Zápis
z mimoriadnej Konferencie SRZ
konanej dňa 11. 12. 2016 /nedeľa/ o 11:00 hod v Hoteli PREVEZA v Spišskej Novej Vsi.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny.
Program :
1) Otvorenie rokovania Konferencie SRZ.
2) Schválenie pracovných komisií Konferencie (mandátová, návrhová ).
3) Správa mandátovej komisie.
4) Schválenie programu Konferencie.
5) Návrh zmeny Stanov SRZ.
6) Ukončenie činnosti riadnych členov.
7) Prijatie nových riadnych členov.
8) Štruktúra súťaží skejtbordovej sekcie.
9) Návrh Smernice pre platenie poplatkov.
10) Uznesenie .
11) Záver, ukončenie rokovania.
K bodu 1.
Konferenciu otvoril predseda zväzu, ktorý vyhlásil , že konferencia bola zvolaná v súlade so stanovami
SRZ a vysvetlil delegátom, že hlavným dôvodom konania tejto mimoriadnej konferencie sú pripomienky
Hlavnej kontrolórky športu SR k stanovám SRZ schválených konferenciou dňa 15.5.2016.
K bodu 2.
Delegátom bol predložený návrh na zloženie mandátovej a návrhovej komisie v zložení
1) Ján Šťastný – predseda,
2) Martina Karabová – člen,
3) Miroslav Smuda – člen
K bodu 3.
Predseda mandátovej komisie informoval delegátov o tom , že na konferenciu bolo pozvaných 26
delegátov za jednotlivé kluby. Z uvedeného počtu sa konferencie zúčastnilo 19 delegátov, čo je 73 %
a konštatoval , že konferencia je unášania schopná.
K bodu 4.
Jednotlivým riadnym členom SRZ bol s pozvánkou na konferenciu zaslaný návrh zmien Stanov SRZ , kde
boli vyznačené pripomienky Hlavnej kontrolórky športu SR a pripomienky členov predsedníctva SRZ.
Do doby konania konferencie nepredložil žiaden klub pripomienky.
Počas konania konferencie pripomienky vzniesli :
1) Prísediaci pri delegátovi ŠK Stepné kozy Šaľa p. Miškovič, položil otázku ,kto je kontrolór SRZ
a čo je jeho úlohou?
 predsedajúci vysvetlil , že náplň činnosti je uvedený v zákone o č.440/2015 o športe
a v Stanovách SRZ, na riadnej konferencii SRZ 15.5.2016 bol zvolený za kontrolóra
ekonomický inžinier Matúš Užák , dvojnásobný olympionik v short tracku a zároveň ho
predstavil.
2) J. Dohanič (SCS Košice ) chcel vedieť čo sa mysli pod pojmom mládež.
 predsedajúci mu odporučil preštudovať §3 odst. n ), zákona č.440/2015 o športe, kde je to
definované.
3) P. Mlynár ( ŠKP Vysoké Tatry ) pri doplňovaní čl. 4 bodu 16 odst a ), porušenie Antidopingových
pravidiel, upozornil všetky kluby na skutočnosť , že stanovy klubov v súlade so zákonom o športe
musia mať zadefinovaný Antidopingový kódex .
4) Predseda zväzu vyzval na diskusiu k návrhu čl. 5 bod 5.
 V. Kesely navrhol, aby sa uvedený článok a bod nemenili
- za jeho návrh hlasovalo 13 delegátov , 2 boli proti, 2 sa zdržali a 2 nehlasovali.
5) Predseda zväzu dôsledne upozornil na doplnenie ustanovenia čl.11 bodu 10 Stanov SRZ, ktoré
musí byť v súlade s § 19 bodom 1 odst. d.) , kde delegátom na konferenciu môže byť len

štatutárny organ športovej organizácie alebo ním písomne splnomocnená osoba ,ktoré je členom
klubu vedená v ISŠ.
K bodu 6.
Predseda zväzu vysvetlil dôvod návrhu na ukončenie členstva v SRZ klubov ŠK I-RS Bratislava a ŠK BSS
Bratislava, kde hlavným dôvodom je nereagovanie na výzvy zväzu pri plnení ustanovení zákona č.
440/2015 o športe a hlavne ustanovenia § 79 – 81.
K bodu 7.
Konferencii bol predložený návrh na prijatie za riadnych členov športových klubov, ktoré :
 vykonávajú športové odvetvie skejtbord, ktoré sa stalo olympijským športom na OH 2020,
z ktorých riadnu prihlášku s podpismi svojich členov predložil len ŠK Ťahanovská skate
crew Košice.
 individuálni členovia v športovom odvetví Inline freestyle L. Lacko -Bartošová a Pavel
Brezník (účastníci MS v Barcelone) založili športový klub Freeskate Nitra a požiadali za
prijatie za riadneho člena ako právnická osoba.
K bodu 8.
Z dôvodu neprihlásenia do zväzu minimálne troch klubov , nemohla byť vytvorená sekcia skatebordingu
a ani schválená ich štruktúra súťaži.
 spôsob fungovania a organizovania súťaží v skatebordingu vysvetlil zástupca
ŤSC Košice Juraj Tury, ktorý vysvetlil , že klub je schopný organizovať preteky
v rámci súťaže SRZ.
K bodu 9.
Predsedníctvo SRZ predložilo konferencii návrh Smernice o spôsobe uhrádzania a použitia členského
príspevku.
1) P. Mlynár (ŠKP Vysoké Tatry) navrhol, aby za individuálneho člena sa považoval športovec alebo
športový odborník , ktorý nie je členom športového klubu, čím by športovci klubov a športoví
odborníci neplatili zväzu ale len klubu a klub zaplatí zväzu členský poplatok 20,00 €.
 za návrh hlasovalo 19 delegátov t.j 100 %.

K bodu 10.
KONFERENCIA SRZ
A. SCHVAĽUJE:
1. Program Konferencie takto:
12) Otvorenie rokovania Konferencie SRZ.
13) Schválenie pracovných komisií Konferencie (mandátová, návrhová ).
14) Správa mandátovej komisie.
15) Schválenie programu Konferencie.
16) Návrh zmeny Stanov SRZ.
17) Ukončenie činnosti riadnych členov.
18) Prijatie nových riadnych členov.
19) Štruktúra súťaží skejtbordovej sekcie.
20) Návrh Smernice pre platenie poplatkov.
21) Uznesenie – návrhová komisia.
22) Záver, ukončenie rokovania.
 hlasovanie : 19 prítomných , 19 za – proti 0 – zdržal sa 0
2. Zloženie mandátovej a návrhovej komisie takto :
4) Ján Šťastný – predseda,
5) Martina Karabová – člen,
6) Miroslav Smuda – člen
 hlasovanie : 19 prítomných, 19za – 0 proti -0 zdržali sa.

3. Zmenu Stanov SRZ s pripomienkami :
1) Hlavnej kontrolórky športu SR - predloženými písomne
2) Predsedníctva SRZ - predloženými písomne
 hlasovanie : 19 prítomných, 15 za – 0 proti – 4 zdržali sa.
4. Ukončenie činnosti riadnych členov pre neplnenie povinnosti v súlade so zákonom 440/2015
o športe a Stanov SRZ:
1) ŠK I-RS Bratislava
 hlasovanie : prítomných 18, 13 za – 5 proti- 0 zdržali sa, 1 nehlasoval
2) ŠK BSS Bratislava
 hlasovanie : prítomných 18, 13 za – 2 proti – 3 zdržali sa, 1 nehlasoval.
5. Prijatie za nových riadnych členov športové subiekty :
1) Ťahanovská skate crew Košice
 hlasovanie : prítomných 19 , 18 za – 0 proti – 1 zdržal sa.
2) Freeskate klub Nitra
 hlasovanie : prítomných 19, 18 za- 0 proti – 1 zdržal sa.
6. Smernicu uhrádzania členských poplatkov a ich použitie.
 hlasovanie : prítomných 19, 19 za – 0 proti – 0 zdržalo sa.
B. NESCHVAĽUJE :
1. Prijatie za nových riadnych členov športové subjekty :
1) Asociácia skateborardingu SR
 hlasovanie : prítomných 19, 0 za – 18 proti – 1 zdržal sa.
2) Skateboardový klub Zvolen
 hlasovanie : prítomných 19, 0 za – 18 proti – 1 zdržal sa.
2. Vytvorenie skejtbordovej sekcie a štruktúru jej súťaží
 hlasovanie : prítomných 19, 0 za – 18 proti -1 zdržal sa.
C. BERIE NA VEDOMIE :
1. Správu mandátovej komisie , ktorá konštatovala , že konferencie sa zúčastnilo 19 delegátov z 26
pozvaných, čo je 73 % , čím sa Konferencia stala uznášania schopná.

KONFERENCIA UKLADÁ:
1. Zakomponovať schválené pripomienky do smerníc a predpisov SRZ.
Z: Predsedníctvo SRZ
T: priebežne
1. Zaregistrovať zmeny v Stanovách SRZ na Ministerstve vnútra SR.
Z: Predseda SRZ

T: 19.12.2016

V Spišskej Novej Vsi 11.12.2016
Zapísal za návrhovú komisiu :
Ján Šťastný – predseda
...................................
Ján Magdoško
predseda SRZ

