Zápis
z Konferencie Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu
konanej dňa 27.6.20145 o 11:00 hod.v hoteli Preveza, Za Hornádom 12 052 01 Spišská Nová Ves
Prítomní delegáti :
IC Žilina -Michal Slotta, ŠK STEZ Sp.N.Ves - Ján Magdoško, Igor Bodó, PIK Poprad - Miro Smuda,
Ľubomír Štelkovach, RKIC Košice – Renáta Karabová, Veronika Movčanová, SC Košice – Rastislav
Movčan, Vojtech Karaba, PRK Prešov – Marcin Gabriel, DI Moldava – Pavol Strom .
Účasť 50 % .
Program :
1. Otvorenie , kontrola uznesení.
2. Správa o činnosti predsedníctva od poslednej Konferencie.
3. Správa o hospodárení za rok 2014 a 5. mesiacov 2015.
4. Správa o činnosti komisie short track.
5. Správa o činnosti komisie inline a long track.
6. Prerokovanie možnosti pričlenenia inline Alpin a inline Hokej do zväzu.
7. Prehodnotenie Koncepcie a Smerníc SRZ.
8. Informácia o príprave zákona o športe.
9. Uznesenia

K bodu 1.
Konferenciu otvoril predseda zväzu Ján Magdoško. ktorý konštatoval, že na Konferencii je prítomných 11
delegátov, t.j. 50 %, čím bola Konferencia uznášania schopná. Predložil návrh programu. Návrh bol bez
pripomienok schválený.
K bodu 2.
Predseda zväzu predložil správu o činnosti Predsedníctva zväzu od poslednej Konferencie , kde konštatoval ,
že predsedníctvo sa stretlo v tomto období 5x , kde riešilo úlohy súvisiace s účasťou na pretekoch v short
tracku, long tracku a inline a finančné zabezpečenie na uvedených pretekoch a v príprave.
K bodu 3.
Delegátom bolo predložené :
1. Výsledok hospodárenia za rok 2014 , kde bolo konštatované , že v uvedenom roku činili náklady
celkom 107 015,57 € a výnosy 107 508,53 čo činilo kladný hospodársky výsledok 492,96 €.
2. Analytická výsledovka za 5. mesiacov roka 2015.
K bodu 4.
Správu činnosti komisie short tracku predniesol predseda komisie Igor Bodó.
K bodu 5.
Správu o činnosti komisie pre inline a long track preniesol predseda komisie Vojtech Karaba
K bodu 6.
Na základe žiadosti športov , ktoré sú zastrešované medzinárodnou organizáciou FIRS, prerokovali delegáti
žiadosť o prijatie Inline Alpin a Hokej inline do SRZ.
K bodu 7.
Predseda zväzu, na základe doterajších skúsenosti
z plnenia úloh v prijatej Koncepcií rozvoja
rýchlokorčuľovania do roku 2020 , navrhol prehodnotiť uvedenú koncepciu a s ňou súvisiace Smernice
a poveriť Predsedníctvo SRZ s vypracovaním a schválením novej Koncepcie v súlade so schváleným
Zákonom o športe a nasledne upraviť všetky Smernice SRZ.
K bodu 8.
Predseda zväzu informoval prítomných s predloženým návrhom Zákona o športe, kde upozornil najmä na
skutočnosť , že zákon rieši to koho bude štát podporovať, čo je hlavne nevýhodné pre malé zväzy a môže sa

dotknúť aj SRZ, rieši informačný systém zväzu vo vzťahu k štátu , uzatváranie zmlúv so športovcami ,
evidenciu aktívnych klubov a športovcov
Uznesenie
Konferencia Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu :
A/ Schvaľuje
1. Správu o činnosti predsedníctva zväzu – bez pripomienok.
2. Správu o činnosti komisie short track – bez pripomienok.
3. Správu o činnosti komisie inline a long track – bez pripomienok.
4. Možnosť pričlenenia do SRZ športov Inline Alpin a Inline Hokej.
B/ Berie na vedomie :
1. Správy o hospodárení SRZ za rok 2014.
2. Správu o hospodárení za obdobie Január – Máj 2015.
A. Ukladá :

1.Prepracovať zameranie činnosti zväzu v súlade s novými úlohami vyplývajúcimi zo schváleného
zákona o športe a následnými predpismi.
Zodp.:predsedníctvo zväzu

Zapísala : Gabriel Marcin

Ján M a g d o š k o

predseda SRZ

