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Konferencia SZMP, Banská Bystrica, 16.06.2021.  

(miesto, ŠH DUKLA, Banská Bystrica) 

(Zápis) 

Prítomní delegáti: Podľa nižšie uvedeného zoznamu delegátov v bode č. 1 zápisu určeného           

schváleným kľúčom delegátov. 

      Ďalší účastníci: I. Boledovič – kontrolór SZMP 

      Hostia : 0 

    Začiatok: 17:00  Koniec: 19:30  

 

Program Konferencie: 

- 1. Otvorenie (predseda SZMP) 

- 2. Voľba a schválenie pracovných komisií 

- 3. Schválenie programu Konferencie 

- 4. Schválenie rokovacieho poriadku 

- 5. Správa predsedu SZMP (predseda SZMP) 

- 6.  Správa o ekonomike a výročná správa SZMP za rok 2020 (gen. sekretár SZMP) 

- 7. Správa kontrolóra SZMP za rok 2020 (kontrolór SZMP) 

- 8. Schválenie účtovnej závierky a výsledku hospodárenia SZMP za rok 2020 

- 9. Schválenie výročnej správy SZMP za rok 2020 

- 10. Schválenie rozpočtu a činnosti na rok 2021  

- 11. Diskusia 

- 12. Rôzne 

- 13. Správa návrhovej komisie 

- 14. Schválenie uznesení 

- 15. Záver 

        

Bod č.1.: Otvorenie    

– rokovanie otvoril predseda SZMP, p. Dušan Poláček ml. privítal účastníkov Konferencie 

a požiadal gen. sekretára SZMP o kontrolu účasti delegátov a mandátov a to nasledovne: 

-  ŠK Alfa BA – M. Malátek, ospravedlnený,  ŠK Dukla MP BB- pp. D. Poláček ml., L. Kršňáková, 

ospravedlnená, ŠK Dukla BB oz. – p. A. Lichancová, ŠK Grafon LM- p. V. Rengevič, Slávia STU 

BA- p. V. Miller, ŠK Raja BB - pp. M. Doleželová, N. Žilíková, ŠK Vega Bernolákovo- p. D. Poláček 

st., zástupca pretekárov - p. Ronald Chabreček,  spolu pozvaných 10 riadnych delegátov, 

prítomných 8 delegátov 

- Celkovo je účasť 8 delegátov s riadnym hlasom z 10, čo je 80% účasť 

 

Bod č. 2.:  

Voľba pracovného predsedníctva a prac. komisií   

- Konferencia schvaľuje pracovné predsedníctvo v zložení: D. Poláček ml.– predsedajúci 

Konferencii,  D. Poláček st. – zapisovateľ,   

- Výsledok hlasovania: 8 za – 0 proti – 0 zdržal sa hlasovania. 

- Následne predsedajúci Konferencii SZMP p. D. Poláček ml. navrhol zlúčenie mandátovej 

a návrhovej komisie. 

-  Konferencia schvaľuje zlúčenie mandátovej a návrhovej komisie do jednej,  Výsledok 

hlasovania: 8 za – 0 proti – 0 zdržal sa hlasovania.  
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- Konferencia schvaľuje mandátovú a návrhovú komisiu v zložení : V. Miller – predseda,  V. 

Rengevič - člen,   

- Výsledok hlasovania: 8 za – 0 proti – 0 zdržal sa hlasovania. 

- Mandátová komisia konštatuje, že z 10 riadnych delegátov je prítomných 8, neprítomní 

delegáti sa ospravedlnili. 

- Komisia konštatuje, že Konferencia je uznášania schopná, účasť delegátov je 80,00 % 

Bod č. 3.: 

 Schválenie programu rokovania  

        -    program bol schválený 

Výsledky hlasovania schválenia programu   – 8 za – 0 proti – 0 zdržal sa 

Schválený program Konferencie: 

 

- 1. Otvorenie (predseda SZMP) 

- 2. Voľba a schválenie pracovných komisií 

- 3. Schválenie programu Konferencie 

- 4. Schválenie rokovacieho poriadku 

- 5. Správa predsedu SZMP (predseda SZMP) 

- 6.  Správa o ekonomike a výročná správa SZMP za rok 2020 (gen. sekretár SZMP) 

- 7. Správa kontrolóra SZMP za rok 2020 (kontrolór SZMP) 

- 8. Schválenie účtovnej závierky a výsledku hospodárenia SZMP za rok 2020 

- 9. Schválenie výročnej správy SZMP za rok 2020 

- 10. Schválenie rozpočtu a činnosti na rok 2021  

- 11. Diskusia 

- 12. Rôzne 

- 13. Správa návrhovej komisie 

- 14. Schválenie uznesení 

- 15. Záver 

 

 

Bod č.4.: 

 Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie SZMP dňa 25.07.2020 

- Predložený rokovací poriadok bol schválený delegátmi  bez pripomienok,   

- Výsledky hlasovania o rokovacom poriadku   – 8 za – 0 proti – 0 zdržal sa 

- (materiál k prerokovávanému bodu – Rokovací poriadok na Konferenciu SZMP dňa 16.06.2021 

– písomná podoba) 

 

Bod č. 5.:  

Správa predsedu SZMP 

- Správu  predniesol predseda SZMP p. D. Poláček ml. za obdobie – 2020. Správa bola predložená 

vopred delegátom písomne a je súčasťou Výročnej správy SZMP za rok 2020 a zverejnená na 

webovom sídle SZMP.  Správu predsedu berú delegáti na vedomie bez pripomienok. 

- (materiál k prerokovávanému bodu – Správa predsedu SZMP na Konferenciu SZMP dňa 

16.06.2021 – písomná podoba, súčasť Výročnej správy SZMP za rok 2020) 
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Bod č.6.: 

Správa o ekonomike a výročná správa SZMP za rok 2020 

- Správu SZMP predniesol gen. sekretár p. D. Poláček st.. Výročná správa za rok 2020 a Správa    

o ekonomike SZMP za rok 2020, bola delegátom predložená písomne ako príloha k pozvánke 

na Konferenciu. 

- Gen. sekretár informoval delegátov Konferencie, že povinnosť auditu pre organizácie s nižším 

príjmom ako 250.000,- EUR ročne bola zákonom zrušená. Z ekonomických dôvodov sa audit 

SZMP v roku 2020 nevykonal. 

- Delegáti o jednotlivých častiach tejto správy budú hlasovať osobitne v ďalších bodoch 

- (materiál k prerokovávanému bodu – Správa o ekonomike SZMP a Výročná správa SZMP za rok 

2020 – písomná podoba) 

 

Bod č. 7.: 

Správa kontrolóra SZMP za rok 2020  

 

- Kontrolór SZMP p. I. Boledovič predložil Výročnú správu kontrolóra SZMP za rok 2020 

delegátom včas písomne a opakovane ju prečítal celú na Konferencii.  

- Delegáti Konferencie berú bez diskusie a pripomienok Výročnú správu kontrolóra SZMP za rok 

2020 na vedomie. 

- (materiál k prerokovávanému bodu – Výročná správa kontrolóra SZMP za rok 2020 – písomná 

podoba) 

 

Bod č.8.:  

Schválenie účtovnej závierky a výsledku hospodárenia SZMP za rok 2020 

 

- Účtovná závierka SZMP za rok 2020 bola delegátom predložená písomne, ako príloha 

k pozvánke. 

- Gen. sekretár zopakoval, že SZMP dosiahol pozitívny výsledok hospodárenia vo výške + 451,88 

EUR, čo bolo dosiahnuté z príjmov z členských príspevkov. Ďalej pripomenul, že SZMP vrátil zo 

štátneho príspevku sumu 21.994,54 EUR a to z dôvodu, že boli zrušené všetky podujatia v roku 

2020, kluby mali vyúčtované všetky svoje oprávnené náklady a nemali už ďalšie oprávnené 

náklady. Navrhuje hospodársky výsledok zaúčtovať ako nevysporiadný výsledok hospodárenia 

predchádzajúcich období na účtovnú položku 428. 

- Delegáti konferencie schvaľujú účtovnú závierku a výsledok hospodárenia SZMP za rok 2020 

bez pripomienok. 

- Výsledky hlasovania o účtovnej závierke a výsledku hospodárenia SZMP za rok 2020  – 8 za – 0 

proti – 0 zdržal sa 

- (materiál k prerokovávanému bodu – účtovná závierka SZMP za rok 2020 – písomná podoba) 

 

Bod č.9.:  

Schválenie Výročnej správy SZMP za rok 2020 

 

- Výročná správa SZMP za rok 2020 bola delegátom predložená písomne, ako príloha k pozvánke 

a bola gen. sekretárom SZMP doplnená v bode č.6 tohto zápisu. 

- Delegáti Konferencie schvaľujú Výročnú správu SZMP za rok 2020 bez pripomienok. 
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- Výsledky hlasovania o Výročnej správe SZMP za rok 2020  – 8 za – 0 proti – 0 zdržal sa 

- (materiál k prerokovávanému bodu – Výročná správa SZMP za rok 2020 – písomná podoba) 

 

Bod č.10.:  

Schválenie rozpočtu na rok 2021 a činnosti na rok 2021  

 

- Návrh rozpočtu a plánu činnosti SZMP na rok 2021 predložil gen. sekretár SZMP a uvedený 

materiál v písomnej podobe bol súčasťou prílohy k pozvánke na Konferenciu 

- Gen. sekretár vysvetlil, že návrh rozpočtu vychádza z objemu prostriedkov uvedených v zmluve 

o príspevku pre NŠZ na rok 2021 a predpokladaných príjmov SZMP a zohľadňuje členenie 

výdavkov podľa podmienok uvedených v zmluve o príspevku zväzu ( réžia, kluby, talentovaná 

mládež a reprezentácia).  

- Delegáti schvaľujú kľúč a spôsob prerozdeľovania príspevkov klubom v takej podobe, ako sa 

použil v predchádzajúcom roku 2020 

- Delegáti nemali ďalšie pripomienky a návrhy  k rozpočtu SZMP na rok 2021 

- Čo sa týka plánu činnosti SZMP, tak v športovej oblasti sa z dôvodu opatrení COVID-19 nemohli 

doteraz konať žiadne súťaže. Konferencia SZMP navrhuje operatívne upraviť domáci kalendár 

podujatí a tak preteky Slov. pohára mládeže (3. kolá vrátane finále)  a M-SR pre všetky 

kategórie sa budú konať od septembra do decembra 2021.  

- Medzinárodné podujatia UIPM neboli doteraz obsadzované z dôvodu nemožnosti primeranej 

prípravy (zatvorenie plavární, neexistujúci sparing v šerme). Delegáti navrhujú využiť letné 

mesiace – júl a august  - na spoločnú prípravu na sústredeniach a následne od konca augusta 

sa zúčastňovať medzinárodných podujatí, najmä ME a MS všetkých vekových kategórií. 

- Delegáti poverujú reprezentačných trénerov pripraviť širšie nominácie pretekárov na 

podujatia od konca augusta do decembra 2021 a to do 27.6.2021 a upraviť kalendár SZMP na 

II. polrok 2021 podľa rozhodnutí Konferencie 2021. 

- Delegáti po diskusii a bez ďalších pripomienok schvaľujú predložený návrh rozpočtu a plán 

činnosti SZMP na rok 2021. 

-  Výsledky hlasovania - 8 za schválenie predloženého návrhu – 0 proti – 0 zdržal sa hlasovania. 

- (materiál k prerokovávanému bodu – Návrh rozpočtu a návrh činnosti SZMP na rok 2021 – 

písomná podoba) 

 

Bod č.11.:  

Diskusia 

 

- Delegátka za klub ŠK Raja BB sa informovala, či platia nejaké obmedzenia pri nákupe materiálu. 

Gen . sekretár SZMP informoval, že SZMP v roku 2021 nemá schválené, alebo vyčlenené žiadne 

prostriedky na investície. Nákup materiálu v jednotkovej cene do cca 1.700,- EUR je možný, 

musí však spĺňať podmienku potrebnosti, účelovosti a efektivity pre potreby moderného 

päťboja a musí byť jasne určené za akým účelom a pre ktorého jednotlivca je zakúpený. 

- Ďalšie diskusné príspevky neboli. 
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Bod č. 12:  

Rôzne 

- Valné zhromaždenie SOŠV sa bude konať v Bratislave dňa 1.07.2021. SZMP bude zastupovať 

predseda SZMP (náhradník, gen. sekretár) 

- Výsledky hlasovania - 8 za schválenie predloženého návrhu – 0 proti – 0 zdržal sa hlasovania. 

- (materiál k prerokovávanému bodu – pozvánka na Valné zhromaždenie SOŠV) 

- Gen. sekretár oboznámil delegátov Konferencie s textom navrhovanej zmluvy o prenájme 

priestorov kancelárie SZMP v Dome športu. Delegáti po diskusii neodporúčajú podpísať zmluvu 

o prenájme z dôvodu nevhodnosti a neprimeranosti podmienok prenájmu uvedených 

v zmluve o budúcej zmluve o prenájme nebytových priestorov 

- Výsledky hlasovania - 8 za nepodpísanie zmluvy – 0 proti – 0 zdržal sa hlasovania. 

- (materiál k prerokovávanému bodu - zmluva o budúcej zmluve o prenájme nebytových 

priestorov) 

 

Bod č. 13.: 

Správa mandátovej komisie a návrhovej komisie 

- mandátová komisia v zložení pp. V. Miller a V. Rengevič konštatuje, že Konferencie SZMP 

konanej dňa 16.06.2021 v Banskej Bystrici sa z pozvaných 10 delegátov zúčastnilo 8. Počas 

celého priebehu zasadnutia Konferencie boli prítomní všetci 8 delegáti čo je 80,00 % účasť 

a všetky prijaté uznesenia sú platné. 

Bod č. 17.: 

Schválenie uznesení 

- delegáti schvaľujú prednesený návrh uznesení návrhovou komisiou pracujúcou v zložení V. 

Miller a V. Rengevič z Konferencie SZMP konanej dňa 16.06.2021 v Banskej Bystrici 

Výsledky hlasovania - 8 za schválenie predloženého návrhu uznesení – 0 proti – 0 zdržal sa 

hlasovania. 

Bod č. 18.: 

Záver 

- predseda SZMP, p. D. Poláček ml. sa poďakoval delegátom za priebeh a aktívny prístup na 

Konferencii a poprial im mnoho úspechov v ďalšej športovej práci a osobnom živote. Zároveň im 

zaželal pokojnú a šťastnú cestu domov. 

 

V Banskej Bystrici 16.06.2021 

zapísal: D. Poláček st., gen. sekretár SZMP         

 

overil: V. Miller, predseda návrhovej komisie 

D. Poláček ml., predseda SZMP a predsedajúci 

 


