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Zápis zo zasadnutia Rady SZMP č.1/2018,  zo dňa 03.02.2018 – Bratislava 

Prítomní: D. Poláček ml., T. Doležel, Dr. V. Miller,  Dr. L. Kršňáková,  Ing. V. Rengevič, Ján Szalay, 

Ing. J. Szalay PhD,   D. Poláček st. 

Ospravedlnení:  Mgr. M. Doleželová 

Začiatok: 10:00  Koniec: 14:00         

 

Bod 1.: Otvorenie a schválenie programu 

  

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

schopná    ( 6 prítomní členovia  zo 7 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 

 

- Školenie trénerov a športových odborníkov v spolupráci s ČSMP; sa uskutočnilo v januári 

2018 v Prahe, účastníci predložia potvrdenia o absolvovaní školenia a získanej kvalifikácii. 

Následne budú zapísaní do registra športových odborníkov SZMP a ISŠ 

- Trvá vyhotovenie propagačných materiálov k propagácii SZMP na domácich podujatiach 

 Z: sekretariát SZMP a V. Rengevič   T: do 1. kola Sl. pohára 

- Ostatné úlohy z predchádzajúceho zápisu datované k termínu zasadnutia splnené 

- Informácie: 

- SOV ; uskutočnilo sa 53. VZ SOV. Delegátom za SZMP bol D. Poláček st.. Informoval 

o obsahu VZ SOV. Hlavným bodom bolo schválenie účastníkov ZOH 2018. V správe 

prezidenta SOV odznelo, že na najbližšom zasadnutí VZ SOV, cca v apríli 2018, bude 

predložená pracovná verzia stanov navrhovanej strešnej organizácie. D. Poláček st. upozornil 

členov Rady SZMP, aby SZMP podrobne venoval pozornosť v navrhovaných stanovách tejto 

organizácie najmä tomu, aby sa neobmedzili práva športových zväzov dané zákonom o športe 

a aby hlavným zameraním strešnej organizácie boli servisné služby, najmä v právnej 

oblasti, administratíve a v účtovníctve, čo neúmerne zaťažuje malé športy a nemajú zo zákona 

dostatok prostriedkov na tieto činnosti. 

  Z: členovia Rady SZMP  T: do Konferencie SZMP 2018 

- SOV informoval o možnosti podať návrhy na ocenenia fair play. Na sekretariát SZMP bol 

doručený od klubov SZMP jeden návrh, od klubu BA M.P.C. Slovakia BA na ocenenie,  pre 

p. P. Kurhajca, in memoriam, za príkladný čin v duchu fair play. Komisia SOV informovala 

SZMP, že ocenenie takéhoto typu sa udeľuje len žijúcim osobnostiam a in mem. len vo 

výnimočných prípadoch a hlavne úspešným olympionikom. Preto ocenenie pre p. P. Kurhajca 

neschválila. 

- Gen. sekretár informoval, že bola  podaná žiadosť o štátny príspevok na šport pre športové 

zväzy na rok 2018. Žiadosti bolo kladne vyhovené a pre SZMP bol schválený príspevok vo 

výške 133 540,- EUR. Dotačná zmluva bude uverejnená na web stránke SZMP. Rada SZMP 

upozorňuje kluby, aby venovali pozornosť tej časti zmluvy, kde je špecifikácia príspevku 

a príloha č. 1 – Oprávnené výdavky podľa účelu. Je to dôležité z toho dôvodu, že doklady, 

ktoré nebudú spĺňať podmienky týchto častí zmluvy, nemôžu byť zo štátnych prostriedkov 

uhradené. 

  Z: gen. sekretár SZMP   T: do 28.02.2018 
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- Kontrolór SZMP, J. Szalay st., informoval, že úspešne absolvoval skúšky kontrolóra 

športového zväzu, ktoré pre nás vyplynuli zo zákona o športe a od hlavného kontrolóra športu 

dostal menovací dekrét. SZMP týmto splnil všetky zákonné podmienky pre uznanie a činnosť 

športového zväzu. D. Poláček st. upozornil na fakt, že by bolo vhodné, ak by aj niekto ďalší 

absolvoval skúšky kontrolóra a bol menovaný, aby nenastala skutočnosť, že SZMP nebude 

mať kontrolóra a zo zákona môže byť SZMP pozastavená činnosť na určité obdobie. Rada 

navrhuje prorokovať túto situáciu na Konferencii SZMP v apríli 2018.  

- UIPM poslala list ohľadne možnej kandidatúry na organizáciu podujatí uvedených v liste pre 

roky 2019 a 2020. Termín poslania žiadostí o pridelenie uvedených podujatí je do 30.06.2018. 

Rada SZMP odporúča zvážiť prípadnú možnosť usporiadať niektoré z uvedených podujatí do 

konferencie SZMP 2018, kde budú predložené prípadné návrhy. 

- V. Miller informoval o Kongrese UIPM a prvom rozšírenom zasadnutí tech. komisie UIPM. 

Na kongrese bol schválený nový antidopingový program UIPM. Ďalej sa riešil problém mix 

štafiet v programe OH. Bolo konštatované, že je potrebné zvýšiť účasť v mix štafetách na SP. 

Je ešte šanca schváliť mix štafety do programu OH, lebo ďalšie zasadnutie MOV bude 

schvaľovať program disciplín jednotlivých športov na OH. Kongres schválil, že od roku 2020 

sa bude kongres UIPM konať každé dva roky. Uvažuje sa o „pevných“ miestach pre 

organizovanie MS, striedali by sa max na troch miestach, o organizovaní halových MS a od 

roku 2019 v Budapešti sa budú konať MS v laser run spoločne pre všetky kategórie. 

Tech. komisia na svojom zasadnutí sa zaoberala potrebou navrhnúť program revitalizácie 

malých krajín formou dotačnej pomoci. Navrhuje organizovať MS aj pre kategóriu U17, 

rozšíriť program akademických MS o súťaž štafiet zložených tak, že by člen družstva 

absolvoval len jednu disciplínu a výsledok by bol súčet výkonov. Ďalej TK UIPM spresnila 

výklad pravidiel, najmä časť o tom, ako sa určuje výsledok družstva. Prvoradý je počet členov 

družstva vo finálovej časti súťaže, ďalej sa uprednostňuje výsledok dosiahnutý vo finále. 

 

        

Bod 3.:  Kalendár SZMP na rok 2018 

 

- Rada SZMP na základe predložených návrhov upravuje súťažný kalendár SZMP. Schválený 

kalendár je prílohou zápisu a nachádza sa na web stránke SZMP. Rada navrhuje doplniť 

a schváliť na konferencii SZMP 2018 nasledovné: 

- M – SR v biathle ( termín a miesto), navrhnú tréneri mládeže 

- Doplniť kalendár o testy mládeže, termín 17.03.2017, miesto B. Bytrica 

- M – SR seniorov a juniorov preložiť z tech. príčin (rekoštrukcia kolbiska) z B. Bystrice do L.  

 Z: predseda SZMP a gen. sekretár   T: priebežne 

 

Bod 4.: Návrh činnosti RD na I. polrok 2018 , seniori, juniori a mládež 

 

- Reprezentačný tréner, p. D. Poláček ml., informoval o návrhu, ktorý prekonzultoval so 

športovým riaditeľom SZMP o účasti a činnosti RD seniori, juniori na I. polrok 2018. 

Vyhodnotil doterajšiu prípravu A. Lichancovej, ktorá sa zúčastnila bez problémov celého 

doterajšieho programu a je zdravotne v poriadku. Čo sa týka F. Lichanca, mal dlhodobý 

problém so zápalom achilovej šľachy. Od začiatku roku 2018 by mal byť podľa lekárov 

v poriadku. Napriek snahe trénera o komunikáciu s ním sa stále nezúčastňuje v požadovanej 

miere tréningového procesu a dostatočne nekomunikuje. Preto repre tréner navrhuje jeho 

zotrvanie v RD a v Dukle len do konca jarnej prípravy a povinným absolvovaním testov. Ak 

nepreukáže potrebnú aktivitu a výsledky, bude z RD vyradený. 
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- O príprave Jána Szalay informoval D. Poláček st.. Od jesene 2017 sa J. Szalay pripravuje na 

základe jeho žiadosti a žiadosti klubu BA M.P.C. Slovakia Bratislava a uzatvorenej zmluvy o 

príprave v Maďarsku, v klube Honvéd Budapešť. Príprava v Maďarsku mu bola schválená 

hlavne preto, že v Bratislave trénuje sám a nie je možné až tak kvalitne zabezpečiť tréning 

šermu a jazdy ako má v Maďarsku. Doma sa pripravuje iba v prípade plnenia si študijných 

povinností vyplývajúcich z individuálneho študijného plánu. Nakoľko tréningový obsah 

a zloženie tréningov v Maďarsku nie je v súlade s mojou predstavou (podľa môjho názoru, je 

zbytočne veľká pozornosť venovaná objemu plávania, pričom hlavným problémom J. Szalaya 

je laser run a najmä beh), tak som mu odporučil čo najväčší objem tréningov absolvovať 

v Maďarsku a v prípade tréningu v Bratislave, zabezpečiť si tréningový plán od trénerov 

v Maďarsku, aby bola zaručená plynulosť prípravy. V súčasnom období je J. Szalay mimo 

tréningového zaťaženia z dôvodu choroby už cca tri týždne, preto je potrebné doriešiť, ako 

bude jeho príprava pokračovať ďalej. 

J. Szalay povedal, že tréningy a príprava v Maďarsku mu vyhovuje, je preň motivačné 

trénovať v skupine a keď je v Bratislave, tak má niekedy problém absolvovať predpísané 

tréningy hlavne preto, že mu chýba tréningová skupina a jej motivácia. Ďalej povedal, že je 

v kontakte s trénermi v Maďarsku, informoval ich o svojom zdravotnom stave. Môže sa, keď 

mu to dovolí zdravotný stav, zapojiť do tréningu v Maďarsku, ktorý bude upravený na jeho 

možnosti a súčasný stav. 

Juraj Szalay st. povedal, že sa zúčastnil niektorých tréningov v Maďarsku. Tieto sú vysokej 

kvality a intenzity. Pretekári skupiny, v ktorej Janko trénuje, na medz. pretekoch v januári 

v Budapešti dosiahli zaujímavé výsledky a bol by predpoklad, keby bol Janko zdravý, že by 

zaznamenal podobný progres výkonnosti. 

- Rada SZMP odporúča pokračovať v príprave J. Szalaya v Maďarsku, na jeho žiadosť. 

Potrebné je však stanoviť po dohovore s maďarskou stranou preteky, na ktorých bude overená 

výkonnosť pretekára a opodstatnenosť jeho ďalšej prípravy v zahraničí.  

  Z: športový riaditeľ SZMP   T: 15.02.2018 

-  Repre tréner navrhuje účasť reprezentácie týchto kategórií (seniori, juniori, mládež) na 

testoch 19.2. v Prahe, ČR, na pretekoch Polského pohára č. 2, 28. – 30.3. v Drzónkowe, 

Poľsko, pre juniorov Mem. M. Kadleca v Prahe, 29. – 30.4.2018 (iba A. Lichancová), na SP 

v Kecskeméte, Maďarsko, 3. – 7.5.2018, na SP v Sofii, 25. – 30.5.2018 (len J. Szalay), na 

MEJ v Barcelone, 17. – 20.6.2018 (len A. Lichancová), na akadem. MS v Budapešti, 4. – 

8.7.2018 ( zdôvodu vekového obmedzenia len A. Lichancová a F. Lichanec), na ME seniorov 

v Székesfehérvári, 17. – 22.7.2018 (A. Lichancová, J. Szalay a F. Lichanec), účasť na MS 

seniorov v Mexiku zvážiť podľa predchádzajúcej výkonnosti a zúčastniť sa ME do 24 rokov 

v Drzónkowe, 18. – 22.9.2018 (A. Lichancová, F. Lichanec). 

  

- Tréneri mládeže (T. Doležel a V. Rengevič) informovali Radu SZMP o stave prípravy 

mládežníckych družstiev. Príprava prebieha zatiaľ bez väčších problémov. Zdravotné 

problémy má iba V. Bučeková. Záujem vrátiť sa k MP prejavila E. Slančíková. V týždni od 

29.01. do 4.02.2018 sa mládežníci zúčastnili na spoločnej príprave v L. Mikuláši. Prípravu 

mládežníckej reprezentácie chcú smerovať hlavne k ME pre kat. U19 a U17. V príprave sa 

zamerajú na väčší podiel spoločnej prípravy doma ( v L. Mikuláši alebo v B. Bystrici). Hlavné 

nedostatky vidia predovšetkým v materiálnom vybavení pre šermiarsku disciplínu 

a jednotnom reprezentačnom oblečení. 
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Bod 5.: Návrh rozpočtu SZMP pre rok 2018    

             

- Rada SZMP odporúča pripraviť rozpočet pre rok 2018, ktorý bude vychádzať zo špecifikácie 

použitia príspevku SZMP podľa dotačnej zmluvy tak, aby zabezpečil minimálne čiastky 

určené zmluvou pre schválené 4 oblasti – činnosť SZMP, činnosť reprezentácie, činnosť 

klubov s mládežou do 23 rokov a činnosť talentovanej mládeže. Návrh rozpočtu, na základe 

podkladov zaslaných trénermi, pripraví gen. sekretár SZMP a následne Rada SZMP odporučí 

návrh na schválenie konferencii SZMP. 

    Z: gen. sekretár SZMP   T: 17.03.2018 

 

Bod 7.: Konferencia SZMP pre rok 2018    

 

- Rada SZMP schvaľuje termín konania konferencie SZMP na 13.04.2018 v Banskej Bystrici 

o 15:00 hod.. Podľa stanoveného kľúča je zastúpenie delegátov nasledovné – ŠK Alfa Sport 

BA, ŠK Mladosť MP BA, ŠK Vega Bernolákovo a Slávia STU BA MP po 1 delegátovi; kluby 

BA M.P.C. Slovakia BA, ŠK Raja BB, ŠK BB MP, oz. Dukla BB, ŠK Grafon LM po 2 

delegátoch, po 1 delegátovi (zástupca pretekárov, zástupca záujm. skup.). Rada SZMP 

poveruje sekretariát zabezpečením konferencie SZMP podľa zákona a stanov SZMP. 

      Z: gen. sekretár SZMP   T: 13.02.2018 

 

Bod 8.: Registrácia v SZMP pre rok 2018    

 

- Rada SZMP schvaľuje pravidlá registrácie pre rok 2018 (termíny, výška členských 

príspevkov, registračné formuláre) v podobe akej boli pre rok 2017. Pravidlá registrácie, 

informácie a formuláre sú na web stránke SZMP a budú poslané aj každému klubu 

registrovanému v roku 2017 v SZMP. Rada SZMP odporúča klubom dôsledne kontrolovať 

a pravdivo vypĺňať registračné formuláre, aby pre chyby neboli ISŠ zbytočne naši členovia 

vyradení z evidencie v SZMP. 

         Z: gen. sekretár SZMP   T: 13.02.2018 

 

Bod 9.: Rôzne 

 

- Kontrolór SZMP, Ju. Szalay st., požiadal Radu SZMP, aby sa vyjadrila k zákonným náhradám 

kontrolóra športového zväzu. Rada SZMP navrhuje zaoberať sa týmto bodom na konferencii 

SZMP, nakoľko to je úlohou najvyššieho riadiaceho orgánu SZMP 

- SZMP oslovila STVaR, regionálna časť B. Bystrica, s ponukou v cene 3.000,- EUR za 

vypracovanie niekoľko minútového propagačného filmu. L. Kršňáková informovala, že 

v regionálnych médiách je tiež takáto ponuka, ale za podstatne nižšiu cenu, cca 200 – 300,- 

EUR. Rada poveruje L. Kršňákovú preverením týchto možností. 

           Z: L. Kršňáková   T: 13.04.2018 

- Rada SZMP schvaľuje rozdelenie športového materiálu nasledovne – 1 pištoľ LP 15 J. Szalay, 

1 pištoľ LP 15 rezerva na SZMP, 10 ks setov (terč, pištoľ) sa bude používať pri organizácii 

mládežníckych podujatí a pri propagácii. Materiál bude uložený v sklade ŠK MP BB. 

- Gen. sekretár informoval, že prihlásil našu výpravu na akademické MS 2018 v Budapešti cez 

Slovenskú asociáciu univerzitného športu. Podľa čl. 17 pravidiel FISU sa AMS v roku 2018 

môžu zúčastniť pretekári narodení v období od. 1.1.1993 do 31.12.2000. 
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- Gen. sekretár osloví kluby, ktoré sa aktívne nezúčastňujú pretekov, aby sa vyjadrili, ako si 

predstavujú svoje ďalšie pôsobenie v SZMP. Ich postavením v ďalšom období sa bude na 

základe ich vyjadrení zaoberať konferencia SZMP 

                 Z: gen. sekretár SZMP   T: 13.04.2018 

 

V Bratislave : 03.02.2018 

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

              


