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Zápis zo zasadnutia Rady SZMP č.2/2020,  zo dňa 30.05.2020 – Banská Bystrica 

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

- I. Boledovič, D. Poláček st. 

Ospravedlnení: V. Miller, R. Chabreček 

 Začiatok: 09:00  Koniec: 11:30         

 

Bod 1.: Otvorenie a schválenie programu 

  

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

(5 prítomných zo 7 členov Rady SZMP). 

Program: 

1. Otvorenie a schválenie programu 

2. Informácie a kontrola úloh 

3. Úprava plánu reprezentácie a športovej prípravy RD po obnovení športovej činnosti v súvislosti 

s opatrením COVID-19 

4. Úprava plánu športovej prípravy a domácich súťaží v SZMP po obnovení športovej činnosti 

v súvislosti s opatrením COVID-19 

5. Úprava kalendára na súťažný rok 2020 

6. Úprava rozpočtu SZMP a určenie priorít na rok 2020 

7. Príprava Konferencie  

8. Rôzne 

 

 Po schválení programu ( 5 za predložený program, schválený bez zmien v programe), rokovanie 

pokračovalo podľa nasledujúcich bodov: 

 

Bod 2.: Kontrola úloh a informácie 

 

- Trvá úloha propagácie SZMP v médiách. L. Kršňáková informovala o doterajších krokoch 

v komunikácii s médiami. Dobrá spolupráca je najmä s regionálnymi médiami (print, TV) a sú 

predbežné dohovory aj s celonárodnými médiami. Súčasné problémy s 

pandemickými  opatreniami však ovplyvnili ďalšie rokovania a postupy. 

- Rada schvaľuje podobu propagačných bannerov predloženú V. Rengevičom. SZMP bude 

povinne na banneroch propagovať - SZMP (logo), MŠVVaŠ SR (logo) a VŠC DUKLA Banská 

Bystrica (logo). Rada SZMP týmto dáva možnosť klubom registrovaným v SZMP, aby v prípade 

záujmu o prezentovanie svojho klubu na týchto banneroch zaslali grafickú podobu loga svojho 

klubu na sekretariát SZMP do 19.06.2020. Bude vyhotovený hlavný banner, umiestňovaný za 

stupňami víťazov a bannery pre jednotlivé disciplíny, kde budú uvedené aj základné informácie 

o danej disciplíne moderného päťboja. 

- Školenie funkcionárov, trénerov a pretekárov, členov RD, k novelizácii pravidiel UIPM sa 

uskutočnilo po testoch RD v Banskej Bystrici. Školiteľom bol p. V. Miller, člen TK UIPM.  

- SZMP včas prijal a informoval svojich členov (web SZMP, e-mailová komunikácia s klubmi) 

o opatreniach v súvislosti s COVID-19 a usmerňoval v súlade s prijatými opatreniami svoju 

činnosť. Vedenie SZMP ďakuje svojim členom za dodržiavanie opatrení a za to, že týmto 

prispeli k úspešnému zvládnutiu tejto epidémie. 

- V spore SZMP versus bývalý kontrolór SZMP, bývalý kontrolór SZMP navrhol 

prostredníctvom svojho právneho zástupcu dohodu v spore o vyplatenie odmeny bývalého 

kontrolóra. SZMP nemohol akceptovať návrh takejto dohody preto, že tento návrh dohody 

vôbec nezohľadňoval podmienky odmeny, ktoré boli riadne schválené najvyšším orgánom 

SZMP. Preto bude spor pokračovať ďalej súdnou cestou. (hlasovanie: 5 za uvedený postup, 0 
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proti, 0 zdržal sa) Materiál k bodu: e-mail s návrhom dohody od advokátskej kancelárie 

PESPECTA Legal s.r.o. 

- Rada SZMP berie na vedomie Správu o kontrolnej činnosti od HKŠ ohľadne šetrenia podnetu  

na nezákonnosť postupov orgánov SZMP podanú klubom BA-M.P.C.-Slovakia Bratislava a 

bývalým kontrolórom SZMP. Správu osobne s HKŠ prokonzultoval p. V. Miller. HKŠ určil 

SZMP vykonať opatrenia na odstránenie pochybení a to vypracovať smernicu o zvolávaní 

zasadnutí najvyšších orgánov SZMP a smernicu o vyhotovovaní zápisov zo zasadnutí orgánv 

SZMP. Obe smernice SZMP v určenom čase vypracoval a Rada SZMP ich  schválila a sú 

uvedené na web stránke SZMP. Ďalej HKŠ určil, aby kontrolór SZMP, p. I. Boledovič, urobil 

preškolenie zvolených funkcionárov v orgánoch SZMP zo zákona o športe a stanov SZMP 

v súvislosti s ich kompetenciami a postupmi pri riadiacej činnosti. Rada SZMP rozhodla, že toto 

školenie sa uskutoční 20.06.2020 v Liptovskom Mikuláši. Kontrolór SZMP bude informovať 

HKŠ o uskutočnenom školení formou písomnej správy, ako určil záver kontroly HKŠ.                              

(hlasovanie: 5 hlasov za, 0 proti, 0 zdržal sa) Materiál k rokovaniu: - Správa o kontrolnej 

činnosti HKŠ + následné materiály, odpoveď na list od HKŠ zo strany SZMP a uvedené 

směrnice. 

- SZMP boli zo strany MŠVVaŠ SR preposlané na štátny účet SZMP splátky príspevku za I. a II. 

štvťrok 2020 v plnom rozsahu. V súčasnom období má SZMP na svojom účte polovicu 

schváleného príspevku uvedeného v zmluve medzi MŠVVaŠ SR a SZMP 

- GS SZMP Radu informoval, že sa podarilo úspešne získať späť peniaze, ktoré boli uhradené za 

účast na SP v Sofii bankovým prevodom a to za letenky a účastnícke poplatky v celkovej čiastke 

cca 2.900,- EUR. Boli vrátené všetky platby. Strhnuté boli iba bankové poplatky za prevod 

Bulharsko – SR vo výške 25,- EUR a 50,- EUR poplatok za poistenie vrátenia leteniek. 

- Na základe informácie zo strany SOŠV o konaní pracovného stretnutia so zväzmi a 57. Valného 

zhromaždenia, Rada SZMP rozhodla, že pracovného stretnutia so zväzmi 10.06.2020, sa za 

SZMP zúčastní p. V. Miller a 57. VZ SOŠV, 26.06.2020, sa zúčastní p. D. Poláček st.. 

(Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa) Materiál k rokovaniu: pozvánky na rokovanie od SOŠV 

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

Rád SZMP č. 3/2019, č. 1/2020 

 

 

        

Bod 3.: Úprava plánu reprezentácie a športovej činnosti SZMP po obnovení činnosti po opatreniach 

v súvislosti s COVID-19. 

 

- Reprezentačný tréner seniorov a juniorov, p. D. Poláček ml. informoval, že členovia RD – A. 

Lichancová, F. Lichanec, R. Chabreček sa v čase kedy boli v platnosti prijaté opatrenia 

v súvislosti s COVID-19, pripravovali individuálne, hlavne v kondičnej príprave a v behu spolu 

s tréningom laserovej streľby. Inú prípravu neabsolvovali. J. Pepová sa individuálne 

pripravovala a aj v súčasnosti pripravuje vo Švajčiarsku, kde žije. Pravidelne posiela záznamy 

a informáciu o svojej príprave a je aj v pravidelnom kontakte s osobným trénerom, p. T. 

Doleželom. Za vrchol pretekárskej sezóny navrhuje RT  ME v Székesfehérvári, Maďarsko, kde 

by sa absolvoval celý program súťaží;  jednotlivci, družstvá ženy – štafety a štafety mix. Ako 

ďalšie preteky pre A. Lichancovú navrhuje Akademické MS vo Varšave, a ME U24 

v Drzónkowe. Pre J. Pepovú účast na kvalifikačných pretekoch žien v Berne, prípadne po 



 

3 

dohovore s českým zväzom preteky v Prahe. F. Lichanec a R. Chabreček by prípadne 

absolvovali preteky v Prahe, všetko ako príprava na ME. V príprave sa chce zamerať hlavne na 

prípravu na sústredeniach, nakoľko v B. Bystrici sú v súčasnosti mnohé športoviská 

v prestavbe.  Predbežne je predjednaná príprava v Prahe, Tate a v Chorvátsku. Všetko je ale 

závislé od možností otvorenia hraních a cestovania. Upravený kalendár podujatí a noinácie sú 

prílohou jeho správy. (Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa) 

- Reprezentačný tréner mládeže, p. T. Doležel, informoval, že pretekári mládežnických repre 

družstiev a výberu talentovanej mládeže sa pripravovali individuálne, podľa pokynov svojich 

osobných trénerov hlavne v kondičnej príprave a v behu. V súčasnom období začínajú plynule 

prechádzať na spoločnú prípravu vo všetkých disciplínách, zatiaľ však bez plávania, v B. 

Bystrici, kde je stále zatvorený bazén. Bazén v L. Mikuláši začína prevádzku. Medzinárodné 

preteky pre tieto RD navrhuje ME v biathle a triathle v Barcelone (Krompaský, Sýkorová – 

prípadne Štofan, Matejov, Vorošová, Voroš, Kobela, Devečková, Šuleková; týto však až po 

preukázaní výkonnosti na domácích pretekoch), ďalej účasť na EP U19 a U17 Praha 

(Krompaský – Matejov, Lutovská, Rešovská, Kobela; podľa výkonnosti doma), účasť na ME 

U19 a U17 Caldas de Rainha (Krompaský – Matejov, Lutovská, Rešovská, Kobela; podľa 

výkonnosti doma), vynechať pretey OH nádejí v Spale a zamerať sa radšej na prípravu na MS 

U19 a U17 v Hurgade (Krompaský – Matejov, Lutovská, Rešovská, Kobela; podľa výkonnosti 

doma). V príprave uprednostní spoločnú prípravu na sústredeniach v L. Mikuláši, na Králikoch 

a prípadne, ak sa podarí dohodnúť s maďarským zväzom v Tate pre 4 + 2. Termíny podujatí sú 

v upravenom kalendári. (Hlasovanie: 5 za, 0 proti, 0 zdržal sa) 

- Materiál k rokovaniu: Správy repre trénerov, nominácie a upravený kalendár podujatí 

 

Bod 4.: Úprava plánu športovej prípravy a domácich súťaží v SZMP po obnovení športovej činnosti 

v súvislosti s opatrením COVID-19 

 

- Športový riaditeľ a reprezentační tréneri predložili návrh úpravy kalendára podujatí. Navrhujú 

začať súťažami v septembri 2020. Ďalej pokračovať v domácich podujatiach podľa 

predloženého upraveného kalendára. Prípravu realizovať hlavne na spoločných zrazoch, 

nakoľko sa začína prázdninové obdobie a preto prvú spoločnú prípravu uskutočniť už hneď po  

21.6. v Liptovskom Mikuláši a tam zostať na spoločnej príprave do 27.06.. Ďalej v mesiacoch 

júl a august pokračovať v spoločnej príprave podľa navrhnutého kalendára. Na sústredeniach 

doma priebežne robiť kontrolné preteky, aby sa overila výkonnosť jednotlivých pretekárov a 

títo si postupne zvykli na súťažný režim. M-SR navrhujú urobiť pre U15-19 17.10.2020 a pre 

seniorov a juniorov 6.-7.11.2020. Odporúčajú Rade SZMP predložený model prípravy a 

upravený kalendár schváliť. (Hlasovanie: 5 za bez pripomienok a zmien, 0 proti, 0 zdržal sa) 

-   Materiál k rokovaniu: Návrh ŠR SZMP a upravený kalendár podujatí 

 

Bod 5.: Kalendár SZMP na rok 2020. 

 

- Rada SZMP schvaľuje upravený kalendár podujatí SZMP na rok 2020. Kalendár je prílohou 

zápisu a bude zverejnený na web stránke SZMP. (Hlasovanie: 5 za bez pripomienok a zmien, 0 

proti, 0 zdržal sa) 

- Materiál k rokovaniu: - návrh kalendára 2020 
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Bod 6.: Úprava rozpočtu SZMP a určenie priorít na rok 2020 

 

- Rada SZMP navrhuje Konferencii SZMP schváliť rozpočet predložený GS SZMP. Súhlasí 

s tým, aby za priority v časti reprezentácia bolo určené zabezpečenie účasti a prípravy na 

vrcholné podujatia a to; ME seniori, ME U24, ME a MS U19 a U17. Súhlasí s tým, aby 

nepoužité prostriedky reprezentácie sa prednostne presunuli po zabezpečení uvedených úloh 

reprezentácie do podpory prípravy mládeže v kluboch a talentovanej mládeže. Prerozdelenie 

takýchto zvyšných prostriedkov z účelu reprezentácia sa vykoná podľa už schváleného kľúča 

z Rady SZMP č.1/2020 ku koncu roku 2020, cca v mesiacoch október, november. V kluboch 

a u talentovanej mládeže sa uprednostní preplatenie miezd trénerov, zabezpečenia prípravy 

(nájmy) a až následne nákup materiálu, avšak z toho prednostne špeciálneho vybavenia pre 

Laser run a šerm. V prípade krátenia rozpočtu MŠVVaŠ SR sa budú krátiť rozpočtové položky 

účelu reprezentácia. (Hlasovanie: 5 za predložený návrh, bez pripomienok a zmien, 0 proti, 0 

zdržal sa) 

- Materiál k rokovaniu: - návrh rozpočtu 2020 a správa GS SZMP 

 

 

Bod 7.: Príprava Konferencie SZMP 2020. 

 

- Rada SZMP rozhodla o zmene termínu konania riadnej Konferencie SZMP 2020. Konferencia 

sa uskutoční 25. júla 2020 o 10:00 hod. v Banskej Bystrici. Pre kľúč delegátov sa berie do úvahy 

stav aktívnych klubov a členov SZMP za rok 2019. Program a podklady budú rozposlané 

klubom spolu s pozvánkou a zverejnené na web stránke SZMP. 

 

 

Bod 8.: Rôzne 

 

- Rada SZMP berie na vedomie, že zástupcami pretekárov klubov registrovaných v SZMP bol po 

odvolaní zástupcu pretekárov v SZMP, p. Mgr. Jána Szalaya, za jeho priestupok proti 

dopingovým pravidlám zvolený dňa 16.11.2018   Ronald Chabreček a to: - výsledok hlasovania 

(navrhnutý dvaja kandidáti – R. Chabreček a F. Lichanec); hlasovanie klubov:  ŠK DUKLA o.z. 

BB (R. Chabreček), ŠK Dukla MP BB (R. Chabreček), ŠK Raja BB (R. Chabreček), ŠK Grafon 

LM (R. Chabreček), ŠK Vega Bernolákovo (R.Chabreček), TJ Slávia STU BA od. MP (R. 

Chabreček), ŠK Alfa Sport BA (zdržal sa), BA-M.P.C.-Slovakia Bratislava (nehlasoval). Bod 

sa doplňuje na základe upozornenia HKŠ, že výsledky hlasovania a voľba neboli uvedené 

v predchádzajúcich zápisoch ako samostatný bod. Hlasovanie prebehlo elektronicky. 

-  Materiál k bodu: - mailová komunikácia SZMP- kluby, mail – výsledky hlasovania v jednotlivých 

kluboch, správa HKŠ 

 

- T. Doležel a klub ŠK Raja BB predniesli návrh Rade SZMP, aby záver sezóny a slávnostné 

vyhlásenie výsledkov Sl. pohára mládeže sa uskutočnili v slávnostnejšej podobe, aby jeho 

súčasťou bol aj sprievodný program. Rada SZMP požiadala T. Doležela, aby pripravil návrh na 

podobu slávnostného záveru sezóny s ktorým sa bude zaoberať. Navrhnutý termín na túto akciu 

je 28.11.2020 

- Kontrolór SZMP informoval, že sa uskutoční školenie kontrolórov zväzov organizované HKŠ 

a to 18. – 19.6.2020 v Bratislave. O výstupoch zo školenia bude Radu informovať.  
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- GS SZMP pripomenul Rade SZMP a klubom, že od 01.06.2020 je povinnosť štatutárov 

združení komunikovať so štátnou správou iba elektronicky a od tohto dátumu štát aktivoval 

elektronické schránky do ktorých majú prístup iba štatutári združení. Podmienkou je, aby 

štatutári mali občiansky preukaz s čipom a aktivovali si prístup do el. schránky 

 

 

 

V Banskej Bystrici : 30.05.2020 

zapísal: D. Poláček st.  overil:  I. Boledovič       predsedajúc: D. Poláček ml. 

               


