Zápis č.2
zo zasadnutia predsedníctva SRZ, konaného dňa 19.02.2017
v Spišskej Novej Vsi
Prítomní:
 Členovia predsedníctva : Ján Magdoško, Igor Bodó, Gabriel Marcin, Vojtech Karaba,
 Prizvaní: Renáta Karabová – tréner ZCPM inline, Oleksandr Myklukha – tréner short track.
Ján Šťastný-predseda PRK Prešov, Alica Porubská – pretekárka short tracku, Matúš Užák –kontrolór SRZ.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kontrola plnenia úloh - predseda
Prehodnotenie činnosti pretekárov ZCPM v short tracku- predseda
Príprava rozpočtu na rok 2017 – predseda.
Vyhodnotenie účasti na EYOF Erzurum 2017 – Bodó.
Vyhodnotenie účasti na Majstrovstvách sveta juniorov v shortracku 28.-30.1.2017 v Insbrucku – Myklukha.
Zabezpečenie účasti na Majstrovstvách sveta v short tracku Rotterdam 10.- 12.3.2017 – Bodó.
Účasť na pretekoch v short tracku Tisza cup Szeged 3.-5.3.2017 – Bodó.
Účasť vo finále EPJ v short tracku v Hasselt (BEL) 24.-26.3.2017 – Bodó.
Návrh plánu súťaží Inline speed na rok 2017- Karaba.
Návrh Nominačných kritérií pre Inline speed – Karaba.
Predloženie MŠVVaŠ SR kritérií, metodiky práce s mládežou a podujatí zväzu – predseda.
Účasť na Kongrese FIRS v Nanjing (China) 8. – 12.3.2017 – predseda
Prijatie Speedskating Bratislava za člena SRZ – predseda
Nákup nových matracov pre schort track – predseda
Návrh Zmluvy so športovými klubmi o refundácii nákladov na športovú činnosť - predseda
Prerokovanie Smernice o zdravotnom zabezpečení – predseda
Prerokovanie Smernice o evidencii zmlúv – predseda
Pravidla Inline Alpin- predseda
Návrh HNSF na program Danubia series
Rôzne.

PREJEDNANE ÚLOHY:
K bodu 1:
●
●

●

●

●

31/2016 : Prerokovať so zástupcami klubov skateboardu ich pôsobenie v SRZ.
T: 31.10.2016
Zodp.: predseda zväzu./ priebežné plnenie
40/2016 : Pripraviť smernicu SRZ v súlade so zákonom č.122/2013 Z.z o ochrane osobných
údajov.
T: 30.10.2016
Zodp.: predseda zväzu./ pripravuje sa návrh
46/2016: Zabezpečiť dohodu so Súkromným športovým gymnáziom ELBA Prešov o
prepožičanie ochranných matracov zo Spišskej Novej Vsi.
T: 25.11.2016
Zodp.:I. Bodó, G. Marcin / prebiehajú rokovania
47/2016: Dohodnúť so Súkromným športovým gymnáziom ELBA Prešov účasť trénera O.
Myklukha na tréningoch žiakov tejto školy s podmienkami uvedenými v bode uznesení č.10.
Z: 25.11.2016
Zodp.: I. Bodó / prebiehajú rokovania
49/2016: Prehodnotiť účasť na Svetových hrách v kolieskovom korčuľovaní na zasadnutí
predsedníctva v mesiaci december 2017
T: v texte
Zodp.: predseda / v riešení

●








50/2016: Predložiť prehodnotenie účasti delegáta SRZ na Kongrese FIRS v Nanjing (CHN)
8.-12.03.2017 na zasadnutí Predsedníctva v mesiaci december 2016.
T: v texte
Zodp.: predseda / nesplnené
52/2016 : Oznámiť predbežné prijatie Korčuliarskeho klubu Trnava za riadneho člena SRZ.
T: 10.1.2017
Z: predseda
53/2016: Pripraviť návrh súťaží v Inline speed pre rok 2017.
T: 15.1.2017
Z: R. Karabová/splnené
54/2016 : Pripraviť nominačné kritéria pre Inline speed a Speed skating.
T: 15.1.2017
Z: R.Karabová /splnené
1/2017: V súlade s pripomienkami členov predsedníctva, prepracovať plán súťaží Inline speed
na rok 2017.
T 10.2.2017
Zodp. V. Karaba
3/2017: Požiadať TSC Košice o predloženie plánu činnosti pretekára skeboardingu R. Turyho.
T: 31.1.2017
Zodp.: predseda zväzu

K bodu 2:
Prehodnotenie činnosti pretekárov ZCPM v short tracku , kde:
 predseda zväzu a tréner reprezentácie vyslovili nespokojnosť s prístupom pretekárov A.
Porubskej, O. Ringera a M. Čuju na MSJ v Innsbrucku k P. Rusnákovej po výsledku na 1 500
m.
 predseda zväzu žiadal predsedu PRK Prešov o vysvetlenie , prečo musel odhlásiť z pretekov na
Danubia series v Záhrebe pretekárov ich klubu O. Ringera, M. Marcina a P. Veličku.
 Predseda PRK Prešov informoval prítomných , že za svoje správanie sa uvedení pretekári PRK
Prešov ospravedlnia.
 zástupca klubu ŠK STEZ Spišská Nová Ves I. Bodó informoval prítomných so stanoviskom
klubu k M. Čujovi.

K bodu 3:
Predseda zväzu informoval o príprave rozpočtu na rok 2017, vzhľadom na podpísanie zmluvy zo strany
Ministerstva až 8.2.2017 , prebiehajú rokovania s jednotlivými športovými odvetviami a rozpočet bude
predložený až na najbližšom zasadnutí.
K bodu4:
Vyhodnotenie účasti na EYOF Erzurum 2017 predviedol I. Bodó, ktorý konštatoval , že cieľ aspoň
jedná účasť vo finále sa nepodarilo splniť a výsledok zodpovedal súčasným možnostiam oboch
pretekárok.
K bodu 5 :
Vyhodnotenie účasti na Majstrovstvách sveta juniorov v shortracku 28.-30.1.2017 v Insbrucku predložil
tréner O. Myklukha , ktorý vyslovil spokojnosť s P. Rusnákovou, čiastočne s E. Želinskou a absolútne
sklamali A. Porubská, O. Ringer a M. Čuja.
K bodu 6:
Návrh účasti na Majstrovstvách sveta v short tracku, Rotterdam 10.- 12.3.2017 predložil I. Bodó, ktorý
vzhľadom na súčasnú situáciu navrhol A. Porubskú ŠKP) V. Tatry v kategórii žien a v kategórii mužov
M. Filip (SC Košice).
K bodu 7 :
Nomináciu ZCPM na preteky v short tracku Tisza cup Szeged 3.-5.3.2017 predložil I. Bodó. Navrhol
doplniť ju o Filipa Spišáka, ktorý sa pravdepodobne prebojoval do Finále EPJ.

K bodu 8 :
Predbežné neoficiálne výsledky Danubia series a predbežnú nomináciu na finále EPJ v short tracku
v Hasselt (BEL) 24.-26.3.2017 podľa celkových výsledkov Danubia Series predložil I. Bodó.
 pripomienku vzniesol predseda zväzu , nesúhlasil s nomináciou pretekára ŠKMA Prešov
Spišáka Filipa z dôvodu jeho postupu iba z dôvodu neúčasti jak slovenských, tak aj
zahraničných pretekárov.
 hlasovanie : za 1, proti 3, zdržal sa 0.
K bodu 9.
Konečný návrh plánu súťaží Inline speed na rok 2017 predložil V. Karaba. Plán bude schválený po
prerokovaní v Sekcii inline speed.
K bodu 10:
Návrh Nominačných kritérií pre Inline speed predložil V. Karaba.
K bodu 11.
Znenie Zmluvy s MŠVVaŠ SR predložil predseda zväzu, kde upozornil na ustanovenie čl.5 odst.1,
ktorý znie:
 Príspevok je Prijímateľ povinný použiť na plnenie verejného záujmu v športe definovaného v
§ 2 Zákona o športe. Za účelom napĺňania verejného záujmu v športe je Prijímateľ povinný
vypracovať a predložiť Poskytovateľovi v lehote do 30.06.2017
a) kritériá na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s talentovanou mládežou pre
daný šport,
b) zoznam významných alebo iných medzinárodných podujatí, ktoré Prijímateľ organizuje v
roku 2017 a o organizovanie, ktorých sa uchádza alebo už má pridelené na najbližšie dva roky.
K bodu 12.
Prejednala sa účasť na Kongrese FIRS v Nanjing (China) 8. – 12.3.2017.
K bodu 13.
Predseda zväzu predložil žiadosť o prijatie Speedskating Bratislava o.z za člena SRZ .
K bodu 14.
Prejednala sa forma nákupu nových matracov pre short track v súlade so Zákonom o verejnom
obstarávaní.
K bodu 15.
Predseda zväzu predložil návrh Zmluvy so športovými klubmi o refundácii nákladov na športovú
činnosť , ktoré splnili podmienku §69 odst. 5 písm.a) Zákona o športe k 1.1.2017.
K bodu 16.
Predseda zväzu predložil V zmysle §15 Zákona č.440/2015 Z.z. o športe návrh Smernice o zdravotnom
zabezpečení.
K bodu 17.
Predseda zväzu poukázal na skutočnosť, že SRZ je povinný podľa § 17, ods. 2, pís. c) Zákona o športe
evidovať zmluvy uzatvorené športovou organizáciou, ktorá je členom SRZ a uzatvorila so športovcom
zmluvu. Z uvedeného dôvodu predložil návrh Smernice o evidencii zmlúv .

K bodu 18.
Sekcia Inline Alpin predložila návrh Súťažných pravidiel pre túto sekciu.
K bodu 19.
Predseda zväzu predložil návrh Maďarskej federácie na konanie rozvojového programu ISU a pretekov
Danubia series.

C. Uznesenie:
Predsedníctvo SRZ :
I.
Schvaľuje :
1. Účasť na Majstrovstvách sveta v short tracku, Rotterdam 10.- 12.3.2017 A. Porubskú (ŠKP V.
Tatry) v kategórii žien a v kategórii mužov M. Filip (SC Košice).
2. Nomináciu ZCPM na preteky v short tracku Tisza cup Szeged 3.-5.3.2017 takto :
 športovci : Emma Hympánová, Alexandra Hympánová, Filip Spišák (ŠKMA Prešov),
Ema Trusová, Sandra Trusová (PRK Prešov), Lucia Filipová, Petra Rusnáková (ŠK STEZ Spišská
Nová Ves).
 tréner : O. Myklukha.
 vedúci: I. Bodó.
3. Predbežné neoficiálne výsledky Danubia series a predbežnú nomináciu na finále EPJ v short tracku
v Hasselt (BEL) 24.-26.3.2017 podľa celkových výsledkov Danubia Series takto :
 športovci : Emma Hympánová, Alexandra Hympánová, Filip Spišák (ŠKMA Prešov),
Sandra Trusová (PRK Prešov), Lucia Filipová, Petra Rusnáková (ŠK STEZ Spišská Nová
Ves), Alica Porubská (ŠKP V. Tatry)
 tréner : O. Myklukha.
 vedúci : I. Bodó.
4. Nominačné kritériá pre Inline speed.
5. Účasť na Kongrese FIRS v Nanjing (China) 8. – 12.3.2017 predsedu zväzu a tlmočníka.
6. Žiadosť o prijatie Speedskating Bratislava o.z za člena SRZ.
7. Súťažné pravidlá pre sekciu Inline Alpin.
8. Znenie zmluvy so športovými klubmi o refundácii nákladov na športovú činnosť , ktoré splnili
podmienku §69 odst. 5 písm.a) Zákona o športe k 1.1.2017.
9. V súlade s §15 Zákona č.440/2015 Z.z. o športe „ Smernicu o zdravotnom zabezpečení“.
10. V súlade § 17, ods. 2, pís. c) Zákona o športe „ Smernicu o evidovaní zmluvy uzatvorenej
športovou organizáciou, ktorá je členom SRZ so športovcom“.

II.

Berie na vedomie :
1. Prípravu rozpočtu na rok 2017.
2. Vyhodnotenie účasti na EYOF Erzurum 2017.
3. Vyhodnotenie účasti na Majstrovstvách sveta juniorov v short tracku 28.-30.1.2017 v Insbrucku.

III.

Ukladá :
 5/2017: Prehodnotiť opodstatnenosť činnosti ZCPM v short tracku v sezóne 2017/18.
T : konferencia SRZ
Zodp. I. Bodó.
• 6/2017: Nákup nových matracov pre short track v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
T: jún 2017
Zodp. I. Bodó.
 7/2017: Pripraviť rozpočet na rok 2017.
T: najbližšie zasadnutie
Zodp. predseda
 8/2017: Vypracovať a predložiť Ministerstvu ŠVVaŠ SR :

a) kritériá na identifikáciu športových talentov a metodiku práce s talentovanou mládežou pre
daný šport,
b) zoznam významných alebo iných medzinárodných podujatí, ktoré organizuje SRZ v
roku 2017 a o organizovanie ktorých sa uchádza alebo už má pridelené na najbližšie dva roky.
T: 30.6.2017
Zodp. predseda

Zápis prejednaný a pripomienkovaný členmi Predsedníctva emailom.

Zapísal : Gabriel Marcin
Ján Magdoško
predseda zväzu

