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Zápis zo zasadnutia Rady SZMP č.3/2019,  zo dňa 08.11.2019 – Banská Bystrica 

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

Poláček st. 

Ospravedlnení: V. Miller, I. Boledovič 

Začiatok: 15:00  Koniec: 18:30         

 

Bod 1.: Otvorenie a schválenie programu 

  

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

(6 prítomných zo 7 členov Rady SZMP).  

Program zasadnutia: 

1. Otvorenie a schválenie programu 
2. Informácie a kontrola úloh 
3. Vyhodnotenie reprezentácie a športovej činnosti SZMP za rok 2019 (D. Poláček ml., T. Doležel) 
4. Schválenie rozdelenia príspevkov pre kluby a oddiely SZMP . 
5. Návrh kalendára na súťažný rok 2020 
6. Rôzne 

 

Po schválení programu (jednomyseľne, 6 za), rokovanie pokračovalo podľa nasledujúcich bodov.

  

 

Bod 2.: Kontrola zápisu a informácie 

 

- Trvá úloha propagácie SZMP v médiách 

- Urban City Laser run – Rada SZMP rozhodla, že v roku 2020 nebudeme kandidovať na 

usporiadanie pretekov v Urban City Laser run. Kandidovať budeme až v roku 2021, kedy sa 

podujatie uskutoční aj ako propagácia pred EYOF 2021 

- Pretekár p. Ján Szalay napriek trom výzvam a priloženiu potvrdení o prevzatí vybavenia 

predloženými zo strany SZMP, požadované vybavenie do dnešného dňa nevrátil. SZMP bude 

ďalej pri uplatňovaní vrátenia vybavenia postupovať v zmysle platných postupov a predpisov. 

- Bývalý kontrolór SZMP p. Juraj Szalay st. nereagoval na výzvu Rady SZMP v zápise Rady 

SZMP č. 2/2019 a to bod  4. odsek tretí a nevyjadril sa k zisteniam o nesprávnych údajoch 

predložených v jeho Výročnej správe kontrolóra SZMP za rok 2018. 

- Ostatné úlohy z predchádzajúceho zápisu datované k termínu zasadnutia splnené 

- Podkladé materiály – zápisy zo zasadnutí Rady SZMP 

 

- Informácie: 

- Gen. sekretár informoval o výpočte koeficientu pre výšku príspevku na rok 

2020, ktorý je 0,39%. Príspevok pre SZMP bude v roku 2020 v cca rovnakej 

výške ako v roku 2019. 

- UIPM predstavilo novú podobu 4-boja pre mladších juniorov na Olympijské 

hry mládeže 2022. Od roku 2020 budú súťaže pre túto kategóriu prebiehať 

v predstavenom formáte 

- SZMP zorganizoval v Banskej Bystrici (21. – 23.10.2019) školenie trénerov so 

zameraním na šerm. disciplínu. Prednášateľom bol p. F. Földes. Účastníci 

vyjadrili veľkú spokojnosť s kvalitou školenia.  
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- Český svaz moderního pětiboje organizuje školenie trénerov „C“ kvalifikácie 

v dňoch 9. – 11.11.2019. Školenia sa zúčastnia aj naši tréneri, ktorí nemajú 

kvalifikáciu tejto triedy. 

- ADA SR zverejnila zoznam zakázaných látok a metód platných od roku 2020. 

Materiál bol rozposlaný všetkým klubom SZMP a je zverejnený na web stránke 

SZMP. 

- SOaŠV usporiada dňa 19.11.2019 stretnutie olympijských športových zväzov 

k Tokiu 2020. Za SZMP sa zúčastní p. V. Miller.  

- SZMP bola doručená výzva na zaplatenie pohľadávky, ktorú si prostredníctvom PERSPECTA 

Legal s.r.o. uplatňuje na SZMP p. Juraj Szalay st., ako nevyplatenú odmenu za výkon funkcie 

kontrolóra SZMP. SZMP bola ponúknutá uvedenou kanceláriou výzva – pokus o zmier, na 

ktorú, vzhľadom k tomu, že obsahovala zmätočné a chybné údaje nemohol SZMP 

jednoznačne reagovať tak, aby následne nedošlo k možnému ďalšiemu poškodeniu SZMP. 

V tomto zmysle SZMP aj kanceláriu následne písomne informoval. ( predloženýmateriál k 

rokovaniu – podanie advokátskej kancelárie) 

- Rada SZMP dňa 24.10.2019 poverila komunikovaním v tejto veci gen. sekretára SZMP. 

(schválené jednomyseľne, 6 za) 

- K tejto veci, ako aj k predchádzajúcim veciam ktoré sa udiali, Rada SZMP konštatuje, že 

zástupcovia klubu BA – M.P.C. Slovakia Bratislava svojim zavádzaním a spochybňovaním, 

alebo nerešpektovaním rozhodnutí a uznesení orgánov SZMP sa snažia spochybňovať vedenie 

SZMP a zakrývať tak svoje prešľapy a chyby so zámerom poukazovať na jediného viníka, 

SZMP, a odmietnuť takto svoj podiel na vzniknutom stave vecí. 

- Sekretár SZMP predložil Rade SZMP potvrdenia o nemožnosti doručiť Emailovú poštu, ako 

aj potvrdenia Slovenskej pošty o nevyzdvihnutí písomných zásielok klubom BA – M.P.C. 

Slovakia Bratislava a to odoslaných na adresy uvedené klubom v registračním formulári na 

rok 2019. (predložený materiál – potvrdenia pošty o neprevzatí zásielky v počte 3 ks) 

- Klub do dnešného dňa nenahlásil zmenu v adresách klubu na SZMP. Preto SZMP považuje 

všetku odoslanú a následne odosielanú poštu pre klub za doručenú.( schválené jednomyseľne, 

6 za) 

 

        

Bod 3.: Vyhodnotenie reprezentácie a športovej činnosti za rok 2019 . 

 

- Hodotenie seniorske a juniorskej reprezentácie predložil D. Poláček ml., reprezentačný tréner 

SZMP.  

- Základ RD na začiatku sezóny tvorili pretekári Ján Szalay, F. Lichanec a A. Lichancová. 

-  Ján Szalay sa nezúčastňoval reprezentačných akcií a neinformoval o príprave, tak bol 

k 17.05.2019 vyradený z RD. 

- Filip Lichanec sa pripravoval s výpadkami pre stále sa opakujúce problémy so zranením. 

Štartoval však na všetkých vrcholných podujatiach a zúčastnil sa aj väčšiny akcií RD 

(sústredenia a kontrolné štarty). Jeho lepšie výsledky v individuálnej súťaži boli limitované 

najmä nedostatočnou výkonnosťou v šerm. disciplíne. Zlepšil sa výraznejšie v plávaní, 

stagnoval však v Laser run -e. V sezóne 2020 ho preto bude v plávaní, ako aj v Laser run-e 

pripravovať tréner T. Doležel. Za najlepší výsledok je možné považovať jeho podiel na 8. mieste 

v mix štafetách na ME v Bath. 
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- Alica Lichancová v juniorskej kategórii mala solídny výkonnostný vstup do sezóny na 

kvalifikačných pretekoch MMK v Prahe. Neskôr, na vrcholných podujatiach, sa pravdepodobne 

začínali prejavovať jej zdravotné problémy, ktoré nakoniec na konci sezóny vyústili do nutnosti 

operácie. Nezopakovala tak svoju účasť vo finále na MEJ z prechádzajúcej sezóny.  

V seniorskej kategórii, kedy vrcholné podujatia boli až ku koncu sezóny sa pre zdravotné 

problémy zúčastnila iba ME v Bath, kde sa podielala na 8. mieste mix štafety.  

Zlepšila sa v šerm. disciplíne, priemer v sezóne bol 186 bodov, stagnovala v plávaní 

a v začiatku sezóny sa javil progres aj v Laser run-e, čo však vzhľadom k nasledujúcim 

zdravotným problémom je zložité objektívne hodnotiť. Progres vo výkonnosti v úvode podporili 

najmä sústredenia v ČR (Plzeň, Praha, Bystřice nad Olší) a práca so špecializovaným trénerom 

na bežeckú disciplínu. 

V súčasnom období je po operácii, začala už s ľahkou prípravou v plávaní a má záujem 

pokračovať v príprave. Po záverečnom vyjadrení sa lekárov sa uvidí, kedy bude možné začať 

s komplexnou prípravou. 

- Perspektíva smerom k OH kvalifikácii je hlavne v kategórii žien (A. Lichancová). F. Lichanec, 

avšak ak ten bude schopný systematickej prípravy, tak sa môže zvážiť jeho účasť na 

kvalifikačných podujatiach na OH a vrcholných podujatiach v sezóne 2020. 

- Vzhľadom k tomu, že v sezóne 2019 ukázala vzostup pretekárka Jana Pepová, bolo by vhodné 

zamerať jej prípravu k ME 2020, aby sme mohli postaviť do súťaže aj štafetu žien.  

- Hodotenie mládežníckej reprezentácie predložil T. Doležel, reprezentačný tréner mládeže 

SZMP.  

- RD v kategórii mladších juniorov tvorili – Barbora Krnáčová, Zuzana Lutovská, Samuel Rychlý 

a Tomáš Krompaský. V kategórii dorastu – Veronika Devečková, Linda Sýkorová, Tomáš 

Krompaský, Roland  Štofan a David Matejov. 

- V kategórii mladších juniorov bol úspešný úvod sezóny a najmä výsledky na EP v Prahe dávali 

predpoklad výsledkov v strede štartového poľa aj na ME v Kaunase. A to aj napriek tomu, že 

máme pretekárov v tejto kategórii výrazne mladších oproti ostatným krajinám. S výsledkami na 

ME mladších juniorov však nemožno vysloviť spokojnosť a preto reprezentační tréneri mládeže 

prehodnotili účasť na MS tejto kategórie a MS v Sofii sme sa nezúčastnili. Štart bol nahradený 

účasťou na MS v Laser run-e v Budapešti, kde tréneri vyskúšali nastupujúcu generáciu. 

- Kategóriu dorastu možno, a to všetkých pretekárov, hodnotiť veľmi pozitívne. Pri svojom 

prvom štarte na vrcholnom podujatí sa všetci prebojovali do finálovej 36-stky a najmä 

umiestnenie V. Devečkovej (12. miesto) je pekným výsledkom. Títo pretekári však ešte 

potrebujú získať tréningové a najmä pretekárske skúsenosti, aby mohli úspešne reprezentovať 

aj vo vyšších vekových kategóriách. 

- Tréneri veľmi pozitívne hodnotia sústredenia, ktoré v sezóne absolvovali. Výrazne sa podpísali 

najmä na progrese v plávaní, ale aj v Laser run-e. Pre prípravu v šerme by bolo vhodné zaradiť 

aj viac zahraničných sústredení, najmä v ČR. V budúcom roku by chceli v príprave pokračovať 

v tomto osvedčenom modeli.  

- V sezóne 2020 vidia problém najmä v kategórii mladších juniorov a to preto, že zo zdravotných 

dôvodov je v súčasnosti mimo plného tréningu B. Krnáčová. Keďže ostatní pretekári sú ešte 

veľmi mladí, bude problém jej prípadný výpadok v RD rýchlo nahradiť. 

- (predložené materiály k rokovaniu – správy RT seniorov a mládeže písomne, 2 x) 

- Rada berie uvedené správa na vedomie bez pripomienok 
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Bod 4.:  

Schválenie rozdelenia príspevku pre kluby SZMP pracujúce s mládežou a talent. Mládežou. 

 

- Podľa zmluvy o príspevku pre NŠZ, SZMP, bola určená minimálna čiastka pre kluby a mládež 

do 23 rokov vo výške 22.775,-EUR, pre talentovanú mládež 30.366,-EUR pre štátnu 

reprezentáciu 37.958,-EUR a pre režijné náklady 22.775,-EUR.  

- Súčasný stav čerpania je nasledovný – kluby 23; 12.533,-EUR, talentovaná mládež; 5.060,-

EUR, štátna reprezentácia; 38.096,-EUR a réžia; 9561,-EUR 

- Rada SZMP schvaľuje prerozdelenie zvyšných prostriedkov na účte SZMP podľa schváleného 

kľúča zverejneného na web stránke SZMP. Po finále Sl. pohára 10.11.2019 sa prepočíta podiel 

pre jednotlivé kluby SZMP. ( schválené jednomyseľne, 6 za) 

 

 

 

Bod 5.: 

Návrh kalendára SZMP na rok 2020. 

 

- Rada SZMP vypracovala návrh kalendára 2020. Rozpošle sa jednotlivým klubom na pripomienkovanie. 

 

 

 

Bod 5.: Rôzne 

- Tréneri reprezentácie sa dohodli, že vo vekovej kat. U15 sa zmení podoba streleckej a bežeckej 

disciplíny, ktoré boli doteraz oddelené. V budúcom roku bude táto veková kat. súťažiť už len 

v Laser run-e a to 3x streľba spolu s 3x400 m beh. 

- Rada SZMP schvaľuje návrh trénerov, aby sa zorganizovala samostatná súťaž v mix štafetách 

v Laser run-e. Jedna súťaž v roku 2020 bude zaradená do kalendára na 12.09.2020. (schválené 

jednomyseľne, 6 za) 

- Klub ŠK Raja BB informoval, že cez Centrum voľného času a BB samosprávny kraj usporiadal 

0. ročník ligy v Laser run-e pre školy. Na pretekoch sa zúčastnilo 13 mix štafiet. Obidve strany 

prejavili záujem o spoluprácu aj v budúcom roku. V prípade, že sa podujatie uchytí, je záujem 

zo strany kraja rozšíriť toto podujatie aj na ďalšie okresy BBSK. 

- Ďalej klub informoval, že v spolupráci s organizátormi MS v orientačnom behu, ktoré sa budú 

konať v roku 2020 v okolí BB sa bude propagovať aj súťaž v Laser run-e. 

- Tréner mládeže predniesol návrh na spoluprácu s plaveckými klubmi a to formou ponuky účasti 

pre členov týchto klubov na pretekoch v biathle a Laser run-e organizovaných SZMP. Rada 

SZMP odporúča postupovať pri takýchto rokovaniach tak, aby to plavecký zväz nepochopil ako 

zasahovanie do jeho kompetencií. 

- Tréneri reprezentácie sa dohodli na potrebe vybaviť jednotným repre oblečení RD všetkých 

vekových kategórií. Rada SZMP poveruje trénerov RD pripraviť cenový návrh a po schválení 

nakúpiť reprezentačné oblečenie. 

- Súčasne Rada SZMP poveruje trénerov RD, aby v čo najkratšom čase zosumarizovali 

požiadavky na dovybavenie RD špeciálnym športovým materiálom. 

- Rada SZMP za úspešnú reprezentáciu SR a SZMP v roku 2020 navrhuje odmeniť pretekárov 

a trénerov nasledovne: 

- V. Devečková, L. Sýkorová, T. Krompaský, R. Štofan a D. Matejov  - každý po 50,-EUR 

- A. Lichancová a F. Lichanec po 200,-EUR 
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- Tréneri – M. Doleželová, T. Doležel. V. Rengevič, R. Chabreček a D. Poláček ml. po 200,- 

EUR. Menovaní doručia písomne na SZMP čísla účtov, na ktoré im bude odmena následne 

vyplatená. (schválené jednomyseľne, 6 za) 

- Gen. sekretár, D. Poláček st. informoval Radu SZMP o svojom zámere odísť do dôchodku. 

Požiadal Radu SZMP, aby  v súlade so stanovami SZMP, čl.8 bod 9, našla náhradu 

s dostatočným predstihom, aby sa mohla plynule prevziať celá agenda SZMP. 

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici : 08.11.2019 

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

              


