Zápis zo zasadnutia Rady SZMP č.2/2016, zo dňa 23.06.2016 – Bratislava
Prítomní: D. Poláček ml., Dr. V. Miller, Dr. L. Kršňáková, T. Doležel, Ing. V. Rengevič, J. Szalay
ml., D. Poláček st.
Ospravedlnení: V. Paulik, Dr. L. Beňo, Ing. J. Szalay PhD
Rokovanie otvoril predseda p. D. Poláček ml.. Konštatoval, že Rada SZMP je uznášania
schopná ( 6 prítomných členov z 8). Po schválení programu rokovania, podľa pozvánky, rokovanie
pokračovalo podľa nasledujúcich bodov.
Bod 1.: Kontrola zápisu a informácie
-

-

-

-

Úlohy z predchádzajúceho zápisu všetky splnené
Informácie:
Dňa 13.6.2016 bola ukončená kontrola zo sociálnej poisťovne, ktorá začala na SZMP dňa
18.4.2016. Bol podpísaný záznam o kontrole, kde kontrolný orgán konštatoval, že všetky
doklady a náležitosti sú zo strany SZMP v poriadku a SZMP poskytol pri kontrole
požadovanú súčinnosť. Kontrola neuložila SZMP žiadne pokuty, penále, alebo opatrenia na
odstránenie nedostatkov. Členovia Rady vyslovili poďakovanie za prácu a prístup
pracovníkom sekretariátu SZMP.
Dňa 6.06.2016 dostal SZMP od MŠVVaŠ SR osvedčenie o uznaní za národný športový zväz
a to po splnení zákonom požadovaných podmienok.
Dňa 23.06.2016 nám boli doručené MV SR schválené stanovy SZMP. Od dátum doručenia sú
v platnosti tieto stanovy. Ich znenie je na web stránke SZMP (pentathlon.sk)
Dňa 14.06.2016 sa konalo pracovné stretnutie na MŠVVaŠ SR so zástupcami športových
zväzov. Boli podané informácie v troch oblastiach:
1.) Spustenie informačného systému v športe a jeho používanie
2.) Financovanie športu v roku 2017 a vzorec pre výpočet štátnej dotácie pre športový zväz
3.) Hlavný kontrolór v športe, jeho úloha, postavenie a doškoľovanie kontrolórov športových
zväzov
K bodu 1.) – Informačný systém v športe (ďalej ISŠ) je v prevádzke od 5.5.2016, zatiaľ
v neúplnej podobe. Podľa zákona sú športové zväzy povinné naplniť údaje do ISŠ
v požadovanom rozsahu do 60 dní od spustenie ISŠ. Údaje sú v súčasnom stave ISŠ
v rozsahu; - základné údaje o organizácii, členská základňa, športoví odborníci, príslušné
právnické a fyzické osoby, disciplinárne opatrenia a rozhodnutia.
Na základe uvedenej informácie Rada SZMP ukladá dodať a doplniť požadované údaje o:
Národnom športovom zväze a členskej základni SZMP
T: do 30.06.2016
Z: sekretariát SZMP
O kluboch s príslušnosťou k SZMP (a to základné údaje o klube, o členskej základni,
informáciu, či klub bude prijímateľom štátnych a verejných prostriedkov v roku 2017, čiže či
bude, alebo nebude spôsobilý prijímateľ, o športových odborníkoch v klube a to v rozsahu
požadovanom pracovníkmi sekretariátu SZMP)
T:30.06.2016
Z: kluby SZMP
Všetky ostatné informácie, ktoré sú vyžadované zákonom pre prijímateľa štátnych a verejných
prostriedkov a nie sú zatiaľ vedené v ISŠ, majú byť naďalej vedené na jeho webovej stránke
teda stránke SZMP.
T: priebežne
Z: SZMP, kluby
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-

-

Rada SZMP upozorňuje kluby s príslušnosťou k SZMP, že sú v prípade, ak sa budú uchádzať
o spôsobilosť prijímať štátne a verejné prostriedky, povinné naplniť požiadavky zákona
o spôsobilom prijímateľovi a toto oznámiť SZMP. Základné povinnosti pre takéto kluby, ktoré
pre ne vyplývajú zo zákona, boli uvedené aj v zápise zo zasadnutia Rady SZMP č.1/2016
T: priebežne Z: kluby SZMP
Kluby, ktoré nebudú prijímateľom štátnych a verejných prostriedkov majú povinnosť svoje
základné údaje viesť na webovej stránke. V prípade, že nemajú web, tak tieto údaje, vrátane
uznesení a rozhodnutí najvyšších riadiacich a výkonných orgánov, uvádzať na webe
organizácie ku ktorej majú príslušnosť.
T: priebežne
Z: kluby SZMP
Rada SZMP upozorňuje všetkých žiadateľov o registráciu za športových odborníkov SZMP,
že sú povinní k žiadosti priložiť aj kópie dokladov o získaní odbornosti, praxe, dosiahnutých
výsledkoch a doklad o bezúhonnosti. Žiadosti predkladajú na sekretariát SZMP.
T: priebežne
Z: žiadatelia
Rada SZMP rozhodla, že výsledky zo súťaží mládeže, tzv. školský biathle a triathle, ktoré si
vo svojej réžii organizujú kluby a školy, sa budú raz ročne sumarizovať k dátumu súťaže
uvedenej v súťažnom kalendári SZMP pod názvom „školský biathle“. Tento dátum bude
súčasne uvádzaný aj ako dátum ostatnej súťaže pri evidencii aktívneho pretekára v ISŠ a to
pre takých pretekárov, ktorí sa nezúčastnia iných súťaží organizovaných SZMP
T: do konca októbra 2016
Z: športový riaditeľ SZMP
K bodu 2.) – Financovanie športu v roku 2017 a vzorec pre výpočet štátnej dotácie pre
športové zväzy
Na porade bolo MŠVVaŠ SR prezentované, že financovanie športu v roku 2017 bude podľa
zákona, teda pri výpočte dotácie sa uplatní vzorec uvedený v zákone
Podstata vzorca zostáva nezmenená. Vzhľadom k množstvu pripomienok k objektivite údajov
vstupujúcich do vzorca sa rozhodlo, že sa vytvorí pracovná skupina, ktorá posúdi jednotlivé
údaje a objektivitu ich získavania. Na porade bol prezentovaný návrh 10 najväčších
športových zväzov o úpravách vzorca a niekoľko ďalších návrhov športových zväzov a KŠZ
SR.
Na základe týchto informácií Rada SZMP odporúča klubom sústreďovať sa v budúcnosti
najmä na rozšírenie aktívnej členskej základne mládeže do 18 rokov a organizovať masové a
verejne prístupné podujatia za účelom získavania členskej základne a popularizácie MP
u verejnosti
T: priebežne
Z: SZMP a kluby SZMP
K bodu 3.) – Hlavný kontrolór športu
Na porade bola predstavená nová menovaná hlavná kontrolórka v športe, p. Ing. Alica
Fisterová
Úlohou kontrolóra bude v úvode vytvorenie troch pracovných skupín so zameraním na
financie, vzdelávanie a dokumenty, materiály športových organizácií
Organizácie sú povinné zvoliť si svojho kontrolóra a toto, spolu s kontaktnými údajmi
kontrolóra oznámiť hlavnému kontrolórovi športu. Následne bude organizácii oznámený
termín školenia a vzdelávania kontrolórov príslušnej organizácie
T: obratom
Z: sekretariát SZMP
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Bod 2.: Vyhodnotenie akcií RD I. polrok 2016
-

-

Hodnotenie uviedol reprezentačný tréner, p. D. Poláček ml.. Konštatoval, že plánované akcie
boli realizované a podrobné výsledky a výkony sú uvedené na web stránke SZMP.
Za najzávažnejší problém považuje doterajší prístup dvoch členiek reprezentačného družstva
v prístupe k plneniu si povinnosti člena RD a k prístupe ich účasti na akciách RD. Týka sa to
dvoch členiek RD - E. Laštiakovej a E. Slančíkovej. E. Laštiaková sa zo zdravotných dôvodov
ospravedlňovala a nezúčastňovala od začiatku RTC na žiadnej reprezentačnej akcii. E.
Slančíková sa nezúčastnila na žiadnej akcii RD na ktorú bola nominovaná (reprezentačné
medzinárodné štarty) a v súčasnosti oznámila, že sa športu naďalej nemôže venovať zo
zdravotných dôvodov. Čo je však v rozpore s tým, že sa zúčastňuje a dokonca aj
medzinárodných podujatí v atletike bez obmedzení a v kolízii s akciami SZMP na ktoré bola
nominovaná. Rada SZMP na odporúčanie RT RD navrhuje ich vyradenie z RD.
T: okamžite
Z: športový riaditeľ SZMP
Rada SZMP schvaľuje účasť a nominácie na zostávajúce reprezentačné podujatia – ME
seniorov Sofia ( J. Szalay, F. Lichanec a A. Lichancová – tréner Poláček st.) a na ME
v biathle, triathle Setúbal (POR) (F. Lichanec a A. Lichancová – tréner L. Kršňáková) – oboje
doprava letecky

Bod 3.: Rôzne
-

-

Športový riaditeľ SZMP navrhuje v záujme rozšírenia MP aby kluby zriadili tzv. prípravky,
kde by sa venovali mládeži v príprave na biathle a triathle v rozsahu cca 4 hod. týždenne cca 8
mesiacov v roku. SZMP by sa podieľal na uhradení nákladov za prenájom športovísk a
na honorovaní trénera. Rada SZMP navrhuje zistiť priebežný záujem klubov
T: obratom
Z: športový riaditeľ SZMP
Dr. V. Miller predniesol požiadavku SOV, aby športové zväzy riadne zvolili svojho zástupcu
do SOV do konania volebného Valného zhromaždenia SOV, aby v priebehu 4- ročného
funkčného obdobia nevznikali problémy v SOV s výmenou zvolených funkcionárom do
riadiacich orgánov SOV valným zhromaždením SOV

V Bratislave : 23.06.2016
zapísal: D. Poláček st.

overil: D. Poláček ml.
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