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Zápis zo zasadnutia Rady SZMP č.1/2017,  zo dňa 11.02.2017 – Banská Bystrica 

Prítomní: D. Poláček ml., Dr. V. Miller, Dr. L. Kršňáková,  Ing. V. Rengevič, Ing. J. Szalay PhD, 

JUDr. Ľ. Beňo,    D. Poláček st. 

Ospravedlnení: V. Paulik, J. Szalay ml., T. Doležel    

Začiatok: 9:00  Koniec: 14:00         

 

Bod 1.: Otvorenie a schválenie programu 

  

Rokovanie otvoril predseda p. D. Poláček ml.. Konštatoval, že Rada SZMP je uznášania schopná ( 5 

prítomných členov z 8 členov Rady SZMP). Po schválení programu rokovania, podľa pozvánky, bez 

doplňujúcich a pozmeňujúcich bodov, rokovanie pokračovalo podľa nasledujúcich bodov. 

     

 

Bod 2.: Kontrola zápisu a informácie 

 

- Úlohy z predchádzajúceho zápisu splnené 

- Informácie: 

- Zástupcovia SZMP, kontrolór a gen. sekretár sa zúčastnili porady s hlavným kontrolórom 

športu ohľadne súladu stanov SZMP so zákonom č. 440/2015. Rada SZMP obratom poslala 

hl. kontrolórovi športu navrhované zmeny v stanovách, ktoré vyplynuli z porady. Zmeny budú 

predložené na prerokovanie zmeny stanov na konferencii SZMP a po schválení zapracované 

do stanov SZMP.  Z: Rada SZMP  T: 11.03.2017  

- Dňa 14.02.2017 sa gen. sekretár a kontrolór SZMP zúčastnia na porade ohľadne používania 

a účtovania štátnej dotácie, oprávnené a neoprávnené výdavky.    

  Z: gen. sekretár a kontrolór SZMP   T: 14.02.2017 

- Dotačná zmluva poslaná zo strany MŠVVaŠ SR bola Radou SZMP schválená a podpísaná 

štatutárom SZMP. Na základe dotačnej zmluvy pre SZMP v celkovej výške dotácie 120.591,- 

EUR pre rok 2017, bola poukázaná SZMP na dotačný účet prvá splátka vo výške 25% z tejto 

výšky dotácie k 5.02.2017 

- p. Dr. Vladimír Miller bol schválený UIPM na post člena tech. komisie UIPM pre obdobie 

2017- 2020 

        

Bod 3.: Plán hlavných úloh reprezentácie na rok 2017 

 

- Rada schvaľuje návrh športového riaditeľa na plán akcií reprezentácie na I. polrok 2017 (do 

31.07.2017) predložený na Rade. Poveruje športového riaditeľa jeho zverejnením na web 

stránke SZMP v sekcii – reprezentácia.  Z.: športový riaditeľ T.: do 20.02.2017 

- Rada schvaľuje navrhnuté zmeny v kalendári SZMP pre sezónu 2017 nasledovne: 

- M-SR v biathle z 22.05.2017 na 3. alebo 10.06. (spresní organizátor – ŠK Raja BB) 

- Preteky Sl. pohára dňa 17.06.2017 budú zároveň M-SR pre kat. 18,16,14 a 12 roční 

- Doplňuje preteky pohára mládeže o štart 30.09.2017, Cena Bystřice – Bystřice nad Olší – ČR 

- Preteky Sl. pohára sa budú 14.10.2017 konať v Liptovskom Mikuláši (organizátor ŠK Grafon) 

- Preteky finále Sl. pohára sa budú konať 4.11.2017 v Banskej Bystrici (organizátor ŠK MP BB) 

- UIPM navrhuje konanie univerzitných majstrovstiev sveta v MP v termíne 29.6. – 1.7.2017 

v nemeckom Darmstadte. Termín konania podujatia bude spresnený na zasadnutí tech. 

komisie UIPM. SZMP má záujem o účasť, o zasadnutí TK UIPM a prípadnom schválení tohto 

podujatia, bude po jej konaní informovať Dr. V. Miller. 
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Bod 4.: Príprava konferencie SZMP 

 

           Rada schvaľuje termín konferencie na 11.03.2017 v Banskej Bystrici 

- Rada schvaľuje jednohlasne kľúč delegátov na konferenciu v súlade s predpismi na základe 

zohľadnenia územného princípu, členskej základne, výsledkov a so zastúpením zvolených 

zástupcov záujmových skupín nasledovne: 

- ŠK Alfa Sport Bratislava 1 hlas 

- TJ STU Bratislava oddiel MP 1 hlas 

- BAMPC Slovakia Bratislava 2 hlasy 

- ŠK Mladosť MP Bratislava 1 hlas 

- ŠK Vega Bernolákovo  1 hlas 

- ŠK Raja Banská Bystrica 2 hlasy 

- ŠK MP Banská Bystrica  2 hlasy 

- VŠC Dukla Banská Bystrica 3 hlasy 

- ŠK Grafon Liptovský Mikuláš 2 hlasy 

- Zástupca šport. odborníkov 1 hlas 

- Zástupca pretekárov  1 hlas 

- Rada SZMP upozorňuje všetky uvedené subjekty, že sú povinné najneskôr 7 dní pred konaním 

konferencie písomne doručiť na sekretariát SZMP mená nimi zvolených delegátov, prípadne 

ich náhradníkov, zastupujúcich ich subjekt na konferencii SZMP. Zároveň, v prípade návrhov 

kandidátov do funkcií v SZMP, sú tak isto povinní zaslať ich kandidatúru menovite a to tak 

isto 7 dní pred dátumom konania konferencie. 

- Rada SZMP schvaľuje program konferencie: 

- 1. Otvorenie 

- 2. Schválenie programu, prípadné jeho zmeny, alebo doplnenia 

- 3. Schválenie rokovacieho, volebného poriadku 

- 4. Schválenie pracovných komisií 

- 5. Správa predsedu SZMP 

- 6. Správa o činnosti a ekonomike SZMP – výročná správa 

- 7. Správa kontrolóra SZMP 

- 8. Diskusia 

- 9. Informácia volebnej komisie 

- 10. Voľby 

- 11. Úprava stanov SZMP 

- 12. Rôzne 

- 13. Správa návrhovej komisie 

- 14. Schválenie uznesení 

- 15. Záver 

- Rada ďalej schvaľuje, že súčasťou pozvánky budú delegačné lístky, kandidačné lístky, návrh 

úpravy stanov SZMP. Rada poveruje sekretariát SZMP rozposlaním pozvánok a príloh na 

konferenciu uvedeným subjektom.    Z: sekretár SZMP      T: do 25.02.2017 
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Bod 5.: Rôzne 

 

- Rada po diskusii ohľadne rozdelenia vekových kategórií, podobu ich súťaží a bodovania 

navrhuje použiť tabuľky, ktoré používa český zväz MP. Tabuľky do podoby potreby pre 

SZMP spracuje p. V. Rengevič a predloží na posúdenie členom Rady SZMP. Konečná podoba 

súťaží mládeže bude schválená na konferencii SZMP, 11.03.2017.  

Z: Ing. V. Rengevič                T: do konferencie SZMP 

- Rada po diskusii navrhuje prekonzultovať s partnermi (ČR, Maďarsko, Rakúsko) naše ďalšie 

účinkovanie na pretekoch Dunajského pohára a pretekoch OH nádejí 

Z.: reprezentačný tréner, športový riaditeľ  T.: priebežne 

- Rada SZMP poveruje predsedu SZMP pripraviť ocenenia k životným jubileám pre pp. 

Novotného, Bőmchesa, Millera 

Z.: predseda SZMP T.: priebežne 

- Rada SZMP schvaľuje štatút reprezentanta s doplnením o možnosť uzavretia zmluvných 

vzťahov reprezentanta so SZMP. Štatút bude zverejnený na stránke SZMP v sekcie 

reprezentácia. Reprezentanti SZMP, ktorí sa chcú zúčastniť reprezentačných akcií, budú 

musieť podpísať štatút reprezentanta.  Z: športový riaditeľ T: 25.02.2017 

- Rada schvaľuje návrh predsedu a reprezentačného trénera SZMP aby sa uskutočnilo ocenenie 

najúspešnejšieho pretekára sezóny 2016 a  ocenenie pretekára za príkladný prístup k súťaženiu 

a príprave.      Z: predseda SZMP  T:  určí predseda SZMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici : 11.02.2017 

zapísal: D. Poláček st.     overil: D. Poláček ml.  

              


