Zápis zo zasadnutia Rady SZMP č.1/2019, zo dňa 12.01.2019 – Banská Bystrica
Prítomní: D. Poláček ml., T. Doležel, V. Miller, V. Rengevič, M. Doleželová, R. Chabreček, Ľ.
Beňo, D. Poláček st.
Ospravedlnený: L. Kršňáková
Začiatok: 09:00
Koniec: 12:30
Bod 1.: Otvorenie a schválenie programu
Rokovanie otvoril predseda SZMP, p. D. Poláček ml.. Konštatoval, že Rada SZMP je uznášania
schopná ( 6 prítomní členovia zo 7 členov Rady SZMP). Po schválení programu rokovania, podľa
pozvánky, bez doplňujúcich a pozmeňujúcich bodov, rokovanie pokračovalo podľa nasledujúcich
bodov.
Bod 2.: Kontrola zápisu a informácie
-

Trvá bod, propagácia zväzu na podujatiach organizovaných SZMP. Podklady poslali iba kluby
ŠK Raja, ŠK Grafon, ŠK MP a ŠK Dukla. Typ banerov, spracovanie a ich podobu. navrhne V.
Rengevič v spolupráci so sekretariátom SZMP
 Z: V. Rengevič a sekretariát SZMP
T: marec 2019

-

odmena kontrolórovi SZMP, Ju. Szalayovi st. nebola vyplatená, lebo o zmene a spôsobe
vyplatenia môže rozhodnúť iba najvyšší orgán SZMP. Kontrolór SZMP rozhodnutie
o spôsobe a dobe vyplatenia odmeny schválené na Konferencii SZMP 13.04.2018
neakceptoval z dôvodu, že mala byť vyplatená spätne od doby jeho zvolenia do funkcie.
Forma odmeny požadovaná kontrolórom by tak bola vyplatená neoprávnene. Kontrolórovi
SZMP tak boli uhradené iba náklady spojené s výkonom funkcie, cestovné, podľa
predložených dokladov.

-

Vybavenie reprezentačným oblečením reprezentačných družstiev mládeže – realizované.
Uskutočnil sa nákup a tréneri mládeže predlžili návrh na potlač reprezentačného oblečenia.
Rada predlžený návrh schvaľuje.

-

SOV na Valnom zhromaždení v decembri 2018 predložil návrh stanov na vytvorenie strešnej
organizácie športu. Delegáti väčšinou hlasov schválili vytvorenie strešnej organizácie a návrh
na zmenu stanov v súvislosti s vytvorením novej strešnej organizácie športu, ako aj jej nové
logo. Nová strešná organizácia má názov Slovenský olympijský a športový výbor.

-

Klubom boli prerozdelené príspevky podľa schváleného kľúča v celkovej výške 71. 600,EUR. Všetky kluby príspevky vyúčtovali v celom rozsahu a doložili potrebné účtovné
doklady.

-

ADA SR bola informovaná o riešení podozrenia z porušenia antidopingových pravidiel, ako
aj prijatých opatreniach zväzom v prípade pretekára Jána Szalaya. Školenie o pravidlách pri
návšteve lekára a o zakázaných látkach sa bude konať pri reprezentačných testoch 16.02.2019
v B. Bystrici.
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-

Tabuľky o miestach tréningov a tréneroch rozposlané kontrolórom SZMP – kontrolórovi bola
poslaná na vedomie tabuľka o objektoch, zmluvách a časoch využívaných na prípravu
všetkých členských subjektov SZMP, ktorá sa posiela pravidelne na MŠVVaŠ SR, sekcia
športu, ako povinná informácia.

-

Ostatné úlohy z predchádzajúceho zápisu datované k termínu zasadnutia splnené

-

-

Informácie:
Hlavnému kontrolórovi športu boli poslané požadované podklady z návrhu záverov kontroly
výročných správ za roky 2016 a 2017 a všetky dokumenty sú zverejnené na web stránke
SZMP a v registri účtovných závierok v súlade s návrhom opatrení z kontroly.
Gen . sekretár informoval o výške pridelenej dotácie na rok 2019 v sume 141.222,-EUR.
Členenie a oprávnené podmienky jej použitia budú rozposlané jednotlivým klubom SZMP.
Predpoklad poslania prvej časti (1/4 dotácie) na účet SZMP je cca do 31.1.2019.
 Z: Sekretariát SZMP
T: 31.01. 2019

Bod 3.: Kalendár podujatí 2019
-

Reprezentačný tréner a športový riaditeľ SZMP predložili návrh kalendára na rok 2019. Rada
SZMP po diskusii schvaľuje kalendár 2019 s úpravami. Kalendár je prílohou zápisu.

Bod 4.: Plán hlavých úloh reprezentácie a športovej činnosti SZMP na rok 2019
-

-

Športový riaditeľ a reprezentační tréneri jednotlivých reprezentačných družstiev predložili
návrh na zloženie reprezentačných družstiev nasledovne :
Seniori – A. Lichancová, F. Lichanec ( v sledovaní R. Chabreček, Ján Szalay)
Juniori – A. Lichancová (v sledovaní B. Krnáčová, Z. Lútovská, K. Rešovská, T. Bátoryová,
S. Rychlý, T. Krompaský)
Mladší juniori - B. Krnáčová, Z. Lútovská, K. Rešovská, T. Bátoryová, S. Rychlý, T.
Krompaský (v sledovaní E. Čurilová, S. Šuleková, M. Kacian)
Talentovaná mládež - B. Krnáčová, Z. Lútovská, K. Rešovská, T. Bátoryová, S. Rychlý, T.
Krompaský, E. Čurilová, S. Šuleková, L. Šuleková, M. Kacian, E. Hudecová, L. Sýkorová, V.
Vöröšová, Z. Guštafíková, N. Janušeková, E. Mikulášová, V. Devečková, D. Devečka, J.
Jaraba, V. Rengevič ml., R. Štofan, S. Nôta, D. Nôta, J. Vrbovský
Rada SZMP predložené návrhy schvaľuje
Návrh účasti na podujatiach:
Seniori – Poľský pohár č. 2, WC č. 2 /Sofia/, WC č.3 /Székesfehérvár/, WC č. 4 /Kladno/, ME
prípadná účasť podľa stavu prípravy a výsledkov, MS, a ME U24
( sústredenia doma – január, august, vonku – Tata (august, november), Poľsko a ČR podľa
pozvaní
Juniori – Mem. M. Kadleca, MEJ a MSJ
Mladší juniori – EP Praha, ME Kaunas, MS Sofia, OHN, ME v biathle a triathle
(sústredenia doma – január, marec, júl, august, vonku – ČR a Tata podľa termínu pozvaní)
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-

Spoločné testovania – 16.02. a 16.03.2019 v Banskej Bystrici a účasť na pretekoch Slov.
pohára 2019
Rada SZMP predložené návrhy schvaľuje

Bod 5. a 6.: Prerokovanie uznesení z mimoriadnej Konferencie, prijaté opatrenia a príprava riadnej
Konferencie SZMP.
-

-

-

Rada SZMP berie na vedomie schválené uznesenia z mimoriadnej Konferencie SZMP konanej
dňa 22.12.2018 a schvaľuje nasledovné opatrenia a závery:
A) berie na vedomie výsledky hlasovania o dôvere jednotlivým orgánom SZMP a v súlade
s týmito výsledkami poveruje vedením kontroly v SZMP člena KRK p. Ľ. Beňa do konania
riadnej Konferencie SZMP
B) zvoláva riadnu Konferenciu SZMP na rok 2019 na deň 16.02.2019 do Banskej Bystrice na
14:00 hod., ktorá sa bude konať v priestoroch VŠC Dukla, Hutná 3, Banská Bystrica.
Pozvánka a podklady na Konferenciu budú rozposlané v termíne a v súlade so stanovami
SZMP, najneskôr 7 dní pred konaním Konferencie.
C) schvaľuje kľúč delegátov na túto Konferenciu nasledovne: ŠK Raja BB 3 delegáti, ŠK
Dukla BB o.z. 2, ŠK MP BB 2, ŠK Grafon LM 2, Slávia STU BA 1, Alfa Šport BA 1, BA
M.P.C. Slovakia BA 1, ŠK Vega Bernolákovo 1 delegát.

Bod 7.: Rôzne
- V. Miller informoval, že sa uskutoční prvé spoločné zasadnutie pracovných komisií UIPM vo
Frankfurte.
- Rada SZMP zvážila návrh na usporiadanie pretekov v Urban City Laser-run. Poveruje V.
Millera na zasadnutí vo Frankfurte zistiť možnosti usporiadať takéto podujatie v SR.
- V prípade súhlasu by sa toto podujatie konalo v Banskej Bystrici, september, alebo október
2019.
- Zástupcovia klubu ŠK Raja BB informovali, že majú predrokované organizovanie propa
gačných pretekov v laser-run na dvoch školách v Banskej Bystrici. Rada SZMP dáva klubu
súhlas na organizovanie týchto podujatí.
- Rada SZMP poveruje predsedu SZMP p. D. Poláčka ml. prerokovať s L. Kršnákovou
možnosti a podmienky propagácie SZMP a jeho aktivít v médiách.

V Banskej Bystrici : 12.01.2019
zapísal: D. Poláček st.

overil: D. Poláček ml.
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