athletes that will
attend the 2018 Youth Olympic Games in Buenos Aires.
As shared during the latest meeting in Nanjing, the speed competition for YOG 2018 will see 12 male and 12 female
athletes involved.
However, the actual spots for the NFs are only 10 considering that the host city is entitled to have one athlete and one spot is
reserved for the Universality Place (UPs').
The UP is a procedure the IOC has in place to support a fair inclusion of the athletes in the new Olympic sports. The process
starts from the IOC that engages all the eligible NOC's in order to create a list of potential athletes that can gain the UP's spot.
So, the Youth Olympic Games will be attended by 12 junior male athletes and 12 junior female athletes
(01/01/2000_31/12/2003) divided as follows:
-1 male and 1 female athletes proceeding from the hosting
country;
-1 male and 1 female athletes achieved by the universality
places (Ups’).
-10 male and 10 female athletes selected according to the results of the 2018 World Speed Skating Championships.
Only 1 male and 1 female skater per country can qualify.
Should you have any doubt or question do not hesitate to contact us,
Predložil : Ján Magdoško predseda zväzu
Správa prejednaná v Predsedníctve SRZ s týmto pripomienkami :

K bodu 14

Návrh účasti Reprezentácie Slovenska v shorttracku na pretekoch a sústredení v roku 2017
Preteky Alta Valtellina Trophy 20.-22.2017 , Bormio ITA
Počet osôb : 7
Ubytovanie : 840,Strava : 720,Doprava : 350,Tréning na ľade : 100,Poistenie : 58,Spolu : 2068,Sústredenie na ľade 26.10.-2.11.2017, Spišská Nová Ves SVK
Počet osôb : 5
Ubytovanie 2 osoby : 200,Strava : 200,Prenájom ľadu : 920,Spolu : 1320,3 kolo SP kvalifikácia na OH 2018, 09.-12.11.2017, Shanghaj CHI
Počet osôb : 3
Ubytovanie + strava : 3000,Doprava : 3000,Iné : 200,Spolu : 6200,4 kolo SP kvalifikácia na OH 2018, 16.-19.11.2017, Soul KOR
Počet osôb : 4
Ubytovanie + strava : 3600,Doprava : 3600,Iné : 200,Spolu : 7400
Preteky Santa Claus Cup 01.-03.12.2017, Budapešť HUN
Počet osôb : 7
Ubytovanie +strava 800,Doprava : 110,Iné : 100,Spolu : 1010,Predložil : Igor Bodó – podpredseda short track
Správa prejednaná v Predsedníctve SRZ s týmto pripomienkami :

K bodu 15
Návrh odmeny športovcom
V súlade so Smernicou č.1 SRZ o Spôsobe a forme financovania činnosti SRZ čl.11 písmena A) navrhujem odmenu športovcom:
1. za umiestnenie na Majstrovstvách sveta 2017 v inline alpin v Nanjing CHN takto :
•
Andrej Tichý 150,- € /za 10. miesto z 24 pretekátov v obr. slalome,
•
Dušan Ambros 120,-€/ za 9.miesto z 22 pret. v kombinácii,
•
Lenka Keselá 300,- € / za 8. miesto z 24 pret. v slalome
•
Lenka Keselá 200,- € / za 8. miesto z 22 pret. v obr. slalome
•
Barbora Liptáková 200,-€ / za 8. miesto 22 pret. v kombinácii
2. za celkové umiestnenie na Svetovom pohári v skejborde :
•
Richard Tury 500,- € / za 3. miesto z 255 pretekárov

Predložil : Ján Magdoško - predseda
Správa prejednaná v Predsedníctve SRZ s týmto pripomienkami : bez pripomienok

K bodu 16
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, Za Hornádom 15, 05201 Spišská Nová Ves
Nové - Súťažné pravidla
Slovenského pohára a Majstrovstiev Slovenska v short tracku na sezónu 2017/18.
I. Základné ustanovenia
1. Súťažný poriadok Slovenského pohára /SP/ a Majstrovstiev Slovenska /M-SR/ v short tracku nadobúda platnosť dňom 25..10.2017.
2. Podľa tohto súťažného poriadku sa súťaže SP a M-SR v short tracku na sezónu 2017/18 riadia, organizujú a vyhodnocujú.
3. Výklad tohto súťažného poriadku vykonáva výlučne Predsedníctvo SRZ a platí výhradne na pretekovo súťažné obdobie v sezóne
2017/18.
II. Technické vybavenie
1. Korčuliari musia mať a používať v pretekoch všetky ochranné pomôcky a vystroj, ktorá je v súlade s pravidlami ISU
2. Kolenné a holennej chrániče, chránič krku, telo obleky, ochranná prilba a rukavice sú
3. Korčule používané v pretekoch musia byť v súlade s ISU predpisy s rúrkami zatvorené, a povinné zaoblenie rohov noža s čepeľou na
koncoch zaoblená s minimálnym polomerom 10mm.
4. Štadión na ktorom sa koná podujatie musí mať po celom obvode ochranné mantinely minimálne 20 cm
povinná výbava pre všetkých pretekárov v akciách krátkej trati a musia byť opatrené zodpovedajúcim spôsobom.
III. Spôsobilosť pretekárov
1. Preteky SP a M-SR sú otvorené preteky pre korčuliarov registrovaných v SRZ a členov ISU.
2. Všetci korčuliari, ktorí sa budú ´vyhodnocovať v súťaži SP a M-SR musia byť registrovaní v SRZ a prihlásení za príslušný športový klub..
3. Korčuliari, ktorí nie sú členmi SRZ nebudú zaradení do hodnotenia SP.
IV. Kategórie
1. Zaradenie pretekárov do vekových kategórií je v súlade v pravidlách ISU a to tak , že vek pretekára sa posudzuje pred 1. júlom 2017.
2. Tabuľka kategórií:
a) seniori+ Jun. A,B,C2 / muži + ženy/ - hlavná kategória
b) Juniori C1+D / chlapci + dievčatá/
c) Juniori E / chlapci + dievčatá/
d) Juniori F / chlapci + dievčatá/
e} začiatočníci. (táto kategória nebude hodnotená do celkového poradia Slov. pohára a nebude v nej udeľovaný titul Majster
Slovenska.
3. Predčasný trvalý prechod do vyššej vekovej kategórii môže byť výnimočne povolený len telesne zdatným jedincom udeleným
Predsedníctvom SRZ po súhlase lekára a rodičov pretekára.

V. Dátum pretekov
Dátum jednotlivých kôl SP bude vybraný podľa voľných kapacít na Zimných štadiónoch so zreteľom na potreby reprezentačných
výberov.
Dátum Majstrovstiev Slovenska bol schválený a zaradený do kalendára ISU na 30.03.2018.
VI. Disciplíny
1. Pre jednotlivé súťaže sa stanovujú uvedené disciplíny :
a) hlavná kategória 1 500m / 500m / 1 000 m.
b) Juniori C1+D : 1 000m/ 500m / 777 m.
c) Juniori E : 500m / 222m /333 m.
d) Juniori F : 333m / 111m / 222m.
e) začiatočníci : 111m / 222m
VII. Prihlášky k pretekom
1. Klub je povinný prihlásiť pretekára v termíne uvedenom v rozpise pretekov riadne prihlásiť na adresu organizátora súťaže.
2. Prihlášku pretekára, ktorý spĺňa všetky podmienky k účasti je usporiadateľ povinný prijať a uviesť v zozname štartujúcich. Za riadnu
prihlášku sa považuje uvedenie nasledujúcich údajov:

a. Meno a priezvisko pretekára
b. Kategória
c. Klubová príslušnosť
3. Pretekár, ktorého klub nominoval k pretekom je povinný sa dostaviť k štartu. Ak mu k tomu zabránia vážne okolnosti, je povinný sa
riadne ospravedlniť najneskôr jeden deň pred štartom pretekov inak bude disciplinárne potrestaný.
VIII. Bodové hodnotenie SP
1. Pretekári získajú body do SP podľa umiestnenia vo svojich kategóriách v celkovom hodnotení (overal) v jednotlivých pretekoch po
vyškrtnutí zahraničných pretekárov z výsledkovej listiny.
2. Záverečné body budú udelené vo finále pretekom na jednotlivých tratiach a to 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1 a sú udelené v zostupnom
poradí počnúc prvým miestom . Žiadne body nebudú udelené korčuliarom ktorí dostávajú trest, žlté karty, červené karty, nezačal ani
nedokončil preteky.
3. Do konečnej klasifikácie budú zaradení korčuliari podľa:
a) celkového počtu finálových bodov,
b) kombinovaného poradia cez všetky vzdialenosť klasifikácie,
c) dosiahnutia najvyššie ohodnotenie v jednom z najdlhších vzdialeností ,
d) najlepším čase cez najdlhšiu vzdialenosti v programe.
4. Do celkového umiestnenia sa započítavajú štyri najlepšie umiestnenia.
5. Víťazom Slovenského pohára sa stáva pretekár, či pretekárka s najvyšším počtom získaných bodov z jednotlivých pretekov podľa
príslušnej kategórie. Pri rovnakom počte bodov v celkovom hodnotení rozhoduje lepšie umiestnenie v poslednom kole SP.
6. Pretekári umiestnení na prvých troch miestach v celkovom hodnotení príslušnej kategóriách získajú za každé kolo SP medailu.
Vyhodnotenie každého kola SP sa uskutoční po skončení jednotlivého preteku.
7. Pretekári umiestnený na prvých troch miestach v celkovom hodnotení príslušnej kategóriách dostanú pohár s nápisom „ Víťaz
Slovenského pohára sezóna 2017/18, resp. 2. a 3 miesto v Slovenskom pohári sezóna 2017/18 “ Vyhodnotenie SP sa uskutoční po
poslednom kole SP.

IX. Bodové hodnotenie M-SR
1. Pretekári získajú body do M-SR podľa umiestnenia vo svojich kategóriách v celkovom hodnotení (overal) v preteku.
2. Záverečné body budú udelené vo finále pretekom na jednotlivých tratiach a to 34, 21, 13, 8, 5, 3, 2, 1 a sú udelené v zostupnom
poradí počnúc prvým miestom . Žiadne body nebudú udelené korčuliarom ktorí dostávajú trest, žlté karty, červené karty, nezačal ani
nedokončil preteky.
3. Na M-SR pretekári umiestnený na prvých troch miestach v celkovom hodnotení z jednotlivých disciplín, získa plaketu „Majster
Slovenska“ v sezóne 2017/18, resp. 2. a 3.miesto na Majstrovstvách Slovenska v sezóne 2017/18“.

X. Bodové hodnotenie SP
miesto
1
2
3
4
5
6
7
8

body
1000
900
810
729
656
590
531
478

miesto
9
10
11
12
13
14
15
16

body
430
387
349
314
282
254
229
206

miesto
17
18
19
20
21
22
23
24

body
185
167
150
135
122
109
98
89

Predložil : Igor Bodó – podpredseda pre rýchlokorčuľovanie
Správa prejednaná v Predsedníctve SRZ s týmto pripomienkami :
Predseda zväzu navrhol návrh doplniť :
•
zmeniť názov na Organizačne – súťažné zabezpečenie SP
•
doplniť:
➢ financovanie je zabezpečované sekretariátom SRZ
➢ zodpovedným za organizovanie jednotlivých kôl je podpredseda pre rýchlokorčuľovanie
➢ Štadión na ktorom sa koná podujatie musí mať po celom obvode ochranné mantinely minimálne 20 cm
povinná výbava pre všetkých pretekárov v akciách krátkej trati a musia byť opatrené zodpovedajúcim spôsobom

K bodu 17
Predloženie návrhu na písomné predkladanie vyhodnotenia účasti na podujatí.
Tlačivo tvorí prílohu :
Predložil : Igor Bodó – podpredseda pre rýchlokorčuľovanie
Správa prejednaná v Predsedníctve SRZ s týmto pripomienkami :

K bodu 18
Vyhodnotenie trénovanosti a účasti na súťažiach reprezentačného tímu:
•
•
•
•
•
•

vyhodnotenie Svetového pohára Budapešt
vyhodnotenie Svetového pohára Dortrecht
vyhodnotenie Alta Valtelina Bormio
vyhodnotenie športovej výkonnosti Alice Porubskej , na základe spirometrického vyšetrenie ( príloha)
plán reprezentačného tímu junioriek a žien do konca sezóny
správu o sledovaní tréningového zaťaženia športtesterom

Predložil : Oleksandr Miklukha – reprezentačný tréner v short tracku
Správa prejednaná v Predsedníctve SRZ s týmto pripomienkami :
➢ predseda zväzu:
- konštatoval, že predložené správy boli trénerom pripravené nezodpovedne , bez odborného stanoviska so záverom , že
doposiaľ boli pretekári zle trénovaní , keď im podľa predloženej správy chýba hlavne špeciálna vytrvalosť a silová vytrvalosť.
- položil trénerovi otázku , kde bol doposiaľ a kto ich trénoval ?
žiadal o vysvetlenie , prečo v správe o tréningovom zaťažení boli pretekári , ktorí sa už rok s družstvom nepripravujú
- navrhol aby sa prehodnotilo odmeňovanie trénera a prípravu reprezentačného tímu metodicky riadil bývali tréner Janos
Gyorgy
➢ I. Bodo vyslovil absolútnu nespokojnosť s hodnotením pretekov v Bormiu , keď najlepšie bola hodnotená v trénerovej správe
P. Rusnáková , ktorá preteky pre zdravotné problémy nedokončila

K bodu 19

PREAMBULA
Športová reprezentácia Slovenskej republiky je vecou národnej hrdosti, rozvíja povedomie o
kultúrnej identite, vzťah k vlasti, jej tradíciám a hodnotám. Je vyjadrením morálnej sily a
osobnostnej vyspelosti športovca, s ktorou je spojená aj jeho zodpovednosť za naplnenie poslania byť vzorom úspešného športovca - človeka a inšpiráciou pre mladých slovenských športovcov i pre
ostatných občanov Slovenskej republiky.
Dôstojne prekonáva etnické, náboženské, či rasové rozdiely a prináša každodennú radosť nielen
jeho aktívnym účastníkom, ale tiež fanúšikom, ktorých oddanosť a viera v úspech sú motorom pre
každého športovca.
Úspešná športová reprezentácia Slovenskej republiky je pre každého reprezentanta príležitosťou
prispieť k rozvoju slovenského športu, odvďačiť sa mu za starostlivosť, ktorú od začiatku svojej
športovej kariéry dostával a podporiť tým výchovu, rozvíjanie talentu a schopností ďalších
generácií mladých talentovaných športovcov.
Prezentovaním svojho športového majstrovstva reprezentant propaguje svoju osobu, športový klub,
národný športový zväz, ale predovšetkým
svoju vlasť - Slovenskú republiku.

Názov, adresa, IČO národného športového zväzu (ďalej len “NŠZ”):
….……………………………………………………………………………….....……………
Meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu NŠZ:
…………………………………………………………..……………………...……...….…….
Meno a priezvisko reprezentanta: .…………………………………….………………...…......
Adresa: .………….……………………………..... Dátum narodenia: ..……………...…….…
Číslo licencie/registrácie v NŠZ: .………..…………… Šport: ..………………….…………..
Meno zákonného zástupcu:1) ………………………….……..…………………...……………
Názov športového klubu reprezentanta: …………….…..………………………...…….……..

..…..…………………..………
Miesto a dátum

…..…….….….…………….
Podpis reprezentant

Základné predpoklady pre nomináciu športovca do športovej reprezentácie Slovenskej republiky sú:
1. štátne občianstvo Slovenskej republiky,
2. splnenie nominačných kritérií za člena športovej reprezentácie Slovenskej republiky
schválených výkonným orgánom NŠZ,
3. dosiahnutie vekovej hranice určenej v športových pravidlách pre možnosť zaradenia športovca
do konkrétnej vekovej kategórie podľa predpisov NŠZ, ak je veková hranica určená,
4. príslušnosť k NŠZ, ktorý športovca nominoval do športovej reprezentácie Slovenskej republiky.
Výkonný výbor NŠZ na svojom zasadnutí konanom dňa … 2017 v … podľa článku …
stanov NŠZ schválil tento Štatút športového reprezentanta Slovenskej republiky
(ďalej len „štatút reprezentanta“)
Čl. I
Úvodné ustanovenia
(1) Štatút reprezentanta upravuje postavenie, práva a povinnosti športovca, ktorého nominoval NŠZ
za člena športovej reprezentácie Slovenskej republiky (ďalej len “reprezentácia”).2)
(2) Štatút reprezentanta sa vydáva na základe § 29 ods. 3 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o športe“) a jeho obsahom sú minimálne
kvalitatívne podmienky a požiadavky na správanie a konanie športovca nominovaného za člena
reprezentácie.
1
2

) Ak ide o športovca vo do 18 rokov veku.
) § 29 ods. 2 Zákona o športe.

(3) … “uviesť názov NŠZ”... je NŠZ v zmysle § 16 a nasl. zákona o športe s právnou formu
občianskeho združenia, ktoré v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky dobrovoľne
založili právnické osoby (športové kluby) so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzické
osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.
Čl. II
Práva reprezentanta
Reprezentant Slovenskej republiky je oprávnený najmä:
a) byť nominovaný na základe dosiahnutej športovej výkonnosti na podujatia reprezentácie,
ktorými sú najmä sústredenia, spoločné tréningy, domáce a zahraničné súťaže a pod.,
b) byť oboznámený so štatútom reprezentanta a ďalšími právami a povinnosťami reprezentanta,
c) využívať materiálno-technické vybavenie a organizačno-technickú podporu príslušného NŠZ,
d) dožadovať sa plnenia rozhodnutí výkonného orgánu príslušného NŠZ, ktoré navrhla odborná
komisia, súvisiacich s jeho prípravou a účasťou na súťaži,
e) mať zabezpečenú športovú prípravu na súťaž, resp. účasť na súťaži pod vedením športového
odborníka s požadovanou odbornou spôsobilosťou,
f) byť poistený počas plnenia povinností reprezentanta podľa plánu prípravy schváleného
národným športovým zväzom a počas účasti na súťaži, na ktorú ho nominoval NŠZ,3) a to v
rozsahu
1. úrazové poistenie,
2. cestovné poistenie, ktorého súčasťou je poistenie liečebných nákladov v cudzine,
3. poistenie zodpovednosti za ním spôsobenú škodu,
g) požadovať písomné hodnotenie svojej činnosti trénerom reprezentácie,
h) konzultovať, pripomienkovať a navrhovať plán prípravy a tréningový program v spolupráci s
trénerom reprezentácie, prípadne aj s ďalšími členmi realizačného tímu,
i) požadovať uhradenie výdavkov spojených s účasťou na podujatiach reprezentácie, ktoré boli
schválené výkonným orgánom príslušného NŠZ,
j) v súlade s kritériami a rozhodnutím výkonného orgánu príslušného NŠZ, byť odmenený za
dosiahnuté výsledky na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta a na olympijských hrách,
k) v prípade zistenia porušovania práv reprezentanta, požiadať výkonný orgán príslušného NŠZ
o okamžitú nápravu, a to prostredníctvom:
 zástupcu športovcov v najvyššom orgáne NŠZ alebo
 športového klubu, ku ktorému má klubovú príslušnosť.
Čl. III
Povinnosti reprezentanta
Reprezentant Slovenskej republiky je povinný:
a) dôstojne a zodpovedne reprezentovať Slovenskú republiku na podujatiach, na ktoré bol
nominovaný príslušným NŠZ,
b) rešpektovať a ctiť si štátne symboly Slovenskej republiky: znak, hymnu, vlajku, pečať,
c) zúčastňovať sa na podujatiach reprezentácie (sústredenia, spoločné tréningy, regenerácia,
domáce a zahraničné súťaže a pod.), na ktoré bol riadne nominovaný,
d) vyvinúť v súťaži úsilie potrebné na dosiahnutie najlepšieho športového výkonu a výsledku,
e) pripravovať sa na súťaž podľa pokynov trénera reprezentácie, prípadne aj ďalších členov
realizačného tímu,
f) dodržiavať pokyny reprezentačného trénera a členov realizačného tímu,
g) chrániť dobré meno a zverený majetok príslušného NŠZ, pred jeho stratou alebo poškodením
a na požiadanie ho vrátiť po skončení podujatia,

) Podľa § 29 ods. 7 Zákona o športe: “Príprava podľa plánu prípravy schváleného národným športovým zväzom a účasť
športového reprezentanta na významnej súťaži a účasť člena realizačného tímu na významnej súťaži sa považuje za iný úkon vo
všeobecnom záujme, na ktorý sa poskytuje pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas.”.
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h) ospravedlniť svoju neúčasť na podujatiach písomnou formou, vrátane zdôvodnenia trénerovi
reprezentácie, resp. výkonnému orgánu príslušného NŠZ a to bezodkladne po zistení dôvodu
neúčasti; v prípade neúčasti zo zdravotných dôvodov, je nevyhnutné podrobiť sa dôkladnej
lekárskej prehliadke a predložiť lekárske potvrdenie,
i) plniť a dodržiavať ustanovenia, rozhodnutia a opatrenia svetového Antidopingového kódexu
WADA a antidopingovej agentúry Slovenskej republiky a nepoužívať substancie obsahujúce
dopingové látky podľa oficiálneho zoznamu WADA v boji proti dopingu, príslušnej
medzinárodnej športovej organizácie,
 dodržiavať životosprávu v rozsahu a spôsobom dohodnutom s príslušným NŠZ,
 oboznámiť sa, dodržiavať a riadiť sa športovo-technickými a bezpečnostnými predpismi
príslušného NŠZ a pravidlami príslušného športu,
 absolvovať lekársku prehliadku u lekára so špecializáciou v odbore telovýchovné lekárstvo
najmenej raz ročne a vždy po zranení, ktoré neumožňovalo vykonávanie športu viac ako tri
mesiace,
 oznámiť bezodkladne zranenie, ochorenie alebo inú stratu zdravotnej spôsobilosti na
vykonávanie športu trénerovi reprezentácie,
 absolvovať lekárske ošetrenie alebo iný zdravotný výkon po konzultácii s trénerom
reprezentácie, najmä zúčastniť sa biochemických vyšetrení, určených a v predstihu
oznámených trénerom reprezentácie,
 rešpektovať záväzky NŠZ, ktorý ho nominoval za člena reprezentácie, a ktoré súvisia
s používaním a zhodnotením jeho osobnostných práv, ak sa nedohodne inak,
 používať na všetkých reprezentačných podujatiach, na ktoré je nominovaný, predpísané
oblečenie, ktoré schváli NŠZ alebo iná športová organizácia oprávnená nominovať športovca
za člena reprezentácie; reklama na oblečení reprezentanta musí rešpektovať predpisy a
rozhodnutia NŠZ,
 zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo poškodiť dobré meno príslušného NŠZ alebo
Slovenskej republiky a jej štátnych symbolov,
 nezúčastňovať sa osobne ani prostredníctvom tretej osoby na stávkovej hre v športovom
odvetví NŠZ, ktorého je členom,
 informovať bezodkladne v záujme ochrany integrity športu NŠZ o každom podozrení alebo
zistení, že priebeh alebo výsledky súťaže sú manipulované,
 zdržať sa zneužívania alebo šírenia dôverných informácií o svojom NŠZ alebo svojej športovej
činnosti, ktoré by mohli ohroziť integritu súťaže,
 oznámiť výkonnému orgánu príslušného NŠZ písomnou formou vzdanie sa reprezentácie,
 nezúčastňovať sa na politických, etnických, náboženských alebo iných vnútorných
záležitostiach krajiny, v ktorej sa zúčastňuje na súťaži alebo sa pripravuje na súťaž a nekonať
urážlivo voči takej krajine, jej obyvateľom, oficiálnym úradom a vierovyznaniu.
Čl. IV
Strata štatútu reprezentanta
Reprezentant stratí štatút reprezentanta Slovenskej republiky:
a) vyradením z nominácie do reprezentácie z dôvodu neplnenia výkonnostných kritérií pre
zaradenie do reprezentácie rozhodnutím výkonného orgánu NŠZ na návrh trénera
reprezentácie,
b) v dôsledku postihu za porušenie antidopingových pravidiel podľa § 88 ods. 3 zákona o športe,
c) na základe rozhodnutia disciplinárneho orgánu NŠZ o vylúčení z reprezentácie,
d) v dôsledku ukončenia alebo prerušenia aktívnej športovej kariéry reprezentanta zo
zdravotných, rodinných alebo iných osobných dôvodov na strane reprezentanta,
e) vzdaním sa reprezentácie,
f) odmietnutím nominácie do reprezentácie,4)
) Športovec, ktorý sa odmietne ako športový reprezentant bez primeraného dôvodu zúčastniť na medzinárodnej súťaži, na ktorú
bol riadne nominovaný NŠZ alebo inou športovou organizáciou, ak boli na jeho prípravu v posledných dvoch rokoch použité verejné
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g) v prípade neospravedlnenej neúčasti na príprave alebo na súťaži, na ktoré ho NŠZ riadne
nominoval,
h) v prípade neuposlúchnutia rozhodnutia alebo pokynu trénera reprezentácie závažnej povahy,
i) ak prijal štátne občianstvo iného štátu ako Slovenskej republiky,
j) ak ukončil aktívnu športovú kariéru športovca.
Čl. V
Záverečné ustanovenia
(1) Štatút reprezentanta sa prijíma s účinnosťou na dobu neurčitú.
(2) Výkon práv a povinností reprezentanta zabezpečuje NŠZ, ktorý ho do reprezentácie nominoval.
(3) Práva a povinnosti NŠZ a reprezentanta, ktoré nie sú upravené v štatúte reprezentanta môžu byť
dojednané v zmluve uzatvorenej medzi NŠZ a reprezentantom. Zmluva dopĺňa štatút
reprezentanta, nie je jeho nahradením.
(4) Štatút reprezentanta platí primerane aj pre ostatných členov realizačného tímu a iné osoby
nominované národným športovým zväzom, ktoré sú súčasťou športovej reprezentácie5) a boli s
obsahom štatútu preukázateľne oboznámené.
(5) Oboznámenie športovcov, členov realizačného tímu a iných osôb, ktoré sú na základe nominácie
NŠZ súčasťou športovej reprezentácie, so štatútom reprezentanta zabezpečí príslušný NŠZ.
(6) Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia na zasadnutí výkonného orgánu
príslušného NŠZ.

prostriedky, sa dopustí priestupku podľa § 96 ods. 1 písm. a) zákona o športe, za ktorý mu okrem straty priazne fanúšikov a športovej
verejnosti hrozí pokuta od 100 eur do 5 000 eur alebo zákaz činnosti až na dva roky.

5

) § 29 ods. 4 zákona o športe.

Predložil : Ján Magdoško – predseda zväzu
Správa prejednaná v Predsedníctve SRZ s týmto pripomienkami : bez pripomienok

