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Zápis č.  1 

zo zasadnutia predsedníctva dňa 2.7.2022 

 
Prítomní 
Členovia predsedníctva: Ján Magdoško, Renáta Karabová, Marián Miškovič, Vojtech Keselý, Juraj Tury, Štefan 
Pjontek 

Prizvaní: 

Štefan Bečárik –predseda disciplinárnej komisie  

Matúš Užák – kontrolór zväzu 

Neprítomný:  

Ladislav Vastuško 

 
❖ Originál prezenčná listina s podpismi tvorí prílohu tohto zápisu a je uložená na sekretariáte zväzu 

 
Dátum: 2.7.2022 
Čas zasadnutia: 14:00 – 16:30 hod. 
Miesto : Hotel Preveza, ul. Za Hornádom 12, Spišská Nová Ves. 

 
PROGRAM a UZNESENIA : 
1. Kontrola uznesení – predseda zväzu 
2. Prerokovanie čerpania rozpočtu za I. polrok 2022 – predseda zväzu 
3. Zmena rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2022 – predseda zväzu 
4. Výročná správa a Účtovná závierka za rok  2021 – predseda zväzu 
5. Správa o činnosti sekcie rýchlokorčuľovania za I.polrok 2022 – predseda sekcie L. Vastuško 
6. Správa o činnosti sekcie skateboardingu za I. polrok 2022 – predseda sekcie J. Tury 
7. Správa o činnosti sekcie inline alpin za I.polrok 2022 – predseda sekcie V. Keselý 
8. Správa o činnosti sekcie inline speed skating za I. polrok 2022 – predseda sekcie M. 
Miškovič 
9. Správa o činnosti sekcie inline hockey za I. polrok 2022 – predseda sekcie Š. Pjontek 
10. Schválenie o organizovaní ISU projektov v roku 2022 – predseda zväzu 
11. Informácia o postupe pri rokovaniach o rozdelení zväzu – predseda zväzu 
12. Návrh zasadnutí Predsedníctva a Konferencie pre rok 2022 
13. Rôzne 
 

Predsedníctvo schválilo  jednotlivé body programu a prijalo tieto uznesenia : 
 
Bod 1. Kontrola uznesení 

• Predsedníctvo 6.11.2021 - Uznesenia od uvedeného zasadnutia boli splnené 

• Konferencia SRZ 12.2.2022 - Uznesenie o Odčlenenie a osamostatnenie kolieskového korčuľovania a jeho 
športových odvetví je v štádiu plnenia 

Pripomienky:  neboli vznesené 
Uznesenie č.1/1/2022: Predsedníctvo berie na vedomie kontrolu uznesení 

 
Bod 2. Prerokovanie čerpania rozpočtu za I. polrok 2022 
Správu predložil predseda zväzu, pripomienku mal k činnosti Korčuliarskeho klubu Trnava, ktorý nevyúčtoval 
správne rok 2021 a na rok 2022 nepredložil podpísanú zmluvu. 
Pripomienky:  neboli vznesené 
Uznesenie č.1/2/2022 : Predsedníctvo berie na vedomie čerpanie rozpočtu za I.polrok 2022 
Uznesenie č.1/3/2022:  Predsedníctvo ukladá prerokovať finančnú činnosť KK Trnava , Zodp: M. Miškovič 
 
Bod 3. Zmena rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2022 

• V súlade z Dodatkom č. 1 k zmluve č. 0024/2022/SŠ o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 
2022 zo strany MŠVVaŠ SR, došlo k navýšeniu príspevku pre : Kolieskové korčuľovanie z 60 934,- € na 63 

606,- € t.j navýšenie o 2 672,- € a Rýchlokorčuľovanie z 87 529,- € na 91 367,- € t.j navýšenie o 3 838,- € 
Predseda navrhol navýšený rozpočet použiť takto : 
a) Kolieskové korčuľovanie : zabezpečenie účasti na Svetových hrách kolieskových športov v Buenos Aires 24.10. - 
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13.11.2022 
b) Rýchlokorčuľovanie :  zabezpečenie účasti na projektoch ISU  podľa rozhodnutia sekcie. 
Pripomienky:  neboli vznesené 
Uznesenie č.1/4/2022: Predsedníctvo jednohlasne schvaľuje predložený návrh 
 
Bod 4. Výročná správa a Účtovná závierka za rok 2021 
Výročná správa a účtovná uzávierka za rok 2021 bola preložená písomne členom predsedníctva na  webstránke 
zväzu. Dôležité časti správy vysvetlil a doplnil predseda zväzu priamo na rokovaní. Pri hodnotení hospodárenia a 
schvaľovaní účtovnej uzávierky  vysvetlil, že  hospodársky výsledok za rok 2021 t.j  strata 42 793,70 € bola 
vytvorená možnosťou čerpania prostriedkov ministerstva do 31.3.2022 a sekciou rýchlokorčuľovania a to 
z projektov a dotácií  ISU projektov a refundácii SOŠV a ŠCP po uhradení nákladov. 
Vo Výročnej správe  a účtovnej uzávierke bol predložený návrh, stratu 42 793,70 € preúčtovať na účet 428 – ako 
nevypriadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. 
Pripomienky: 

• Kontrolór zväzu M. Užák upozornil na skutočnosť, že  Výročnú správu a Účtovnú závierku za rok 2021 má 
schváliť najvyšší organ zväzu t.j. Konferencia. 

• Predseda zväzu potvrdil oprávnenosť pripomienky. Vzniknutú situáciu chcel riešiť v súlade s § 101a zákona 
o športe, žiaľ neboli dodané podklady k Výročnej správe zo strany sekcie inline speed a rýchlokorčuľovanie 
short track. Aby sme splnili podmienky §9 odst. 7 zákona o športe, rozhodol sa to riešiť schválením 
v predsedníctve zväzu a následne to predloží najbližšej Konferencii SRZ   

Uznesenie č.1/5/2022: Predsedníctvo jednohlasne schvaľuje  Výročnú správu a Účtovnú uzávierku za rok 2021. 
Uznesenie č.1/6/2022: Predsedníctvo SRZ ukladá v súlade s § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov,   zverejniť a uložiť  výročnú správu  v registri účtovných závierok Zodp: predseda zväzu 
 
Bod 5. Správa o činnosti sekcie rýchlokorčuľovania za I.polrok 2022 
Predseda sekcie L. Vastuško sa zasadnutia nezúčastnil a správu v písomnej forme nepredložil. 
 
Bod 6. Správa o činnosti sekcie skateboardingu za I. polrok 2022  
Písomne predložil a ústne okomentoval predseda sekcie J. Tury, ktorý sa zmienil hlavne o tom , že pre tento rok 
neboli do Top tímu Slovenska zaradení športovci sekcie R. Tury a D. Králiková, čo sú existenčné problémy hlavne 
pre D. Králikovú , R. Tury je čiastočne riešený Športovým centrom polície. 
Pripomienky: neboli vznesené 
Uznesenie č.1/7/2022 : Predsedníctvo berie na vedomie predloženú správu 
 
Bod. 7. Správa o činnosti sekcie inline alpin za I.polrok 2022 
Písomne predložil a ústne okomentoval predseda sekcie V. Keselý, ktorý taktiež sa zmienil o nezaradrení ich 
športovcov do Top tímu, čo spôsobuje výpadok financií vo výške cca 7 000,-€ na účasť na MS a Svetových hrách 
v Argentíne 
Pripomienky: neboli vznesené 
Uznesenie č.1/8/2022 : Predsedníctvo berie na vedomie predloženú správu 
 
Bod 8. Správa o činnosti sekcie inline speed skating za I. polrok 2022 
Písomne predložil a ústne okomentoval predseda sekcie M. Miškovič 
Pripomienky: neboli vznesené 
Uznesenie č.1/9/2022 : Predsedníctvo berie na vedomie predloženú správu 
 
Bod.9. Správa o činnosti sekcie inline hockey za I. polrok 2022  
Písomne predložil a ústne okomentoval predseda sekcie Š Pjontek, ktorý sa zmienil o možnostiach zabezpečenia 
tímov U16 a U18 na ME v Španielsku,  žiaľ zatiaľ bez finančného krytia. 
Pripomienky: neboli vznesené 
Uznesenie č.1/10/2022 : Predsedníctvo berie na vedomie predloženú správu 
 
Bod 10. Schválenie  organizovania ISU projektov v roku 2022 
Predseda zväzu predložil jednotlivé materiály k realizácii rozvojových programov v súčinnosti s medzinárodnou 
federáciou ISU pre short track takto: 
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a) Projekt č. 21-16 v dňoch 25.7. – 3.8.2022 na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi, s rozpočtom 
z prostriedkov ISU vo výške 45 000,- € 

b) Projekt č. 22-16 časť 1  v dňoch 15.-24.8.2022 na zimnom štadióne vo Ventspils – Lotyšsko a časť 2 v zatiaľ 
neurčenom termíne v Spišskej Novej Vsi, s rozpočtom s prostriedkov ISU vo výške 50 000,- € 

 
Pripomienky: neboli vznesené 
Uznesenie č.1/11/2022: Predsedníctvo schvaľuje organizovanie projektov ISU v roku 2022   
 
Bod 11. Informácia o postupe pri rokovaniach o rozdelení zväzu  
Predseda zväzu v stručnosti informoval o postupoch pri zabezpečovaní osamostatnenia kolieskového korčuľovania 
a stretnutí na ministerstve so štátnym tajomníkom. 
Pripomienky : 

• V. Keselý doplnil informáciu predsedu zväzu o skutočnostiach, ktoré prebehli pri transformácii  občianskeho 
združenia Slovak In-Line Alpin Slalom na Zväz Slovenského Kolieskového Korčuľovania(ZSKK). 

• Š. Pjontek informoval aj o rokovaní so zástupcom Slovenského zväzu kolieskových športov pánom Levayom. 
Nakoniec sa sekcie kolieskových športov  dohodli na premenovaní Slovak In-Line Alpin Slalom na ZSKK. 

• Š. Pjontek požiadal predsedu zväzu aby o vytvorení ZSKK informoval medzinárodnú organizáciu World 
Skate.  

• Predseda zväzu informoval, že v prípade uznania ZSKK za národný zväz MŠVVaŠ SR a schválenie 
samostatného rozpočtu na rok 2022 budú musieť kluby kolieskového korčuľovania vyčerpať prostriedky 
MŠVVaŠ SR do konca roka 2022. 
 

Uznesenie č.1/12/2022: Predsedníctvo berie na vedomie informáciu o postupe pri rozdelení zväzu. 
Uznesenie č.1/13/2022: Predsedníctvo ukladá zaslať list Wold Skate o vytvorení nového subjektu a jeho 
zastupovaní Slovenska v medzinárodnej organizácii  World Skate . Termín: 15.7.2022 Zodp: Predseda zväzu 
Uznesenie č.1/14/2022: Predsedníctvo ukladá informovať členov sekcií kolieskového korčuľovanie, že v prípade 
uznanie ZSKK za národný zväz, musia finančné prostriedky vyčerpať do konca roka 2022. Zodp: predsedovia sekcií 
kolieskového korčuľovania. 
 
Bod 12. Návrh zasadnutí Predsedníctva a Konferencie pre rok 2022 
Predseda informoval o pravdepodobnom zvolaní Predsedníctva koncom septembra 2022 a následne v októbri 2022 
Konferenciu.  
 
Bod 13 Rôzne.  
Predseda informoval predloženom návrhu  zmien v  zákone o športe. 
 
Zapísala dňa 2.7.2022 Renáta Karabová 
 
 
 
 

Ján Magdoško predseda zväzu 
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