Zápis zo zasadnutia Rady SZMP č.1/2016, zo dňa 06.02.2016 – Bratislava
Prítomní: D. Poláček ml., Dr. V. Miller, Dr. L. Kršňáková, T. Doležel, Ing. J. Szalay PhD , J. Szalay
ml., D. Poláček st.
Ospravedlnení: V. Paulik, Dr. L. Beňo, Ing. V. Rengevič
Bod 1.: Kontrola zápisu a informácie
-

-

-

Úlohy z predchádzajúcich zápisov splnené
Informácie:
Výška schválenej dotácie pre SZMP na rok 2016 je vo výške 104.955,00 EUR. Z toho odmeny
športovcom a trénerom za výsledky v r. 2015 vo výške 555,00 EUR, štátna reprezentácia
a činnosť 66.900,00 EUR a talentovaná mládež 37.500,00 EUR
Dňa 20.01.2016 sa uskutočnilo na MŠVVaŠ SR stretnutie k novému zákonu o športe. Boli
poskytnuté informácie športovým organizáciám o vykonaní potrebných zmien vyplývajúcich
zo zákona a termíny napĺňaní jednotlivých častí zákona o športe športovými organizáciami
Dr. Ľ. Beňo bol zvolený za arbitra do etickej komisie UIPM. Je potrebné doplniť jeho
profesijné údaje na sekretariát UIPM. (Z: gen. sekretár
T: koniec februára 2016)

Bod 2.: Kalendár podujatí SZMP na rok 2016
-

Rada schvaľuje predložený domáci a zahraničný kalendár súťaží SZMP na rok 2016. Aktuálny
kalendár je na web stránke SZMP.
Miesta podujatí, ktoré nie sú v kalendári určené ( M- SR, Sl.P.), sa určia na základe ponuky
klubov na ich organizáciu. Ponuky je potrebné poslať do 14.5.2016 na sekretariát SZMP

Bod 3.: Zosúladenie dokumentov a materiálov SZMP s potrebami nového zákona o športe
-

-

-

-

Úlohy SZMP:
Úprava stanov SZMP so znením § 19 – 23 Zákona ( Z: D. Poláček st., V. Miller T: 1.03.2016)
Rada ustanovuje dve nové komisie a to: 1. etickú a disciplinárnu komisiu – predseda Dr. Ľ.
Beňo + 2 členovia a po 2. odvolaciu komisiu – je zložená po jednom zástupcovi z každého
klubu, ktorý zaregistruje aktívnych pretekárov
Rada prijíma disciplinárny poriadok, opatrenia boja proti dopingu a negatívnym javom
v športe v súlade s pravidlami medzinárodnej únie UIPM (Disciplinárny poriadok, kapitola 1
– 25, Atidopingový poriadok a antidopingové procedúry, kapitola 1 – 22) a to z dôvodu
zosúladenia opatrení a trestov. Odkaz na plné znenie týchto pravidiel je na webe SZMP
V súlade s §20 Zákona o konflikte záujmov Rada SZMP poveruje ŠK Grafon LM zvolením
nového zástupcu, ktorý nahradí p. Ing. V. Rengeviča v Rade SZMP ( Z: ŠK Grafon L.
Mikuláš T: do 15.02.2016
Rada potvrdzuje Kontrolno-revíznu komisiu v pôvodnom zložení. Kontrolórom SZMP je
Radou SZMP poverený p. Dr. Ing. Juraj Szalay st. PhD
Rada SZMP potvrdzuje p. Mgr. Juraja Szalaya ml. za zástupcu pretekárov v Rade SZMP
s hlasom rozhodujúcim
Rada SZMP poveruje upraviť webové sídlo SZMP v súlade s potrebami nového zákona
o športe + register odborníkov v športe. Spôsob školenia a doškoľovania odborníkov v športe
bude spresnený po schválení vyhlášky doplňujúcej tento bod v Zákone o športe
( Z: gen. sekretár, V. Rengevič T: 01.03.2016)
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-

-

-

-

-

Rada schvaľuje spôsob elektronického hlasovania z dôvodu urýchlenia konaní a činnosti
SZMP. Formulár pre elektronické hlasovanie bude umiestnený na web stránke SZMP spolu
s výsledkami elektronických hlasovaní
Všetky vyššie uvedené zmeny budú následne schválené Konferenciou SZMP. Miesto a dátum
konania Konferencie bude zverejnené 60 dní pred jej konaním
Úlohy klubov a oddielov SZMP:
Všetky kluby, ktoré sú prijímateľom štátnej dotácie musia splniť podmienku spôsobilosti
prijímateľa štátnej dotácie. Za štátnu dotáciu sa považuje akákoľvek suma poskytnutá na
činnosť zo strany štátu, ďalej tzv. 2% z daní fyzických a právnických osôb, dary
a sponzorské v tom prípade, ak si bude darca, sponzor uplatňovať daňový odpočet, benefit.
Do spôsobilosti prijímať štátne prostriedky patrí – zriadenie, úprava web stránky v súlade so
Zákonom ( zverejnenie údajov o riadiacich a výkonných orgánoch klubu, úplné kontakty,
evidencia členskej základne, zriadenie samostatného účtu na štátne prostriedky, vedenie
transparentného účtu o prijatej dotácii a jej použití s aktualizáciou údajov do 25. dňa
nasledujúceho mesiaca na webe, zverejnenie všetkých darcovských, sponzorských a ďalších
zmlúv, údaje o športových odborníkoch klubu s číslom potvrdenia o ich odbornej spôsobilosti
a ich kontakty)
Kluby, ktoré nemajú web stránku, môžu tieto všetky údaje viesť na web stránke telovýchovnej
jednoty pod ktorú spadajú, alebo na web stránke národného športového zväzu
Ďalej sú kluby povinné vykonať u svojich aktívnych členov minimálne raz ročne lekársku
prehliadku u odborného športového lekára
Všetci, ktorí v klube pracujú s mládežou do 18 r. musia mať potvrdenie o bezúhonnosti ( výpis
z registra trestov)
K vykonávaniu činnosti v klube, súhlas u k členstvu, mládeže do 18 r. je potrebný minimálne
raz ročne súhlas zákonného zástupcu
Kluby sú povinné viesť svoju registráciu a registráciu svojich členov v súlade s §80 Zákona
a tieto údaje poskytnúť SZMP za účelom zapísania do centrálneho registra v športe a to do
15.5.2016
Kluby sú povinné bezodkladne informovať národný športový zväz o všetkých zmenách

Bod 4.: Nominácie, plán akcií a zloženie RD na rok 2016
-

-

Rada schvaľuje zloženie RD:
Ján Szalay, F. Lichanec, E. Slančíková – seniori
F. Lichanec, E. Slančíková, E. Laštiaková , A. Lichancová – juniori
E. Slančíková, E. Laštiaková, A. Lichancová, K. Lazoríková – dorast do 19 r.
Rada schvaľuje predložený plán akcií RD seniorov a to – účasť na Budapest Open, SP č. 3
v Ríme, SP č. 4 v Kécskeméte, MS v Moskve, ME v Sofii a prípadné štarty v Poľsku
a Maďarsku podľa potrieb prípravy. Účasť na sústredeniach doma a v zahraničí operatívne
podľa možností zabezpečenia kvalitnej prípravy a sparing partnerov. Nominácie na podujatia
predkladá reprezentačný tréner na základe plnenia limitov SZMP.
Rada schvaľuje predložený plán akcií RD juniorov a dorastu do 19 r. a to – účasť na MMM do
19 rokov - Budapešť, MMK Praha, MM Českej republiky do 19 r. Praha, MS 19 v Írsku, ME
19 v Portugalsku, MEJ v Drzónkowe a prípadné štarty v Poľsku a Maďarsku podľa potrieb
prípravy. Účasť na sústredeniach doma a v zahraničí operatívne podľa možností zabezpečenia
kvalitnej prípravy a sparing partnerov. Nominácie na podujatia predkladá reprezentačný tréner
na základe plnenia limitov SZMP.
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Bod 5.: Rôzne
-

-

-

Vyhlásenie úspešných pretekárov sezóny 2015 sa uskutoční 26.02.2016 v Banskej Bystrici
pred testami RD
Rada ponecháva v platnosti najvyššiu vekovú hranicu a to do 23 rokov, pre zotrvanie vo
výberoch talentovanej mládeže
Rada schvaľuje zaradenie p. D. Poláčka st. do funkcie športového riaditeľa SZMP. Pracovné
zaradenie a mzdové náležitosti sa doriešia s personalistkou (Z: predseda a gen. sekretár SZMP
T: do 28.02.2016)
Rada SZMP schvaľuje nákup GPS sportesterov pre potreby RD
Rada SZMP dodatočne schvaľuje účasť na príprave a podujatiach RD v januári 2016 ( Peridot
Open Indoor Competition – Budapešť, Maďarsko), ktoré boli hradené z vlastných zdrojov
a ich preplatenie z prostriedkov štátnej reprezentácie
Rada SZMP poveruje gen. sekretára prípravou listu pre ECMP a UIPM s návrhom
organizovať kvalifikačné podujatia s medzinárodnou účasťou ako preteky Európskeho pohára

V Bratislave : 06.02.2016
zapísal: D. Poláček st.

overil: D. Poláček ml.
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