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Konferencia SZMP, Banská Bystrica, 13.04.2018. 

(Zápis) 

Prítomní: Podľa riadne registrovaných delegátov daných kľúčom delegátov. 

      Hostia : 0  

Začiatok: 15:30  Koniec: 18:00  

        

Bod č.1.: Otvorenie a kontrola delegátov s riadnym hlasom  

– rokovanie otvoril predseda SZMP, p. Dušan Poláček ml.. Privítal účastníkov konferencie a požiadal 

o prezentáciu prítomných delegátov, ktorá prebehla nasledovne: (ŠK Alfa BA- p. Malátek - 

ospravedlnený , BA MPC  BA- p. Szalay st., Juraj Szalay ml., Dukla MP BB- pp. Poláček ml., L. 

Kršňáková, VŠC Dukla BB- pp. A. Lichancová, Ľ. Beňo - ospravedlnený,  ŠK Grafon LM- 

pp.Rengevičová, Rengevič – 2x ospravedlnení, Slávia STU BA- p. Miller, ŠK Raja BB- pp. Doleželová, 

Doležel, ŠK Vega Berolákovo- p. Poláček st., zástupca pretekárov – Ján Szalay,  spolu pozvaných 14 

riadnych delegátov, prítomných 10 delegátov) 

  

Bod č. 2.: 

 Schválenie programu rokovania  

– program bol schválený bez pripomienok 

 

Bod č. 3.:  

Voľba komisií  

- Konferencia schvaľuje zlúčenie mandátovej a návrhovej komisie do jednej  

- Konferencia schvaľuje mandátovú a návrhovú komisiu v zložení : V. Miller – predseda,  D. 

Poláček st 

- Mandátová komisia konštatuje, že zo 14 riadnych delegátov je prítomných 10, neprítomní 

delegáti sa riadne ospravedlnili 

- Komisia konštatuje, že konferencia je uznášania schopná, účasť delegátov je 71,45 % 

Bod č.4.: 

 Schválenie rokovacieho a volebného poriadku  

- rokovací poriadok bol schválený jednohlasne 

Bod č. 5.:  

Správa predsedu 

-   predniesol predseda SZMP p. D. Poláček ml. za obdobie – 2017. Správa je prílohou zápisu 

a je zverejnená na webovom sídle SZMP. 

 

Bod č.6.: 

Výročná správa o činnosti a finančné zhodnotenie činnosti SZMP, účtovná uzávierka za rok 2017          

- správu predniesol gen. sekretár p. D. Poláček st.. Finančné zhodnotenie, účtovná uzávierka 

a výročná správa bola delegátom predložená písomne. Výročná správa je prílohou tohto zápisu 

a nachádza sa na webovom sídle SZMP. 
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Bod č.7.:  

Správa kontrolóra SZMP  

- Správu kontrolóra za obdobie 2017 predložil p. Ing. Juraj Szalay. Správa je prílohou tohto 

zápisu a nachádza sa na webovom sídle SZMP. 

 

Bod č. 8.:  

Schválenie rozpočtu SZMP na r. 2018  

- Návrh rozpočtu na obdobie 2018 predložil gen. sekretár SZMP. Návrh rozpočtu bol prijatý bez 

pripomienok. Rozpočet SZMP na r. 2018 prílohou tohto zápisu a nachádza sa na webovom 

sídle SZMP. 

    

Bod č. 9.: 

 Diskusia  

- J. Szalay st. – povedal, že funkčnosť SZMP je predovšetkým závislá od činnosti v kluboch. Ako 

kontrolór SZMP navrhuje, aby si kluby  zvolili kontaktnú osobu zastupujúcu klub pri kontakte 

s kontrolórom SZMP. Za účelom lepšej kontrolovateľnosti účelovosti a efektívnosti využitia 

prostriedkov by kluby mali kontrolóra športu informovať o ich tréningových plánoch 

a priestoroch pre tréning. Myslí si, že by mala byť vyššia kvalita prípravy reprezentantov 

hlavne v technických disciplínach, lebo ich výsledky na medzinárodných pretekoch v týchto 

disciplínach sú nedostatočné. Pri práci s mládežou vidí problémy najmä v nedostatočnej 

pripravenosti pretekárov pri prechode do vyššej vekovej kategórie. 

- M. Malátek – (písomne) navrhol doplniť výročnú správu o činnosti SZMP za r. 2017 

o zhodnotenie domácich súťaží a práce s mládežou 

- T. Doležel – informoval o problémoch pri práci s mládežou. Hlavným problémom sa ukazuje 

skutočnosť, že rodičom často stačí, že sa deti naučia základom športových disciplín a ďalej 

neprejavujú záujem podporovať deti v ich ďalšom tréningu zameranom na výkonnostný, 

alebo vrcholový šport 

- D. Poláček ml. – ako reprezentačný tréner si myslí, že športová príprava a jej zhodnotenie a 

zodpovednosť je v kompetencii členov realizačných tímov. Pripomenul, že s výnimkou J. 

Szalaya sú všetci členovia reprezentačných družstiev vekom ešte juniori, alebo často súťažia 

na medzinárodných súťažiach o vekovú kategóriu vyššie. Preto je pochopiteľné, že 

v konkurencii starších pretekárov majú problémy výraznejšie sa presadiť, najmä 

v technických disciplínach. Zvládnutie týchto disciplín si vyžaduje čas a potrebné súťažné 

skúsenosti. Hodnotiť ich úroveň v týchto disciplínach považuje preto ešte za predčasnú a plne 

v kompetencii realizačných tímov reprezentácie. 

- D. Poláček st. – vyslovil názor, že za to, že rodičia a pretekári majú taký prístup ako majú         

( nemajú záujem o vrcholový šport) súvisí aj s nastavením financovania športu súčasným 

zákonom o športe. Zákon prikazuje športovým zväzom povinne poskytovať zmluvou určenú 

časť dotácie na mládež a kluby, bez ohľadu na ich výsledky. Rodičia preto často vyžadujú, aby 

sa športové zväzy venovali ich deťom, obrazne povedané „ako v centre voľného času“ 

a pritom vôbec rodičia nemajú záujem o ďalší športový rast svojich detí. Odvolávajú sa často 

na „povinnosť“ robiť  „centrum voľného času“, ktorá športovým zväzom podľa nich zo zákona 
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vyplýva. Športový zväz by pritom mal byť „špičkovým pracoviskom“ a nie míňať svoje 

kapacity na „stráženie detí“. Pri tvorbe zákona sa akosi opomenula skutočnosť, že všetky 

úlohy športu nemajú zvládať len športové zväzy. 

Bod č.10.:  

Rôzne 

- Delegáti po pripomienkach schvaľujú smernicu o odmeňovaní kontrolóra a výšku odmeny 

kontrolóra SZMP 

- Delegáti berú na vedomie informáciu o registrácii klubov, oddielov a členov SZMP na rok 

2018 a informáciu o ukončení registrácie klubu ŠK Mladosť Bratislava v SZMP od r. 2018 

prednesenú gen. sekretárom SZMP 

 

Bod č.11.:  

Správa návrhovej komisie 

Predseda návrhovej komisie predniesol návrh uznesení.  
 

Bod č. 15:  

Schválenie uznesení 

-  Konferencia schvaľuje prednesený návrh uznesení bez  pripomienok. Návrh uznesení 

konferencie SZMP je prílohou zápisu a je zverejnený na webovom sídle SZMP.  

Bod č. 16.: Záver 

V závere predseda SZMP poprial zástupcom klubov veľa úspechov v práci v roku 

2018. Poďakoval sa delegátom za ich účasť a aktívny prístup a zaželal im príjemnú cestu 

domov. 

 

V Banskej Bystrici 13.04.2018 

 

 

zapísal: D. Poláček st., gen. sekretár SZMP         overil: D. Poláček ml., predseda SZMP 


