
Zápis č . 4 
Zo zasadnutia predsedníctva dňa 22.11.2020 

 
 

Prítomní: 

Členovia predsedníctva: Ján Magdoško, Renáta Karabová, Ivan Klasovský, Vojtech Keselý, Juraj Tury 

Hosť: Ladislav Vastuško 

Neprítomní: 

Jozefína Olosová – členka predsedníctva 

Patrik Szabo - predseda sekcie inline hokej 
 

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

Čas zasadnutia: 13:00 – 16:00 hod. 
Miesto: Sekretariát zväzu, T. Vansovej 1, Spišská Nová Ves - Hotel Šport 

 
 

PROGRAM a UZNESENIA : 
 

1. Kontrola uznesení - predseda zväzu 
2. Vzdanie sa funkcie predsedu sekcie rýchlokorčuľovania - predseda zväzu 
3. Poverenia na funkciu predsedu sekcie rýchlokorčuľovania - predseda zväzu 
4. Kritériá na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s talentovanou mládežou pre 

rýchlokorčuľovanie na kolieskových korčuliach - predseda sekcie I. Klasovský 
5. Kritériá pre stanovenie talentovanej mládeže v športovom odvetví rýchlokorčuľovanie na 

kolieskových korčuliach - predseda sekcie I. Klasovský 
6. Zásady činnosti jednotlivých sekcií - predseda zväzu 
7. Správa o činnosti a stav čerpania rozpočtu Inline Speed - predseda sekcie  I. Klasovský 
8. Správa o činnosti a stav čerpania rozpočtu  Inline Alpin - predseda sekcie  V. Keselý 
9. Správa o činnosti a stav čerpania rozpočtu  Skateboarding - predseda sekcie J.Tury 
10. Správa o činnosti a stav čerpania rozpočtu  Rýchlokorčuľovania - predseda zväzu 
11. Príprava rozpočtu na rok 2021 - predseda zväzu 
12. Riešenie športového oblečenia reprezentačných tímov 
13. Zabezpečenie školenia a kurzov trénerov 
14. Tézy novely zákona o športe 

 

Predsedníctvo prerokovalo jednotlivé body programu a prijalo tieto uznesenia : 
 
Bod 1. Kontrola uznesení  
Predložil písomne predseda zväzu,  kde bolo konštatované: 
A) zo zasadnutia predsedníctva SRZ konaného dňa 5.7.2020: 
Uznesenia číslo: 
• 1/3/2020 – zmena sekretárky zväzu / splnené 
• 2/3/2020 – disciplinárne konanie voči D. Králikovej / splnené 
• 3/3/2020 – nový plán športovej prípravy top tímu v skejbordingu /splnené 
• 4/3/2020 – financovanie realizačného tímu skejbordingu / splnené 
• 5/3/2020 – predkladanie žiadaniek / plnené 
• 6/3/2020 – predkladanie správ o účasti na športovej akcii / plnené 
• 7 a 8/3/2020 – registrácia Klubu Alpin Lyžovanie Liptovský Mikuláš / nesplnené podmienky  
B) z rokovania Konferencie SRZ konanej dňa 5.7.2020 
Uznesenie číslo: 
• 9/2020/SRZ odst.5 : Ukladá predsedníctvu vysporiadať majetok – Stavbu vonkajšej ľadovej plochy s 
mestom Spišská Nová Ves / v plnení 
• 9/2020/SRZ odst.6: Ukladá predsedníctvu riešiť situáciu v sekcii skateboarding, a inline hokej / 
nesplnené 
Pripomienky: 
- Predseda zväzu informoval prítomných s riešením uznesenia konferencie č.9/2020/SRZ/6, keď 

navrhol mestskej organizácii STEZ Spišská Nová Ves vysporiadanie majetku t.j. vonkajšej ľadovej plochy 
v Spišskej Novej Vsi postavenej v roku 2006    z dôvodu rekonštrukcie a prestrešenia tejto plochy 
Mestom Spišská Nová Ves vo výške 2 000,- € 

Uznesenie č.4/1/2020 : Berie na vedomie správu o plnení uznesení 
Uznesenie č.4/2/2020 : Schvaľuje návrh predsedu zväzu na vysporiadanie majetku vonkajšej ľadovej plochy 
v Spišskej Novej Vsi z dôvodu rekonštrukcie a prestrešenia  Mestom Spišská Nová Ves 

 
 



Bod 2. Vzdanie sa funkcie predsedu sekcie rýchlokorčuľovania  
Predložil: písomne predseda zväzu, ktorý vysvetlil dôvody odstúpenia z funkcie 
Pripomienky: 
- neboli vznesené 
Uznesenie č.4/3/2020 : Berie na vedomie vzdanie sa funkcie predsedu sekcie rýchlokorčuľovania Milana 
Tokára 

 
Bod 3. Poverenie na funkciu predsedu sekcie rýchlokorčuľovania 
Predložil:  písomne predseda zväzu, ktorý navrhol na uvedenú funkciu  Ladislava Vastuška 
Vysvetlil , že navrhnutý kandidát bol volený Konferenciou dňa 19.5.2019, kde získal 28,57 %. 
Z uvedeného dôvodu navrhol menovaného  kooptovať na uvedenú funkciu, hlavne keď členovia sekcie 
rýchlokorčuľovania neboli schopní predložiť nového kandidáta  
Pripomienky: 
- neboli vznesené 
Hlasovanie : Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0. 

 Uznesenie č.4/4/2020: Schvaľuje kooptáciu Ladislava Vastuška za predsedu sekcie rýchlokorčuľovania  
 

Bod 4. Kritériá na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s talentovanou mládežou pre 
rýchlokorčuľovanie na kolieskových korčuliach  
Predložil:  písomne  predsedníctvo sekcie inline speed 
Pripomienky: 
- predseda zväzu k predloženému materiálu predložil tieto návrhy : 

• zakomponovať vytvorenie ZCTM  do Kritériá na identifikáciu športových talentov a metodiku 
práce s talentovanou mládežou pre kolieskové korčuľovanie pre všetky  športové odvetvia  

• doplniť názov a obsah Kritérií o identifikáciu reprezentačných tímov 
• doplniť do Kritérií obsah pre identifikáciu reprezentačných tímov 

Hlasovanie : Schválené s pripomienkami predsedu zväzu. Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0. 
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 
 

Bod 5. Kritériá pre stanovenie talentovanej mládeže v športovom odvetví rýchlokorčuľovanie na kolieskových 
korčuliach 
Predložil: písomne predsedníctvo sekcie inline speed 
Pripomienky: 
- predseda zväzu navrhol doplniť nominačné kritéria o bodové hodnotenie pre juniorský a seniorský 

reprezentačný tím. 
Hlasovanie: Schválené s pripomienkou predsedu zväzu. Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0.  
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 

 
Bod 6. Zásady činnosti jednotlivých sekcií 
Predložil : písomne predseda zväzu 
Pripomienky:  
- ČL.I Zhromaždenie klubov sekcie bod 5. upraviť na :  Zhromaždenie klubov sekcie má právo zvolať 

Predseda sekcie minimálne jedenkrát ročne, na ktorom informuje členov o činnosť sekcie. 
- ČL.II Výbor sekcie bod 4. upraviť na : Členov Výborov sekcií na návrh Predsedu sekcie do funkcie 

ustanovuje a z funkcie odvoláva predsedníctvo SRZ 
- ČL.III Záverečné ustanovenia bod 3. upraviť na : Štatút sekcií musí byť v súlade so zásadami činnosť 

jednotlivých sekcii v SRZ 
Uznesenie č.4/7/2020 : Schválené s uvedenými pripomienkami .Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0. 
Uznesenie č.4/8/2020 : Zakomponovať pripomienky do Zásad a zverejniť Zásady na webstránke zväzu 
T: do 30.11.2020      Zodp.:predseda zväzu 
Uznesenie č.4/9/2020:  V súlade so schválenými Zásadami činnosti jednotlivých sekcií, zmeniť organizačný 
poriadok SRZ 
T: do 31.12.2020     Zodp.: predseda zväzu 
Uznesenie č.4/10/2020: Schvaľuje v súlade s čl. II Zásad činnosti jednotlivých sekcií, výbor sekcie v športových 
odvetviach : 

• Inline Alpin: predseda - V.Keselý, členovia -  D.Ambros, A.Tichý 
• Inline speed: predseda – I.Klasovský, členovia - M.Miškovič, L.Benedik, V.Štáner 

Hlasovanie : Za – 5, Proti – 0, Zdržal sa – 0. 
 
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 
 
Bod 7. Správa o činnosti a stav čerpania rozpočtu Inline Speed 
Predložil : písomne - čerpanie rozpočtu predseda zväzu, ústna informácia -  predseda sekcie 
Pripomienky: neboli vznesené 
Uznesenie č.4/12/2020 : Berie na vedomie čerpanie rozpočtu a informáciu o činnosti 



 
 
 
Bod 8. Správa o činnosti a stav čerpania rozpočtu  Inline Alpin 
Predložil : písomne - čerpanie rozpočtu predseda zväzu, ústna informácia -  predseda sekcie 
Pripomienky: neboli vznesené 
Uznesenie č.4/13/2020 : Berie na vedomie čerpanie rozpočtu a informáciu o činnosti 
 
Bod 9. Správa o činnosti a stav čerpania rozpočtu  Skateboarding 
Predložil : písomne - čerpanie rozpočtu predseda zväzu, ústna informácia -  predseda sekcie 
Pripomienky:  
- predseda zväzu upozornil na skutočnosť, že i napriek tomu, že došlo k úprave zmluvy s ministerstvom na 

dĺžke čerpania prostriedkov aj Top Tímu a to  do konca marca 2021, budeme musieť časť týchto 
prostriedkov vrátiť štátu 

Uznesenie č.4/14/2020 : Berie na vedomie čerpanie rozpočtu a informáciu o činnosti 
 
 
Bod 10. Správa o činnosti a stav čerpania rozpočtu  Rýchlokorčuľovania 
Predložil : písomne - čerpanie rozpočtu predseda zväzu, ústna informácia -  predseda zväzu 
Pripomienky:  
- neboli vznesené 
 
Bod 11. Príprava rozpočtu na rok 2021 
Predložil : ústne predseda zväzu, kde informoval o skutočnosti , že rozpočet z úrovne štátu bude na úrovni 
roka 2020. Informoval o tom , že prostriedky pre športové kluby budú rozdelené podľa počtu aktívnych 
športovcov do 23 rokov a na talentovaných športovcov ZCTM pri jednotlivých sekciách. 
Pripomienky: 
- neboli vznesené 
Uznesenie č.4/15/2020: Berie na vedomie informáciu o príprave rozpočtu na rok 2021 
Uznesenie č.4/16/2020 : Ukladá pripraviť rozdelenie príspevku jednotlivým klubom po predložení počtu 
aktívnych športovcov 
T: do 31.12.2020      Zodp.: Renáta Karabová 
 
Bod 12. Riešenie športového oblečenia reprezentačných tímov 
Predložil : ústne predseda zväzu, keď mál výhrady k nákupu športového oblečenia v jednotlivých sekciách 
a Top Tímoch 
Pripomienky : 
- V. Keselý informoval, že sekcia inline alpin predkladá ku každému nákupu preberací protokol podpísaný 

športovcom 
Ukladá: 
Uznesenie č.4/17/2020 : Ukladá vykonať inventúru oblečenia a športovej výstroje  v jednotlivých sekciách 
T: do 15. 1.2021         Zodp.: Renáta Karabová 
 
Bod 13. Zabezpečenie školenia a kurz trénerov 
Predložil: ústne predseda zväzu, ktorý predložil návrh na uskutočnenie školenia a kurzu trénerov v mesiacoch 
apríl resp. máj 2021 
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 
 
Bod 14. Tézy novely zákona o športe 
Predložil : písomne predseda zväzu 
Pripomienky : 
- Neboli vznesené 
 

❖ Podklady k jednotlivým bodom programu sú uložené na sekretariáte zväzu, pre členov predsedníctva 
zverejnené na webovej stránke zväzu : 

• https://speedskating.sk/predsednictvo/  
 
Zapísala dňa 22.11.2020 Renáta Karabová   
 

 

 

Ján Magdoško predseda zväzu 

https://speedskating.sk/predsednictvo/

