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 Číslo zápisnice: SRZ/3.12.2022 -2  
ZÁPISNICA  

zo zasadnutia orgánu s rozhodovacou právomocou 
 

Názov športovej organizácie:  Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz 

Názov orgánu:  Volebná konferencia 

 

Miesto konania zasadnutia:  Hotel Preveza, Spišská Nová Ves 

Deň konania zasadnutia:  3.12.2022 

Čas začiatku zasadnutia:  13:00 hod. Čas ukončenia zasadnutia: 15:00 hod 

 

 

Predsedajúci: Ján Magdoško – predseda zväzu  Zapisovateľ: Renáta Karabová – sekretár zväzu 

Členovia orgánu prítomní na zasadnutí v členení – klub, meno delegáta, počet hlasov (pripojená prezenčná listina):

  
1. Športový klub mládeže Akademik Prešov – Jaroslab Hrabčák 3 
2. Športový klub STEZ Sp.N.Ves  - Ján Magdoško 3 
3. Prešovský rýchlokorčuliarsky klub Prešov – Ján Šťastný 3 
4. RK Inlinecenter Košice – Boris Varga  2 
5. Skating Club Košice – Igor Onuška  2 
6. Luigino.sk Šaľa – Marián Belák  1 
7. Korčuliarsky klub Trnava – Karol Zima 1  

 
Členovia orgánu neprítomní na zasadnutí: 0 

  
 
Prítomní pozvaní hostia : 

1. Matúš Užák – kontrolór zväzu 
2. Renáta Karabová – sekretár zväzu 
3. Ladislav Vastuško – predseda sekcie rýchlokorčuľovania 
 

Počet delegátov potrebných na uznášaniaschopnosť orgánu: 7 

Prítomných delegátov 7 t.j 100 % 

UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ: ÁNO 

Počet prítomných hlasov 15 z 15 možných 
Počet hlasov potrebných na schválenie rozhodnutia: 8 

Po začatí zasadnutia predsedajúci konštatuje, že lehota 30 dní na prípravu zasadnutia dodržaná 

❏ BOLA 
 

SCHVÁLENÝ PROGRAM ZASADNUTIA: 
1. Otvorenie rokovania Konferencie a vyhlásenie o tom, že Konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami SRZ. 
2. Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu 
3. Schválenie programu. 
4. Schválenie pracovných komisií Konferencie (mandátová, návrhová a volebná ). 
5. Schválenie rokovacieho poriadku 
6. Schválenie volebného poriadku 
7. Schválenie Súťažného poriadku pre short track 
8. Zmena Stanov SRZ po odčlenení klubov kolieskového korčuľovania 
9. Schválenie Organizačného poriadku SRZ 

10. Voľby predsedu a členov predsedníctva SRZ 
11. Úlohy na ďalšie obdobie po odčlenení kolieskového korčuľovania 
12. Záver 

 
 
PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA: 

• podklady boli zverejnené na web stránke zväzu https://speedskating.sk/materialy-na-konferenciu/ o čom boli 
informovaní všetci delegáti 

• podklady k jednotlivým bodom sú archivované písomne na sekretariáte SRZ 
 
ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA: 

 

Bod 1 : Rokovanie Konferencie otvoril predseda zväzu Ján Magdoško, ktorý predložil vyhlásenie o tom, že Konferencia bola 

zvolaná v súlade so Stanovami SRZ s tým, že je už samostatná bez klubov kolieskového korčuľovania , ktoré pod Zväz 

Slovenského Kolieskového Korčuľovania.  

Vyslovil sklamanie, že uvedenú časť samostatnej konferencie nepripravil Výbor sekcie rýchlokorčuľovania na ľade a niektoré 

dokumenty, ktoré predložil členom rýchlokorčuľovania musel prerokovať samostatne na zasadnutí klubov PRK Prešov, ŠKMA 

Prešov, ŠK STEZ Spišská N.Ves, RKIC Košice a SC Košice dňa 30.11.2022 v Prešove 

https://speedskating.sk/materialy-na-konferenciu/
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Bod 2 :Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu  

• predsedajúci vysvetlil prítomným, že z pôvodného programu bol stiahnutý bod Voľba Kontrolnej komisie, vzhľadom na 

skutočnosť, že novela Zákona o športe nebola prerokovaná v parlamente SR a funkcia aj osoba kontrolóra ostáva 

nezmenená. 

 

Bod 3  Schvaľovanie programu zasadnutia 

Navrhovaný program zasadnutia: 

Znenie programu rozoslané členom orgánu v stanovenej lehote 7 dni pred zasadnutím 

Navrhované zmeny v programe: neboli predložené 

Vyjadrenia zúčastnených osôb: nebolo vznesené 

Vyjadrenia členov orgánu: neboli vznesené 

 

ČÍSLO UZNESENIA: 1/ II. 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje predložený program zasadnutia 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 15   PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
❏ SCHVÁLENÉ 

Odlišné stanovisko člena orgánu: - nebolo 

… meno:  

… obsah odlišného stanoviska  

 

Bod 4 : Schvaľovanie mandátovej ,návrhovej a volebnej komisie 

Predsedajúci  predložil návrh na členov mandátovej ,návrhovej a volebnej komisie v zložení : Boris Varga – predseda, 

Marián Belák - člen, Karol Zima -člen 

PRIPOMIENKY : neboli vznesené 

ČÍSLO UZNESENIA: 2/II 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje mandátovú ,návrhovú a volebnú  komisiu v zložení : 

Boris Varga – predseda, Marián Belák - člen, Karol Zima -člen 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 
ZA: 15 HLASOV PROTI: 0 HLASOV            ZDRŽAL SA: 0 HLASOV 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 
❏ SCHVÁLENÉ 

 

Bod 5 : Schvaľovanie rokovacieho poriadku 

Predsedajúci predložil Rokovací poriadok  

PRIPOMIENKY : neboli vznesené 

ČÍSLO UZNESENIA: 3/II 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje Rokovací poriadok konferencie 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 15 HLASOV PROTI: 0 HLASOV            ZDRŽAL SA: 0 HLASOV 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

Bod 6 : Schvaľovanie volebného poriadku 

Predsedajúci predložil Volebný poriadok  

PRIPOMIENKY : neboli vznesené 

ČÍSLO UZNESENIA: 4/II 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje Volebný poriadok pre voľby do organov SRZ 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 12 HLASOV PROTI: 0 HLASOV            ZDRŽAL SA: 3 HLASOV 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

Bod 7 : Schválenie pravidiel súťaže -Súťažného poriadku pre short track 

Predseda zväzu opäť kriticky zhodnotil činnosť výboru sekcie rýchlokorčuľovania, ktorý nebol schopný včas pripraviť pravidla 

súťaže a až na jeho podnet sa na druhý pokus podarilo prerokovať ich vo výbore a následne v súlade so Zákonom o športe ich 

predkladá Konferencii i keď Slovenský pohár už ma dve kola za sebou.   

PRIPOMIENKY : neboli vznesené 

ČÍSLO UZNESENIA: 5/II 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje pravidla súťaže – Súťažný poriadok pre short track 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 15 HLASOV PROTI: 0 HLASOV            ZDRŽAL SA: 0 HLASOV 
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VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

Bod 8: Schvaľovanie zmeny Stanov SRZ po odčlenení klubov kolieskového korčuľovania 

Predseda zväzu zdôvodnil potrebu zmeny Stanov po odčlenení kolieskových športov. V predloženom návrhu boli zmeny 

vyznačené červeným 
PRIPOMIENKY : boli vznesené: 

• k Článku 11 odst. 9 a písm. a-f), kde bol predložený návrh na  zmenu účasť delegátov a ich hlasovania 

• k Článku 15 odst. 3, kde bol predložený návrh na rozšírenie predsedníctva o jedného člena bez stanovenej funkcie 

a to na návrh predsedu zväzu a rozšírenie o generálneho sekretára menovaného predsedníctvom 

ČÍSLO UZNESENIA: 6/II 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje predložený návrh na zmenu Článku 11 odst. 9 a písm. a-f) Stanov SRZ takto : 

Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa  delegáti s hlasovacím právom takto:  

a. 3 delegáti za športový klub, ktorého 20 a viac  pretekárov v roku, ktorý bezprostredne predchádzal  do 30 dní pred 

konaním Konferencie, sa zúčastnilo troch súťaži organizovaných SRZ. 

b. 2 delegáti za športový klub, ktorého 10 až 19 pretekárov v roku, ktorý bezprostredne predchádzal  do 30 dní pred 

konaním Konferencie sa zúčastnilo troch súťaži organizovaných SRZ. 

c. 1 delegát za športový klub, ktorého 9 a menej pretekárov v roku, ktorý bezprostredne predchádzal  do 30 dní pred 

konaním Konferencie sa zúčastnilo troch súťaži organizovaných SRZ 

d. 1 delegát za klub, ktorého aspoň jeden pretekár v roku, ktorý bezprostredne predchádzal  do 30 dní pred konaním 

Konferencie, zúčastnil sa Majstrovstiev Európy alebo sveta v príslušnom športovom odvetví,  

e. 1 delegát -zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová skupina športovcov alebo 

najmenej 10 športovcov,  

f. 1  delegát zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová skupina športových odborníkov alebo  

najmenej 5 športových odborníkov, 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 8 HLASOV PROTI: 3 HLASY           ZDRŽALO SA: 4 HLASOV 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

ČÍSLO UZNESENIA: 7/II 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje predložený návrh na zmenu Článku 15 odst. 3 Stanov SRZ takto: 

Predsedníctvo  je zložené z: 

a. predsedu zväzu, 

b. podpredsedu pre rýchlokorčuľovanie na krátkom ovále – short track, 

c. podpredsedu pre rýchlokorčuľovanie na 400 m ovále, 

d. člena – navrhnutého konferencii predsedom zväzu, 

e. generálneho sekretára – menovaného predsedníctvom, 

f. zástupca športovcov , ak ho navrhne záujmová skupina alebo  najmenej 10 športovcov. 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 15 HLASOV PROTI: 0 HLASOV           ZDRŽALO SA: 0 HLASOV 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

K ostatným zmenám Stanov neboli vznesené pripomienky, preto predsedajúci dal hlasovať o zmene Stanov ako celku. 

ČÍSLO UZNESENIA: 8/II 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje predložený návrh Stanov SRZ s  pripomienkami uvedenými v uznesení číslo 6/II a 

7/II. 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 15 HLASOV PROTI: 0 HLASOV           ZDRŽALO SA: 0 HLASOV 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

Bod 9 : Schválenie Organizačného poriadku SRZ 

Predseda zväzu predložil delegátom návrh Organizačného poriadku SRZ. 

Vzhľadom na schválenie zmien v Stanovách SRZ uviedol, že tieto budú zahrnuté aj do Organizačného poriadku  

PRIPOMIENKY: neboli vznesené  

ČÍSLO UZNESENIA: 9/II 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje predložený návrh Organizačného poriadku SRZ s uplatnením zmien z dôvodu 

zmien v Stanovách SRZ 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 15 HLASOV PROTI: 0 HLASOV           ZDRŽALO SA: 0 HLASOV 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 
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Bod 10 : Voľby predsedu a členov predsedníctva SRZ 

Predsedajúci  otvoril voľby na predsedu zväzu a členov predsedníctva a udelil slovo predsedovi volebnej komisie , ktorý 

predstavil jednotlivých kandidátov  s uvedením, kto ich navrhol takto: 

1.Predseda zväzu  

• Ladislav Vastuško (návrh predložili : ŠK STEZ Sp.N.Ves, ŠKMA Prešov, SC Košice , RKIC Košice) 

2. Podpredseda zväzu pre short trackl 

• Blanka Hympanová (návrh predložili : ŠK STEZ Sp.N.Ves, ŠKMA Prešov, SC Košice, RKIC Košice)  

• Ján Šťastný (návrh predložili: PRK Prešov) 

3. Podpredseda zväzu pre long track 

• Renáta Karabová ( návrh predložili: ŠK STEZ Sp.N.Ves, SC Košice, RKIC Košice, ŠKMA Prešov, PRK Prešov) 

následne udelil slovo kandidátovi na predsedu Ladislavovi Vastuškovi. 

Ladislav Vastuško uviedol: 

• reagoval na kritiku predsedu zväzu, že výbor sekcie pod jeho vedením nepripravil dokumenty na túto konferenciu 

s vysvetlením,  že nechal realizovať sa  terajšieho predsedu zväzu, ale ubezpečuje delegátov, že po jeho zvolení 

zvolá ihneď novú konferenciu a zmení napríklad to aby bol generálny sekretár riadnym členom predsedníctva 

z pravom hlasovať 

• uviedol, že zriadi opäť reprezentačný tím a pod. 

• svoj akčný plán činnosti zväzu predstaví po jeho zvolení do funkcie 

• na otázku pp. Šťastného a Onušku, ako si predstavuje prácu generálneho sekretára, administratívnu agendu , 

účtovníka  a pod., odpovedal, že predstavu o tom s ktorými osobami  bude pracovať predloží až po jeho zvolení 

Jaroslav Hrabčak položil otázku predsedovi zväzu, ako budeme postupovať, keď uvedeného kandidáta nezvolíme 

Predseda zväzu vysvetlil, že v prípade nezvolenia predloženého kandidáta, môže sa na tejto konferencii navrhnúť nový 

kandidát, ale to bude predmetom rokovania po voľbe. 

Predseda volebnej komisie vysvetlil spôsob platnosti jednotlivých hlasov a rozdal jednotlivé hlasovacie lístky. 

Po akte hlasovanie na funkciu predsedu zväzu, volebná komisia zverejnila výsledky takto : 

• volebné lístky prevzalo 7 delegátov, ktorý odovzdali 15 hlasov t.j 100 %, z ktorých boli všetky platné 

• kandidát na predsedu zväzu Ladislava Vastušku získal : 

➢ za 5 hlasov 

Volebná komisia konštatovala, že pán Ladislav Vastuško nezískal potrebný počet t.j osem hlasov a nebol zvolený za predsedu 

zväzu. 

K tomuto bodu vystúpil : 

• Karol Zima, ktorý vysvetlil pánu Vastuškovi, že nemohol mu dať hlas, keď nepovedal základný princíp, s kým chce 

spolupracovať pri zabezpečovaní činnosti zväzu. Vysvetlil, že  má zle skúsenosti so sľubmi 

• Predseda volebnej komisie  vyzval prítomných, aby navrhli nového kandidáta 

• Ján Šťastný navrhol Renátu Karabovú, ktorá sa vyjadrila, že si nevie predstaviť prácu bez spolupráce s pánom 

Magdoškom a preto žiadala minimálne týždeň na rozmyslenie  

• Karol Zima navrhol terajšieho kontrolóra zväzu Matúša Užáka, ten sa vyjadril v podobnom duchu ako Karabová 

s ponechaním času na rozhodnutie 

Vzhľadom na vzniknutú situáciu predseda volebnej komisie oznámil stanovisko volebnej komisie, kde uviedol : 

• v súlade s článkom 13. odst. 4 Stanov SRZ, ktorý znie : „ Ak je navrhnutý na volenú funkciu len jeden kandidát, na 

jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina. Ak podľa predchádzajúceho postupu kandidát nebol zvolený, 

volebná komisia vyhlási doplňujúce voľby na neobsadenú funkciu a to na prebiehajúcej konferencii alebo 

najneskoršie do 15 dní“ , sa doplňujúce voľby uskutočnia 17.12.2022 o 11:00 hod. na sekretariáte SRZ v Spišskej 

Novej Vsi 

 

Bod 11 : Úlohy na ďalšie obdobie po odčlenení kolieskového korčuľovania 

Predseda zväzu predložil delegátom návrh hlavných úloh na roky 2023-2026 

PRIPOMIENKY : 

Ján Šťastný , navrhol v bode 1 zrušiť znenie „s možnosťou  organizovania“ na „so spoločným organizovaním“ 

ČÍSLO UZNESENIA: 10/II 

UZNESENIE: Konferencia schvaľuje Hlavné úlohy SRZ na obdobie 2023-26 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 15   PROTI:  0            ZDRŽAL SA: 0  

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

Zapísala 3.12.2022  Renáta Karabová  

 

 

 

 

                                                                                                                             Ján Magdoško, predseda zväzu 
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UZNESENIE 

 z Volebnej Konferencie Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu (SRZ) 

 konanej dňa 3.12.2022 v Hoteli Preveza  v Spišskej Novej Vsi o 13:00 hod. 

KONFERENCIA SRZ : 

 

ČÍSLO UZNESENIA: 1/II. 

UZNESENIE: Konferencia schvaľuje predložený program zasadnutia 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 15   PROTI: 0            ZDRŽAL SA: 0  

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

ČÍSLO UZNESENIA: 2/II 

UZNESENIE: Konferencia schvaľuje mandátovú ,návrhovú a volebnú  komisiu v zložení : 

Boris Varga – predseda, Marián Belák - člen, Karol Zima -člen 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 15 HLASOV PROTI: 0 HLASOV            ZDRŽAL SA: 0 HLASOV 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

ČÍSLO UZNESENIA: 3/II 

UZNESENIE: Konferencia schvaľuje Rokovací poriadok konferencie 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 15 HLASOV PROTI: 0 HLASOV            ZDRŽAL SA: 0 HLASOV 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

ČÍSLO UZNESENIA: 4/II 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje Volebný poriadok pre voľby do organov SRZ 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 12 HLASOV PROTI: 0 HLASOV            ZDRŽAL SA: 3 HLASOV 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

 

ČÍSLO UZNESENIA: 5/II 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje pravidla súťaže – Súťažný poriadok pre short track 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 15 HLASOV PROTI: 0 HLASOV            ZDRŽAL SA: 0 HLASOV 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

ČÍSLO UZNESENIA: 6/II 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje predložený návrh na zmenu Článku 11 odst. 9 a písm. a-f) Stanov SRZ takto : 

Na Konferencii sú oprávnení zúčastniť sa  delegáti s hlasovacím právom takto:  

a. 3 delegáti za športový klub, ktorého 20 a viac  pretekárov v roku, ktorý bezprostredne predchádzal  do 30 dní pred konaním 

Konferencie, sa zúčastnilo troch súťaži organizovaných SRZ. 

b. 2 delegáti za športový klub, ktorého 10 až 19 pretekárov v roku, ktorý bezprostredne predchádzal  do 30 dní pred konaním 

Konferencie sa zúčastnilo troch súťaži organizovaných SRZ. 

c. 1 delegát za športový klub, ktorého 9 a menej pretekárov v roku, ktorý bezprostredne predchádzal  do 30 dní pred konaním 

Konferencie sa zúčastnilo troch súťaži organizovaných SRZ 

d. 1 delegát za klub, ktorého aspoň jeden pretekár v roku, ktorý bezprostredne predchádzal  do 30 dní pred konaním 

Konferencie, zúčastnil sa Majstrovstiev Európy alebo sveta v príslušnom športovom odvetví,  

e. 1 delegát -zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová skupina športovcov alebo 

najmenej 10 športovcov,  
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f. 1  delegát zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová skupina športových odborníkov alebo  najmenej 5 

športových odborníkov, 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 8 HLASOV PROTI: 3 HLASY           ZDRŽALO SA: 4 HLASOV 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

ČÍSLO UZNESENIA: 7/II 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje zmenu Článku 15 odst. 3 Stanov SRZ takto: 

Predsedníctvo  je zložené z: 

a. predsedu zväzu, 

b. podpredsedu pre rýchlokorčuľovanie na krátkom ovále – short track, 

c. podpredsedu pre rýchlokorčuľovanie na 400 m ovále, 

d. člena – navrhnutého konferencii predsedom zväzu, 

e. generálneho sekretára – menovaného predsedníctvom, 

f. zástupca športovcov , ak ho navrhne záujmová skupina alebo  najmenej 10 športovcov. 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 15 HLASOV PROTI: 0 HLASOV           ZDRŽALO SA: 0 HLASOV 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

ČÍSLO UZNESENIA: 8/II 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje zmenu Stanov SRZ s  pripomienkami uvedenými v uznesení číslo 6/II a 7/II. 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 15 HLASOV PROTI: 0 HLASOV           ZDRŽALO SA: 0 HLASOV 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

ČÍSLO UZNESENIA: 9/II 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje Organizačný poriadku SRZ s uplatnením zmien uvedených v zmene  Stanov SRZ 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 15 HLASOV PROTI: 0 HLASOV           ZDRŽALO SA: 0 HLASOV 

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

ČÍSLO UZNESENIA: 10/II 

UZNESENIE: Konferencia schvaľuje Hlavné úlohy SRZ na obdobie 2023-26 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 15 hlasov: 

ZA: 15   PROTI:  0            ZDRŽAL SA: 0  

VÝSLEDOK HLASOVANIA: 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

 

 

 

 

 

V Spišskej Novej Vsi 3.12.2022                                                              Boris Varga 

               predseda návrhovej komisie 
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Správa volebnej komisie 

z volieb do predsedníctva Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu, konaných na Volebnej 

konferencii dňa 3.12.2022 

Volebná komisia Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu  (ďalej len VK SRZ) bola zvolená na 

Konferencii dňa 3.12.2022 v Spišskej Novej Vsi v zložení predseda VK SRZ Boris Varga, člen Marián 

Belák, člen Karol Zima. 

Návrhy kandidátov posudzovala VK SRZ podľa Stanov SRZ a podľa Volebného poriadku SRZ. 

Všetky kandidátky doručené do 27.11.2022 do 15:00 hod.   boli VK priamo na Konferencii spracované. 

Bolo konštatované, že v stanovenej lehote boli na sekretariát SRZ doručené  4 návrhy takto: 

1. Na predseda zväzu 1 kandidát : 

• Ladislav Vastuško (návrh predložili : ŠK STEZ Sp.N.Ves, ŠKMA Prešov, SC Košice , RKIC 

Košice) 

2.    Na podpredseda zväzu pre short trackl 2 kandidáti : 

• Blanka Hympanová (návrh predložili : ŠK STEZ Sp.N.Ves, ŠKMA Prešov, SC Košice, RKIC 

Košice)  

• Ján Šťastný (návrh predložili: PRK Prešov) 

3.    Na podpredsedu zväzu pre long track 1 kandidát : 

• Renáta Karabová ( návrh predložili: ŠK STEZ Sp.N.Ves, SC Košice, RKIC Košice, ŠKMA 

Prešov, PRK Prešov) 

VK SRZ skontrolovala všetky návrhy kandidátov a ich obsah podľa Volebného poriadku SRZ a 

konštatovala , že všetci kandidáti splnili podmienky stanovené Stanovami a Volebným poriadkom  

SRZ. 

Voľby do orgánov SRZ tajným hlasovaním : 

1. Voľba predsedu SRZ 

Pred aktom volieb dostal priestor na svoju prezentáciu fungovania zväzu, kandidát Ladislav Vastuško.  

Následne sa uskutočnil akt volieb. 

Počet delegátov oprávnených hlasovať .............................. 7 

Počet oprávnene vydaných hlasovacích lístkov delegátom ... 15 

Počet odovzdaných hlasovacích lístkov .............................. 15 

Počet hlasov potrebných na zvolenie ..................................8 

Voľby: 

Ladislav Vastuško  ................................ 5 hlasov 

• Volebná komisia konštatovala, že pán Ladislav Vastuško nezískal potrebný počet t.j osem 

hlasov a nebol zvolený za predsedu zväzu. 

V súlade s článkom 13. odst. 4 Stanov SRZ, predseda volebnej komisie vyhlásil doplňujúce voľby na 

uvedenú funkciu na tejto prebiehajúcej konferencii: 

• Ján Šťastný navrhol Renátu Karabovú, ta sa vyjadrila, že si nevie predstaviť prácu bez 

spolupráce s terajším predsedom zväzu pánom Magdoškom a preto žiadala minimálne týždeň na 

rozmyslenie a rokovanie s pánom Magdoškom 

• Karol Zima navrhol terajšieho kontrolóra zväzu Matúša Užáka, ten sa vyjadril v podobnom 

duchu ako R.Karabová s ponechaním času na rozhodnutie 

 

Vzhľadom na to, že na funkciu predsedu bola navrhnutá kandidátka na podpredsedu zväzu pre long 

track R. Karabová, volebná komisia v súlade s článkom 13. odst. 4 Stanov SRZ, ktorý znie : „ Ak je 

navrhnutý na volenú funkciu len jeden kandidát, na jeho zvolenie sa vyžaduje nadpolovičná väčšina. 

Ak podľa predchádzajúceho postupu kandidát nebol zvolený, volebná komisia vyhlási doplňujúce 

voľby na neobsadenú funkciu a to na prebiehajúcej konferencii alebo najneskoršie do 15 dní“ . 

 

Volebná komisia v súlade s uvedeným znením  oznámila, že  doplňujúce voľby na všetky funkcie sa  

uskutočnia 17.12.2022 o 11:00 hod. na sekretariáte SRZ v Spišskej Novej Vsi 

 

V Spišskej Novej Vsi 3.12.2022                                                                       Boris Varga  

            predseda volebnej komisie 


