Zápis zo zasadnutia Rady SZMP č.3/2016, zo dňa 05.11.2016 – Banská Bystrica
Prítomní: D. Poláček ml., Dr. V. Miller, Dr. L. Kršňáková, Ing. V. Rengevič, Ing. J. Szalay PhD,
D. Poláček st.
Ospravedlnení: V. Paulik, Dr. L. Beňo, J. Szalay ml., T. Doležel
Bod 1.: Otvorenie a schválenie programu
Rokovanie otvoril predseda p. D. Poláček ml.. Konštatoval, že Rada SZMP je uznášania schopná ( 4
prítomných členov z 8). Po schválení programu rokovania, podľa pozvánky, rokovanie pokračovalo
podľa nasledujúcich bodov.
Bod 2.: Kontrola zápisu a informácie
-

-

-

Úlohy z predchádzajúceho zápisu všetky splnené
Informácie:
Všetky potrebné náležitosti k podaniu žiadosti o dotáciu pre rok 2017 boli spracované podľa
požiadaviek a v požadovanom termíne kompletne podané
Do 30.9.2016 bola ukončená registrácia SZMP v informačnom systéme v športe (ISŠ) podľa
požiadaviek MŠVVaŠ SR spracovaním požadovaných tabuliek
Na základe týchto podkladov bude stanovená výška dotácie na rok 2017 pre jednotlivé športy
podľa schváleného vzorca. Zatiaľ sa uvažuje o ochrannej výške dotácie pre menšie športy,
ktorá by mala predstavovať 90% z výšky ich percentuálneho podielu z dotácie na šport v roku
2016.
Elektronickým hlasovaním bola schválená účasť p. Dr. Vladimíra Millera na kongrese UIPM
a súčasne bola schválená aj jeho kandidatúra na post člena tech. komisie UIPM
Pri registrácii SZMP v ISŠ a na základe platného zákona o športe č. 440/2015 bolo zistené, že
sa vykonávajú aktivity súvisiace s MP na ktoré má právo a výhradné zastúpenie v SR iba
SZMP a to mimo vedomia a riadnej registrácie v SZMP. Rada preto rozhodla, že tieto
subjekty a fyzické osoby musia zadefinovať svoj vzťah k SZMP buď svojim členstvom
v SZMP, alebo vytvorením komisie, napr. komisie masters, cez ktorú budú komunikovať
svoje aktivity so SZMP.
Z.: predseda SZMP a sekretariát
T: do 31.01.2017
Dňa 30.10.2016 zomrel Dr. V. Černý. Rada poveruje zastupovaním SZMP na pohrebe,
9.11.2016, pp. Dr. V. Millera a D. Poláčka ml.. Zároveň Rada rozhodla dať informáciu o tejto
udalosti na web SZMP a informovať sekretariát UIPM.
Z.: sekretár SZMP

Bod 3.: Plán hlavných úloh reprezentácie na rok 2017
-

Rada schvaľuje návrh športového riaditeľa na zúženie reprezentačných družstiev na dvoch
členov v každej vekovej kategórii. Ďalej zamerať sa na skvalitnenie prípravy týchto členov
najmä smerom k vrcholným podujatiam tak, aby sa na ne kvalifikovali a SZMP mal tak
dostatočný počet štartov z vrcholných podujatí. Zamerať sa v príprave aj na tímové súťaže
a zúčastniť sa v nich na ME, prípadne MS. Domáce súťaže Slovenského pohára v modernom
päboji znížiť na 3 kolá + finále. Ostatné súťaže pre širšiu členskú základňu realizovať ako
súťaže v biathle a triathle, hlavne v kompetencii jednotlivých klubov a oddielov SZMP. Tieto
súťaže rozšíriť a sprístupniť širšej verejnosti, napr. súťaže rodičov s deťmi a rozširovať tak
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členskú základňu. Podrobnejší plán činnosti RD s výhľadom do r. 2020 bude zverejnený na
web sídle SZMP.
Z.: športový riaditeľ
T.: do 30.11.2016

Bod 4.: Delegáti na valné zhromaždenia
-

Rada SZMP na valné zhromaždenia schvaľuje delegátov nasledovne:
VZ KŠZ SR, Bratislava 15.11.2016 o 13:00, budova SZTK, Junácka 6 BA ( Dr. V. Miller,
Mgr. Juraj Szalay)
VZ SOV, Bratislava 26.11.2016 o 9:00, hotel Doble Tree by Hilton, Trnavská 27 BA
(D. Poláček ml.)

Bod 5.: Príprava konferencie SZMP
-

Rada predbežne schvaľuje termín konferencie na 04.03.2016. Presný termín a program sa
spresní na decembrovom zasadnutí Rady

Bod 5.: Rôzne
-

-

-

-

Rada po diskusii navrhuje členom pripraviť návrhy na rozdelenie vekových kategórií, podobu
ich súťaží a bodovania.
Z: členovia Rady SZMP
T: do najbližšieho zasadnutia
Kalendár súťaží sa spresní po kongrese UIPM. Rada odporúča pripraviť predbežný návrh
kalendára súťaží na rok 2017.
Z: členovia Rady SZMP
T: do najbližšieho zasadnutia
Rada upozorňuje CTM aby včas predložili požiadavky na uhradenie svojich nákladov, ktoré
vynaložili na prípravu v r. 2016, aby bolo možné použiť zvyšnú dotáciu na nákup športového
vybavenia a materiálu pre potreby RD. Zároveň pripraviť požiadavku na potrebný športový
materiál a vybavenie.
Z.: vedúci CTM, kluby a RT
T.: obratom
Rada SZMP a predseda SZMP poveruje vykonať inventarizáciu majetku SZMP k 31.12.2016.
Rada SZMP schvaľuje inventarizačnú komisiu (IK) v zložení – Ing. J. Szalay PhD - predseda,
D. Poláček st., V. Paulik - členovia
Z.: predseda IK
T.: do 31.12.2016

V Banskej Bystrici : 05.11.2016
zapísal: D. Poláček st.

overil: D. Poláček ml.
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