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Zápis zo zasadnutia Rady SZMP č.1/2022,  zo dňa 12.02.2022 – Banská Bystrica 

Prítomní: L. Kršňáková,  V. Rengevič, D. Poláček ml., T. Doležel, V. Miller, R. Chabreček    

- I. Boledovič, D. Poláček st. 

Ospravedlnení: M. Doleželová 

Začiatok: 10:00  Koniec: 16:00         

 

Bod 1.: Otvorenie a schválenie programu 

  

Rokovanie otvoril predseda SZMP  p. D. Poláček ml.. Konštatoval, že Rada SZMP je uznášania schopná 

(6 prítomných zo 7 členov Rady SZMP). 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Informácie a kontrola úloh 
3. Kalendár, plán reprezentácie a športovej činnosti SZMP na rok 2022 a zloženie RD a členov 

zaradených do výberu talentovanej mládeže (D. Poláček ml., T. Doležel) 
4. Schválenie rozdelenia príspevkov pre talentovanú mládež a pre kluby a oddiely SZMP  
5. Schválenie spôsobu a formy odmeňovania trénerov v kluboch na rok 2022 
6. Návrh rozpočtu na rok 2022 
7. Príprava Konferencie SZMP 2022 
8. Rôzne 

 

 Po schválení programu ( 6 za predložený program, schválený bez zmien v programe), rokovanie 

pokračovalo podľa nasledujúcich bodov: 

 

Bod 2.: Informácie a kontrola úloh 

 

- Trvá úloha doplňujúce voľby na funkciu športového riaditeľa a zástupcu pretekárov. 

Rozhodnutie Rady – voľby sa uskutočnia pri Konferencii SZMP 2022 v marci, funkcia 

športového riaditeľa, a voľba zástupcu pretekárov sa uskutoční formou per rollam, kluby 

nahlásia nimi zvoleného zástupcu za klub do 28.02.2022 na sekretariát SZMP. Následne 

Konferencia SZMP potvrdí zástupcu pretekárov, ktorým bude kandidát so ziskom najvyššieho 

počtu hlasov. Do tohto času (Konferencia 2022) funkcie budú zastávať doterajší zvolení 

zástupcovia pre tieto funkcie.  

- Gen. sekretár SZMP informoval o zmluve SZMP s MŠVVaŠ SR o príspevku pre UŠZ (uznaný 

športový zväz) pre rok 2022. Príspevok je vo výške 140 368,00 EUR. Zmluva je zverejnená na 

web stránke SZMP v časti - register zmlúv. Upozornil, aby sa venovala pozornosť čl.4 zmluvy 

- „Účel príspevku“ a v ňom uvedenému členeniu pre použitie príspevku. Ďalej upozornil na 

dôležitosť „Usmernenia k oprávneným a neoprávneným výdavkom z príspevku“, ktoré sú 

prílohou zmluvy o príspevku, aby subjekty využívali príspevok v súlade s týmto usmernením.    

Materiál – Zmluva o príspevku pre UŠZ na rok 2022  

- Gen. sekretár upozornil na povinnosti vyplývajúce pri nakladaní so štátnym prostriedkami 

(výberové konania pri nákupoch a službách, dodržiavanie účelu príspevku, povinné zverejnenie 

zoznamov talentovanej mládeže a členov reprezentácie, evidenciu členskej základne, platenie 

členských príspevkov atď.) 

Materiál – Zmluva o príspevku pre UŠZ na rok 2022  

- V. Miller informoval, že D. Poláčkovi ml. bolo od SOŠV za dlhoročnú prácu v olympijskom 

športe udelené vyznamenanie, bronzový odznak SOŠV. Z dôvodov protipandemických opatrení  

mu bude ocenenie odovzdané na Konferencii SZMP 2022, resp. pred konaním športového 

podujatia. 
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- V súvislosti s podávaním ocenení SOŠV na rok 2022, navrhuje V. Miller  podať ocenenie pre  

Róberta Molnára za dlhodobú úspešnú prácu s mládežou. Návrh pripraví V. Miller (hlasovanie 

- 6 za; 0 proti; 0 zdržal sa) 

- V. Miller informoval o pripravovanom stretnutí SOŠV a zväzov k aktuálnym otázkam 

a problémom v športe, ktoré sa uskutoční v Bratislave, 8.marca 2022 v hoteli Gate One. SZMP 

bude na stretnutí zastupovať predseda SZMP, D. Poláček ml.. (hlasovanie - 6 za; 0 proti; 0 

zdržal sa)  

- Rada SZMP rozhodla, že žiadosti podávané na Štátny fond pre rozvoj športu, resp. ich podpora 

sa budú realizovať cez kluby, alebo strediská vrcholového športu, nakoľko doteraz nie je 

vyriešené konečné znenie pravidiel ohľadne podoby moderného päťboja a najmä projekty 

viazané k jazdeckej disciplíne MP by boli reálne len do roku 2023. 

- Ostatné úlohy z predchádzajúcich zápisov splnené. Materiál k rokovaniu: zápisy z konania Rád 

SZMP č. 1/2021, č. 0/2021, zápis a uznesenia z Konferencie SZMP 2021 

        

Bod 3.: Kalendár, plán reprezentácie a športovej činnosti SZMP na rok 2022 a zloženie RD a členov 

zaradených do výberu talentovanej mládeže na rok 2022 

 

- Reprezentačný tréner seniorov a juniorov, p. D. Poláček ml. navrhol Rade SZMP zloženie RD 

seniorov a juniorov na rok 2022 v zložení – seniori: A. Lichancová, F. Lichanec, R. 

Chabreček, V. Rengevič st.;     a juniori: D. Matejov, T. Krompaský, R. Štofan. 

- Reprezentačný tréner mládeže, p. T Doležel, navrhol Rade SZMP zloženie RD mládeže 

v kategórii U19 a U17 v zložení: Sýkorová, Malíková, Krompaský, Matejov, Devečka D., 

Kacian, Štofan, Hudecová, Hudec, Vöröšová 

- U15:Chladný, Nôta S., Vöröš, Janušeková, Haragová, 

- U13: Nôta D., Devečková, Kacianová, Štofan, Rengevič V. ml., Rengevičová  . Rada SZMP 

schvaľuje zloženie RD seniorov, juniorov a mládeže bez pripomienok.  (hlasovanie  - 6 za; 0 

proti; 0 zdržal sa) 

- Reprezentačný tréneri a tréneri výberov talentovanej mládeže predložili návrh na zaradenie do 

výberov talentovanej mládeže na rok 2022 nasledovne: 

Meno Priezvisko Klub Meno Priezvisko Klub 

Veronika Devečková ŠK Grafon LM Rchichard Obrtanec Dukla MP BB 

Dušan Devečka ŠK Grafon LM Ronald Štofan Dukla MP BB 

Matej Kacian ŠK Grafon LM Nina Janušeková ŠK Raja BB 

Vladimír Rengevič ŠK Grafon LM Vanesa Vöröšová ŠK Raja BB 

Lenka Rengevičová ŠK Grafon LM Tomáš Krompaský ŠK Raja BB 

Jakub Jaraba ŠK Grafon LM David Matejov ŠK Raja BB 

Zuzana Kacianová ŠK Grafon LM Samuel Nôta ŠK Raja BB 

Laura Šuleková Dukla MP BB Kristián Vöröš ŠK Raja BB 

Veronika Šuleková Dukla MP BB Linda Sýkorová ŠK Raja BB 

Alica Šuleková Dukla MP BB Damián Nôta ŠK Raja BB 

Ema Mateidesová Dukla MP BB Matej Hudec ŠK Raja BB 

Barbora Krnáčová Dukla MP BB Ema  Malíková ŠK Raja BB 

Kristína Mateidesová Dukla MP BB Terézia Haragová ŠK Raja BB 

Mariola Mikušová Dukla MP BB Nina Hudecová ŠK Raja BB 

- Rada SZMP zoznam pretekárov ÚTM schvaľuje bez pripomienok.  (hlasovanie - 6 za; 0 proti; 

0 zdržal sa) 
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- Plán športovej činnosti a prípravy RD seniori, juniori predložil reprezentačný tréner p. D. 

Poláček ml.. Hlavné súťaže sú ME sen. Székesfehérvár,  ME v biathle, triathle v Aténach, MS 

seniorov v Mexiku (nie je presné určený termín), účasť sa doplní podľa vhodnosti termínu, SP 

v Budapešti a Albene. Domáce súťaže, reprezentačné testy – február 2022 a účasť na pretekoch 

Slov. pohára a M – SR seniorov a juniorov. V rámci doplnkových súťaží podľa možností účasť 

na šermiarskych turnajoch v SR a ČR.  

- Plán športovej činnosti a prípravy RD mládeže predložil T. Doležel. Hlavné súťaže sú ME 

U19,17 Krakov, MS U19,17 Lignano, ME v biathle, triathle v Aténach, MS v biathle, triathle 

v Machico. V prípade, že sa budú organizovať Európske poháre pre mládež v okolitých 

krajinách (Česká rep., Poľsko, Maďarsko) tak účasť mládežníckych RD je odporúčaná. Domáce 

súťaže, reprezentačné testy – február 2022 a účasť na pretekoch Slov. pohára a M – SR 

mládežníckych kategórií. V rámci doplnkových súťaží podľa možností účasť na šermiarskych 

turnajoch v SR a ČR.  

- Sústredenia a zrazy RD – január - sústredenie RD 14 dní Králiky, marec(7.-13.3.) – mládež, 

Liptovská Osada,  júl – Piešťany,  august - sústredenie RD seniori, juniori 14 dní Chorvátsko, 

sústredenie RD mládež 10 dní Remata, október – Piešťany, december – sústredenie RD seniori, 

juniori –  7 dní Praha.  

- sústredenie a kontrolné preteky zahraničie, seniori, juniori, mládež U19,17; Poľsko, Česká 

republika a Maďarsko – termíny a miesta sú ešte v rokovaní s druhými stranami. Rada SZMP 

schvaľuje predložený plán účasti na podujatiach a reprezentačných zrazov bez pripomienok. 

(hlasovanie - 6 za; 0 proti; 0 zdržal sa)  

- Kalendár podujatí: 

- Majstrovské súťaže – M-SR seniori a mládež U13, 21.-22.05.2022 Banská Bystrica;  M-SR 

U17 a U11, 17.06.2022 Banská Bystrica;  M-SR juniori a U19, 24.09.2022 Banská Bystrica;  

M-SR U15, 15.10.2022 Banská Bystrica. 

- Slovenský pohár – podľa kalendára 6 pretekov Sl. pohára. Rada SZMP schvaľuje návrh zmeny 

bodovania pretekov Sl. pohára predložený V. Rengevičom a predložiť ho klubom písomne ( 

zodpovedný V. Rangevič). Odporúča zverejniť spôsob bodovania na webe SZMP. 

- Kalendár podujatí SZMP 2022 je prílohou zápisu. (hlasovanie - 6 za; 0 proti; 0 zdržal sa)  

Materiál k rokovaniu: Správy reprezentačných trénerov, nominácie a upravený kalendár 

podujatí. 

 

Bod 4.: Schválenie rozdelenia príspevkov pre talentovanú mládež a kluby a oddiely pre mládež do 23  

 

- Rada SZMP schvaľuje kľúč na prerozdelenie prostriedkov pre ÚTM a mládež do 23 r. pre kluby 

v podobe, v akej je doteraz používaný. Pridelené min. prostriedky pre jednotlivé kluby sú 

uvedené aj v rozpočte SZMP na rok 2022. Kľúč je zverejnený na web stránke SZMP v časti 

reprezentácia – Limity pre zaradenie a udržanie sa v družstvách talentovanej mládeže - 

(hlasovanie - 6 za; 0 proti; 0 zdržal sa)  Materiál k rokovaniu: Kľúč SZMP na prerozdelenie 

príspevku klubom a oddielom a Návrh rozpočtu na rok 2022 

 

 

Bod 5.: Schválenie spôsobu a formy odmeňovania trénerov v kluboch na rok 2022 
 

- Rada SZMP určuje: kluby môžu použiť max. 90% prostriedkov pridelených klubu na základe 

kľúča na prerozdelenie príspevku zo zmluvy o príspevku uznanému športu na rok 2022 na mzdy 

a honoráre trénerov klubov pracujúcich s mládežou do 23 rokov a talentovanou mládežou. 
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Zvyšných, min. 10% prostriedkov, musí byť použitých na činnosť klubu. Refakturácia 

mzdových nákladov trénerov bude prebiehať priebežne, každý mesiac, na základe predloženého 

výkazu práce. (hlasovanie - 6 za; 0 proti; 0 zdržal sa) 

 

Bod 6.: Návrh rozpočtu na rok 2022 

 

- Gen. sekretár SZMP predložil návrh rozpočtu na rok 2022. Rada SZMP odporúča predložiť 

návrh rozpočtu na rok 2022 na schválenie Konferencii SZMP bez pripomienok.  Materiál 

k rokovaniu: Návrh rozpočtu SZMP na rok 2022 

 

Bod 7.: Príprava Konferencie SZMP 2021. 

 

- Rada SZMP rozhodla o  termíne konania riadnej Konferencie SZMP 2022. Konferencia sa 

uskutoční 25. marca 2022 o 18:30 hod. v Banskej Bystrici.  

- Kľúč delegátov je totožný ako na Konferenciu 2021.Program a podklady budú rozposlané 

klubom spolu s pozvánkou a zverejnené na web stránke SZMP. (hlasovanie: 6 za, 0 proti, 0 

zdržal sa) 

 

Bod 8.: Rôzne 

 

- D. Poláček ml., reprezentačný tréner, navrhol Rade SZMP zvážiť možnosti odmeňovania A. 

Lichancovej za pomoc pri vedení tréningového procesu mládežníkov. Rada SZMP poveruje 

repre. trénera prerokovaním s A. Lichancovou o jej požiadavkách a predstavách počas práce a 

následného odmeňovania. Rada SZMP sa bude následne zaoberať požiadavkami A. 

Lichancovej. 

- V. Miller oboznámil Radu SZMP s priebehom a podobou novej súťaže v MP v súvislosti so 

zmenami pravidiel ( kvalifikácia, semifinále, finále). Ďalej informoval o príprave pracovnej 

skupiny na zavedenie novej disciplíny namiesto jazdeckej disciplíny. 

- Upozornil na povinnosť loga UIPM na športovom oblečení a výstroje pri oficiálnych súťažiach 

UIPM od roku 2022. Rada SZMP poveruje V. Rengeviča vypracovaním návrhu na nášivky loga 

UIPM pre športové oblečenie a vybavenie členov reprezentačných družstiev. 

- D. Poláček ml. a T. Doležel navrhujú pre zabezpečenie strelnice v priestoroch tréningového 

štadióna DUKLY BB doriešiť možnosť skladovacích priestorov na vybavenie strelnice, tak aby 

nebolo potrebné prepravovať materiál na miesta súťaží. Navrhovaný je prenájom bunky. Rada 

SZMP poveruje T. Doležel doriešením podmienok takéhoto prenájmu do 28.02.2022. 

- Gen. sekretár odovzdal materiál zapožičaný pre Ja. Szalaya (laserovú pištoľ, terč s notebookom, 

sporttester). V. Rengevič preverí funkčnosť a použiteľnosť vráteného materiálu. 

- Gen. sekretár požiadal o schválenie pracovnej cesty na preteky Budapest Indoor 22.-

26.02.2022. Rada SZMP schvaľuje pracovnú cestu za účelom oboznámenia sa s novým 

modelom súťaží. 

- Gen. sekretár upozornil kluby na povinnosť registrácie a úhrady členského príspevku ( 10,- 

EUR klub a 1,- EUR člen) do 31.03.2022 v súlade s ISŠ a Zákonom o športe. Požiadal kluby, 

aby preverili platnosť a správnosť predložených údajov. 

 

 

V Banskej Bystrici : 12.02.2022 

 

zapísal: D. Poláček st. overil:  I. Boledovič v.r.                 predsedajúci: D. Poláček ml. v.r.-  
podpísaný originál v prípade oprávneného záujmu je prístupný na sekretariáte SZMP             

  


