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Zápis zo zasadnutia Rady SZMP č.3/2018,  zo dňa 30.10.2018 – Banská Bystrica 

Prítomní: D. Poláček ml., T. Doležel, Dr. V. Miller,  Dr. L. Kršňáková,  Mgr. M. Doleželová, Ján 

Szalay, Ing. J. Szalay PhD,   D. Poláček st. 

Ospravedlnený:  Ing. V. Rengevič  

Začiatok: 09:00  Koniec: 14:00         

 

Bod 1.: Otvorenie a schválenie programu 

  

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

schopná    ( 6 prítomní členovia  zo 7 členov Rady SZMP). Po schválení programu rokovania, podľa 

pozvánky, bez doplňujúcich a pozmeňujúcich bodov, rokovanie pokračovalo podľa nasledujúcich 

bodov.   

 

Bod 2.: Kontrola zápisu a informácie 

 

- Trvá bod, propagácia zväzu na podujatiach organizovaných SZMP. Rada schvaľuje, že 

propagačné nosiče budú 2. Jeden s obsahom loga a názvu SZMP, loga a názvu MŠVVaŠ SR, 

loga a názvu AŠC Dukla BB. Druhý bude propagačný, Rada odporúča aby súčasťou obsahu 

boli informácie o mod. päťboji (disciplíny, stručná charakteristika, najväčšie úspechy, práca 

s mládežou a podobne). Súčasne prijíma rozhodnutie, že aj spoluorganizátor pretekov má 

právo na umiestnenie svojich nosičov, nesmú však presahovať rozmerovo nosiče SZMP. 

 Z: Rada a kluby     T: 10.11.2018 

 

- Rada SZMP schvaľuje odmenu  kontrolórovi SZMP, Ju. Szalayovi st.v o výške 2.000,- EUR. 

Spôsob vyplatenia odmeny – odmena sa vyplatí na základe zmluvy o výkone funkcie 

jednorazovo v celej výške v obvyklom termíne od jej schválenia a to do 30 dní na účet Ju. 

Szalaya st.. 

 Z: sekretár SZMP     T: 30.11.2018 

 

- Vybavenie reprezentačným oblečením reprezentačných družstiev mládeže – úloha trvá. 

 Z: tréneri mládeže (T. Doležel a V. Rengevič)  T: 10.11.2018 

 

- Ostatné úlohy z predchádzajúceho zápisu datované k termínu zasadnutia splnené 

 

Informácie: 

- SOV zorganizoval pracovné stretnutie k vytvoreniu strešnej organizácie slovenského športu. 

Za SZMP sa zúčastnil p. V. Miller. Informoval, že 1. pracovné stretnutie sa konalo 

17.10.2018. Základnými bodmi bolo schválenie vytvorenia strešnej organizácie (proti, alebo 

s pripomienkami iba futbalový, tenisový zväz a zväz plaveckých športov) a bol schválený 

návrh stanov novej organizácie. Zväzy môžu pripomienkovať stanovy (sú na webe SOV). 

- Ďalej V. Miller informoval, že pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku SOV bol hosťom aj 

prezident našej medzinárodnej únie,UIPM, p. K. Schormann. Zúčastnil sa na návšteve X- 

bionic sphere centra v Šamoríne a stretnutí so zástupcami SZMP, p. V. Millerom, D. 

Poláčkom st. a E. Malíkovou. 
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Bod 3.: Prerokovanie podozrenia z porušenia antidopingových pravidiel 

 

- Športový riaditeľ SZMP informoval Radu SZMP, že pretekár Ján Szalay nedodržal 

antidopingové pravidlá určujúce postup pri návšteve lekára. Nakoľko mu bola ošetrujúcim 

lekárom odporučená liečba liekmi s obsahom zakázaných substancií, mohlo takto dôjsť 

k porušenie antidopingových pravidiel podľa čl. 2 a následných bodov Antidopingového 

kódexu WADA. 

- Ján Szalay bol požiadaný o podanie vysvetlenia. Nakoľko pretekár nepredložil dostatočné 

vysvetlenie, prečo od vyšetrenia zo dňa 07.02.2018 kedy mu bola naordinovaná liečba do 

20.02.2018 predpísanou, teda písomnou formou určenou ADA SR neinformoval SZMP, alebo 

ADA SR o svojej liečbe a zdravotnom stave, Rada SZMP po rozsiahlej diskusii a hlasovaní 

dospela k záveru že: 

- Pretekárovi sa udeľuje trest - písomné napomenutie - za nedodržanie postupu pri návšteve 

lekára a následnej liečbe. Ďalej sa pretekárovi zastavuje pretekárska činnosť v SZMP do 

31.12.2018 za účelom doriešenia jeho zdravotného stavu. Nakoľko pretekár je aj zástupcom 

pretekárov v Rade SZMP, Rada SZMP na základe uloženého trestu poveruje aktívnych 

pretekárov s právom hlasu zvolením nového zástupcu pretekárov. Rada súčasne prijíma 

oficiálne stanovisko k tomuto priestupku (stanovisko je prílohou zápisu). Rada o tomto 

stanovisku rozhodla hlasovaním. Hlasovalo 5 členov Rady SZMP. Výsledok hlasovania 5 – 

hlasov za prijatie stanoviska, 0 hlasov proti, 0 hlasov, zdržal sa. 

- Rada SZMP poveruje zaslaním stanoviska sekretariát SZMP. 

 Z: sekretár SZMP     T: 05.11.2018 

 

Bod 4.: Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov na činnosť klubov a talentovanej mládeže    

             

- Rada SZMP rozhodla, nakoľko zásadnými ukazovateľmi v schválenom kľúči na prerozdelenie 

zvyšných prostriedkov na činnosť klubov a talentovanej mládeže je účasť a výsledky na 

domácich podujatiach, odporúča vrátiť sa k tomuto bodu po skončení posledných pretekov 

sezóny, tj. Finále Sl. pohára konaných 10.11.2018 v Banskej Bystrici. Následne bude 

dokončený tento zápis so všetkými náležitosťami. 

 

Bod 5.: Vyhodnotenie RD za rok 2018 , seniori, juniori a mládež 

 

- Reprezentačný tréner, p. D. Poláček ml., informoval o absolvovaných vrcholných podujatiach 

a príprave v priebehu výcvikového roku. Spokojnosť môže byť iba čiastočne s A. 

Lichancovou. F. Lichanec mal 3 mesačný výpadok v príprave spôsobený pracovno – 

študijným pobytom v USA, čo sa odrazilo na jeho výkonnosti. Ján Szalay bol v priebehu celej 

sezóny so zdravotnými problémami a nesúťažil. Za najväčší nedostatok a príčinu zhoršených 

výsledkov na vrcholných podujatiach vidí nedostatočnú výkonnosť všetkých reprezentantov 

v disciplíne laserun. V prípade zlepšenia v tejto disciplíne vidí perspektívu na dobrý výsledok 

najmä u A. Lichancovej. Odporúča pre RD do konca roku ešte prípravu na VT v Tate, Prahe, 

Plzni a účasť na pretekoch v Prahe. 

- Tréner mládeže, T. Doležel, informoval, že členovia RD mládeže sú ako celok veľmi mladými 

pretekármi, súťažia všetci vo vyšších vekových kategóriách. Toto sa odráža aj na ich 

výsledkoch. Spokojnosť vyjadril najmä s nárastom ich výkonnosti. Poukázal, že tým, že 

pretekári v tomto roku dostali väčšiu možnosť medzinárodnej konkurencie na pretekoch, alebo 

v príprave, sa odrazilo na ich motivácii a prístupu k tréningu. Odporúča aj v nasledujúcom 
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období zvýšiť účasť na zahraničnej príprave a súťažiach, nakoľko v RD tejto kategórie sa 

nachádza niekoľko talentovaných športovcov. 

- Športový riaditeľ SZMP povedal, že členovia RD podceňujú svoje povinnosti, ktoré im 

vyplývajú zo schválených pravidiel pre reprezentačné družstvá. Najmä čo sa týka evidencie 

a vykazovanie tréningových ukazovateľov. Upozornil, že pretekári sa pravdepodobne 

nepripravujú v požadovanom minimálnom rozsahu a nebude akceptovať ich pripomienky 

k príprave, ak si nebudú plniť svoje povinnosti pri evidencii tréningových ukazovateľov. 

 

Bod 5.: Rôzne 

- Kontrolór SZMP informoval, že rozpošle tabuľky jednotlivým klubom na vyplnenie so 

zámerom kontroly efektivity využívania tréningových objektov a práce trénerov. 

- V. Miller vyslovil názor, že prácou kontrolóra zväzu by mala byť prioritne kontrolná, 

preventívna a vzdelávacia činnosť a nie tak časté zasahovanie do oblasti športovej prípravy. 

- Ján Szalay predniesol príspevok ako zástupca pretekárov. Informoval, že urobil prieskum 

a anketu. Na anketové otázky, ktoré bližšie nešpecifikoval mu neodpovedal dostatočný počet 

pretekárov. Ďalej podal informáciu, že pretekári v podstate hodnotia absolvovanú prípravu 

a podmienky kladne. Pretekári ho informovali o počte sústredení a medzinárodných pretekov. 

Ďalej sa J. Szalay vyjadril, že mu nie je jasné na základe čoho je v SZMP ustanovená funkcia 

športového riaditeľa, keď s výnimkou stanov SZMP nikde o takejto funkcii nie je zmienka 

(zákon o športe a pod.). Má za to, nakoľko si nepamätá, že by sa takáto funkcia volila na 

volebnej Konferencii,  že D. Poláček st. dodatočne doplnil túto funkciu do uznesení a zápisu 

z Konferencie. Ďalej povedal, že má za to, že športový riaditeľ s nikým nekonzultoval 

pravidlá, limity pre RD, ktoré sú zverejnené na web stránke SZMP a predložil ich ako „hotovú 

vec“ a preto podľa jeho názoru svojvoľne rozdeľuje financie pre reprezentáciu a môže sa tak 

dopúšťať subvenčného podvodu. 

- Predseda SZMP p. D. Poláček ml. povedal J. Szalayovi, že funkcia športového riaditeľa 

SZMP bola ustanovená v súlade so stanovami. Ďalej, že športový riaditeľ má jeho plnú dôveru 

a spochybňovať jeho odbornosť a prácu považuje za neprimerané. 

- Športový riaditeľ SZMP, p. D. Poláček st., povedal, že obvinenia sú jasne účelové, že sa 

nebude k nim ani podrobne vyjadrovať, nakoľko ku všetkému sú zápisy a doklady, mnohé 

overené nielen kontrolórom zväzu, ale aj ministerstvom a hlavným kontrolórom športu. 

Povedal, že je smutné, že kontrolór SZMP nereagoval teraz a ani v niektorých 

predchádzajúcich prípadoch a nezabránil tak takýmito neoverenými alebo zavádzajúcimi 

vyhláseniami spochybňovať riadenie zväzu. 

- Na základe tohto, ako aj neprimeranej diskusie pri prerokovávaní priestupku pretekára Jána 

Szalaya, kedy bol za neprimerané ataky voči V. Millerovi vykázaný z rokovania Rady 

predsedom SZMP  p. Juraj Szalay ml., ktorý sa predstavil ako právny zástupca Jána Szalaya 

a klubu BA M.P.C. Slovakia, hoci klub oficiálne nepožiadal Radu SZMP o jeho účasť, V. 

Miller povedal, že či chceme aby zväz fungoval, alebo to nechceme. 

- D. Poláček st. na to reagoval, že jediné riešenie vidí v zvolaní mimoriadnej Konferencie, ktorú 

bude iniciovať, nakoľko už ani fakty nie sú dostatočným argumentom v diskusii. Nech hnutie 

rozhodne, kto má dôveru, prípadne či má vôbec zmysel pokračovať v činnosti zväzu. 

- Kontrolór SZMP informoval, že zo zákona má aj on možnosť zvolať mimoriadnu Konferenciu 

- Na to bolo rokovanie predsedom SZMP ukončené 

 

V Banskej Bystrici : 30.10.2018 

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

              


