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Zápis zo zasadnutia Rady SZMP č.2/2017,  zo dňa 01.04.2017 – Banská Bystrica 

Prítomní: D. Poláček ml., M. Doleželová, Dr. L. Kršňáková,  Ing. V. Rengevič, T. Doležel   , Ing. J. 

Szalay PhD,   D. Poláček st. 

Ospravedlnení: Dr. V. Miller, Ján Szalay 

Začiatok: 9:00  Koniec: 14:00         

 

Bod 1.: Otvorenie a schválenie programu 

  

Rokovanie otvoril predseda p. D. Poláček ml.. Konštatoval, že Rada SZMP je uznášania schopná ( 5 

prítomných členov zo 7 členov Rady SZMP). Privítal novo zvolených členov Rady, ktorá sa stretla 

v novom zložení po prvý krát po voľbách. Po schválení programu rokovania, podľa pozvánky, bez 

doplňujúcich a pozmeňujúcich bodov, rokovanie pokračovalo podľa nasledujúcich bodov. 

  

 

Bod 2.: Kontrola zápisu a informácie 

 

- Štatút reprezentanta ešte nepodpísali všetci členovia nových RD, nakoľko zloženie RD bude 

schválené na dnešnom zasadnutí. Termín sa prekladá. 

Z: športový riaditeľ SZMP   T: do 30.04.2017 

- Ostatné úlohy z predchádzajúceho zápisu splnené 

- Informácie: 

- Športový riaditeľ SZMP informoval o rokovaniach ohľadne účasti a ďalšej podoby súťaží 

Dunajského pohára a Pretekov OH nádejí, nakoľko SZMP deklaroval, že nemá záujem 

v súčasnej podobe týchto súťaží v nich ďalej pokračovať. Poľská, česká a maďarská strana 

navrhla určité zmeny, ktoré však boli u každého rozdielne. Dohodli sme sa, že rokovania budú 

pokračovať so snahou zjednotiť sa na podobe týchto súťaží. SZMP sa následne vyjadrí o tom, 

aké zaujme stanovisko.  

Z: športový riaditeľ SZMP   T: priebežne 

- Gen. sekretár informoval o priebehu auditu, ktorý prebieha na SZMP.  Aditorská firma zatiaľ 

konštatovala, že neboli zistené závažné nedostatky, ktoré by skresľovali obraz o financovaní 

a činnosti SZMP. Predpokladané ukončenie auditu a vypracovanie záverečnej správy by malo 

prebehnúť v týždni medzi 10. – 15.04.2017. Na základe odporúčania auditu, gen. sekretár 

a kontrolór SZMP pripravia seminár so zástupcami klubov SZMP o tom, akú podobu má mať 

účtovníctvo v kluboch a o spôsobe dokladovania príjmových a nákladových položiek 

dokladmi s náležitou podobou a obsahom. 

   Z: gen. sekretár a kontrolór SZMP   T: do 30.06.2017 

- Ukončilo sa testovanie adeptov na reprezentačné družstvá. Športový riaditeľ a reprezentačný 

tréner predložili na schválenie zloženie RD na r. 2017 nasledovne: 

- Seniori: Ján Szalay, Filip Lichanec, Alica Lichancová (moderný päťboj, biathle, triathle),  

Daniel Očenáš, Lucia Kršňáková (biathle, triathle) 

- Juniori: Filip Lichanec, Alica Lichancová, Daniel Očenáš (moderný päťboj, biathle, triathle), 

Samuel Mensák ( biathle, triathle) 

- Mladší juniori: Samuel Kyška, Samuel Rychlý, Monika Tóbiszová, Emília Čurilová, Timea 

Bátoryová (moderný päťboj, biathle, triathle) 

Rada predložený návrh schvaľuje. 
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- Predseda SZMP informoval o stave v akom sú pripravené navrhnuté ocenenia pre jubilantov, 

bývalých členov SZMP. Ocenenia sú pripravené, predseda, gen. sekretár a p. V. Miller v máji 

navštívia 1. jubilanta, p. Jána Novotného a následne ďalších, podľa dátumov ich výročí. 

        

Bod 3.: Plán činnosti Rady SZMP na rok 2017 

 

- Rada SZMP na základe záverov z uznesení a diskusie na Konferencii SZMP 2017 upravuje 

svoju činnosť v r.2017so zameraním sa najmä na: 

- 1.Pokračovať v nastupujúcom trende rastu výkonnosti seniorskej a juniorskej reprezentácie 

- 2.Prioritné zameranie na rozvoj SZMP a mládež 

- 3.Skvalitniť technicko-organizačné zabezpečenie domácich súťaží 

- 4.Zvýšiť a skvalitniť propagáciu SZMP na verejnosti a v médiách 

- Rada SZMP za týmto účelom určila zo svojich členov jednotlivých vedúcich pracovných 

skupín, ktorí vypracujú projekty na naplnenie uvedených vízií a plánov – štátna reprezentácia 

( reprezentačný tréner a športový riaditeľ), - mládež a rozvoj SZMP (T. Doležel a M. 

Doleželová), - organizačno-technické zabezpečenia súťaží (V. Rengevič a športový riaditeľ 

SZMP), - propagácia SZMP, médiá (L. Kršňáková) 

- Vedúci pracovných skupín do najbližšieho zasadnutia Rady SZMP vypracujú spomenuté 

projekty za svoju skupinu a predložia ich členom Rady SZMP min. 5 dní pred jej zasadnutím 

na posúdenie 

- K vyššie uvedenému bodu č.1. predložil návrh akcií reprezentačných družstiev a účasti na 

medzinárodných podujatiach reprezentačný tréner D. Poláček ml.. Rada SZMP schvaľuje 

predložený návrh a poveruje športového riaditeľa SZMP jeho zverejnením na web stránke 

SZMP 

Z: športový riaditeľ SZMP   T: 15.04.2017 

- Rada SZMP schvaľuje zmenu termínu konania 1. kola Slov. pohára na termín 29.04.2017. Pri 

tejto súťaži sa vyhodnotia aj úspešní pretekári SZMP za sezónu 2016. 

- Rada SZMP schvaľuje, že z dôvodu lepšej plynulosti súťaží Sl. pohára, sa šermiarska 

disciplína bude konať deň pred súťažou večer a na druhý deň ostatné disciplíny. 

- Rada SZMP schvaľuje nové tabuľky pre bodovanie súťaží v biathle. Tabuľky budú zverejnené 

na web stránke SZMP v časti dlhodobé súťaže.  

 

Bod 4.: Rôzne 

 

- Rada SZMP bola informovaná, že športovo-technický materiál zakúpený v decembri 2016 

(terče, šerm. materiál)  je k dispozícii v objednanom množstve a môže sa začať používať na 

súťažiach  a pre zabezpečenie prípravy 

- Rada SZMP schvaľuje nákup 8 ks stopiek na tech. zabezpečenie podujatí a prípravu RD 

- Juraj Szalay st. ponúkol možnosť vypracovať projekt zastrešenia strelnice v areáli štadióna 

Dukly Ban. Bystrica. Predseda SZMP zistí vlastnícke vzťahy a ďalšie náležitosti k pozemku 

na ktorom doterajšia strelnica stojí. Rada SZMP následne bude prehodnocovať možnosti 

realizácie tohto projektu. 

- Ďalšie zasadnutie Rady SZMP sa uskutoční 28.04.2017 v Ban. Bystrici po skončení šerm. 

disciplíny 1. kola Sl. pohára   

 

V Banskej Bystrici : 01.04.2017 

zapísal: D. Poláček st.     overil: D. Poláček ml.  

              


