Zápis č.6
zo zasadnutia predsedníctva SRZ, konaného dňa 23.8.20162016
v Spišskej Novej Vsi

Prítomní: Ján Magdoško, Igor Bodó, Gabriel Marcin, Vojtech Karaba, Renáta Karabová,
Prizvaný : Matúš Užák – kontrolór zväzu.
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Kontrola plnenia úloh.
Informácia o záveroch kontroly Ministerstva financií. -predseda zväzu
Vyhodnotenie ME inline speed v dňoch 23.-30.7.2016, Heerde a Steenwijk, Holandsko - V.Karaba.
Informácia o pridelení štipendia ISU – predseda zväzu.
Vyhodnotenie Svetového pohára v Inline Alpin – Slalom vo Villablíno (ESP)-V.Kesely
Vyhodnotenie Majstrovstiev Slovenska v polmaratóne inline speed – V.Karaba.
Vyhodnotenie Majstrovstiev Slovenka in-line alpine konaných v Martine 6.8.2016 – V.Kesely.
Prerokovanie zaradenia skeboardingu , ako disciplíny na ZOH v Tokju 2024-predseda zväzu.
Vyhodnotenie čerpania rozpočtu jednotlivých sekcii – predseda zväzu.
Plán činnosti a rozpočtu do konca roka 2016 – V.Karaba.
Plán činnosti a rozpočtu do konca rpoka 2016 – I.Bodó.
Vyhodnotenie EP skupiny východ v inline speed -R.Karabová.
Prerokovanie stanoviska Hlavnej kontrolórky športu SR k stanovám SRZ – predseda zväzu.
Prerokovanie návrhu novelizácie Zákona č.440/2015 o športe – predseda zväzu.
Nominácia na 1.kolo Danubia series, Miercurea Ciuc, ROU - I. Bodó.
Nominácia na 2.kolo Danubia series, Benátky n. Jiz., CZE – I. Bodó.
Stanovenie ZCPM a talentovaných športovcov – V. Karaba, I.Bodo
Úhrada nákladov na školenie rozhodcov A. Valachová. – predseda
Nominácia na EYOF 2017 – predseda.
Rôzne.

PREJEDNANE ÚLOHY:
1. Kontrola plnenia úloh.











5/2016 : Pripraviť plán školenia podľa Vyhlášky č. 110/2016 MŠVVŠ SR o odbornej príprave
na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe.
- predbežné plnenie
15/2016 : Pripraviť plán činnosti sekcie short track na sezónu 2016/17 v súlade s kalendárom
ISU.
T: 30.4.2016 Z: Igor Bodó
16/2016 : Predložiť písomnú správu a vyúčtovanie na podujatiach uvedených v bodoch 4,5,6
a 7 tohto zápisu.
T: 24.6.2016 Zod.: R. Karabová / splnené
17/2016 : Predložiť návrh na nomináciu na ME inline v dňoch 23.-30.7.2016, Heerde
a Steenwijk, Holandsko.
T: 24.6.2016
Zod.:R. Karabová / splnené
18/2016: Pripraviť kritéria pre účasť na zimnom EYOF 2017 v Erzurume (11.2. – 18.2. 2017)
T: 30.6.2016 Zod.: I.Bodo.
19/2016: Predložiť Declaratión ISU.

T: 30.6.2016 Zod.: I.Bodo,/ splnené R. Karabová./nesplnené
20/2016: Predložiť Smernicu pre zriadenie ÚTM a Kritéria pre nominácie v jednotlivých
športových odvetviach.
T: 30.6.2016 Zod.: predseda zväzu.
 21/2016 : Zabezpečiť zverejnenie Propozícii Majstrovstiev Slovenska a Slovenského pohára
v short tracku na sezónu 2016/17
T: 30.7.2016 Zod.: I. Bodó.
K bodu 2.:
 predseda zväzu informoval o finančnej kontrole ÚVA Ministerstva financií a záveroch , ktoré
boli prijate na odstránenie nedostatkov.
K bodu 3:
 R. Karabová predložila správu o výsledkoch na ME
 neboli vznesené žiadne pripomienky
K bodu 4:
 predseda zväzu informoval o získaní športového štipendia pre z rozvojového programu ISU
pre Jakuba Klembaru vo výške 6 000,-USD.
K bodu 5 :
 V.Kesely zodpovedný za sekciu , predložil písomnú správu o účasti na poslednom
kole SP a celkovom poradí vo svetovom pohári.
 neboli vznesené pripomienky
K bodu 6:
 V. Karaba zodpovedný za inline speed, predložil vyhodnotenie pretekov konaných 13.8.2016
v Rajci.
 pripomienku vzniesol predseda zväzu, ktorý sa podujatia zúčastnil.
K bodu 7 :
 V. Kesely predložil písomnú správu, ktorá bola schválená bez pripomienok.
K bodu 8:
 predseda zväzu informoval o zaradení skatebordingu do programu OH v Tokiu 2020, ktorý je
športovým odvetvím v rámci medzinárodnej federácie FIRS, ktorej členom je SRZ a o
situácii v tomto športe na Slovensku.
K bodu 9:
 predseda zväzu predložil stav čerpania rozpočtu jednotlivých sekcii zväzu.
K bodu 10.
 V. Karaba predložil návrh činnosti long tracku do konca roka 2016,
 pripomienky vzniesli I. Bodo a predseda zväzu.
K bodu 11:
 I .Bodó predložil plán činnosti short tracku,
 pripomienky k nominácii na EP Danubia series a Svetového pohára vzniesli G. Marcin
a predseda zväzu
K bodu 12:
 R. Karabová predložila vyhodnotenie Európskeho pohára Inline Speed východnej skupiny,
ktorého sa zúčastnilo 9 pretekárov z klubov RKIC Košice, SC Košice a ŠKM Akademik
Prešov. V seriáli 4 pretekov si najlepšie viedla R. Karbová (RKIC), ktorá zvíťazila , Jakub
Klembara (RKIC) obsadil 2. miesto a Klaudia Dohaničová (SC Košice) 3. miesto
K bodu 13:
 predseda zväzu informoval o pripomienkach Hlavnej kontrolórky športu SR k stanovám
zväzu, ktoré boli zapracované do návrhu zmien stanov,
 predseda zväzu po konzultácii s MVVŠaŠ SR informoval o systéme uhrádzania členského a
navrhol aby členské príspevky boli 5,00 € pre každého športovca a 10,00 € na roka tým by
došlo k úprave uznesenia Konferencie a zosúladenia zo zákonom č.440/2015 o športe.
K bodu 14:
 predseda zväzu informoval o novelizácii Zákona 440/2015 o športe.
K bodu 15:
 predsedníctvo poverilo sekciu short tracku predložiť predsedovi zväzu nomináciu na I.kolo
EPJ Danubia v Rumunsku, po pretekoch STEZ CUP – Olympijské nádeje 27.-28.8.2016.


K bodu 16:
 predsedníctvo poverilo sekciu short tracku predložiť predsedovi zväzu nomináciu na 2.kolo
EPJ Danubia v Benátky n. Jiz., CZE , po pretekoch STEZ CUP – Olympijské nádeje 27.28.8.2016.
K bodu 17 :
 prerokovala sa novelizácia Smernice o pre zriaďovanie Útvarov talentovanej mládeže
v súlade so Zákonom 440/2015 o športe , ktorá zahŕňa aj ustanovenie talentovaných
športovcov v SRZ v súlade s uvedeným zákonom.
K bodu 18.
 prerokovala sa požiadavka ISU o úhradu časti nákladov na školenie rozhodcov pre A.
Valachovu.
K bodu 19:
 predseda zväzu predložil možnosť nominácie na EYOF v short tracku vo februári 2017
v Erzurum (TUR) pre dvoch chlapcov a dve dievčatá ročník narodenia 2000 – 2001.

C. Uznesenie:
Predsedníctvo SRZ :
I.
Schvaľuje :
1. Novelizáciu Smernice o ustanovení Útvarov talentovanej mládeže v SRZ.
2. Opatrenia predsedu zväzu, ktoré boli prijate na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole
ÚVA Ministerstva financií takto:

ŠKMA Prešov vrátenie neoprávneného výdavku za ubytovanie vo výške 144,00 €

Vrátenie zúčtovanej pokuty za vedenie motorového vozidla v Bielorusku R.
Vodičkom vo výške 200,00 €
3. Vyhodnotenie ME inline speed v dňoch 23.-30.7.2016, Heerde a Steenwijk, Holandsko.
4. Pridelene štipendia ISU pre Jakuba Klembaru vo výške 6 000,00 USD.
5. Vyhodnotenie Svetového pohára v Inline Alpin – Slalom vo Villablíno (ESP)
konaného 13.8.2016 :
6. Vyhodnotenie Majstrovstiev Slovenska v polmaratóne inline speed , konaných 13.8.2016
v Rajci..
7. Vyhodnotenie Majstrovstiev Slovenka in-line alpine konaných v Martine 6.8.2016.
8. Vyhodnotenie čerpania rozpočtu jednotlivých sekcii:
9. Plán činnosti a rozpočtu long tracku do konca roka 2016.
10. Plán činnosti a rozpočtu short tracku do konca roka 2016.
11. Úpravu členských príspevkov na rok 2016 takto:

5,00 € pre každého športovca registrovaného v ISŠ,

10,00 € pre športový klub registrovaný v ISŠ.na roka
12. Úhrada nákladov na školenie rozhodcov ISU pre A. Valachová vo výške 525.- USD.
13. Zriadenie ZCPM pre:

short track.

inline speed & long track.

II.

Ukladá :




22/2016 : Zverejniť na webe SRZ a zaslať príslušným klubom Smernicu o ustanovení Útvarov
talentovanej mládeže v SRZ.
T: 4.9.2016
Z: predseda zväzu
23/2016: Zabezpečiť využitie štipendia J. Klembaru na prípravu v long tracku.










T: do konca roka 2017
Z: R. Karabová
24/2016: Predložiť predsedovi zväzu návrh zabezpečenia A. Porubskej na Svetových
pohároch v roku 2016.
T: 4.9.2016
Z: I. Bodó.
25/2016 : Predložiť predsedovi zväzu nomináciu na preteky v short tracku 1. a 2.kolo Danubia
series.
T: podľa pozvánky na podujatie
Z: I. Bodó.
26/2016: Prípraviť návrh na nomináciu na EYOF 2017 v Erzurum .
T: podľa uznesenia SOV
Z: I. Bodó.
27/2016 : Pripraviť vyhodnotenie sezóny inline speed a návrh na súťaže v novej sezóne 2017.
T: najbližšie zasadnutie predsedníctva
Z: V. Karaba
28/2016 : Predložiť v súlade so Smernicou pre zriadenie ÚTM zloženie ZCPM pre short track
T: 4.9.2016
Z: I. Bodó
29/2016 :Predložiť v súlade so Smernicou pre zriadenie ÚTM zloženie ZCPM pre inline speed
& long track
T: 4.9.2016
Z: V Karaba

Zapísal . Gabriel Marcin

Ján Magdoško
predseda zväzu

