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Konferencia SZMP, Banská Bystrica, 16.02.2019.  

(miesto, VŠC Dukla Hutná 3, Banská Bystrica) 

(Zápis) 

Prítomní delegáti: Podľa nižšie uvedeného zoznamu delegátov určeného schváleným kľúčom 

delegátov. 

      Hostia : 1  

Začiatok: 14:00  Koniec: 17:00  

        

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

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

p. V. Millera vedením Konferencie, čo delegáti jednohlasne odsúhlasili.  

Predsedajúci úvodom urobil  prezentáciu prítomných delegátov, ktorá prebehla nasledovne: (ŠK Alfa 

BA - p.  M. Malátek , BA M.P.C. Slovakia  BA- p. Ján Szalay,  ŠK Dukla MP BB- pp. D. Poláček ml., L. 

Kršňáková, ŠK Dukla BB oz. - pp. A. Lichancová, F. Lichanec, ŠK Grafon LM- p. V. Rengevič, Slávia STU 

BA- p. V. Miller, ŠK Raja BB - pp. M. Doleželová, T. Doležel, ŠK Vega Berolákovo- p. D. Poláček st., 

zástupca pretekárov - p. Ronald Chabreček,  spolu pozvaných 14 riadnych delegátov, prítomných 12 

delegátov) 

Hosť – p. Ľ. Beňo – kandidát na kontrolóra SZMP 

Vznesená námietka: 

V úvode Konferencie delegát za klub BA-M.P.C.-Slovakia Bratislava,  Ján Szalay, vzniesol námietku, že 

Konferencia bola neprávoplatne zvolaná v rozpore so zákonom o športe č.440/2015  Z. z. v §21 ods.1 

bod b)  a našimi stanovami čl.6 ods. 1 z dôvodu, že na pozvánke je dátum 16.02.2018 a požaduje jej 

zrušenie, alebo prijatie rozhodnutia, že prijaté rozhodnutia z tejto Konferencie sú neprávoplatné. Po 

preskúmaní všetkých náležitostí potrebných k zvolaniu Konferencie dal predsedajúci  o tejto 

námietke delegátom hlasovať. Delegáti, odhlasovali v pomere hlasov 11 za konanie, 1 hlas proti 

konaniu, 0 zdržali sa, že Konferencia je právoplatná a pisárska chyba nemala vplyv na skutočnosť, že 

by ovplyvnila regulárnosť konania, nakoľko všetky dokumenty, ktoré sú potrebné k zvolaniu 

Konferencie boli s uvedeným správnym dátumom, hodinou a miestom konania Konferencie 

a v súlade so zákonom o športe č.440/2015 Z. z. a stanovami Slovenského zväzu moderného päťboja 

(ďalej len SZMP).   

Bod č. 2.:  

Voľba komisií  

- Konferencia schvaľuje zlúčenie mandátovej a návrhovej komisie do jednej  

- Konferencia schvaľuje mandátovú a návrhovú komisiu v zložení : D. Poláček st. – predseda,  

V. Rengevič - člen 

- Mandátová komisia konštatuje, že zo 14 riadnych delegátov je prítomných 12, neprítomní 

delegáti sa riadne ospravedlnili 

- Komisia konštatuje, že konferencia je uznášania schopná, účasť delegátov je 85,71 % 

- Konferencia schvaľuje volebnú komisiu v zložení: L. Kršňáková – predseda, R. Chabreček - člen 
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Bod č. 3.: 

 Schválenie programu rokovania  

        -    program bol schválený s pripomienkami a to vymeniť poradie bodov nasledovne, bod č. 4.,  

Schválenie pracovných komisií dať ako bod č. 2., bod č. 2 Schválenie programu Konferencie ako bod 

č. 3 a bod č.3 Schválenie rokovacieho a volebného poriadku ako bod č.4. Hlasovanie o návrhu – 11 za 

– 0 proti – 1 zdržal sa 

 

Bod č.4.: 

 Schválenie rokovacieho a volebného poriadku  

- rokovací poriadok,  jedna zmena – doplniť rokovací poriadok o bod : „ v prípade, že delegát 

bude nevhodným spôsobom, invektívami, urážkami a podobne, narúšať priebeh Konferencie, 

môže byť po súhlase delegátov vykázaný z ďalšieho rokovania na Konferencii“ .  

- volebný poriadok schválený delegátmi – 11 za – 1 proti – 0 zdržal sa 

 

Bod č. 5.:  

Správa predsedu 

-   predniesol predseda SZMP p. D. Poláček ml. za obdobie – 2018. Správa je prílohou zápisu 

a je zverejnená na webovom sídle SZMP. Správa predsedu schválená hlasovaním - 11 za – 1 

proti – 0 zdržal sa. Správa predsedu SZMP bola schválená. 

 

Bod č.6.: 

Správa o ekonomike SZM – výročná správa za rok 2018, účtovná uzávierka za rok 2018   

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

roku 2018, bola delegátom predložená písomne ako príloha k pozvánke na Konferenciu. 

         -    gen. sekretár zdôvodnil, prečo nepredkladá účtovnú závierku na schválenie a finančný 

odpočet v predloženej podobe. Dôvodom je, že účtovná závierka SZMP bola zostavená 12.02.2019 

a nebola skontrolovaná p. Ing Ju. Szalayom po predchádzajúcom vyslovení nedôvery k jeho funkcii 

v decembri 2018.  

         -      z týchto istých dôvodov nebola delegátom Konferencie predložená ani Výročná správa SZMP 

za rok 2018 (len jej ekonomická časť) 

         -      oboznámil delegátov Konferencie s postupom pred schválením účtovnej závierky a Výročnej 

správy SZMP za rok 2018 nasledovne:  po doriešení voľby kontrolóra SZMP Konferenciou SZMP 

konanou dňa 16.02.2019, predložiť mu obratom účtovnú závierku a všetky účtovné doklady s ňou 

súvisiace na kontrolu. Spolu s jeho vyjadrením poslať účtovnú závierku na schválenie per-rollam 

delegátom Konferencie. Tento postup uskutočniť aj pri Výročnej správe SZMP za rok 2018. Po 

schválení týchto dokumentov delegátmi Konferencie tieto podstúpiť audítorovi na vykonanie auditu. 

Výročnú správu predložiť na kontrolu aj hlavnému kontrolórovi v športe, aby sa predchádzalo 

chybám vo Výročných správach za roky 2016 a 2017 a nemusel sa vykonať opakovaný audit, ako 

tomu bolo po zistení hlavného kontrolóra športu v prípade týchto výročných správ. Z týchto dôvodov 

odporučil zobrať uvedené správy Konferenciou iba na vedomie. 

         -   delegáti hlasovali za predložený postup bez pripomienok – 11 za – 0 proti – 1 zdržal sa 
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Bod č. 7.:  

Schválenie rozpočtu SZMP na r. 2019  

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

predložený písomne, ako príloha k pozvánke na Konferenciu.  

- Kontrolór SZMP p. Ju. Szalay st. vzniesol pripomienku, že rozpočet obsahuje rad číselných 

omylov a nie je kompatibilný s členením ročnej účtovnej závierky. 

- Predkladajúci, p. D. Poláček st., po kontrole tabuľky vysvetlil, že údaje sú správne a p. Ju. 

Szalay st. zrejme započítal do sumy niektorých nákladov  položky z iných tabuliek, alebo 

niektoré tabuľky pri súčte vynechal 

- Delegáti hlasovaním - 11 za schválenie rozpočtu – 1 proti – 0 zdržal sa, schválili rozpočet 

SZMP na rok 2019 

 

Bod č. 8.: 

Diskusia 

- D. Poláček st. – doplnil hodnotiacu správu športového riaditeľa SZMP (tento diskusný 

príspevok bol predložený delegátom pred Konferenciou písomne) o konštatovanie, že  

príčinu v nedostatočnej športovej výkonnosti a následne výsledkov v seniorskej a juniorskej 

kategórii vidí v skutočnosti, že sú uprednostňované študijné záujmy členov reprezentačného 

družstva pred prípravou. Toto nie je možné športovcom vytýkať, nakoľko SZMP nemá 

prostriedky na úplnú profesionalizáciu športovcov a tým ich komplexné zabezpečenie. Preto 

nechápe prístup niektorých pretekárov a funkcionárov, že tento stav a príčiny vidia 

jednostranne, výlučne na strane SZMP. Riešenie tohto stavu vidí v objektívnosti nastavení pri 

vyhodnocovaní tréningového zaťaženia pretekárov a práce trénerov, aby sa objektívne 

vyhodnotili príčiny nedostatočnej výkonnosti. Požiadal všetkých, pretekárov aj funkcionárov, 

aby zodpovedne pristupovali k týmto hodnoteniam. 

- M. Malátek – položil otázku:  „prečo sa Konferencia koná v termíne, keď nie je možné 

schváliť účtovnú závierku a Výročnú správu?“. D. Poláček st. vysvetlil, že hlavným dôvodom 

konania Konferencie v tomto termíne je doriešenie vnútornej kontroly v SZMP, aby mohli byť 

prekontrolované potrebné dokumenty a doklady a predložené na schválenie členom a stihli 

sa tak aj termíny na daňové priznanie a zverejnenie dokumentov podľa potrieb zákona 

o športe. 

- Ju. Szalay st. – povedal, že vedenie SZMP má viaceré nedostatky, načo upozornila aj členská 

základňa. ( napr. registrácia pretekárov klubu BA-M.P.C.-Slovakia BA a podobne) 

- Mimoriadnu konferenciu SZMP, ktorá sa konala 22.12.2018 naďalej považuje za 

neprávoplatnú a bola zvolaná len na základe toho, že nezasahoval do konfrontačných diskusií 

na Rade SZMP a podobne, čo nie je úloha kontrolóra SZMP, zasahovať do diskusie. A len na 

základe podobných vecí  mu bola vyslovená nedôvera, že niektorí funkcionári nezniesli kritiku 

niektorých členov. 

- Neboli mu poskytnuté materiáli ku kontrole zo strany klubov po zásahu gen. sekretára 

a účtovná závierka, preto nemohla byť komplexne vypracovaná Výročná správa kontrolóra 

SZMP za rok 2018. 
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- Na konci roku sa vždy rozdeľuje vysoká čiastka pre kluby, čo je nesprávne, že sa dotácia 

nerozdeľuje v priebehu celého roku rovnomerne a peniaze sa takto len míňajú. 

- Už 10 rokov SZMP nedosiahol žiadny výsledok v seniorskej a juniorskej kategórii a športové 

vedenie SZMP je nedostatočné, málo odborné.  

- Ján Szalay – vedenie SZMP neustále robí chyby, ako napríklad zistil pri kontrole údajov 

v Informačnom systéme športu (ďalej len „ISŠ”) pri svojej osobe (registrácia v inom klube, že 

je členom českej reprezentácie, uvedený viac krát ako amatérsky športovec a podobne). D. 

Poláček st. informoval, že chyby boli v registrácii po upozornení odstránené obratom. 

Niektoré chyby sa nedajú tak ľahko odstrániť (rozhranie prístupu do systému) a ISŠ je ešte 

stále v stave zdokonaľovania, niektoré chyby sa vyskytnú aj nezavinene. Dôležité je, aby kluby 

zodpovedne predkladali údaje o osobách, ktoré chcú registrovať v SZMP, čo sa tak často 

nedeje z ich strany. Tak tomu bolo aj v prípade BA – M.P.C. – Slovakia. 

 

- T. Doležel - plne nechápe kritiku o nekvalitnej športovej práci v SZMP. On, ako tréner 

mládeže už niekoľko rokov neeviduje žiadny nárast mládežníckej členskej základe 

v bratislavských kluboch a v posledných rokoch ani ich účasť na domácich podujatiach. 

Navrhuje namiesto kritiky zamerať sa radšej na reštart športovej aktivity v týchto kluboch, 

namiesto kritiky zväzu, alebo predložiť stratégiu a plán podpory na takýto reštart. 

- V. Rengevič - presne nepochopil kontrolóra SZMP, Ju. Szalaya st., čo tým myslel, že na konci 

roku je potrebné vždy „rýchlo minúť“ veľký objem prostriedkov. Pripomenul, že činnosť 

klubov a mládeže sa zúčtováva na základe refakturalizácie nákladov jasne preukázateľných 

s činnosťou klubov za prípravu v celom kalendárnom roku, ktorú si kluby v priebehu roku 

samé financujú. Na základe podmienok zmluvy o príspevku zvyšné prostriedky sa rozdeľujú, 

na základe schváleného kľúča, ktorý funguje so súhlasom klubov už niekoľko rokov. Výpočet 

podľa kľúča je najobjektívnejší koncom roku, kedy sú známe všetky potrebné údaje pre 

výpočet (aktívne členstvo, výsledky a podobne). 

- Potrebné je uvedomiť si, aká je zložitá práca s mládežou, najmä udržať ju pri športe a preto je 

potrebné si to najprv skúsiť a až potom kritizovať. 

- Ju. Szalay st. - nechcel kritizovať ich prácu s mládežou, len poukázať na nedostatky. Aj oni 

v klube chceli pracovať s mládežou a organizovať preteky, len zväz nechcel akceptovať ich 

požiadavky a potreby. 

- Ľ. Beňo - je potrebné si uvedomiť, že v súčasnom období pracujú komplexne so všetkými 

vekovými kategóriami v SZMP iba tri kluby, čoho odrazom je aj stav športove úrovne 

a výsledkov. Preto pri kritike treba začínať od seba, aby to malo účinok. 

- Ju. Szalay st. -  ústne predložil správu kontrolóra SZMP za rok 2018. 

- Viacerí delegáti v diskusii k tejto správe uviedli, že sú v nej uvedené nesprávne údaje a správa 

takto nevytvára objektívny a nestranný obraz o práci a činnosti SZMP v roku 2018 

- Predsedajúci Konferencie odporučil delegátom ukončiť diskusiu. Požiadal predkladateľa, aby 

v čo najkratšom termíne písomne predložil delegátom Konferencie uvedenú správu. Navrhol 

 správu zobrať iba na vedomie. Pán Ju. Szalay st. povedal, že tak urobí, musí však správu ešte 

dopracovať, lebo tam zistil niektoré chyby. Hlasovanie za návrh predsedajúceho – 11 za – 0 

proti – 0 zdržal sa. Správu kontrolóra SZMP za rok 2018 Konferencia zobrala na vedomie. 

- Ju. Szalay st. – požiadal predsedajúceho, aby tak aspoň dal hlasovať o návrhu predloženom 

v odporúčaní vo výročnej správe kontrolóra t. j., aby vedenie SZMP ako celok sa dobrovoľne 
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vzdalo funkcií a pripravilo novú volebnú Konferenciu. Predsedajúci dal hlasovať o návrhu – za  

dobrovoľné odstúpenie vedenia (návrh) 1 hlas – 10 hlasov proti návrhu – 0 zdržal sa. 

 

 

Bod č.9.:  

Mimoriadna Konferencia – závery, uznesenia a voľba kontrolóra SZMP 

- Na začiatku delegát za klub BA-M.P.C.-Slovakia BA upozornil, že kontrolór SZMP nebol 

odvolaný a program bol schválený, tak tento bod nemôže byť doplnený do programu, teda 

voľba kontrolóra SZMP. 

- Predsedajúci Konferencie, p. V. Miller, delegáta upozornil, že bod je „ Mimoriadna 

Konferencia – závery, uznesenia a voľba kontrolóra SZMP“. Teda v zmysle uznesení a zápisu 

z mimoriadnej Konferencie SZMP pripomína, že uznesenia  „ ukladajú Rade SZMP zaoberať sa 

výsledkami hlasovania o dôvere jednotlivých orgánov SZMP a v súlade so stanovami SZMP 

urobiť opatrenia a potrebné závery“ . Teda v súlade so stanovami SZMP bude najprv 

nasledovať odvolanie súčasného kontrolóra SZMP. Následne predstavenie kandidátov 

a vyjadrenie ich súhlasu s prijatím kandidatúry a následne ich voľba. Pred každým hlasovaním 

si delegáti Konferencie odhlasujú spôsob voľby a urobí sa prezentácia prítomných delegátov 

s hlasom riadnym. 

- Hlasovanie o odvolaní kontrolóra SZMP na základe vyslovenia nedôvery kontrolórovi SZMP a  

dôvodov uvedených v zápise z mimoriadnej Konferencie SZMP konanej dňa 22.12.2018 

v Banskej Bystrici bod č.5 ods. 3. prebehlo nasledovne: 

- Delegáti odhlasovali, že sa o odvolaní bude hlasovať verejne 

- Prezentovalo sa 11 delegátov. Za odvolanie hlasovalo 10 delegátov – 1 proti odvolaniu – 0 

zdržal sa. Za odvolanie hlasovalo 71,4% zo všetkých delegátov s právom účasti na Konferencii 

s hlasom riadnym. 

- Po krátkej prestávke nasledovalo predstavenie kandidátov. V termíne boli navrhnutí dvaja 

kandidáti na funkciu kontrolóra SZMP a to p. Ju. Szalay st. a Ľ. Beňo. Obaja kandidáti 

kandidatúru prijali. Predsedajúci požiadal gen. sekretára o informáciu, či boli overené 

podmienky na výkon funkcie podľa zákona o športe. Gen. sekretár informoval, že obaja 

kandidáti spĺňajú zákonom predpísaná podmienky na výkon funkcie kontrolóra SZMP 

- Predsedajúci Konferencie požiadal volebnú komisiu, aby sa ujala volieb 

- Predsedníčka volebnej komisie, L. Kršňáková, informovala, že sa bude voliť funkcia kontrolóra 

SZMP. Sú dvaja kandidáti, p. Ju. Szalay st. a Ľ. Beňo. Delegáti si odhlasovali, že voľba bude 

tajná. 

- Pred začiatkom volieb predsedníčka volebnej komisie informovala, že sa na voľby 

prezentovalo 10 delegátov s hlasom riadnym. Bolo odovzdaných týmto delegátom 10 

hlasovacích lístkov s menami dvoch kandidátov, Ju. Szalay st. a Ľ. Beňo a delegáti 

zakrúžkovaním určia kandidáta, ktorého budú voliť. 

- Výsledky volieb boli nasledovné, bolo odovzdaných 10 hlasovacích lístkov a 10 lístkov bolo 

platných. Ju. Szalay st. získal 1 hlas a Ľ. Beňo získal 9 hlasov. Za kontrolóra SZMP bol zvolený 

p. Ľuboš Beňo väčšinou hlasov všetkých delegátov. 
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Bod č.10.:  

Rôzne 

- p. V. Miller odporučil uložiť Rade SZMP a členom SZMP zaoberať sa vypracovaním stratégie 

rozvoja SZMP na roky 2020 – 2022. 

 

Bod č. 11:  

Schválenie uznesení 

 Konferencia schvaľuje prednesený návrh uznesení bez  pripomienok. Hlasovanie – 10 za prijatie – 0 

proti – 0 zdržal sa. Uznesenie Konferencie SZMP je prílohou zápisu a je zverejnené na webovom sídle 

SZMP.  

Bod č. 12.: Záver 

V závere predseda SZMP poprial zástupcom klubov veľa úspechov v práci v roku 2019. Poďakoval sa 

delegátom za ich účasť a aktívny prístup a zaželal im príjemnú cestu domov. 

 

V Banskej Bystrici 16.02.2019 

 

 

zapísal: D. Poláček st., gen. sekretár SZMP         overil: V. Miller, predsedajúci Konferencii 

        D. Poláček st., predseda SZMP 

 


