Zápis zo zasadnutia Rady SZMP č.2/2019, zo dňa 17.05.2019 – Banská Bystrica
Prítomní: M. Doleželová, L. Kršňáková, Ing. V. Rengevič, R. Chabreček, V. Miller, D. Poláček ml.,
T. Doležel, D. Poláček st.
Ospravedlnený: Ľ. Beňo
Začiatok: 18:30
Koniec: 20:30
Bod 1.: Otvorenie a schválenie programu
Rokovanie otvoril predseda SZMP p. D. Poláček ml.. Konštatoval, že Rada SZMP je uznášania
schopná (7 prítomných zo 7 členov Rady SZMP). Po schválení zmeny programu ( bod č.5 spojiť spolu
s bodom č.4 programu rokovania podľa pozvánky), rokovanie pokračovalo podľa nasledujúcich
bodov.
Bod 2.: Kontrola zápisu a informácie
-

Trvá úloha propagácie SZMP v médiách
Ostatné úlohy z predchádzajúceho zápisu datované k termínu zasadnutia splnené
Informácie:
- Gen. sekretár informoval o 57. VZ SOŠV a VZ KŠZ SR na ktorých sa za
SZMP zúčastnili p. D. Poláček st. a V. Miller

Bod 3.: Plán úloh reprezentácie a športovej činnosti na II. polrok 2019 a nominácie na podujatia.
-

-

Športový riaditeľ SZMP informoval, že nastal problém s účasťou na pretekoch ME v biathle
a triathle na Madeire. Organizátor prijal rozhodnutie, že bude organizovať pri tomto podujatí
aj preteky UIPM Urban City Laser-run a vyskytli sa tak problémy s ubytovaním. Poslal
ponuku na SZMP, aby sa naši pretekári zúčastnili iba na pretekoch v Laser–run a nie na
pretekoch v triathle. Po diskusii s RT mládeže sa prijíma rozhodnutie, že sa na pretekoch na
Madeire nezúčastníme a radšej svoju účasť rozšírime a sústredíme sa na preteky MS v Laserrun 7. – 9.9.2019 v Budapešti.
RT seniorov a juniorov a RT mládeže predložili nasledovné nominácie:
23. – 26.5.2019, SP seniori, Praha, CZE – F. Lichanec a tr. D. Poláček
4. – 9.6.2019 MEJ Drzónkow, POL – A. Lichancová a tr. D. Poláček
9. – 16.6.2019 ME U19 a U17, Kaunas, LTU – B. Krnáčová, Z. Lutovská, S. Rychlý, T.
Krompaský a tr. T. Doležel, R. Chabreček
7. – 14.7.2019 MSJ Drzónkow, POL – A. Lichancová a tr. D. Poláček
18. – 26.7.2019 MS U19 a U17, Sofia, BUL - B. Krnáčová, Z. Lutovská, S. Rychlý, T.
Krompaský a tr. T. Doležel, R. Chabreček
6. – 11.8.2019 ME seniorov Bath, GBR – A. Lichancová, F. Lichanec a tr. D. Poláček
26.8. – 1.9.2019 sústredenie RD mládež – Liptovský Mikuláš
2. – 9.9.2019 MS seniori, Budapešť, HUN - A. Lichancová, F. Lichanec a tr. D. Poláček
8. – 9.9.2019 MS v Laser-run, všetky kat., Budapešť, HUN – nominácia sa spresní po 3. kole
Sl. pohára a sústredení mládeže
21. – 25.11.2019 ME U24 Drzónkow, POL – A. Lichancová a tr. D. Poláček
Zahraničné sústredenia, termíny a počty pretekárov, sa upresnia po doručení odpovedí na naše
žiadosti o spoločnú prípravu s pretekármi Českého a Maďarského zväzu MP
Mládežnícki tréneri sa v rámci programu Erasmus 2019 zúčastnia spoločného školenia
trénerov Prahe, ČR spolu s trénermi z ČR, Estónska a Lotyšska
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-

-

RT a športový riaditeľ vyraďujú pretekára Mgr. Jána Szalaya zo širšieho výberu reprezentácie
seniorov SR preto, že dlhodobo nespolupracuje s vedením RD a nezúčastňuje sa na
podujatiach a nie je prehľad o jeho výkonnosti
Rada SZMP poveruje RT aby v spolupráci so sekretariátom SZMP zaslali p. Mgr. Jánovi
Szalayovi výzvu na vrátenie zapožičaného športového výstroja, aby mohol byť používaný pre
potreby RD a to : laserová pištoľ 1 ks, sporttester 1 ks, reg. terč s notebookom 1 ks – termín:
okamžite

Bod 4.:
4.a) Informácia o overení zistení uvedených vo Výročnej správe kontrolóra SZMP za rok 2018, p. Ing.
Juraja Szalaya PhD.
-

Novozvolený kontrolór SZMP p. Ľ. Beňo predložil správu o výsledkoch kontroly Výročnej
správy kontrolóra SZMP za rok 2018 ( príloha). Konštatuje v nej rad pochybení a nepresností.
Rada SZMP na základe uvedených zistení odporúča následnému rokovaniu Konferencie
SZMP neschváliť Výročnú správu kontrolóra za rok 2018,
Rada SZMP ukladá p. Ing. J. Szalayovi PhD vypracovať novú správu, v ktorej pravdivo
uvedie údaje, zistené najmä v bodoch – domáce podujatia, práca Rady SZMP a spolupráca
kontrolóra s vedením SZMP.
Z: Ing. J. Szalay PhD
T: okamžite

4.b) Informácia o kontrole účtovnej závierky a Výročnej správe SZMP za rok 2018 a ich schválenie.
-

-

-

Rada SZMP sa oboznámila so správou novozvoleného kontrolóra SZMP, p. Ľ. Beňa.
Predloženú správu berie na vedomie a odporúča následnej Konferencii na schválenie.
Na základe kontrolnej správy kontrolóra SZMP schvaľuje:
Účtovnú závierku SZMP za účtovné obdobie 01.01.2018 až 31.12.2018, zostavenú ku dňu
12.02.2019. Výsledok hospodárenia bude zaúčtovaný na účet 428, ako nevysporiadaný
výsledok hospodárenia.
Výročnú správu SZMP za rok 2018.
Vykonanie auditu účtovnej závierky SZMP za účtovné obdobie 01.01.2018 až 31.12.2018
a Výročnej správy SZMP za rok 2018 u Ing. Lenky Čuboňovej, ACCA, Štatutárny audítor
 Z: gen. sekretár
T: okamžite
Po vykonaní auditu všetky uvedené dokumenty vrátane správy audítora predložiť na
schválenie Konferencii SZMP

4.c) Informácia o situácii v kontrolnej komisii SZMP
-

-

Novozvolený kontrolór SZMP Konferenciou SZMP konanou dňa 16.02.2019, p. JUDr. Ľuboš
Beňo, oznámil písomne Rade SZMP, že sa vzdáva funkcie kontrolóra SZMP. Svoje
rozhodnutie zdôvodnil tým, že bolo zaslané písomné podanie na Generálnu prokuratúru SR
ohľadne vysvetlenia o nezlučiteľnosti jeho funkcie prokurátora s funkciou kontrolóra SZMP,
a to aj z dôvodu, že za svoj výkon funkcie kontrolóra SZMP je odmeňovaný. V podaní boli
uvedené mnohé nepravdivé údaje (dátum konania Konferencie, schválená výška odmeny
Konferenciou SZMP 2019 za výkon funkcie kontrolóra v SZMP + náhrady výdavkov).
Tieto údaje sú dôkazným klamstvom a zámerne použité za účelom poškodenia mena p. JUDr.
Ľ. Beňa a SZMP.
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-

-

-

-

-

-

-

JUDr. Ľ. Beňo požiadal Radu SZMP o pochopenie svojho rozhodnutia, nakoľko v súčasnom
období je prokuratúra SR vystavená mnohým mediálnym tlakom a nechce, aby prokuratúra,
ďalej SZMP, ako aj jeho osoba, boli sústavne pod nátlakom jedincov, ktorí sa nedokážu
preniesť cez svoju nevraživosť a nenaplnené ambície a preto používajú nepravdivé údaje
a zavádzajú. Súčasne nemajú v sebe ani toľko odvahy, aby rešpektovali väčšinové a riadne
rozhodnutia členov SZMP.
Pán JUDr. Ľ. Beňo od ukončenia svojej úspešnej aktívnej pretekárskej činnosti, viac ako 12
rokov nezištne pomáhal SZMP a aktívne sa zapájal do jeho diania bez akýchkoľvek nárokov
na odmenu.
Rada SZMP pripomína, že p. JUDr. Ľuboš Beňo bol zvolený väčšinou hlasov delegátov
Konferencie SZMP, konanou dňa 16.02.2019 v Banskej Bystrici.
Konferencia schválením rozpočtu SZMP na rok 2019, v ktorom je uvedená položka –
náhrady kontrolóra SZMP – vo výške 1.300,- EUR, neschválila žiadnu odmenu, ani náhradu
za stratu času novozvolenému kontrolórovi SZMP. Pritom §12 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z.
o športe ... jasne hovorí, že kontrolór zväzu má nárok na úhradu výdavkov preukázateľne
spojených s výkonom jeho funkcie (rozumej tým napr. poštovné, cestovné, administratívne
poplatky atď.). Tieto nie je možné označiť za jeho príjmy, ale jedná sa o preplatenie
vykázaných nákladov! Suma vo výške 1.-300,- EUR. je položkou takýchto náhrad kontrolóra
v schválenom rozpočte na rok 2019.
Ďalej §12 ods. 7 zákona 440/2015 Z. z. o športe.... jasne hovorí, že kontrolórovi zväzu môže
byť udelená odmena za náhradu straty času, alebo výkonu jeho funkcie, ktorej výšku a spôsob
schvaľuje najvyšší orgán športovej organizácie, t. j. Konferencia. Konferencia SZMP zo dňa
16.2.2019 žiadnu odmenu kontrolórovi SZMP neschválila! (nie je uvedená ani v zápise
a ani v uzneseniach).
Navyše, p. JUDr. Ľ. Beňo, ešte pre konaním Konferencie SZMP dňa 16. 2. 2019
predstaviteľov SZMP, informoval ústne a neskôr aj písomne, že si nenárokuje žiadnu odmenu,
ani preplácanie nákladov spojených s výkonom jeho funkcie kontrolóra SZMP, lebo by sa
mohol dostať do konfliktu záujmov.
Rada SZMP chápe dôvody rozhodnutia p. JUDr. Ľ. Beňa a s poľutovaním ho prijíma. V mene
päťbojárskej rodiny na Slovensku, ďakuje mu za jeho doterajšiu činnosť a pomoc. Vyslovuje
presvedčenie, že napriek tejto nepríjemnej skúsenosti zostane verný SZMP.
Rada SZMP rozhodla, že o tejto skutočnosti bude písomne informovať Generálnu prokuratúru
SR s priložením všetkých dokladov a uznesení.
Rada SZMP odporúča nasledujúce riešenia v súvislosti so zabezpečením funkcie kontrolóra
SZMP:
Poveruje štatutárov SZMP pp. D. Poláčka st. a V. Millera informovať hlavného kontrolóra
športu v SR o vzniknutej situácii a prekonzultovať navrhované riešenia,
Osloviť SOŠV a ďalšie športové zväzy, či by ich kontrolór nebol ochotný vykonávať funkciu
kontrolóra aj v SZMP,
Ak je záujem zo strany klubov SZMP, tak navrhnúť a zvoliť nového kontrolóra SZMP,
Po doriešení zvolať Konferenciu SZMP s dvomi bodmi a to: 1.) schválenie ÚZ, VS a auditu za
rok 2018 a po 2.) schválenie, prípadne voľba nového kontrolóra SZMP
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Bod 5.: Rôzne
- V. Miller informoval, že oslovil UIPM ohľadne nášho záujmu usporiadať Urban City Laserrun na území SR. UIPM sa vyjadrila, že je možné takéto podujatie v SR zorganizovať v roku
2020,
- Moderný päťboj bude mať zastúpenie a prezentáciu na podujatí SOŠV – Športuj Slovensko ktoré sa koná 23.6.2019 v B. Bystrici,
- Predseda disciplinárnej komisie V. Miller informoval členov Rady SZMP, že dňa 21.2.2019
bol podaný podnet na disciplinárne konanie voči klubu BA M.P.C. Slovakia Bratislava, za
pochybenie pri registrácii delegáta na Konferencii SZMP, konanej dňa 16.2.2019. Ako delegát
klub zastupoval p. Mgr. Ján Szalay.
- Uvedeným klubom boli použité dve rozdielne „delegačenky“ s rozdielnymi menami a na
rozdielnych tlačivách. Podanie bolo postúpené elektronickou poštou dňa 26.2.2019 p. Mgr.
Jánovi Szalayovi, ako delegátovi za klub a osobe, ktorá „delegačenky“ predložila Konferencii,
spolu s prílohami a požiadavkou o vyjadrenie sa k uvedenej skutočnosti. Do dnešného dňa,
17.5.2019, p. Mgr. Ján Szalay a ani iní zo štatutárov klubu nevyužili možnosť vyjadriť sa
k podnetu.
- Disciplinárna komisia konštatuje, že bývalý kontrolór p. Ing. Juraj Szalay PhD na
mimoriadnej Konferencii SZMP konanej dňa 22.12.2018 trval na odobratí práv riadneho
delegáta - zástupcovi klubu TJ Slávia STU Bratislava, oddiel moderného päťboja z dôvodu,
že tento zástupca nebol delegovaný klubom na predpísanom tlačive, čo Konferencia
akceptovala a hlas delegátovi odobrala. Napriek tejto skutočnosti, že prišlo nižšie uvedeným
k precedensu predchádzajúcim prijatím rozhodnutia bývalého kontrolóra zväzu, Konferencia
konaná 16.02.2019 napriek tomu nenavrhla odobratie mandátu delegátovi klubu BA M.P.C.
Slovakia Bratislava s tým, že rešpektuje právo na riadnu účasť na Konferencii každému
členovi SZMP v rámci prideleného mandátu napriek administratívnemu pochybeniu.
- Komisia preto odporúča Rade SZMP:
udeliť Klubu BA M.P.C. Slovakia Bratislava napomenutie za nedodržanie postupu pri
registrácii delegáta na Konferenciu SZMP, konanej dňa 16.2.2019.
- Rada SZMP akceptuje rozhodnutie disciplinárnej komisie a žiada predsedu komisie, aby toto
rozhodnutie písomne poslal uvedenému klubu na vedomie.
 Z: predseda disciplinárnej komisie
T: do 10.06.2019

V Banskej Bystrici : 17.05.2019
zapísal: D. Poláček st.

overil: D. Poláček ml.
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