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VÝROČNÁ SPRÁVA 
Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu  

za rok 2021 
Organizácia :  Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz  

                          so sídlom T. Vansovej 2171/10, 05201 Spišská Nová Ves 

                          IČO: 30688060 

                          DIČ : 2021370362 

                          Registrácia na Ministerstve vnútra SR, č. VVS/1-900/90-12796-10 

                          Bankové spojenie: 

                 účet riadny : SK32 1100 5600 0000 0075 0146 9001 

              účet pre príspevky z MŠVVaŠ: SK49 5600 0000 0075 0146 2002  

 

 

zverejňuje túto výročnú správu za rok 2021, ktorá bola prerokovaná a schválená na Predsedníctve Slovenského 

rýchlokorčuliarskeho zväzu (ďalej len „SRZ“) dňa 2.7.2022 

 
Obsah : 

1. Úvod 

2. Prehľad činností, projektov a dosiahnutých športových výsledkov  v roku 2021 

3. Ročná účtovná závierka, zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých a výrok audítora k ročnej účtovnej 

uzávierke 

4. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 

5. Prehľad fyzických a právnických osôb, ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu 

prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 000 eur, a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené 

6. Prehľad nákladov športovej organizácie, vrátane prehľadu nákladov na prevádzku športovej 

organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov podľa zákona 

o cestovných náhradách 

7. Rekapitulácia majetkovej, finančnej a výnosovej situácie občianskeho združenia 

8. Stav a pohyb majetku a záväzkov zväzu 

9. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

10. Zmeny vykonané v zakladajúcich dokumentoch a predpisoch zväzu 

11. Zmeny v zložení orgánov zväzu 

12. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 

 
1. Úvod 
Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz  je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v 
znení neskorších predpisov, združujúcim fyzické osoby a právnické osoby vo všetkých športových odvetviach 
športu rýchlokorčuľovanie a kolieskové športy (ďalej len „športové odvetvia“), ktoré na území Slovenskej republiky 
plní úlohy národného športového zväzu. SRZ je zároveň športovou organizáciou združujúcou športovcov v zmysle § 
8 ods. 1 zákona č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
SRZ má postavenie samostatnej právnickej osoby s originálnou právnou subjektivitou. Svoju činnosť 
zabezpečuje v súlade s týmito stanovami a všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky. 
SRZ je nepolitická záujmová organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, tvorená členmi pôsobiacimi 
na území Slovenskej republiky. 
Názov Slovenského Rýchlokorčuliarskeho Zväzu v anglickom jazyku je: „Slovak Speed Skating Union“. 
SRZ je členom Medzinárodnej korčuliarskej únie  (ISU) a Medzinárodnej federácie kolieskových športov – World 
Skate (WS). 
SRZ je členom Slovenského olympijského výboru. 
Sídlom SRZ je Spišská Nová Ves ul. T. Vansovej 2171/10 
SRZ je založený na dobu neurčitú. 
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1.1. Identifikácia organizácie: 

Názov organizácie: Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz   

Právna forma: občianske združenie 

Štatutárny zástupca: Ján Magdoško (predseda SRZ) 

Vznik: 15.3.1997 

 IČO: 30688060 

 DIČ : 2021370362 
Bankové spojenie: Prima banka a. s. 
účet riadny : SK32 1100 5600 0000 0075 0146 9001 
účet pre príspevky z MŠVVaŠ: SK49 5600 0000 0075 0146 2002  
Komunikačné údaje: tel. +421 903 601 379 (predseda zväzu) 
E–mail:  info@speedskating.sk 
Webová stránka:  www.speedskating.sk 
Základné 
dokumenty:  

Stanovy – Prílohač.1 

Registrácia na:  
Ministerstve vnútra SR, č. VVS/1-900/90-12796-
10 

 

1.2 Poslaním SRZ je najmä: 

a) vykonávať výlučnú pôsobnosť pre organizovaný rýchlokorčuliarsky šport a kolieskové športy  na území SR ako 

člen medzinárodných športových organizácií (ISU a WS) za SR, 

b) organizovanie celoštátnych súťaží dospelých a celoštátnych súťaží mládeže v rýchlokorčuliarskom športe 

a kolieskových športoch, 

c) zabezpečenie výberu a prípravy športovcov do športovej reprezentácie SR (ďalej len „športová 

reprezentácia”) a ich účasti na medzinárodných súťažiach, 

d) zabezpečenie starostlivosti o talentovaných športovcov, 

e) podpora a rozvoj vrcholového športu a amatérskeho športu s osobitným dôrazom na šport detí 

a mládeže, 

f) ochrana práv a oprávnených záujmov členov v súvislosti s ich činnosťou v rámci SRZ. 

 

1.3 Činnosť predsedníctva SRZ v roku 2021 

a) Predsedníctvo  pracovalo ako  výkonný orgán SRZ, ktorý vykonáva činnosť medzi zasadnutiami  Konferencie 

spôsobom stanoveným v stanovách SRZ. Rozhodovalo o všetkých otázkach, ktoré nie sú stanovami alebo inými 

predpismi zverené do právomoci konferencie. 

b) Predsedníctvo v roku 2021 pracovalo v zložení : 

• predseda zväzu Ján Magdoško 

• predseda sekcia rýchlokorčuľovania Ladislav Vastuško  

• predseda sekcie inline speed Ivan Klasovký, 3.2.2021 sa vzdal funkcie, kooptovaný na funkciu Marián 

Miškovič 

• predseda sekcie inline alpin Vojtech Keselý 

• predseda sekcie skateboarding Juraj Tury 

• predseda sekcie inline hockey Patrik Szabó od 4.7.2021 kooptovaný do funkcie Štefan Pjontek 

• člen zodpovedný za hospodárenie a ekonomiku Jozefína Olosová, dňa  4.7.2021 sa vzdala funkcie 

• člen zodpovedný za vzťah k informačnému systému Renáta Karabová,  

c) Predsedníctvo zasadalo a rozhodovalo v priebehu roka 2021 takto : 

• 10.1.2021 – Per rollam: schválilo rozdelenie príspevku na rok 2021 pre jednotlivé sekcie kolieskových 

športov 

• 4.7-2021 – zasadnutie predsedníctva, kde sa prerokovalo : 

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 
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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 – predseda zväzu 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 

• 6.11.2021 – zasadnutie predsedníctva, kde sa prerokovalo: 

1) Kontrola plnenia uznesení – predseda zväzu 

2) Prerokovanie čerpania rozpočtu – predseda zväzu 

3) Návrh rozpočtu na rok 2022 – predseda zväzu 

4) Správa predsedov sekcií o činnosti sekcie – predsedovia sekcií 

5) Schválenie programu Volebnej konferencie -predseda zväzu 

6) Prerokovanie návrhu kandidátov na funkcie v SRZ – predseda zväzu 

7) Prijatie za člena ŠK 26 Karlovka – predseda sekcie inline hockey 

8) Odmeny za umiestnenie na ME v inline alpin – predseda sekcie inline alpin 

9) Úhrada nákladov za účasť na Majstrovstvách Európy Juniorov  inline hokej – predseda sekcie 

inline hockey 

10) Rôzne 
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Predsedníctvo prerokovalo jednotlivé body programu a prijalo tieto uznesenia : 

Bod 1. Kontrola uznesení od zasadnutia konaného dňa : 

Uznesenie č.1/2/2021 doplniť výročný správu za jednotlivé sekcie Zodp.: predsedovia sekcií– splnené 

Uznesenie č.1/3/2021 Správa o činnosti sekcie rýchlokorčuľovania za I.polrok 2021, návrh na súťaže pre rok 

2021 doplniť a podať písomne Z.: Vastuško - splnené 

Uznesenie č.1/4/2021 Správa o činnosti inline speed . doplniť o informácie počet štartov pretekárov Z.: 

Miškovič 

- splnené 

Bod 2. Prerokovanie čerpania rozpočtu za rok 2021 

V uvedenom bode bolo prerokované čerpanie rozpočtu jednotlivých sekcií za desať mesiacov 2021 takto : 

➢ Sekcia Inline Speed – z dôvodu neúčasti na ME a MS požiadala rozdeliť sumu 6 500,-€ klubom 

združeným v sekcií. 

Pripomienka: Predseda zväzu sa kritický vyjdril k nečinnosti reprezentačných družstiev, ktoré sa 

nezúčastnili žiadneho podujatia, na rozdiel od ostatných sekcií, ktoré aj napriek zlej epidemickej situácii 

vo svete sa zúčastnili významných svetových a Európskych podujatí. 

Uznesenie č.3/1/2021 – predsedníctvo jednohlasne schvaľuje rozdelenie 6 500.- € nepoužitých 

finančných prostriedkov určených na reprezentáciu pre športové kluby združené v sekcii inline speed 

podľa schváleného kľúča aktívných športovcov na rok 2021 

➢ Sekcia Skateboard – čerpanie prebieha podľa plánu 

➢ Sekcia Inline Alpin – čerpanie sa mení o odmeny športovcov za výsledky na ME v Gijon 

➢ Sekcia rýchlokorčuľovanie – rozpočet sa čerpá podľa plánu 

Bod 3.Návrh rozpočtu na rok 2022 

Návrh predpokladaného rozpočtu jednotlivých sekcii na rok 2022 predložil predseda zväzu kde vysvetlil, že 

presná suma bude stanovená po uzatvorení zmluvy s MŠVVaŠ SR a bude po schválení konferenciou 

rozdelená 

percentuálne takto: 

A. Kolieskové športy – 60 838 ,- € : 

1. Réžia : 9 128,-€ / 15 % 

2. Speed : 16 503,- € / 27 % 

3. Alpin : 20 332,- € / 33 % 

4. Skateboard : 7 117,- € / 12 % 

5. Hockey : 7 756,- € / 13 % 

B. Rýchlokorčuľovanie – 87 409,- € 

1. Réžia : 11 924,- € / 15 % 

2. Short track : 65 985,- € / 74 % 

3. Long track : 9 500,- € / 11 % 

Príslušná sekcia je povinná rozdeliť Príspevok podľa Zákona o športe tak, že 

a) najmenej 15 % výšky Príspevku použije na Účel športu mládeže s jeho príslušnosťou, a 

to pomerne medzi športové kluby podľa počtu aktívnych športovcov do 23 rokov v 

individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev do 23 rokov v kolektívnych 

športoch, 

b) najmenej 20% výšky Príspevku použije na Účel rozvoja talentovaných športovcov, 

c) najmenej 25% výšky Príspevku použije na Účel športovej reprezentácie, 

d) najviac 15% výšky Príspevku použije na Účel výdavkov na správu a prevádzku, 

e) na kapitálové výdavky použije sumu 0 eur 

Pripomienky: - neboli vznesené 

Bod 4. Správa predsedov sekcií o činnosti sekcie 

Predsedovia jednotlivých sekcii podali ústne správu činnosti v roku 2021 

Pripomienky: - neboli vznesené 

Bod 5. Schválenie programu Volebnej konferencie 

Schvaľuje termín volebnej Konferencie SRZ na 5.12.2021 /nedeľa/ o 10:30 hod v Hoteli PREVEZA v Spišskej 

Novej Vsi s týmto programom : 

1)Otvorenie 

2) Schválenie programu Konferencie, Rokovacieho a Volebného poriadku 
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3) Schválenie zloženia pracovných komisií ( mandátovo – návrhovú, volebnú) 

4) Prerokovanie výročnej správy a správy audítora za rok 2020. 

5) Prerokovanie rozpočtu na rok 2022. 

6) Prerokovanie správy kontrolóra zväzu. 

7) Prijatie nových členov SRZ. 

8) Zmena stanov SRZ 

9) Voľba predsedníctva SRZ: 

• predseda zväzu 

• predsedu sekcie rýchlokorčuľovania na ľade 

• predsedu sekcie rýchlokorčuľovania na kolieskových korčuliach – inline speed 

• predsedu sekcie zjazdu na kolieskových korčuliach – inlne alpin 

• predsedu sekcie skejbordingu 

• predsedu sekcie hokej na kolieskových korčuliach – inline hockey 

• člen predsedníctva SRZ zodpovedný za hospodárenie a ekonomiku 

• člen predsedníctva SRZ zodpovedný za vzťah k informačnému systému a registrácii 

10) Voľba disciplinárnej komisie SRZ: 

• predsedu 

• 4 členov 

11) Záver, ukončenie rokovania 

Bod.6 Prerokovanie návrhu kandidátov na funkcie v SRZ 

Návrh kandidátov na volené funkcie jednotlivo za funkcie: 

➢ Predseda SRZ : - Gabriel Marcin ( návrh PRK Prešov),  Ján Magdoško (návrh Keselý team)  návrh neprijal 

➢ Rýchlokorčuľovanie - Vladislav Vastuško (návrh ŠK STEZ Sp.N.Ves) 

➢ Inline Speed - Marián Miškovič (návrh Luigino.sk) 

➢ Alpin Inline - Vojtech Keselý (návrh Keselý team) 

➢ Skateboarding - Juraj Tury (návrh TSC Košice) 

➢ Inline Hokej - Štefan Pjontek ( návrh Inline Hockey Slovakia) 

➢ Ekonomika a hospodárenie - bez návrhu 

➢ Informačný systém športu - Renáta Karabová (ŠK STEZ Sp.N.Ves) 

Pripomienky: - neboli vznesené 

Bod 7. Odmeny za umiestnenie na ME v inline alpin 

V súlade so Smernicou o spôsobe a forme financovania činnosti v SRZ, navrhol predseda zväzu za výsledky 

dosiahnuté na Majstrovstvách Európy v Inline Alpin konaných v Gijon (ESP) v dňoch 18.-19.9.2021, udeliť 

finančnú odmenu športovcom v tomto športovom odvetví takto : 

1.Lenka Keselá – 925,- € za : 

• 3. miesto – slalom = 500,- € 

• 7. miesto – obrovský slalom = 300,- € 

• 3. miesto – súťaž družstiev = 125,-€ 

2. Šimon Lipták – 375,- € za : 

• 8. miesto – obrovský slalom = 250,- € 

• 3. miesto v súťaži družstiev = 125,- € 

3. Barbora Liptáková – za 3. miesto v súťaži družstiev = 125,-€ 

4. Matúš Noga - za 3. miesto v súťaži družstiev = 125,-€ 

Pripomienky: V. Keselý predseda inline alpin navrhol športovcom v súťaži družstiev udeliť za tretie miesto 

taktiež 500,-€ - za návrh bolo 5 členov, proti 1 člen. 

Uznesenie č.3/2/2021 : predsedníctvo schváľuje udelenie finančných odmien za výsledky dosiahnuté na 

Majstrovstvách Európy v Inline Alpin konaných v Gijon (ESP) v dňoch 18.-19.9.2021takto : 

1.Lenka Keselá – 1 300,- € za : 

• 3. miesto – slalom = 500,- € 

• 7. miesto – obrovský slalom = 300,- € 

• 3. miesto – súťaž družstiev = 500,-€ 

2. Šimon Lipták – 750,- € za : 

• 8. miesto – obrovský slalom = 250,- € 

• 3. miesto v súťaži družstiev = 500,- € 
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3. Barbora Liptáková – za 3. miesto v súťaži družstiev = 500,-€ 

4. Matúš Noga - za 3. miesto v súťaži družstiev = 500,-€ 

Bod 8. Prijatie člena ŠK 26 Karlovka 

Predsedníctvo prijíma nového člena ŠK 26 Karlovka 

Pripomienky: - neboli vznesené 

Bod 9. Úhrada nákladov za účasť na Majstrovstvách Európy Juniorov - inline hokej, Illnau – 

Švajčiarsko, 29.7. – 1.8.2021 

Predsedníctvo odsúhlasilo úhradu nákladov z riadneho účtu SRZ takto : 

• Ubytovanie 1 063,75 € 

• Doprava 556,01 

• Športová výstroj 5574,78 € 

Pripomienky: - neboli vznesené 

 

• 11.11.2021 – per rollam : Zmena programu Konferencie SRZ planovanej na 12.2.2022  

- Uznesenie Č.1:  Predsedníctvo SRZ súhlasí so Zmenou programu konferencie SRZ plánovanej na 5.12.2021, 

ktorý schválilo na rokovaní dňa 6.11.2021, takto : 

              1) Otvorenie rokovania Konferencie, vyhlásenie o tom, že Konferencia bola zvolaná v súlade so 

                   stanovami. 

2) Schválenie programu Konferencie a Rokovacieho poriadku. 

3) Schválenie zloženia pracovných komisií ( mandátovo – návrhovú). 

4) Prerokovanie výročnej správy a správy audítora za rok 2020. 

5) Prerokovanie rozpočtu na rok 2022. 

6) Prerokovanie správy kontrolóra zväzu. 

7) Prijatie nových členov SRZ. 

8) Návrh na oddelenie kolieskového korčuľovania zo SRZ. 
 

d) Konferencia SRZ za rok 2021 sa uskutočnila dňa 12.2.2022, kde prerokovala : 

NÁVRH PROGRAMU 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 ). 

5) Prerokovanie správy z kontroly vládneho auditu 

6) Prerokovanie výročnej správy, čerpania rozpočtu a správy audítora za rok 2020. 

7) Čerpanie príspevku MŠVVaŠ SR za rok 2021 

8) Návrh rozpočtu na rok 2022. 

9) Prerokovanie správy kontrolóra zväzu. 

10)Voľba kontrolóra zväzu  

11) Prijatie nových členov SRZ. 

12) Odčlenenie a osamostatnenie kolieskového korčuľovania. 

13) Záver 

 

PODKLADY K JEDNOTLIVÝM BODOM ROKOVANIA: 

❏ podklady boli zaslané elektronicky k bodom č. 1 – 11, 

❏ podklady k jednotlivým bodom sú archivované -  písomne na sekretariáte SRZ 

 

ROKOVANIE O JEDNOTLIVÝCH BODOCH PODĽA PROGRAMU ZASADNUTIA: 

 

1.BOD - Otvorenie rokovania Konferencie a vyhlásenie o tom, že Konferencia bola zvolaná v súlade so 

stanovami SRZ. 

Predseda SRZ p. Ján Magdoško otvoril rokovanie konferencie a potvrdil, že konferencia bola zvolaná v súlade 

so stanovami SRZ 
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2.BOD - Rozhodnutie o návrhoch na zmenu alebo doplnenie navrhovaného programu 

❏ NEBOLI VZNESENÉ ŽIADNE NÁVRHY 

 

3.BOD - Schvaľovanie programu zasadnutia 

Predsedajúci predložil návrh programu zasadnutia podľa pozvánky 

PRIPOMIENKY : neboli vznesené 

ČÍSLO UZNESENIA: 3 / 2022 / SRZ 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje predložený program zasadnutia 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 30 hlasov: ZA: 28 HLASOV, PROTI: 0  HLASOV, ZDRŽAL SA: 2 HLASY 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

4.BOD Schválenie pracovných komisií Konferencie (mandátová, návrhová ). 

Predseda zväzu predložil návrh na zapisovateľa Renátu Karabovú, mandátovú + návrhovú komisiu v zložení 

Vojtech Keselý, Štefan Pjontek, Pavol Mlynár 

PRIPOMIENKY : neboli vznesené 

ČÍSLO UZNESENIA: 4 / 2022/ SRZ 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje zapisovateľa Renátu Karabovú a  mandátovú + návrhovú komisiu v 

zložení Vojtech Keselý, Štefan Pjontek, Pavol Mlynár 

HLASOVANIE o návrhu, prítomných 30 hlasov: ZA: 32 hlasov, PROTI: 0 HLASOV, ZDRŽAL SA: 0 HLASOV 

❏ SCHVÁLENÉ 

 

5.BOD Prerokovanie správ z kontroly 

V uvedenom bode bolo prerokované: 

• Správa z kontroly vládneho auditu zo dňa 18.5.2021, vykonanej v SRZ za rok 2019  

• Správa z administratívnej finančnej kontroly MŠVVaŠ SR zo dňa 20.7.2021 

• Informácia o odstránení nedostatku zistených kontrolou 

PRIPOMIENKY : neboli vznesené 

ČÍSLO UZNESENIA: 5 / 2022/ SRZ 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia berie na vedomie Správu z kontroly vládneho auditu, informáciu o odstránení 

jej nedostatkov a Správu z administratívnej finančnej kontroly MŠVVaŠ SR 

 HLASOVANIE, prítomných 30 hlasov: ZA: 30  hlasov, PROTI: 0 HLASOV, ZDRŽAL SA: 0 HLASOV 

❏ ZOBRETÉ  NA VEDOMIE 

 

6. BOD Prerokovanie výročnej správy, čerpania rozpočtu a správy audítora za rok 2020. 

Predseda zväzu predložil prítomným delegátom Výročnú správu SRZ za rok 2020, ktorej súčasťou bolo 

čerpanie rozpočtu za rok 2020 a Správa audítora za rok 2020. Informoval o skutočnosti. že za rok 2020 

hospodáril SRZ zo ziskom 35 609,67 €, čo spôsobila skutočnosť , že Medzinárodnou korčuliarskou úniou (ISU) 

boli koncom roka poskytnuté SRZ finančné prostriedky na organizovanie rozvojových programov, ktoré boli 

vyúčtované v roku 2021. 

Predložil delegátom informáciu o zmenách v zložení členov Predsedníctva SRZ takto : 

• predseda sekcie inline speed – Marián Miškovič 

• predseda sekcie inline hockey – Štefan Pjontek 

• ukončenie členstva na vlastnú žiadosť – Jozefína Olosová 

K jednotlivým bodom činnosti sekcií SRZ sa vyjadrili aj predsedovia sekcií. 

PRIPOMIENKY: neboli vznesené 

ČÍSLO UZNESENIA: 6 / 2022 / SRZ 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje: 

• Výročnú správu, Vyhodnotenie rozpočtu a Správu audítora za rok 2020  a 

• Zmenu  v zložení Predsedníctva SRZ : 

 predseda sekcie inline speed – Marián Miškovič 

 predseda sekcie inline hockey – Štefan Pjontek 
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 odstúpenie – Jozefína Olosová 

HLASOVANIE, prítomných 32 hlasov: ZA: 32 hlasov, PROTI: 0 HLASOV, ZDRŽAL SA: 0 HLASOV  

❏ SCHVÁLENÉ 

 

ČÍSLO UZNESENIA: 6 /1/ 2022 / SRZ 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje preúčtovanie hospodárskeho výsledku za rok 2020 – zisk 35 609,97 

€ na účet 428 – ako nevypriadaný výsledok hospodárenia minulých rokov 

HLASOVANIE, prítomných 32 hlasov: ZA: 32 hlasov, PROTI: 0 HLASOV, ZDRŽAL SA: 0 HLASOV  

❏ SCHVÁLENÉ 

 

7.BOD Čerpanie príspevku MŠVVaŠ SR za rok 2021 

Prítomným delegátom bolo predložené predbežné čerpanie finančných prostriedkov z MŠVVaŠ SR, kde je 

konštatované , že v športe kolieskové korčuľovanie nie je vyčerpaných 3 200,-€ a to u D. Králikovej, Inline 

speed a Inline alpin.  

PRIPOMIENKY : neboli vznesené 

ČÍSLO UZNESENIA: 7 / 2022 / SRZ 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia berie na vedomie čerpanie príspevku MŠVVaŠ SR za rok 2021 

HLASOVANIE, prítomných 32 hlasov: ZA: 32 hlasov, PROTI: 0 HLASOV, ZDRŽAL SA: 0 HLASOV  

❏ SCHVÁLENÉ 

 

8.BOD Návrh rozpočtu na rok 2022 

Delegátom bol predložený návrh rozdelenia finančných prostriedkov na rok 2022, ktoré  boli schválené 

MŠVVaŠ a predsedníctvom SRZ prerozdelené medzi jednotlivé sekcie takto: 

a) Kolieskové športy – 60 934 ,- €  z toho : 

• Réžia : 9 140,-€  

• Speed : 16 452,- €  

• Alpin : 20 109,- €  

• Skateboard : 7 312,- €  

• Hockey : 7 921,- €  

b) Rýchlokorčuľovanie : 87 529,- € 

PRIPOMIENKY : neboli vznesené 

ČÍSLO UZNESENIA: 8 / 2022 / SRZ 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje rozdelenie príspevku MŠVVaŠ SR na  rok 2022 

HLASOVANIE, prítomných 32 hlasov: ZA: 32 hlasov, PROTI: 0 HLASOV, ZDRŽAL SA: 0 HLASOV  

❏ SCHVÁLENÉ 

 

9.BOD Prerokovanie správy kontrolóra zväzu. 

Správa kontrolóra za rok 2020 bola predložená písomne kontrolórom zväzu, kde upozornil na dodržiavanie 

ustanovení verejného obstarávania pri objednávaní leteniek a hotelov 

PRIPOMIENKY :  

Predseda zväzu zhodnotil päť ročnú prácu Matúša Užáka vo funkcii kontrolóra  kde uviedol , že  uvedenú prác 

vykonával bezplatne. Navrhol delegátom aby mu boli vyplatené náhrady za stratu času a cestovné do výšky  

1 200,- € 

ČÍSLO UZNESENIA: 9 / 2022 / SRZ 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje Správu kontrolóra zväzu a náhradu za stratu času a cestovného  vo 

výške do 1 200,- € z prostriedkov riadneho účtu SRZ za rok 2022. 

HLASOVANIE, prítomných 32 hlasov: ZA: 30 hlasov, PROTI: 0 HLASOV, ZDRŽAL SA: 2HLASOV  

❏    SCHVÁLENÉ 
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10.BOD Voľba kontrolóra zväzu 

Predseda zväzu oznámil prítomným delegátom, že bola zaslaná jednotlivým členom zväzu výzva na obsadenie 

funkcie kontrolóra zväzu. Na uvedenú výzvu nereagoval ani jeden člen. Vzhľadom na vzniknutú situáciu 

oznámil, že  požiadal doterajšieho kontrolóra Matúša Užáka, aby prijal aj na ďalšie obdobie uvedenú funkciu. 

Navrhol verejné hlasovanie 

Matúš Užák sa k návrhu vyjadril a návrh prijal s tým, že skončila mu platnosť licencie a bude musieť absolvovať 

nové skúšky. 

PRIPOMIENKY : neboli vznesené 

ČÍSLO UZNESENIA: 10 / 2022 / SRZ 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje na funkciu  kontrolóra zväzu  Matúša Užáka na obdobie päť rokov 

HLASOVANIE, prítomných 32 hlasov: ZA: 32 hlasov, PROTI: 0 HLASOV, ZDRŽAL SA: 0 HLASOV  

❏    SCHVÁLENÉ 

 

11.BOD Prijatie nových členov SRZ. 

Na sekretariát SRZ boli doporučené prihlášky nových členov, ktoré boli po prerokované v Predsedníctva SRZ 

predložené na schválenie delegátom konferencie takto : 

a) Športový klub HANGAIR o. z. 

PRIPOMIENKY :  

• Delegát CSC Košice pán Dohanič položil otázku, prečo nie je prítomný zástupca klubu 

• Predseda zväzu informoval, že klub splnil všetky podmienky iba pred 24 hodinami, nebolo možné ho 

pozvať. 

• Predseda sekcie skejtbordu Juraj Tury predstavil nový klub 

ČÍSLO UZNESENIA: 11 / 2022 / SRZ 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje za riadneho člena SRZ   Športový klub HANGAIR o. z. 

HLASOVANIE, prítomných 32 hlasov: ZA: 30 hlasov, PROTI: 0 HLASOV, ZDRŽAL SA: 2HLASOV  

❏   SCHVÁLENÉ 

 

b) ŠK 26 Karlovka 

PRIPOMIENKY :  

• Predseda ŠK 26 Karlovka Štefan Pjontek predstavil nový klub 

ČÍSLO UZNESENIA: 11 /1/ 2022 / SRZ 

NÁVRH UZNESENIA: Konferencia schvaľuje za riadneho člena SRZ  ŠK 26 Karlovka 

HLASOVANIE, prítomných 32 hlasov: ZA: 32 hlasov, PROTI: 0 HLASOV, ZDRŽAL SA: 0HLASOV  

❏    SCHVÁLENÉ 

 

 

12.BOD Odčlenenie a osamostatnenie kolieskového korčuľovania. 

Predseda zväzu predložil písomný návrh na odčlenenie kolieskového korčuľovanie zo SRZ, kde  vysvetlil 

skutočnosť, že v súčasnosti činnosť SRZ dospela do štádia, keď kolieskové korčuľovanie ako šport a jeho 

športové odvetvia, ktoré sú súčasťou SRZ je hodnotený MŠVVaŠ SR, SOŠV a medzinárodnou federáciou  World 

Skate samostatne. Vysvetlil dôvod zlúčenia dňa 11.6.2011 na Konferencií SRZ, keď došlo k dohode so 

Slovenskou asociáciou kolieskového korčuľovania o vstupe klubov tejto asociácie do SRZ a zároveň  

zastupovaní v Medzinárodnej federácii kolieskového korčuľovania / FIRS /. V SRZ sa vytvorila sekcia 

rýchlokorčuľovania na ľade a sekcia rýchlokorčuľovania na kolieskových korčuliach, následne vznikli nové 

športové odvetvia v rámci kolieskového korčuľovania ako je Inline Alpin, Skateboarding, Inline Hockey , Inline 

Freestyle,  čo je hlavným dôvodom  predloženia tohoto návrhu na odčlenenie a osamostatnenie sa športu 

kolieskové korčuľovanie. 

PRIPOMIENKY : 

• do diskusie o podpore resp. vysvetlenia tohto návrhu sa zapojili V. Keselý, Št. Pjontek, L. Vastuško, M. 

Miškovič, J. Magdoško. 

• pán Dohanič navrhol aby sa pri odčlenení využil už existujúci Slovenský zväz kolieskových športov a aby 

komisiu na odčlenenie tvorili predsedovia sekcií kolieskového korčuľovania. 
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• predseda zväzu J. Magdoško návrh pána Dohaniča podporil. 

ČÍSLO UZNESENIA: 12 / 2022 / SRZ 

NÁVRH UZNESENIE: Konferencia schvaľuje Odčlenenie a osamostatnenie kolieskového korčuľovania a jeho 

športových odvetví.  

HLASOVANIE, prítomných 32 hlasov: ZA: 32 hlasov, PROTI: 0 HLASOV, ZDRŽAL SA: 0 HLASOV  

❏ SCHVÁLENÉ 

 

ČÍSLO UZNESENIA: 12 /1/ 2022 / SRZ 

NÁVRH UZNESENIE: Konferencia schvaľuje komisiu na prípravu a realizáciu odčlenenia a osamostatnenia 

kolieskového korčuľovania takto : 

• predseda SRZ 

• predseda sekcie Inline Alpin 

• predseda sekcie Inline Hockey 

• predseda sekcie Inline Speed 

• predseda sekcie Skateboarding  

HLASOVANIE, prítomných 32 hlasov: ZA: 32 hlasov, PROTI: 0 HLASOV, ZDRŽAL SA: 0 HLASOV  

❏ SCHVÁLENÉ 

 

13. BOD : Predseda zväzu ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť 

Originál podklady k jednotlivým bodom programu, v súlade s §21 odt. 2 písm. c) Zákona 450/2015 Z.z o športe, 

sú uložené v písomnej forme na sekretariáte zväzu a tvoria prílohy k  tomuto zápisu  

 

2. Prehľad činností, projektov a dosiahnutých športových výsledkov  v roku 2021 

2.1 Rýchlokorčuľovanie  

2.1.1 Long track – správu predložila trénerka Renáta Karabová  

V roku 2021 sa športovci zúčastnili medzinárodnych pretekov v Nemecku, Poľsku, Majstrovstiev 
Slovenska, a rozvojových projektov ISU 
1. ISU Rozvojové projekty 
• ISU Development Project, 16.- 23.02.2021, Zakopane (Poľsko) pretekári Zoja Kmecova, Jela 
Kmecova (Skating Club Košice) Patrik Paroulek, Samuel Paroulek (RK Inlinecenter) 
• ISU Development Project, 25-31.7.2021, Inzell (Nemecko) pretekári Zoe Morales, Martin Chomjak 
(Skating Club Košice), Jela Kmecova, Zoja Kmecova, Sophia Nagyova, Jakub Karaba (RK Inlinecenter) 
• ISU Development Project, 1-7.8.2021, Inzell (Nemecko) pretekári Zoja Onušková, Tamara 
Onušková, 
Maroš Moščák, Lukáš Moščák (Skating Club Košice) Patrik Paroulek, Samuel Paroulek, Daniel Šimko, 
Boris Varga, Jakub Klembara, 
• ISU Development Project, 7.-13.11.2021. Inzell (Nemecko) pretekári Zoja Onušková, Zoe Morales 
(Skating Club Košice), Patrik Paroulek, Samuel Paroulek, Daniel Šimko, Jela Kmecova (RK Inlinecenter) 
• ISU Development Project, 12.-18.12.2021, Tomaszow Mazowiecki (Poľsko) Paroulek Patrik, 
Paroulek Samuel, Šimko Daniel, Varga Boris, Klembara Jakub, Kmecová Jela, Nagyová Sophia (RK 
Inlinecenter) Onušková Zoja, Morales Zoe, Chomjak Martin, Kmecová Zoja, Onušková Tamara, Moščák 
Lukáš, Moščák Maroš (Skating Club Košic Košice) 
2. Medzinárodné preteky 
22.-23.02.2021 Zakopane International Speed Skating Championships – Allround 

• Junior D - Sprint Women,12 Kmecova, Jela 
• Junior E - Sprint Women,15 Kmecova, Zoja 
• Junior C - Allround Men,7 Paroulek, Patrik 
• Junior E - Sprint Men,6 Paroulek, Samuel 

 
30.7.2021 International Race - ISU Development Camp 

• 300m Women Category 

            1 Kmecova, Zoja LYC 

• 500m Women Category 

2 Morales, Zoe LYA 
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DQ Kmecova, Jela LYA 

1 Nagyova, Sophia LYB 

1 Kmecova, Zoja LYC 

• 1000 m Women Category 

2 Morales, Zoe LYA 

4 Kmecova, Jela LYA 

1 Nagyova, Sophia LYB 

• 300m Men Category 

1 Karaba, Jakub MYD 

1 Chomjak, Martin MYC 

• 500m Men Category 

1 Karaba, Jakub MYD 

1 Chomjak, Martin MYC 

 
7.8.2021 International Race - ISU Development Camp 
500m Women  Category 
1  Onuskova, Zoja  LYA 
1  Onuskova, Tamara  LYE 

500m Men  Category  

6  Šimko, Daniel  MA1 
7  Varga, Boris  MN2 
2  Paroulek, Samuel  MYB 
5  Moscak, Maros  MC1 
2  Moscak, Lukas  MYC 
DQ  Paroulek, Patrik  MC2 
13.11.2021 Frillensee Cup 
500m Women  Category 
23  Onuskova, Zoja  Women 
24  Morales Zoe  Women 
25  Kmecova Jela  Women 
6  Onuskova, Tamara  Nachwuchs 

1000m Women  Category  

15  Morales Zoe  Women 
16  Onuskova, Zoja  Women 
17  Kmecova Jela  Women 

500m Men  Category  

37  Paroulek, Samuel  Men 
42  Paroulek, Patrik  Men 

1000m Men  Category  

19  Paroulek, Samuel  Men 
23  Paroulek, Patrik  Men 
18.-19.12.2021 Majstrovstvá Slovenska 
Women E+F Allround 
1  Kmecová Zoja 
2  Onuskova Tamara 
Men E+F Allround  

1  Karaba Jakub 
2  Moscak Lukas 

 

Women D Allround 
1  Morales, Zoe 
2  Onuskova Zoja 
3  Kmecova, Jela 
4  Nagyova, Sophia 
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Men D Allround  

1  Paroulek Samuel 
2  Elias Michal 
3  Sedlak David 

Men C Allround  

1  Paroulek Patrik 
2  Moscak Maros 

Men S+A Allround  

1  Klembara Jakub 
2  Varga Boris 
3. Členská základňa registrovaných klubov a športovcov v sekcii 

V sekcii rýchlokorčuľovanie na dlhej dráhe boli v roku 2021 registrované tieto kluby: 

RK Inlinecenter – 9 športovci 

Skating Club Košice – 9 športovcov 

4. Účasť na súťažiach v zahraničí 

• 22.-23.02.2021 Zakopane International Speed Skating Championships (4 športovci) 

• 31.7.2021 International Race - ISU Development Camp (6 športovcov) 

• 7.8.2021 International Race - ISU Development Camp (8 športovcov) 

• 13.11.2021 Frillensee Cup (6 športovcov) 

• 18.-19.12.2021 Open International ISU Development Competition (15 športovcov) 

5. Organizovanie súťaži na Slovensku 

Z dôvodu že na Slovensku sa nenachádza 400 metrový ovál nieje možné zorganizovať súťaže na 

Slovensku. 

Majstrovstvá Slovenska sme organizovali 18.-19.12.2021 v Tomaszow Mazovwecki (POL) 
 

2.1.2 Short track – správa nebola predložená  

 

2.1.3 ISU Development projekty v roku 2021 organizované zväzom – PRÍLOHA č. 2 

• Long track projekt č.20-41 Part 1 Collalbo / Italy January 16-24, 2021 and Part 2 Zakopane / Poland 

February 18-23, 2021 

• Long track projekt  č. 21-22 : Inzell / Germany December 11-19, 2021,Tomaszów Mazowiecki / Poland 

December 11-19, 2021 

• Short track projekt č. 20 -23 Spišská Nova Ves / Slovakia March 20-29, 2021  

• Short track projekt č. 21-09 (1) Spišská Nova Ves / Slovakia 24.08. - 02.09.2021 

• Short track projekt č. 21 -09 (2) Spišská Nova Ves / Slovakia 05.02. - 14.02.2022 

• Short track projekt č.21 – 16 Spišská Nova Ves / Slovakia July 14-23, 2021  

 

2.2 Kolieskové športy   

Hlavnou úlohou zväzu bolo v roku 2021 zabezpečiť činnosť v športových odvetviach inline rýchlokorčuľovaní , 

inline alpin a hlavne v skejtbordingu, ktoré sa stalo olympijským športom. 

Podporili sme finančne aj Inline hokej a to pri zabezpečení účasti na Majstrovstvách Európy juniorov vo Švajčarsku.  

Jednotlivé športové sekcie sa zapájali do súťaži a projektov organizovaných na Slovensku a v zahraničí takto: 

2.2.1 INLINE ALPIN – správu predložil  predseda sekcie Vojtech Kesely  

1. Činnosť výboru sekcie v roku 2021: 

V roku 2021 výbor sekcie v zložení Ing. Vojtech Keselý – predseda, Mgr. Dušan Ambros – člen 

a Mgr. Andrej Tichý - člen v ťažkom covidovom roku priebežne zabezpečoval potrebné úlohy 

pre fungovanie sekcie. 

Na základe predloženého návrhu predsedu sekcie Ing. Vojtecha Keselého dňa 11.1.2021 

výbor schválil kritériá talentovanej mládeže na rok 2021 a zásady reprezentácie pre rok 

2021. 

Na základe predloženého návrhu predsedu sekcie Ing. Vojtecha Keselého dňa 21.1.2021 

výbor schválil stanovenie talentovanej mládeže na rok 2021. 
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Na základe predloženého návrhu predsedu sekcie Ing. Vojtecha Keselého 25.1.2021 výbor 

schválil súťažný poriadok inline alpin a rozpočet na rok 2021. 

Na základe predložených návrhov predsedu sekcie Ing. Vojtecha Keselého výbor dňa 

12.4.2021 schválil členov TOP TEAM-u, navrhnutý rozpočet a harmonogram športovej 

prípravy pre TOP TEAM, ktoré boli predložené predsedovi zväzu. 

Predseda výboru spolu s ostatnými členmi zabezpečili podpísanie a odoslanie zmlúv 

s talentovanými športovcami a reprezentantmi. 

Ďalej výbor prostredníctvom svojho predsedu počas celého roka zabezpečoval covidové 

dekréty, ubytovania, dopravu, prihlášky na preteky, vyúčtovania, komunikáciu s WORLD 

SKATE RAD a podobne. 

2. Prehľad športovej činnosti a dosiahnutých športových výsledkov v roku 

2021 

V roku 2021 sa športovci zúčastnili pretekov československého pohára, svetového pohára 

a Majstrovstiev Európy a Majstrovstiev Slovenska. 

Svetový pohár: 

2.kolo svetového pohára v Spišskej Novej Vsi 25.7.2021: 

- Lenka Keselá 5. miesto v kategórii žien 

- Šimon Lipták 4. miesto v kategórii mužov. 

3.kolo (finále) svetového pohára Vysoká pec 5.9.2021: 

- Lenka Keselá 5. miesto v kategórii žien. 

Celkové umiestnenie vo svetovom pohári 2021: 

- Lenka Keselá 6. miesto ženy 

- Šimon Lipták 9.miesto muži 

Majstrovstvá Európy Gijon (Španielsko) 18.-19.9.2021: 

Slalom juniorky – Ema Nogová 6.miesto 

Slalom juniori – Matúš Noga 4.miesto 

Slalom ženy – Lenka Keselá 3.miesto 

Teamová súťaž – Keselá, Liptáková, Lipták, Noga 3.miesto 

Obrovský slalom juniori – Matúš Noga 6.miesto 

Obrovský slalom ženy - Lenka Keselá 6.miesto 

Obrovský slalom muži – Šimon Lipták 6.miesto 

Celkové umiestnenie v československom pohári: 

Ambrosová Simona – mladšie predžiačky 3.miesto 

Schvarc Filip – mladší žiaci 2.miesto 

Keselá Lenka – juniorky, ženy 2.miesto 

Ančicová Terézia - juniorky, ženy 5.miesto 

Liptákova Barbora - juniorky, ženy 7.miesto 

Nogová Ema - juniorky, ženy 8.miesto 

Tichá Barbora - juniorky, ženy 10.miesto 

Lipták Šimon - juniori, muži 2.miesto 

Noga Matúš - juniori, muži 8.miesto 

Srnánek Tomáš - juniori, muži 9.miesto 

Schvarc Martin - juniori, muži 10.miesto 

Tichý Andrej – masters 5.miesto 

Noga Marek – masters 7.miesto 

 

Majstrovstvá Slovenska – Majstri Slovenska: 

Ambrosová Simona – mladšie predžiačky 

Schvarc Filip – mladší žiaci 

Keselá Lenka – juniorky, ženy 

Šimon Lipták - juniori, muži 

Tichý Andrej – masters 
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3. Členská základňa registrovaných klubov a športovcov v sekcii 

V sekcii inline alpin boli v roku 2021 registrované tieto kluby: 

KESELÝ TEAM – 3 športovci 

LK BABA Pezinok – 9 športovcov 

ASC Bratislava – 5 športovcov 

LO Karpaty – 10 športovcov 

Spolu: 27 športovcov 

4. Účasť na súťažiach v zahraničí 

V roku 2021 sa naši športovci zúčastnili týchto pretekov v zahraničí: 

29.-30.5.2021 Svetový pohár, Vuzenica, Slovinsko (6 športovcov) 

4.-5.9.2021 Svetový pohár, Vysoká Pec, Česká republika (12 športovcov) 

11.-12.9.2021 Československý pohár, Vyšší Brod, Česká republika (11 športovcov) 

18.-19.9.2021 Majstrovstvá Európy, Gijon, Španielsko (7 športovcov) 

5. Organizovanie súťaži na Slovensku 

V roku 2021 sekcia inline alpin zorganizovala v Spišskej Novej Vsi 24.7.2021 otvorené 

Majstrovstvá Slovenska a 25.7.2021 2.kolo svetového pohára.    

 

2.2.2 INLINE SPEED  

 

 
2.2.3 INLINE HOCKEY – správu predložil predseda sekcie Štefan Pjontek 
 
Juniori 
• Činnosť sekcie inline hockey bola v roku 2021 primárne zameraná na mládežnícku kategóriu. 
V mesiacoch jún a júl 2021 sa nám podarilo zorganizovať turnaje v rámci Slovenska (Vrútky, 
Piešťany a Bratislava). Po tomto sme vybrali reprezentačný tím do 18 rokov. 
• Slovenská reprezentácia do 18 rokov sa prvýkrát vo svojej histórii predstavila na 
Majstrovstvách Európy. Majstrovstvá sa konali vo švajčiarskom mestečku Illnau-Effretikon a 
mali vysokú športovú úroveň. Naši chlapci, aj keď prehrali všetky zápasy zanechali dobrý 
dojem, keď vlastne v každom zápase držali so súpermi krok. Hralo sa 2×20 min. Pre väčšinu z 
nich to bolo prvé takéto predstavenie na takej úrovni. Raritou pre našu výpravu bolo, že sme 
boli ubytovaní v bunkri. Bol to pre všetkých zážitok. Max Ferkodič bol v hodnotení produktivity 
na 9.mieste s bilanciou 4 góly a 2 asistencie v 6 zápasoch.• Výsledky: 
• Slovensko – Švajčiarsko 2:4 
• Slovensko – Španielsko 2:9 
• Slovensko – Taliansko 3:5 
• Slovensko – Francúzsko 2:4 
• Slovensko – Česko 1:7 
• o 5.miesto 
• Slovensko – Česko 2:4Majstrovstvá Slovenska do 23 rokov 
• V areáli netradičných športov v Bratislave sa uskutočnili prvé Majstrovstvá Slovenska do 23 
rokov v inline hokeji. Na týchto majstrovstvách sa predstavili tri tímy, ktoré predviedli kvalitné 
výkony. V napínavom finále nakoniec si prvenstvo odniesli hráči z Piešťan. Najlepším 
obrancom bol Max Ferkodič (Piešťany) a najlepším útočníkom bol vyhodnotený Adam Ožvold. 
• Výsledky: 
• Piešťany – Nitra 6:2 
• Nitra – Martin 4:3 
• Martin – Piešťany 2:5 
•Kategória mužov 
• Extraliga mužov sa v sezóne 2021 hrala v skrátenom režime pre pandémiu Covid. Mužstvá 
sa stretli jednokolovo a potom nasledovalo play-off. 
1. MontisBau Dubnica Wild Kings 5 5 0 0 64 : 19 15 
2. Red Rebel Mad Dogs BA 5 4 0 1 35 : 21 12 
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3. VÚJE Fevra Blue Vipers 5 2 1 2 33 : 29 7 
4. Roller Hammers BA 5 1 1 3 21 : 41 4 
5. Save Finance BA 5 1 1 3 26 : 46 4 
6. Trnava Warriors 5 0 1 4 24 : 47 1• Štvrťfinále 
• VÚJE Fevra Blue Vipers - Trnava Warriors 10:4 
• Roller Hammers BA - Save Finance BA 5:7 
• Semifinále 
• Red Rebel Mad Dogs - VÚJE Fevra Blue Vipers 4:7 
• Montisbau Dubnica Wild Kings - Save Finance BA 9:6 
• FINÁLE 
• Montisbau Dubnica Wild Kings - VÚJE Fevra Blue Vipers 6:2 
• Titul získalo mužstvo DubniceMajster Slovenska 2021 - 
DubnicaZáver 
• Rok 2021 bol mimoriadny. Prvy-krát v histórii Inline hokeja sme sa zúčastnili ME do 18 
rokov, bojovali sme s pandémiou a nemohli sme naplno trénovať. 
• Veríme, že rok 2022 bude úspešnejší, potrebujeme nutne rozšíriť členskú základňu hlavne 
do 23 rokov. Čakajú nás ME do 18 rokov a chceme urobiť tím aj do 16 rokov. Nutne je aj 
zabezpečiť materiálnu stránku reprezentácii (dresy, korčule, nohavice, hokejky a pod.) 
Chcem veľmi poďakovať p.Jánovi Magdoškovi (predsedovi SRZ), že nám vo všetkom 
vyšiel v ústrety a bez jeho pomoci by sme to nedosiahli.  
 

2.2.4 SKATEBOARDING  – správu predložil predseda sekcie Juraj Tury 

Kvalifikácia na OH 
Prvý polrok činnosti sekcie skateboardingu v SRZ bol venovaný primárne spusteniu a príprave 
na 2. kvalifikačnú sezónu na OH do Tokia 2020s. 
Naši reprezentanti a členovia Top tímu Richard Tury a Dominika Králiková sa pripravovali 
individuálne doma a aj v zahraničí na sústredeniach v rámci možností a ohľadom na 
obmedzenia spojené s pandémiou Covid-19. 
Pod hlavičkou World Skate za s pôvodne 5 súťaží podarilo zorganizovali len 2 kvalifikačné 
zastávky v roku 2021: 
• Dew tour 2021 – Des Moines, Iowa, USA 
• MS v skateboardingu 2021, Rím, Taliansko 
1. Kvalifikačná zastávka Dew tour 2021 – Des Moines, Iowa, USA 
Do mesta Des Moines cestovala celá reprezentácia v skateboardingu v zložení Richard Tury, 
Dominika Králiková, Kristián Nguyeň, Frederik Ľupták, Dávid Štefánik 
V mužskej kvalifikácii sa nepodarilo postúpiť ani jednému nášmu reprezentantovi do 
semifinále. Najbližšie postupu bol Richard Tury, ktoré skončil 4. pod čiarou. Do semifinále 
postupovalo 21. jazdcov z 83 súťažiacich. V ženskej kvalifikácii sa rovnako nepodarilo postúpiť 
ani Dominike Králikovej, kde do semifinále postupovalo 23. žien z celkového počtu 38 
súťažiacich. 
Sumár výsledkov z Dew tour 2021: 
Richard Tury – 25. miesto 
Kristián Nguyeň – 51. miesto 
Dávid Štefaník – 66. miesto 
Frederik Lupták – 79. miesto 
Dominika Králiková – 36. miesto 
2. Kvalifikačná zastávka - MS v skateboardingu 2021, Rím, Taliansko 
Vyvrcholenie kvalifikačnej sezóny na OH do Tokia na konalo v Talianku. V Ríme sa odjazdili MS 
v skateboardingu 2021, ktorý sa zúčastnil Richard Tury a Dominika Králiková. Súťaž bola 
hodnotená dvojitými bodmi čo mohlo pomôcť získaniu miestenky do Tokia. 
V ženskej kategórii sa postúpiť nepodarilo do semifinále Dominike Králikovej, ktorá aj napriek 

vydarenej jazde a pokazenému 1 triku dostala nízke hodnotenie od rozhodcov a tak sa jej do 
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semifinále postúpiť nepodarilo. Dominika Králikova obsadila na MS v skateboardingu 2021 

celkové 44. miesto z 54 súťažiacich. 
V mužskej kategórii nás reprezentoval Richard Tury, ktorému v kvalifikáciu sa podarilo odjazdiť 
2 čisté jazdy a vďaka vysokému skóre postupoval do semifinále z 5. miesta. Následne 
v semifinále sa Richardovi až tak nedarilo a do semifinále medzi 8 najlepších nepostúpil. 
Richard Tury skončil celkovo na MS v skateboardingu 2021 v Ríme na slušnom 22. mieste 
z celkového počtu 107 súťažiacich. 
Sumár výsledkov z MS v skateboardingu 2021: 
Richard Tury – 22. miesto 
Dominika Králiková – 44. miesto 
Celkovo poradie World Skate rankingu 
Najväčšie šance na získanie miestenky na OH do Tokia sa vkladali od začiatku od Richarda 
Turyho a Dominiky Králikovej. Richard Tury nakoniec skončil po aplikovaní postupového 
pravidla na OH na 23. mieste a účasť na OH mu tak ušla len o 3 miesta. Na olympiádu 
postupovalo 20 najlepších skaterov. V celkovom hodnotení World Skate rebríčka Richardovi 
pripadlo 28. miesto. Celkové hodnotenie nájdete aj na tomto linku: 
http://www.worldskate.org/skateboarding/rankings.html 
Dominike Králikovej sa postup na OH do Tokia rovnako nepodarilo vybojovať aj napriek 
vyloženému veľkému úsiliu. Po aplikovaní postupového pravidla Dominika skončila na 33. 
mieste, na OH postupovalo 20 najlepších žien. Po uzatvorení kvalifikácie na OH do Tokia 
skončila Dominika Králiková na 43. mieste. Celkové hodnotenie nájdete aj na tomto linku: 
http://www.worldskate.org/skateboarding/rankings.html. 
Do kvalifikačných súťaží zasiahli aj naše vychádzajúce talenty slovenského skateboardingu a to 
Kristián Nguyeň, Frederik Lupták a Dávid Štefánik. Trojica našich mladých talentov aj napriek 
minimálne šance postupu získala v medzinárodnej konkurencii cenné skúsenosti, ktoré pevne 
veríme, že využijú pri bojoch o miestenky na ďalšie OH, ktoré sa budú konať v Paríži v roku 
2024. 
Prvá účasť skateboardingu na OH v Tokiu, možnosť reprezentovať Slovensko a byť kvalifikácie 
nám dala mnoho cenných skúseností a poznatkov, na ktorých je možné stavať. Mali sme 
možnosť vidieť v akých podmienkach a tímoch funguje skateboarding na medzinárodnej 
úrovni. Bez vybudovanie kvalitného zázemia pre skateboarding v domácich podmienkach na 
Slovensku (budovanie indoor a outdoor skateparkov) bude veľmi ťažké konkurovať svetovému 
skateboardingu o niekoľko rokov. Pevne veríme, že práve skateboarding na olympijských 
hrách dopomôže zvýšiť záujem o tento šport aj na Slovensku. Kvalifikácia na OH do Paríža 2024 
začína klopať na dvere a začne už začiatkom roku 2022. 
Návrh pre organizácie súťaží v skateboarding v roku 2021 
Pandémia Covid-19 aj v prvej polovici roku 2021 negatívne ovplyvnila organizovanie súťaží 
v skateboardingu. Vzhľadom na to, že na Slovensku sa nenachádza ani jeden indoorový 
skatepark, poveternostné podmienky v prvej polovici roku neumožňujú organizovať súťaže 
v outdoore. Vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu v okresoch, ani tento rok organizácia 
Slovenského pohára v skateboardingu nebude možná v prihliadnutím na vysoké počiatočné 
náklady na zabezpečenie bezpečnosti a dodržiavania protipandemických opatrení pre 
organizovanie športových súťaží. 
Aktuálne prebieha komunikácia so skateboardovým klubom v Poprade, ktorý oslovil sekciu 
skateboardingu a ponúkol opäť momentálne najlepší skatepark na Slovensku na organizáciu 
Majstrovstiev SR v skateboardingu 2021. Majstrovstvá SR v skateboardingu 2021 je predbežné 
naplánované organizovať v dátumoch 11.9.2021 / 18.9.2021 aj vzhľadom na prispôsobenie sa 
poveternostným podmienkam. Momentálne prebieha vybavovanie povolení a oslovovanie 
sponzorov pre organizáciu najväčšieho skateboardového podujatia pod hlavičkou SRZ v roku 
2021. 

http://www.worldskate.org/skateboarding/rankings.html
http://www.worldskate.org/skateboarding/rankings.html
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Zmeny v sekcii skateboardingu v roku 2021 
Sekcia skateboardingu v SRZ je tvorená 3 klubmi: 
• Ťahanovská skate crew – Košice 
• Bardejov skate crew – Bardejov 
• Street skate club - Galanta 
Po vzájomnej komunikácii padol na výbore sekcie skateboarding súhlas s prijatím nových 
klubov do sekcie skateboarding v SRZ: 
• Športový klub HANGAIR o. z. (Bratislava) 
• Podtatranský skateboardový klub (Poprad) – prihláška prihlásenia klubu v štádiu 
riešeniaPo vzájomnej komunikácii padol na výbore sekcie skateboarding súhlas o vylúčení klubu zo 
sekcie skateboardingu v SRZ pre jeho dlhodobú nečinnosť: 
• Bardejov skate crew (Bardejov) 
Po vzájomnej komunikácii padol na výbore sekcie skateboarding súhlas s oslovením a zistením 
záujmu pridania sa klubov do sekcie skateboardingu v SRZ: 
• Prešovskí shrederi (Prešov) 
• Skate Ves (Spišská Nová Ves) 
Cieľom sekcie skateboardingu v SRZ je decentralizovať pôsobnosť a aktivity po území 
Slovenska, ktoré nebude možné realizovať bez pomoci a prijatia nových klubov, ktoré aktívne 
pôsobia v skateboardingu, majú členskú základňu a dokážu organizovať súťaže na minimálne 
lokálnej úrovni. 
Majstrovstvá SR v skateboarding 2021 Kvalifikácia na OH 
 
Druhý polrok činnosti sekcie skateboardingu v SRZ bol venovaný primárne príprave organizácie 
Majstrovstiev SR v skateboardingu 2021, ktoré sme organizovali v aktuálne najlepšom skateparku na 
Slovensku v Poprade. Súťaž bola rozdelená na mužskú a ženskú kategóriu a spolu sa jej zúčastnilo 30 
súťažiach zo Slovenska, Českej republiky a Poľska. 

 
 

Majstrovstiev SR v skateboarding sa zúčastnili aj naši reprezentanti a talentovaní športovci menovite 
Richard Tury, Dominika Králiková, Kristián Nguyeň, Frederik Lupták a Dávid Štefaník. Našim 
športovcom sa na súťaži radilo a obsadili popredné priečky v celkovom poradí: 
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Kategória muži: 

• 1. miesto – Richard Tury 

• 2. miesto – Kristián Nguyeň 

• 4. miesto – Frederik Lupták 

• 6. miesto – Dávid Štefaník 
 
Kategória ženy: 

• 1. miesto – Dominika Králiková 
Titul majster a majsterka Slovenska v skateboardingu pre rok 2021 sa podarilo aj tento rok obhájiť 
Richardovi Turymu a Dominike Králikovej. 
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Hlavne vďaka podpore zo strany Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu a partnerom podujatia sa 
nám podarilo zorganizovať súťaž na veľmi vysokej úrovni, ktorú si pochvaľovali pretekári, ale aj 
samotný diváci. Rovnako vysoký bol aj záujem médií o informovaní na vyvrcholení skateboardovej 
sezóny na SR. Napísali o nás v médiách: 
Reportáž TV Markiza 
Reportáž TV Poprad 
Boardmag.cz – report výsledky 
Skaterock.cz – vysledky report 
Boardlife – vysledky report 
Skaterock.cz – celkový report MSR21 
Boardlife.sk – celkový report MSR21 
Pandémia Covid-19 aj v druhej polovici roku 2021 negatívne ovplyvnila organizovanie súťaží 
v skateboardingu. Vzhľadom na to, že na Slovensku sa nenachádza ani jeden indoorový skatepark, 
poveternostné podmienky vo štvrtom kvartály roku 2021 neumožňovali organizovať súťaže 
v outdoore pod hlavičkou SRZ. Aj vzhľadom na neustále sa meniacu situáciu v okresoch, ani v roku 
2021 organizácia plnohodnotného Slovenského pohára v skateboardingu nebola možná. Vysoké 
počiatočné náklady na zabezpečenie bezpečnosti a dodržiavania protipandemických opatrení pre 
organizovanie športových súťaží, odradili skateboardové kluby či organizátorov k organizovaniu  
Slovenského pohára v skateboarding v roku 2021. 
 
Medzinárodné úspechy našich reprezentantov v skateboarding v roku 2021 
Počas druhého polroku sa vďaka celosvetovo zlepšujúcej sa pandemickej situácie rozbehli aj súťaže 
v skateboardingu hlavne v Európe. Hlavne Richard Tury a Dominika Králiková cestovali a súťažili na 
mnohých súťažiach, kde sa im podarilo vyjazdiť výborné umiestnenia.  
 
Prehľad výsledkov Richarda Turyho 
Kvalifikácia na OH Tokio 2020 - 2. sezóna: 

• Dew tour 2021 - Den Moines, Iowa, USA - 36. miesto 
• World Championships 2021(MS v skateboardingu 2021) - Rím, Taliansko - 22. miesto  

 
Celkové umiestnenie kvalifikácia TOKIO 2020: 28. miesto (23.miesto) 
 
World cup skateboarding 2021 - svetový pohár 2021: 

• WCS O Marisquino 2021 - Vigo, Španielsko - 6. miesto 
• WCS Triple double fest 2021 - Kyjev, Ukrajina - 2. miesto 

https://videoarchiv.markiza.sk/video/sportove-noviny/epizoda/54652-11-9-2021
https://www.boardmag.cz/video/vysledky-majstrovstiev-sr-v-skateboardingu/
https://skaterock.cz/bleskovky/majstrovstva-sr-v-skateboarding-2021-vysledky
http://www.boardlife.sk/sk/skateboard/sprava/majstrovstva-sr-v-skateboardingu-2021-vitazmi-sa-stali
https://skaterock.cz/clanky/udalosti/zavody/majstrovstva-sr-v-skateboarding-2021-report?fbclid=IwAR3bAue_yDMFMNYT-vMH4ot_anqnZTkVPtD94K-eKYQMxjHmYJQn3vMUtzQ
http://www.boardlife.sk/sk/skateboard/clanok/videoreport-majstrovstva-sr-v-skateboardingu-2021
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• WCS Simple session 2021 - Tallinn, Estónsko - 2. miesto 
• WCS Mystic skate cup 2021 - Praha, Česká republika - 3.miesto 

 
Celkové umiestnenie World cup skateboarding 2021: 2. miesto 
 
Urban world series 2021 - svetová séria súťaží: 

• UWS Extreme Barcelona 2021 - Barcelona, Španielsko - 3. miesto 
• UWS Extreme Madrid 2021 - Madrid, Španielsko – 2. miesto 

 
Ostatné súťaže 2021: 

• Grand Prix Beroun 2021 - The Session - Beroun, Česká republika - 2. miesto 
• PTG ON 2021 - Best trick contest - Katovice, Poľsko - 1. miesto 
• Alicante skate cup - Alicante, Španielsko -  3. miesto 
• Valencia European skate open 2021 – Valencia, Španielsko – 1. miesto 
• Tampa AM 2021 - Tampa, Florida, USA – 2. miesto 
• Liga Pro Skate finále – Lisabon, Portugalsko – 2. miesto 

 

 
 
Prehľad výsledkov Dominiky Králikovej 
 
Kvalifikácia na OH Tokio 2020 - 2. sezóna: 

• Dew tour 2021 - Den Moines, Iowa, USA - 36. miesto 
• World Championships 2021(MS v skateboardingu 2021) - Rím, Taliansko - 39. miesto  

Liga Pro Skate 2021 - ženská svetová séria súťaží: 
• Liga Pro Skate - Aveiro, Portugalsko - 2. miesto 
• Liga Pro Skate - Cascais, Portugalsko - 3. miesto 

World cup skateboarding 2021 - svetový pohár 2021: 
• WCS O Marisquino 2021 - Vigo, Španielsko - 5. miesto 
• WCS Mystic skate cup 2021 - Praha, Česká republika - 9.miesto 

Urban world series 2021 - svetová séria súťaží: 
• UWS Extreme Barcelona 2021 - Barcelona, Španielsko - 9. miesto 
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Majstrovstvá SR v skateboardingu 2021: 
• Majstrovstvá SR v skateboarding 2021 - Poprad, Slovensko - 1.miesto (majsterka SR 2021) 

Ostatné súťaže 2021: 
• Liga Pro Skate finále – Lisabon, Portugalsko – 5. miesto 

 
Umiestnenia ostatných reprezentantov a talentovaných športovcov 
WCS O Marisquino 2021 - Vigo, Španielsko 

• Kristián Nguyeň – 14. miesto 
WCS Triple double fest 2021 – Kyjev, Ukrajina 

• Kristián Nguyeň – 16. miesto 
WCS Mystic skate cup 2021 – Praha, Česká republika 

• Dávid Štefaník – 40. miesto 

• Kristián Nguyeň – 42. miesto 
 

Účasť na online meeting World skate – Paríž 2024 
Dňa 28.10.2021 sa konal online stretnutie organizovaný World skate. Bol to prvý seminár po OH 
2020 Tokio. Na webinári sa hodnotila účasť prvá skateboarding na olympijských hrách. Rovnako sa 
predstavili nové pravidlá a kritéria pre novú kvalifikačná sezóna na OH Paríž 2024, ktorá má začať už 
na prelome júna/júla 2022. 
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Do kvalifikačných súťaží na OH Tokio 2020 zasiahli aj naše vychádzajúce talenty slovenského 
skateboardingu a to Kristián Nguyeň, Frederik Lupták a Dávid Štefánik. Trojica našich mladých 
talentov aj napriek minimálne šance postupu získala v medzinárodnej konkurencii cenné skúsenosti, 
ktoré pevne veríme, že využijú pri bojoch o ďalšie miestenky na OH, ktoré sa budú konať v Paríži 
v roku 2024. 
Prvá účasť skateboardingu na OH v Tokiu, nám dala možnosť reprezentovať Slovensko a byť 
súčasťou kvalifikácie. Získali sme mnoho cenných skúseností a poznatkov, na ktorých je možné 
stavať. Mali sme možnosť vidieť v akých podmienkach a tímoch funguje skateboarding na 
medzinárodnej úrovni.  
Žiaľ musíme konštatovať, že bez vybudovanie kvalitného zázemia pre skateboarding v domácich 
podmienkach na Slovensku (budovanie indoor a outdoor skateparkov) a finančnej podpory od štátu 
bude veľmi ťažké konkurovať svetovému skateboardingu už v roku 2022. Nehovoriac 
o nasledujúcich rokoch, ktoré môžu byť pre skateboarding na Slovensku doslova zlomové. Pevne 
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veríme, že práve skateboarding na olympijských hrách dopomôže zvýšiť záujem o tento šport aj na 
Slovensku. Kvalifikácia na OH do Paríža 2024 začína klopať na dvere a prvá kvalifikačná zastávka je 
naplánovaná na prelom júna/júla 2022. 
 

 
 

Zmeny v sekcii skateboardingu v roku 2021 
Sekcia skateboardingu v SRZ bola v druhej polovici roku 2021 je tvorená 3 klubmi:  

• Ťahanovská skate crew – Košice 

• Bardejov skate crew – Bardejov 

• Street skate club - Galanta 
Po vzájomnej komunikácii padol na výbore sekcie skateboarding súhlas s prijatím nových klubov do 
sekcie skateboarding v SRZ: 

• Športový klub HANGAIR o. z. (Bratislava) 

• Podtatranský skateboardový klub (Poprad) – prihláška prihlásenia klubu bola v štádiu 
riešenia 

Po vzájomnej komunikácii padol na výbore sekcie skateboarding súhlas o vylúčení klubu zo sekcie 
skateboardingu v SRZ pre jeho dlhodobú nečinnosť: 

• Bardejov skate crew  (Bardejov)  
Po vzájomnej komunikácii padol na výbore sekcie skateboarding súhlas s oslovením a zistením 
záujmu pridania sa klubov do sekcie skateboardingu v SRZ: 

• Prešovskí shrederi (Prešov) 

• Skate Ves (Spišská Nová Ves)  
Cieľom sekcie skateboardingu v SRZ je decentralizovať pôsobnosť a aktivity po území Slovenska, 
ktoré nebude možné realizovať bez pomoci a prijatia nových klubov, ktoré aktívne pôsobia 
v skateboardingu, majú členskú základňu a dokážu organizovať súťaže na minimálne lokálnej úrovni. 
 

3. Ročná účtovná závierka a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých je uverejnená v Prílohe č.3  

 Obsiahnuté v prílohe : 

• Účtovná zavierka za rok 2021 

• Súvaha za rok 2021 

• Výkaz ziskov a strát za rok 2021 

• Poznámky k účtovnej závierke za rok 2021 

 

3.1 Výrok audítora k ročnej účtovnej uzávierke 

V súlade s § 9 odst. 4 Zákona o športe,  je  Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných 

prostriedkov, povinná mať riadnu účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom, ak 

a) príjem verejných prostriedkov v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, 

presiahne 250 000 eur, alebo 
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b) všetky príjmy športovej organizácie v účtovnom roku, za ktorý je ročná účtovná závierka zostavená, 

presiahnu 800 000 eur. 

              Vzhľadom na to , že prijem verejných  prostriedkov nepresiahol v roku 2021 uvedené sumy sme audit 

nevykonali.  

4. Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu 

 

Názov organizácie  Popis výnosu  Suma v € za rok 2021 

Členovia SRZ – kluby + 

fyzické osoby  
Členské príspevky  3 111,00 

Športové organizácie Štartovné na súťaže 8 456,00 

Športové organizácie 

a fyzické osoby 
Osobitné výnosy 24 718,39 

MŠVVaŠ SR  
Príspevok  na bežné výdavky 

pre rýchlokorčuľovanie 

87 409,00 

 čerpané v r.2021 

86 465,24 

MŠVVaŠ SR  
Príspevok  na bežné výdavky 

pre kolieskové športy 

60 850 

 čerpané v r.2021 

50 035,55 

MŠVVaŠ SR 

Príspevok na Top tím – 

R.Tury,D.Kraliková skejtbord, 

Inline Alpin 

75 609,00  

čerpané v r. 2021  

74 121,55 

SOŠV  
Podpora shor tracku, 

P.Rusnáková 
9 099,08 

ISU 

Podpora činnosti 

rýchlokorčuľovania, 

development projekty 

170 581,89 

 

 

5. Prehľad fyzických a právnických osôb, ktorým športová organizácia poskytla zo svojho rozpočtu 

prostriedky prevyšujúce v súčte sumu 5 000 eur, a účel, na ktorý boli tieto prostriedky určené 

Názov organizácie  IČO  Účel 

Sociálna poisťovňa  30807484 Odvody 

Všeobecná zdravotná poisťovňa 35937874 Odvody 

Adalbert s.r.o Košice 50316010 Zabezpečovanie servisu a časomiery počas súťaži   

EB-Colcuntging s.r.o Bratislava  46184708 Športová výstroj pre inline hokej 

Eduard Synak, Praha 1117815 Trénerská činnosť v skateboardingu 

MAX evens, Viedeň Rakúsko Manažérska činnosť počas ISU Development projektov 

Peter Jeleň 51963906 Trénerská činnosť v short tracku 

Powerslide Bindlach Nemecko 
Dodávka športovej výstroje pre kolieskové 

korčuľovanie 

STEZ Sp. Nová Ves 35514035 
Dodávka ubytovania a stravy počas ISU Development 

projektov 

ŠK STEZ Spišská Nová Ves 355330715 Zabezpečenie nájmu športovísk  

 

 



27 
 

6. Prehľad nákladov športovej organizácie, vrátane prehľadu nákladov na prevádzku športovej 

organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov podľa zákona 

o cestovných náhradách  sú uvedené  v: 

• Ročnej účtovnej závierke a zhodnotení základných údajov v nej obsiahnutých - Príloha č.3 

 

7. Rekapitulácia majetkovej, finančnej a výnosovej situácie občianskeho združenia 

PREHĽAD NÁKLADOV A VÝNOSOV  

I. VÝNOSY 

Položka      2021 

Poplatky, štartovné  
Refundácie ŠCP a SOŠV 
Iné 
Členské príspevky 
Dotácia MŠ- rýchlokorčuľovanie 
Dotácie MŠ – kolieskové korčuľovanie 
Dotácie MŠ – top tím 
Dotácie SOŠV 
Dotácie ISU 

8 465,00 
24 718,39 

69,00 
3  111,00 

86 465,24 
50 035,55 
74 121,55 

9 099,08 
170 581,89 

 

Výnosy celkom  426 666,70 

 

II. NÁKLADY 

Položka 2021 

Spotrebované nákupy 33 535,87 
Služby 5 933,24 
Mzdové a osobné náklady 75 686,09 
Dane a poplatky 916,31 
Náklady na športovú činnosť 
Poplatky banke , WS a pod 
Odpisy  
Príspevky klubom 
 

323 540,87 
1 018,72 
9 580,30 

19 249,00 

Náklady celkom 469 460,40 

 

Hospodársky výsledok -42 793,70 

 

Strata bola spôsobená odpismi vo výške 9 580,30 € a čerpaním prostriedkov na ISU Development projekty 

33 213,40 €, ktoré boli preplatené ISU v roku 2022. 

8. Stav a pohyb majetku a záväzkov zväzu 

Stav a pohyb majetku a záväzkov je rozpísaný v Prílohe č. 3 tejto výročnej správy a to v Poznámkach 

k účtovnej závierke, ktoré sú súčasťou Účtovnej závierky zostavenej ku dňu 31.12.2021 

 

9. Návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia 

Predseda SRZ predkladá  Predsedníctvu SRZ, ktorá sa koná dňa 2.7.2022: 

• „ Hospodársky výsledok za rok 2021, strátu 42 793,70 € preúčtovať na účet 428 – ako nevysporiadaný 

výsledok hospodárenia minulých rokov.“ 

 

10. Zmeny vykonané v zakladajúcich dokumentoch a predpisoch zväzu 

V priebehu roka 2021 došlo k zmenám  Kritérií na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s 

talentovanou mládežou, tieto kritéria si upravili jednotlivé sekcie SRZ 
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11. Zmeny v zložení orgánov zväzu 

• predseda sekcie inline speed Ivan Klasovký, 3.2.2021 sa vzdal funkcie, kooptovaný na funkciu Marián 

Miškovič 

• predseda sekcie inline hockey Patrik Szabó od 4.7.2021 sa vzdal funkcie, kooptovaný do funkcie Štefan 

Pjontek 

• člen zodpovedný za hospodárenie a ekonomiku Jozefína Olosová, dňa  4.7.2021 sa vzdala funkcie 
 

12. Udalosti osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia 

Do tejto časti sme zaradili vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu MŠVVaŠ SR na rok 2021 

uverejnených v Prílohe č.4 

 

 

 

Správa bola schválená Predsedníctvom zväzu dňa 2.7.2022. 

 

        Ján Magdoško 

        predseda zväzu 


