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Mimoriadna Konferencia SZMP, Banská Bystrica, 29.06.2019.
(miesto, VŠC Dukla Hutná 3, Banská Bystrica)

(Zápis)
Prítomní delegáti: Podľa nižšie uvedeného zoznamu delegátov určeného schváleným kľúčom
delegátov.
Hostia : 1
Členovia Rady SZMP: 1
Začiatok: 09:00
Koniec: 10:15
Bod č.1.: Otvorenie a kontrola delegátov s riadnym hlasom
– rokovanie otvoril predseda SZMP, p. Dušan Poláček ml.. Privítal účastníkov konferencie a požiadal
o odsúhlasenie pracovného predsedníctva – D. Poláček ml. predsedajúci a V. Miller člen pracovného
predsedníctva, čo delegáti jednohlasne odsúhlasili.
Predsedajúci úvodom požiadal predsedu mandátovej komisie o prezentáciu prítomných delegátov,
ktorá prebehla nasledovne: (ŠK Alfa BA – neprítomný - ospravedlnený , BA M.P.C. Slovakia BA- p. Dr.
Univ. Ing. Juraj Szalay PhD, ŠK Dukla MP BB- pp. D. Poláček ml., ŠK Dukla BB oz. - pp. A. Lichancová,
ŠK Grafon LM- p. V. Rengevič, Slávia STU BA- p. V. Miller, ŠK Raja BB - p. T. Doležel, ŠK Vega
Berolákovo- p. D. Poláček st., zástupca pretekárov - p. Ronald Chabreček, spolu pozvaných 9
riadnych delegátov, prítomných 8 delegátov)
Z členov Rady SZMP prítomná: L. Kršňáková – bez práva hlasu
Hosť – p. Ing. Ivan Boledovič – kandidát na kontrolóra SZMP
Vznesená námietka:
V úvode Mimoriadnej Konferencie delegát za klub BA-M.P.C.-Slovakia Bratislava vzniesol námietku,
že Konferencia bola zvolaná v rozpore so zákonom o športe č.440/2015 Z. z. a našimi stanovami čl.6
ods. 7 z dôvodu, že ku pozvánke neboli priložené všetky podklady ku konferencii a to 7 dní pred jej
konaním. Preto program na pozvánke je neplatný a konferencia je neplatná.
Predsedajúci vysvetlil, že sa jedná o Mimoriadnu Konferenciu, nie riadnu, že bola zvolaná
z dôvodu kontrolných zistení a navrhnutých opatrení hl. kontrolóra v športe. Mnohé, najmä podklady
ekonomického charakteru, ako aj časť Výročnej správy boli už prerokované na riadnej Konferencii
dňa 16.02.2019 a táto Konferencia aj schválila postup schvaľovania týchto dokumentov. Vznikla však
nová situácia a to abdikáciou kontrolóra SZMP zvoleného Konferenciou SZMP zo dňa 16.02.2019.
Podklady k Mimoriadnej Konferencii boli písomne kompletne doručené všetkým delegátom mailom
dňa 27.06.2019.
Dal delegátom hlasovať o tom, či súhlasia so vznesenou námietkou, alebo nie.
Výsledok hlasovania: súhlas s námietkou – 1- nesúhlas s námietkou – 7 – zdržal sa – 0
Predsedujúci oznámil, že Mimoriadna Konferencia bude pokračovať ďalej.
Delegát za klub BA-M.P.C.-Slovakia Bratislava nesúhlasil s rozhodnutím delegátov a vyslovil
sa, že podľa svojho uváženia sa rozhodne, v ktorých bodoch bude hlasovať a v ktorých nie. Žiadal, aby
to, že nehlasuje bolo uvedené v zápise.
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Bod č. 2.:
Voľba komisií
-

Konferencia schvaľuje návrhovú komisiu – p. V Miller ( 7 za, 0 proti, 0 zdržal sa) delegát BAMPC nehlasoval
Konferencia schvaľuje mandátovú komisiu v zložení : p. D. Poláček st., súčasne ho poveruje
vyhotovením zápisu z rokovania ( 7 za, 0 proti, 0 zdržal sa) delegát BA-MPC nehlasoval
Konferencia konštatuje, že z 9 riadnych delegátov je prítomných 8, neprítomní delegáti
sa riadne ospravedlnili (M. Malátek, ŠK Alfa sport Bratislava)
Mandátová komisia konštatuje, že konferencia je uznášania schopná, účasť delegátov je
88,88 %
Konferencia schvaľuje volebnú komisiu v zložení: V. Rengevič – predseda, T. Doležel a R.
Chabreček (7 za, 0 proti, 1 zdržal sa)

Bod č. 3.:
Schválenie programu rokovania
- program Mimoriadnej Konferencie bol schválený (7 za, 0 proti, 0 zdržal sa) delegát BA-MPC
nehlasoval
Bod č.4.:
Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
- Schvaľuje rokovací poriadok (7 za, 0 proti, 0 zdržal sa) delegát BA-MPC nehlasoval
- Schvaľuje volebný poriadok (7 za, 0 proti, 0 zdržal sa) delegát BA-MPC nehlasoval
Bod č. 5.:
Správa o kontrole dokumentov, dokladov a činnosti SZMP za rok 2018
Správu o kontrolnej činnosti a kontrole dokladov a dokumentov SZMP za rok 2018 predložil
bývalý kontrolór SZMP p. Ľ. Beňo písomne a bola prílohou pozvánky na Mimoriadnu
Konferenciu. Delegáti schvaľujú správu o kontrolnej činnosti ... (7 za, 0 proti, 0 zdržal sa)
delegát BA-MPC nehlasoval
Bod č.6.:
Výročná správa SZMP za rok 2018
- správa bola predložená písomne a bola prílohou pozvánky na Mimoriadnu Konferenciu.
- delegáti schvaľujú Výročnú správu SZMP za rok 2018 (7 za, 0 proti, 1 zdržal sa)
Bod č. 7.:
Čerpanie rozpočtu SZMP a účtovná závierka SZMP za r. 2018
- Čerpanie rozpočtu, účtovná závierka za rok 2018 a rozpočet 2019 boli predložené písomne
a boli prílohou pozvánky na Mimoriadnu Konferenciu.
-

delegáti schvaľujú Čerpanie rozpočtu, účtovnú závierku za rok 2018 a rozpočet 2019 (7 za, 0
proti, 1 zdržal sa)
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-

Výsledok hospodárenia bude zúčtovaný na účet 428, ako nevysporiadaný výsledok
hospodárenia.

Bod č. 8.:
Správa audítora o audite účtovnej závierky a Výročnej správy SZMP za rok 2018
-

správa bola predložená písomne a bola prílohou pozvánky na Mimoriadnu Konferenciu.
delegáti berú na vedomie uvedenú správu za rok 2018 (7 za, 0 proti, 1 zdržal sa)

Bod č.9.:
Diskusia
- žiadny delegát sa neprihlásil do diskusie

Bod č.10.:
Správa mandátovej komisie
- mandátová komisia konštatuje, že počet delegátov Mimoriadnej Konferencie sa pred voľbou
kontrolóra nezmenil. Prítomní sú 8 delegáti s hlasom riadnym. Uznášania schopnosť je
88,88%.
Bod č. 11:
Voľby kontrolóra SZMP
-

-

-

-

-

-

Predsedajúci Mimoriadnej Konferencie požiadal volebnú komisiu, aby sa ujala volieb
Predseda volebnej komisie informovala že sa bude voliť funkcia kontrolóra SZMP. Sú dvaja
kandidáti, p. Dr. Univ. Ing. Juraj Szalay PhD. a Ing. Ivan Boledovič. Informoval, že voľba bude
tajná.
predstavenie kandidátov. V termíne boli navrhnutí dvaja kandidáti na funkciu kontrolóra
SZMP a to p. Ju. Szalay st. a I. Boledovič. Obaja kandidáti kandidatúru prijali. Boli overené
podmienky na výkon funkcie u oboch podľa zákona o športe. Gen. sekretár informoval, že
obaja kandidáti spĺňajú zákonom predpísaná podmienky na výkon funkcie kontrolóra SZMP.
I. Boledovič povedal, že funkciu kontrolóra SZMP bude vykonávať bez nároku na odmenu za
výkon svojej funkcie. V modernom päťboji pôsobil dlho a päťboj mu dal veľa do života a preto
by chcel aj takto pomôcť modernému päťboju.
Pred začiatkom volieb predseda volebnej komisie informoval, že sa na voľby prezentovalo 8
delegátov s hlasom riadnym. Bolo odovzdaných týmto delegátom 8 hlasovacích lístkov
s menami dvoch kandidátov, Ju. Szalay st. a I. Boledovič a delegáti zakrúžkovaním určia
kandidáta, ktorého budú voliť.
Výsledky volieb boli nasledovné, bolo odovzdaných 8 hlasovacích lístkov a z toho 1 lístok bol
neplatný. Ju. Szalay st. získal 0 hlasov a I. Boledovič získal 7 hlasov. Za kontrolóra SZMP bol
zvolený p. Ivan Boledovič väčšinou hlasov všetkých delegátov.
Predsedajúci v mene delegátov pogratuloval novému kontrolórovi k zvoleniu do funkcie
a poprial mu mnoho zdaru v jeho práci
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Bod č. 12:
Návrh uznesení
-

Konferencia schvaľuje prednesený návrh uznesení bez pripomienok. Hlasovanie (7 za, 0
proti, 1 zdržal sa)
Uznesenie Konferencie SZMP je prílohou zápisu a bude zverejnené na webovom sídle SZMP.

Bod č. 12.: Záver
V závere sa predseda SZMP poďakoval sa delegátom za ich účasť a aktívny prístup a zaželal im
príjemnú cestu domov.

V Banskej Bystrici 29.06.2019

zapísal: D. Poláček st., zapisovateľ

overil: D. Poláček ml., predsedajúci

