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Konferencia SZMP, Banská Bystrica, 25.03.2022.  

(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 (ospravedlnený, choroba) 

      Hostia : 0 

    Začiatok: 18:30  Koniec: 21:00  

 

Program Konferencie: 

- 1. Otvorenie 

- 2. Schválenie pracovného predsedníctva Konferencie 

- 3. Schválenie programu Konferencie 

- 4. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie  

- 5. Schválenie rokovacieho poriadku 

- 6. Schválenie volebného poriadku 

- 7. Správa predsedu SZMP 

- 8. Správa o ekonomike SZMP a výročná správa SZMP za rok 2021 (gen. sekretár SZMP) 

- 9. Výročná správa kontrolóra SZMP za rok 2021 

- 10. Schválenie účtovnej závierky a výsledku hospodárenia SZMP za rok 2021 

- 11. Schválenie výročnej správy SZMP za rok 2021 

- 12. Schválenie rozpočtu na rok 2022 

- 13. Voľba športového riaditeľa SZMP a potvrdenie zástupcu pretekárov do Rady SZMP ex 

officio 

- Správa mandátovej komisie o schopnosti uznášania sa Konferencie 

- A) voľba športového riaditeľa SZMP - predstavenie kandidátov, voľby a vyhlásenie výsledku 

volieb 

- 14. Správa volebnej komisie o výsledku a priebehu volieb 

- 15. Rôzne 

- 16. Správa návrhovej komisie 

- 17. Schválenie uznesení 

- 18. 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, ospravedlnený, ŠK Raja BB - pp. M. Doleželová, T. Doležel, ŠK Vega 

Bernolákovo- p. D. Poláček st., zástupca pretekárov - p. Ronald Chabreček,  spolu pozvaných 

10 riadnych delegátov, prítomných 7 delegátov 

- Celkovo je účasť 7 delegátov s riadnym hlasom z 10, čo je 70% účasť 
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Bod č. 2.:  

Schválenie pracovného predsedníctva a prac. komisií   

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

Konferencii, M- Doleželová – člen,  D. Poláček st. – zapisovateľ,   

- Výsledok hlasovania: 7 za – 0 proti – 0 zdržal sa hlasovania. 

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

návrhovej a volebnej komisie. 

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

hlasovania: 7 za – 0 proti – 0 zdržal sa hlasovania.  

Bod č. 3.: 

 Schválenie programu rokovania  

        -    program bol schválený s pripomienkou;  bod 7. programu Konferencie doplniť o správy 

reprezentačných trénerov do Výročnej správy SZMP za rok 2021, nakoľko kontrolór SZMP pri kontrole 

Výročnej správy za rok 2021 konštatoval potrebu dopracovať niektoré záležitosti týchto častí Výročnej 

správy SZMP (správy repre trénerov) za rok 2021. 

Výsledky hlasovania za schválenie zmeny programu   – 7 za – 0 proti – 0 zdržal sa 

Schválený program Konferencie: 

 

- 1. Otvorenie 

- 2. Schválenie pracovného predsedníctva Konferencie 

- 3. Schválenie programu Konferencie 

- 4. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie  

- 5. Schválenie rokovacieho poriadku 

- 6. Schválenie volebného poriadku 

- 7. Správa predsedu SZMP a výročné správy reprezentačných trénerov 

- 8. Správa o ekonomike SZMP a výročná správa SZMP za rok 2021 (gen. sekretár SZMP) 

- 9. Výročná správa kontrolóra SZMP za rok 2021 

- 10. Schválenie účtovnej závierky a výsledku hospodárenia SZMP za rok 2021 

- 11. Schválenie výročnej správy SZMP za rok 2021 

- 12. Schválenie rozpočtu na rok 2022 

- 13. Voľba športového riaditeľa SZMP a potvrdenie zástupcu pretekárov do Rady SZMP ex 

officio 

- Správa mandátovej komisie o schopnosti uznášania sa Konferencie 

- A) voľba športového riaditeľa SZMP - predstavenie kandidátov, voľby a vyhlásenie výsledku 

volieb 

- 14. Správa volebnej komisie o výsledku a priebehu volieb 

- 15. Rôzne 

- 16. Správa návrhovej komisie 

- 17. Schválenie uznesení 

- 18. Záver 
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Bod č.4.: 

Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie 

- Konferencia schvaľuje mandátovú, návrhovú a volebnú komisiu v zložení : V. Rengevič – 

predseda,  T. Doležel a R. Chabreček - členovia,   

- Výsledok hlasovania: 7 za – 0 proti – 0 zdržal sa hlasovania. 

- Mandátová komisia konštatuje, že z 10 riadnych delegátov je prítomných 7, neprítomní 

delegáti sa ospravedlnili. 

- Komisia konštatuje, že Konferencia je uznášania schopná, účasť delegátov je 70,00 % 

Bod č.5.: 

 Schválenie rokovacieho poriadku Konferencie SZMP dňa 25.03.2022 

- Predložený rokovací poriadok bol schválený delegátmi  bez pripomienok,   

- Výsledky hlasovania o rokovacom poriadku   – 7 za – 0 proti – 0 zdržal sa 

- (materiál k prerokovávanému bodu – Rokovací poriadok na Konferenciu SZMP dňa 25.03.2022 

– písomná podoba) 

 

Bod č. 6.:  

Schválenie volebného poriadku Konferencie SZMP dňa 25.03.2022 (voľba športového riaditeľa SZMP) 

- Predložený volebný poriadok bol schválený delegátmi  bez pripomienok,   

- Výsledky hlasovania o rokovacom poriadku   – 7 za – 0 proti – 0 zdržal sa 

- (materiál k prerokovávanému bodu – Volebný poriadok na Konferenciu SZMP dňa 25.03.2022 

– písomná podoba) 

 

Bod č. 7.:  

Správa predsedu SZMP a výročné správy reprezentačných trénerov 

- Správu  predniesol predseda SZMP p. D. Poláček ml. za obdobie – 2021. Správa bola predložená 

vopred delegátom písomne a je súčasťou Výročnej správy SZMP za rok 2021 a zverejnená na 

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

- Výročné správy reprezentačných trénerov predložili pp. D. Poláček ml., tréner seniorov 

a juniorov a T. Doležel, tréner výberov mládeže. Správy boli predložené aj písomne. 

- Konferencia schvaľuje predložené správy reprezentačných trénerov a ukladá im dodať ich 

v písomnej podobe na dopracovanie Výročnej správy SZMP za rok 2021. 

- Výsledky hlasovania o správach repre trénerov   – 7 za – 0 proti – 0 zdržal sa 

- (materiál k prerokovávanému bodu – Správa predsedu a  výročné správy reprezentačných 

trénerov na Konferenciu SZMP dňa 25.03.2022 – písomná podoba) 

 

Bod č.8.: 

Správa o ekonomike a výročná správa SZMP za rok 2021 

- Správu SZMP predniesol gen. sekretár p. D. Poláček st.. Výročná správa za rok 2021 a Správa    

o ekonomike SZMP za rok 2021, 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 2021 nevykonal. 

- Delegáti pripomenuli povinnosť reprezentačných trénerov dodať schválené písomne podklady 

do Výročnej správy SZMP za rok 2021 
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- 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 

2021 – písomná podoba) 

 

Bod č. 9.: 

Správa kontrolóra SZMP za rok 2021  

 

- Kontrolór SZMP p. I. Boledovič predložil Výročnú správu kontrolóra SZMP za rok 2021 

delegátom včas písomne.  

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

2021 na vedomie. 

- (materiál k prerokovávanému bodu – Výročná správa kontrolóra SZMP za rok 2021 – písomná 

podoba) 

 

Bod č.10.:  

Schválenie účtovnej závierky a výsledku hospodárenia SZMP za rok 2021 

 

- Účtovná závierka SZMP za rok 2021 bola delegátom predložená písomne, ako príloha 

k pozvánke. 

- Gen. sekretár zopakoval, že SZMP dosiahol záporný výsledok hospodárenia vo výške - 526,42 

EUR. 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 2021 

bez pripomienok. 

- Výsledky hlasovania o účtovnej závierke a výsledku hospodárenia SZMP za rok 2021  – 7 za – 0 

proti – 0 zdržal sa 

- (materiál k prerokovávanému bodu – účtovná závierka SZMP za rok 2021 – písomná podoba) 

 

Bod č.11.:  

Schválenie Výročnej správy SZMP za rok 2021 

 

- Výročná správa SZMP za rok 2021 bola delegátom predložená písomne, ako príloha k pozvánke 

a bola reprezentačnými trénermi SZMP doplnená v bode č.7 tohto zápisu. 

- Delegáti Konferencie schvaľujú Výročnú správu SZMP za rok 2021 bez pripomienok. 

- Výsledky hlasovania o Výročnej správe SZMP za rok 2021  – 7 za – 0 proti – 0 zdržal sa 

- (materiál k prerokovávanému bodu – Výročná správa SZMP za rok 2021 – písomná podoba) 

 

Bod č.12.:  

Schválenie rozpočtu na rok 2022 a činnosti na rok 2022  

 

- Návrh rozpočtu a plánu činnosti SZMP na rok 2022 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 2022 a predpokladaných príjmov SZMP a zohľadňuje členenie 

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

mládež a reprezentácia).  
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- Delegáti schvaľujú kľúč a spôsob prerozdeľovania príspevkov klubom v takej podobe, ako sa 

použil v predchádzajúcom roku 2021 

- Delegáti nemali ďalšie pripomienky a návrhy  k rozpočtu SZMP na rok 2022 

- plán činnosti SZMP v športovej oblasti delegáti Konferencie schvaľujú v takej podobe, ako bol 

schválený na Rade SZMP č. 1/2022 z 12.02.2022 

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

činnosti SZMP na rok 2022. 

-  Výsledky hlasovania - 7 za schválenie predloženého návrhu – 0 proti – 0 zdržal sa hlasovania. 

- (materiál k prerokovávanému bodu – Návrh rozpočtu a návrh činnosti SZMP na rok 2022 – 

písomná podoba) 

 

Bod č.13.:  

Voľba športového riaditeľa SZMP a potvrdenie zástupcu pretekárov do Rady SZMP ex officio 

- Správa mandátovej komisie o schopnosti uznášania sa Konferencie 

- A) voľba športového riaditeľa SZMP - predstavenie kandidátov, voľby a vyhlásenie výsledku 

volieb 

- Mandátová komisia vyhlasuje, že pred voľbou športového riaditeľa je prítomných 7 delegátov 

z celkového počtu 10 a tak je prítomných 70% delegátov a Konferencia je uznášania schopná  

-  Volebná komisia konštatuje, že na funkciu športového riaditeľa SZMP na obdobie 2022 - 2024 

bol navrhnutý 1 kandidát, p. Vladimír Miller, ktorý kandidatúru prijal. 

- Predsedajúci Konferencie navrhol verejné hlasovanie, Výsledky hlasovania - 7 za schválenie 

predloženého návrhu – 0 proti – 0 zdržal sa hlasovania. 

- Za zvolenie p. V. Millera do funkcie športového riaditeľa SZMP hlasovalo - Výsledky hlasovania 

- 7 za – 0 proti – 0 zdržal sa hlasovania. 

- Za zástupcu pretekárov v Rade SZMP na obdobie 2022 – 2024 bol pretekármi navrhnutý Ronald 

Chabreček. Konferencia potvrdzuje ex officio p. R. Chabrečka ako riadneho člena Rady SZMP 

vo funkcii zástupcu pretekárov 

 

Bod č.14.:  

Správa volebnej komisie o výsledku a priebehu volieb 

- Volebná komisia konštatuje, že voľby prebehli regulárne, bez pripomienok a zvolení kandidáti 

do svojich funkcií sú riadne zvolení a voľby sú platné 

 

Bod č.15.:  

Rôzne 

- Gen. sekretár informoval o záveroch kontroly vykonanej za účelom vyúčtovaní pracovných 

ciest. Konštatoval podľa záverov zistení, že kontrolór SZMP navrhol opatrenia na zlepšenie 

vyúčtovaní pracovných ciest a pripravuje preškolenie za účelom doškolenia pri vyúčtovaní 

pracovných ciest 

- T. Doležel navrhol, aby sa na vrcholných podujatiach mohli zúčastňovať aj pretekári, ktorí 

nemajú splnené výkonnostné limity (jedná sa ale iba o súťaže v biathle, triathle a laser run) ale 

len tak, že si uhradia náklady spojené s účasťou. Delegáti poverili T. Doležela vypracovaním 

podmienok takejto účasti, nakoľko SZMP okrem súhlasu s technickou časťou, je zodpovedný aj 

za ostatné náležitosti účastníkov pracovnej cesty právne. 
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Bod č. 16.: 

Správa mandátovej komisie a návrhovej komisie 

- mandátová komisia v zložení pp. V. Rengevič predseda,  T. Doležel a R. Chabreček - členovia 

konštatuje, že Konferencie SZMP konanej dňa 25.03.2022 v Banskej Bystrici sa z pozvaných 10 

delegátov zúčastnilo 7. Počas celého priebehu zasadnutia Konferencie boli prítomní všetci 7 

delegáti čo je 70,00 % účasť a všetky prijaté uznesenia sú platné. 

Bod č. 17.: 

Schválenie uznesení 

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

Rengevič predseda,  T. Doležel a R. Chabreček - členovia z Konferencie SZMP, konanej dňa 

25.03.2022 v Banskej Bystrici 

Výsledky hlasovania - 7 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 25.03.2022 

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

 

overil: V. Rengevič v.r, predseda návrhovej komisie 

D. Poláček ml.  v.r., predseda SZMP a predsedajúci 

 


