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Zápis č. 1 

Zo zasadnutia predsedníctva dňa 4.7.2021 

 
 
Členovia predsedníctva: Ján Magdoško, Renáta Karabová, Marián Miškovič, Vojtech Keselý, Juraj Tury 
Ladislav Vastuško 

 

Prizvaní: 

Štefan Pjontek – navrhovaný predseda inline hokej 

Matúš Užák – kontrolór zväzu 

Štefan Bečárik – predseda disciplinárnej komisie 

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

 
Dátum: 4.7.2021 
Čas zasadnutia: 14:00 – 16:30 hod. 
Miesto: Hotel Preveza, ul. Za Hornádom 15, Spišská Nová Ves. 

 
 
PROGRAM a UZNESENIA : 
 

1. Kontrola uznesení od zasadnutia konaného dňa 22.11.2020 – predseda zväzu 
2. Príprava zmeny Stanov – predseda disciplinárnej komisie 
3. Vzdanie sa funkcie v predsedníctve zväzu pani Jozefíny Olosovej – predseda zväzu 
4. Vzdanie sa funkcie predsedu sekcie Inline hokej Patrika Szaba – predseda zväzu 
5. Kooptovanie do funkcie predsedu sekcie Inline hokej Štefana Pjonteka – predseda zväzu 
6. Schvaľovanie výboru sekcie Inline hokej – predseda zväzu 
7. Prerokovanie rozpočtu za rok 2020 – predseda zväzu 
8. Správa audítora za rok 2020 - predseda zväzu 
9. Výročná správa za rok 2020 – predseda zväzu 
10. Prerokovanie Správy vládneho auditu vykonaného vo zväze za rok 2019 
11.  Správa o činnosti sekcie rýchlokorčuľovania za Polrok 2021, návrh na súťaže pre rok 

2021 – predseda sekcie L. Vastuško 
12. Správa o činnosti sekcie skateboardingu za I. polrok, návrh na súťaže pre rok 2021 činnosť 

Top Tímu – predseda sekcie J. Tury 
13. Správa o činnosti sekcie inline alpin za I.polrok 2021, návrh na súťaže pre rok 2021 činnosť 

Top Tímu – predseda sekcie V. Keselý. 
14. Správa o činnosti sekcie inline speed skating za I. polrok 2021, návrh na súťaže pre rok 2021 

– predseda sekcie M. Miškovič 
15. Informácia o čerpaní rozpočtu prostriedkov MŠVVa Š za I. polrok 2021 – predseda zväzu 
16. Informácia o organizovaní ISU projektov v I. polroku 2021 – predseda zväzu 
17. Prijatie za člena Športový klub HANGAIR o.z Bratislava – predseda zväzu 
18. Prijatie za člena Podtatranský Skatebordový klub – predseda zväzu 
19. Návrh zasadnutí Predsedníctva a Konferencie pre rok 2021 
20. Rôzne 

 
 

Predsedníctvo prerokovalo jednotlivé body programu a prijalo tieto uznesenia : 
 
Schválenie programu 

• Program schválený bez pripomienok 
 
Bod 1. Kontrola uznesení od zasadnutia konaného dňa 22.11.2020 
Predložil písomne predseda zväzu, kde bolo konštatované: 

a) zo zasadnutia predsedníctva SRZ konaného dňa 5.7.2020: 
 

Bod 9 odst.5 : Ukladá predsedníctvu vysporiadať majetok – Stavbu vonkajšej ľadovej plochy s 
mestom Spišská Nová Ves  

• Splnené, majetok predaný v hodnote 2000 € mestu Spišská Nová Ves a z podporou mesta Spišská 
Nová Ves, vlády SR a SOŠV došlo k zakrytiu vonkajšej ľadovej plochy 
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Bod 9 odst.6: Ukladá predsedníctvu riešiť situáciu v sekcii skateboarding, a inline hokej  
• Skateboarding – splnené, prerokované s predsedom zväzu a vytvorený výbor sekcie v zložení J.Tury, 

R.Tury a F.Lupták 
• Inline hokej – nesplnené nedošlo k dohode aktívnej činnosti 

 
b) zo zasadnutia predsedníctva SRZ konaného dňa 20.11.2020: 

 
Uznesenie č.4/5/2020 : Doplniť „ Kritériá na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s 
talentovanou mládežou pre kolieskové korčuľovanie“ podľa pripomienok predsedu zväzu 
T: 12/2020         Zodp.: predseda zväzu 

• splnené 
 
Uznesenie č.4/6/2020: Doplniť nominačné kritéria o bodové hodnotenie pre juniorský a seniorský 
reprezentačný tím. 
T: do 31.12.2020        Zodp.: predseda sekcie I. Klasovský 

• splnené 
 
Uznesenie č.4/11/2020 : Predložiť na schválenie členov výboru sekcie skateboardingu a rýchlokorčuľovania 
T: do 7.12.2020        Zodp.: predsedovia sekcií Tury a 
Vastuško 
 

• skateboarding – splnené zloženie výboru: Juraj Tury – predseda, Richard Tury, Frederik Lupták 
• rýchlokorčuľovanie – splnené. Zlozenie výboru: Ladislav Vastuško – predseda, Jaroslav Hrabčák, 

Vladimír Wagner, Milan Tokár, Renáta Karabová 
 
Uznesenie č.4/16/2020 : Ukladá pripraviť rozdelenie príspevku jednotlivým klubom po predložení počtu 
aktívnych športovcov 
T: do 31.12.2020        Zodp.: Renáta Karabová 

• splnené 
 
 
Uznesenie č.4/18/2020 : Ukladá pripraviť školenie I. kvalifikačného stupňa, zvýšenie trénerskej triedy na II. 
stupeň a kurzov trénerov podľa jednotlivých sekcií 
T: do 15.02.2021        Zodp.: Renáta Karabová 

• nesplnené 
 
 
Bod 2. Príprava zmeny Stanov – predseda disciplinárnej komisie 
Predložil: ústne predseda disciplinárnej komisie  
Pripomienky: 

- neboli vznesené 
Uznesenie č.1/1/2021 zmena stanov, doplnenie o antidoping  
 
 
Bod 3. Vzdanie sa funkcie v predsedníctve zväzu pani Jozefíny Olosovej 
Predložil: písomne aj ústne predseda zväzu  
Pripomienky: 

- neboli vznesené 
 
 
Bod 4. Vzdanie sa funkcie predsedu sekcie Inline hokej Patrika Szaba 
Predložil: písomne aj ústne Štefan Pjontek 
Pripomienky: 

- neboli vznesené 
 
 
Bod 5. Kooptovanie do funkcie predsedu sekcie Inline hokej Štefana Pjonteka 
Predložil: ústne predseda zväzu 
Pripomienky: 

- neboli vznesené 
Za: 6 
Proti:0 
Nehlasoval: 0 
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Bod 6. Schvaľovanie výboru sekcie Inline hokej 
Predložil: ústne predseda zväzu 
Pripomienky: 

- neboli vznesené 
Za: 6 
Proti:0 
Nehlasoval: 0 
 
 
Bod 7. Prerokovanie rozpočtu za rok 2020 
Predložil: ústne predseda zväzu 
Pripomienky: 

- neboli vznesené 
 
 
Bod 8. Správa audítora za rok 2020 
Predložil: ústne predseda zväzu 
Pripomienky: 

- správa auditora : Výročná správa nebolo predložená k dňu vydania audítorskej správy k účtovnej 
uzávierke a bude auditovaná následne  

 
 
Bod 9. Výročná správa za rok 2020 
Predložil: ústne predseda zväzu 
Pripomienky: 

- výročná správa je neúplná  
Uznesenie č.1/2/2021 doplniť výročný správu za jednotlivé sekcie 
T: do         Zodp.: predseda jednt.sekcie  

 
 
Bod 10. Prerokovanie Správy vládneho auditu vykonaného vo zväze za rok 2019 
Predložil: ústne predseda zväzu 
Pripomienky: 

- neboli vznesené 
 
 
Bod 11. Správa o činnosti sekcie rýchlokorčuľovania za Polrok 2021, návrh na súťaže pre rok 
2021 
Predložil: ústne predseda sekcie L. Vastuško 
Pripomienky: 

- neboli vznesené 
Uznesenie č.1/3/2021 doplniť a podať písomne   
T: do         Zodp.: predseda sekcie L. Vastuško 
 
 
Bod 12. Správa o činnosti sekcie skateboardingu za I. polrok, návrh na súťaže pre rok 2021 činnosť 
Top Tímu  
 
Predložil: ústne a písomne predseda sekcie J. Tury 
Pripomienky: 

- neboli vznesené 
 
 
Bod 13. Správa o činnosti sekcie inline alpin za I.polrok 2021, návrh na súťaže pre rok 2021 činnosť 

Top Tímu  
Predložil: ústne a písomne predseda sekcie V. Keselý 
Pripomienky: 

- neboli vznesené 
 

 
Bod 14. Správa o činnosti sekcie inline speed skating za I. polrok 2021, návrh na súťaže pre rok 2021 
Predložil: ústne a písomne predseda sekcie M. Miškovič 
Pripomienky: 

- neúplná správa činnosti 
Uznesenie č.1/4/2021 d doplniť o informácie počet št. pretekárov atď 
 T: do         Zodp.: predseda sekcie M. Miškovič 
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Bod 15. Informácia o čerpaní rozpočtu prostriedkov MŠVVa Š za I. polrok 2021 
Predložil: ústne predseda zväzu  
Pripomienky: 

- neboli vznesené 
 
 
Bod 16. Informácia o organizovaní ISU projektov v I. polroku 2021 
Predložil: ústne predseda zväzu  
Pripomienky: 

- neboli vznesené 
 
 
Bod 17. Prijatie za člena Športový klub HANGAIR o.z Bratislava  
Predložil: ústne predseda zväzu  
Pripomienky: 

- neboli vznesené 
Za: 6 
Proti:0 
Nehlasoval: 0 
 
 
Bod 18. Prijatie za člena Podtatranský Skatebordový klub 
Predložil: ústne predseda zväzu  
Pripomienky: 

- neboli vznesené 
Za: 6 
Proti:0 
Nehlasoval: 0 
 
 
Bod 19. Návrh zasadnutí Predsedníctva a Konferencie pre rok 2021 
Predložil: ústne predseda zväzu 
Pripomienky: 

- neboli vznesené 
Uznesenie č.1/1/2021 Konferencia sa uskutoční 5.12.2021 o 14:00  
 
 
 
Zapísala dňa 4.7.2021 Renáta Karabová 
 
 
 
 

Ján Magdoško predseda zväzu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


