Zápis
zo zasadnutia Predsedníctva SRZ , konaného dňa 8.3.2014 na sekretariáte SRZ v Sp.N.Vsi
Prítomní : Ján Magdoško, Vojtech Karaba, Igor Bódo, Jozefína Olosová
Neprítomný : Jaroslav Hrabčák
Prizvaní : Gabriel Marcin, Ján Šťastný, Renáta Karabová
Neprítomná z prizvaných : Blanka Hympanová
PROGRAM :
1.Otvorenie
Zasadnutie otvoril predseda zväzu , ktorý prítomných informoval o písomnom vzdaní sa členstva
v predsedníctve zväzu pána Jaroslava Hrabčáka
2.Kontrola plnenia úloh
Nesplnené úlohy :
- Pripraviť harmonogram prípravy na rok 2014 CTM Prešov a zaslať na sekretariát SRZ
Z: ŠKMA Prešov
- Pripraviť harmonogram prípravy na rok 2014 CTM Košice a zaslať na sekretariát SRZ
Z: SC Košice
-V súlade so zmluvou medzi SRZ a MŠVV a Š o vybraných športovcov pripraviť harmonogram prípravy
Tatiany Bodovej a zaslať na sekretariát SRZ
Z: I.Bodó
- Prehodnotiť súčasný stav Slovenského pohára a pripraviť 3. a 4. kolo Slovenského pohára
s pozývaním pretekárov z long tracku
Z: Bodó, Šťastný, Marcin T: 31.3.2014
- Zvolať Konferenciu SRZ v druhej polovici mesiaca Jún 2014
Z :predseda zväzu
3. Čerpanie rozpočtu za rok 2014
Predseda zväzu predložil prítomným analýzu čerpania rozpočtu za rok 2014 a čerpanie podľa
jednotlivých útvarov zväzu
4.Vyhodnotenie účasti na súťažiach a činnosti od 11.1.2014 do 8.3.2014.
- ZCPM a reprezentácie - nepredložené
- Vyhodnotenie činnosti long tracku a CTM pri SC Košice bolo uskutočnené ústne
- Vyhodnotenie činnosti CTM pri ŠKMA Prešov bolo predložené písomne
5. Príprava rozpočtu na rok 2014
Predseda zväzu predložil prítomným v súlade so zmluvou s Ministerstvom školstva , ktorá je
schválená na rok 2014 , kde je na bežné transfery schválené 35 200,00 € , návrh rozdelenia
finančných prostriedkov na jednotlivé útvary SRZ a predložil informáciu o čerpaní za dva mesiace
2014
6. V bode rôzne bol prejednané .
a) Účasť na MS v Montreale v dňoch 14.-15.3.2014
b) Účasť na finále EPJ v Sofii v dňoch 21.-23.3.2014
c) Účasť na pretekoch Litvia Open v dňoch 22.-23.3.2014
d) Návrh ŠKMA Prešov na školenie rozhodcov a trénerov
e) Návrh ŠKMA Prešov na športovú prípravu reprezentácie od 1.4.2014 so zaradením 6 + 6
športovcov do reprezentácie
f) Žiadosť SOV o predloženie správy na zasadnutie štábu ZOH dňa 13.3.2014 o hodnotení účasti na
ZOH
g) Účasť na kongrese ISU 6.-13.Júna 2014 v Dubline
h) Návrh na zmenu Smernice zväzu č.1 o financovaní zväzu v časti odmena za slovenské rekordy
i) Návrh ŠKMA Prešov na vytvorenie registračiek pretekárov

UZNESENIE
Predsedníctvo SRZ :
1.Berie na vedomie :
a) Úhradu odmeny za prekonanie troch slovenských rekordov Tatianou Bodovou vo výške 600
€ z prostriedkov ŠK STEZ Spišská Nová
b) Úhradu nákladov na odmenu pre trénera K.Pandova vo výške 1010,00 € z prostriedkov ŠK
STEZ Spišská Nová Ves
c) Úhradu nákladov na ubytovanie trénera vo výške 700,00 € z prostriedkov ŠK STEZ Spišská
Nová Ves
d) Správu o činnosti CTM pri ŠKMA Prešov
e) Správu o činnosti družstva long tracku a CTM SC Košice
f) Účasť na MS v Montreale v dňoch 14.-15.3.2014 – Tatiana Bodová , Igor Bodo
g) Účasť na finále EPJ v Sofii v dňoch 21.-23.3.2014 – A.Porubská, M.Čuja, S.Trusová, K.Pandov
h) Účasť na pretekoch Litvia Open v dňoch 22.-23.3.2014 – A.Hympanová, S.Trusová,
P.Rusnáková, L.Filipová, Ján Magdoško , Ján Volný (primátor Sp.N.Vsi )
2.Schvaľuje :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)


i)





Kooptáciu Gabriela Marcina do predsedníctva SRZ
Propozície Slovenského inline pohára pre rok 2014
Plán konania Majstrovstiev Slovenska v inline v roku 2014
Účasť na kongrese ISU 6.-13.Júna 2014 v Dubline – Ján Magdoško + tlmočník
Pôsobenie long tracku v CTM pri SC Košice
Zmenu článku 12 odst. A písmena 2 Smernice č.1 o financovaní zväzu takto :
Za prekonanie slovenského rekordu ďalšieho slovenského pretekára odmenu 250 €
Ukončenie trénerskej činnosti v CTM pri ŠKMA Prešov Jaroslava Hrabčáka k 31.3.2014
Certifikáty ISU a zaradenie do prípravy pre sezónu 2014/15 trénerov :
v short tracku Kirila Pandova a Petra Jeleňa
v long tracku Ranáty Karabovej
Rozdelenie finančných prostriedkov pre jednotlivé útvary na rok 2014 takto :
reprezentácia short track , long track , inline 15 500,00 € ( čerpané 2938 € )
ZCPM 9 600,00 € (čerpané 7 403 € )
CTM pri ŠKMA Prešov 6 100,00 € ( čerpané 2343 € )
CTM pri SC Košice 4 000,00 € ( čerpané 268 € )

2. Ukladá :
a) Pripraviť návrh rozpočtu CTM z prostriedkov zväzu v rozložení :
 súťaž
 sústredenie
 mzda trénera
 výstroj
Z: CTM Prešov a Košice T : 15.4.2014
b) Pripraviť návrh rozpočtu ZCPM a reprezentácie z prostriedkov zväzu v rozložení :
 súťaž
 sústredenie
 mzda trénera
 výstroj
Z: Magdoško T : 15.4.2014

c) Pripraviť 3. kolo Slovenského pohára v short tracku na deň 5.4.2014 v Sp.N.Vsi a vyhodnotiť
celkové poradie
Z: Marcin , Šťastný
T : 5.4.2014
d) Pripraviť hodnotenie účasti na ZOH pre NŠC a štáb ZOH
Z: Bodó, T: 13.3.2014
e) Pripraviť zásady pre zaraďovanie trénerov v a rozhodcov v systéme SRZ
Z: Magdoško T: najbližšie zasadnutie predsedníctva SRZ
f) Predložiť v súlade s Kritériami o zaradení do ZCPM, návrh na zaradenie do ZCPM
a reprezentácie 6 chlapcov a 6 dievčat s možnosťou štartovať na MSJ v štafetách
Z :ŠK STEZ Sp.N.Ves a ŠKMA Prešov T : 15.4.2014
g) Predložiť v súlade so žiadosťou zo dňa 27.2.2014 a v súlade s čl.3 odst 2 a odst 4 Smerníce č.3
o registrácii podklady pre registráciu a súhlas rodičov , že súhlasia so zverejnením osobných
údajov na registračných preukazoch.
Z : ŠKMA Prešov T : 30.3.2014
h) Predložiť vyúčtovanie nákladov na dopravu na trase Prešov – Sp.N.Ves a späť , pre
zabezpečenie účasti na tréningoch v ZCPM na zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi.
Z: ŠKMA Prešov T: 24.3.2014
V Spišskej Novej Vsi 8.3.2014
Zapísala : J.Olosová

Ján Magdoško
predseda zväzu

