Zápis zo zasadnutia Rady SZMP č.4/2017, zo dňa 5.09.2017 – Banská Bystrica
Prítomní: D. Poláček ml., T. Doležel, Dr. V. Miller, M. Doleželová, Dr. L. Kršňáková, Ing. V.
Rengevič, Ján Szalay, Ing. J. Szalay PhD, D. Poláček st.
Ospravedlnení: 0
Začiatok: 15:00
Koniec: 18:00
Bod 1.: Otvorenie a schválenie programu
Rokovanie otvoril predseda SZMP, p. D. Poláček ml.. Konštatoval, že Rada SZMP je uznášania
schopná ( 7 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
-

-

-

-

-

Školenia trénerov a športových odborníkov v spolupráci s ČSMP; termíny a podmienky
školení budú spresnené ČSMP po ukončení sezóny 2017
Podpora talentovaných športovcov formou štipendií MOV cez SOV nebola realizovaná. SOV
informoval, že navrhnutí kandidáti SZMP nespĺňali potrebné kritériá v časti výsledky
Ostatné úlohy z predchádzajúceho zápisu datované k termínu zasadnutia splnené
Informácie:
SOV poslal zväzom dotazníky ohľadne prieskumu záujmu o výstavbu infraštruktúry. Rada
navrhuje podporiť záujem o výstavbu spoločného centra prípravy pre všetky športové zväzy
a za SZMP prezentovať záujem o výstavbu viacúčelovej haly so sociálnym vybavením
 Z: gen. sekretár SZMP
T: do 22.09.2017
SOV informoval o možnosti podať návrhy na ocenenia fair play. Na sekretariát SZMP bol
doručený od klubov SZMP jeden návrh, od klubu BA M.P.C. Slovakia, na ocenenie pp. V.
Millera, za dlhoročné pôsobenie v duchu fair play, V. Paulika za šírenie myšlienok v duchu
fair play. P. Kurhajca, in memoriam, za príkladný čin v duchu fair play. Páni, Miller a Paulik
poďakovali za dôveru a návrh neakceptovali. Rada schválila navrhnúť iba p. P. Kurhajca, in
memoriam, za príkladný čin v duchu fair play.
 Z: gen. sekretár SZMP
T: do 28.09.2017
Gen. sekretár informoval, že boli schválené stanovy SZMP a to MV SR ako aj hlavným
kontrolórom športu k 7.7.2017
Gen. sekretár informoval o kontrolách, ktoré prebehli a prebiehajú n a SZMP zo strany úseku
hlavného kontrolóra športu. Týkajú sa stanov SZMP (ukončené) a web stránky SZMP, kde
majú byť v súlade so zákonom o športe, nakoľko nie je funkčný ISŠ, uvedené všetky potrebné
údaje. Kontrola začína 15.9.2017
Gen. sekretár informoval o výklade Min. spravodlivosti SR ohľadne výnimky (športové
organizácie sa nemusia registrovať v registri) v registri prijímateľov verejných prostriedkov.
Výnimka platí pre športové organizácie, ak sú prijímateľom verejných prostriedkov vo výške
nad 100.000,- EUR ročne. Neplatí však vtedy, ak majú príjmy nad 100.000,- EUR ročne
z iných, ako verejných zdrojov. Vtedy sa v registri musia registrovať.
Sekcia starostlivosti o šport pri MŠVVaŠ SR v spolupráci s NŠC poslala zväzom dotazník
ohľadne testovania pohybových aktivít mládeže. Napriek upozorneniu, dotazník poslali späť
iba tri kluby (BA MPC BA, ŠK Grafon LM a Vega) a SZMP. Potrebná bola účasť min. piatich
klubov.
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Gen. sekretár informoval, že boli zverejnené formuláre žiadosti a metodické usmernenie pre
žiadosti o štátny príspevok na šport pre športové zväzy na rok 2018. Všetky kluby SZMP boli
pred týmto oboznámené so vzorcom pre výpočet dotácie. Vo formulári žiadosti je potrebné
uviesť požiadavku na investície v roku 2018, ktorých výška nesmie presiahnuť 30% z celkovej
sumy príspevku. Rada SZMP rozhodla, že SZMP nebude žiadať pre rok 2018 žiadnu položku
z príspevku na investície. Žiadosť, formulár, je potrebné podať do 28.9.2017.
 Z: gen. sekretár SZMP
T: do 28.09.2017
Kontrolór SZMP, J. Szalay st., informoval o stretnutiach s hlavným kontrolórom športu na
MŠVVaŠ SR. Informoval, že na stretnutiach boli informovaní kontrolóri zväzov
o pripravovaných kontrolách stanov, web stránok, športových odborníkov, talentovanej
mládeže a interných dokumentov zväzov a klubov. Ďalej, že doteraz sa neuskutočnilo školenie
kontrolórov zväzov, je pripravované 1. stretnutie k tejto téme na 13.9.2017. Doteraz boli
vykonávané zo strany kontrolóra SZMP iba kontroly na SZMP. Kontrolóri zväzov majú podľa
odporúčania hlavného kontrolóra športu rozšíriť kontroly aj na kluby športového zväzu.
V. Miller informoval o účasti a zastúpení SZMP na pohrebe p. plk. Dr. Jána Novotného. Rada
SZMP navrhuje, aby sa na pamiatku p. Novotného, súťaž - Finále Slov. pohára v kategórii
U19 chlapci a dievčatá - volala súťaž o Pohár plk. Dr. Jána Novotného. Rada SZMP navrhuje
zakúpiť dva putovné poháre.
 Z: predseda SZMP
T: do 30.09.2017

Bod 3.: Zmeny v súťažnom kalendári SZMP na II. polrok 2017
-

-

Rada SZMP na základe predložených návrhov upravuje súťažný kalendár SZMP nasledovne:
30.9. Slov. pohár – Jesenná cena Liptova a M – SR pre kategórie U19 až U8 – Liptovský
Mikuláš ( zároveň sa pri týchto pretekoch uskutoční aj vyhlásenie celkových výsledkov Slov.
pohára za rok 2016)
16. – 21.10. ME do 23 rokov, Drzonków, Poľsko
20. – 24.10. preteky OH nádejí, Praha, ČR
27.10. slávnostné ukončenie sezóny 2017 a vyhlásenie športovca SZMP 2017, Banská Bystrica
28.10. finále Slov. pohára 2017, Banská Bystrica
 Z: predseda SZMP a gen. sekretár
T: priebežne

Bod 4.: Vyhodnotenie činnosti RD za I. polrok 2017 a plán ďalšej činnosti
-

Reprezentačný tréner, p. D. Poláček ml., informoval a zhodnotil účasť reprezentácie na
Lusitania Trophy v Mafre, SP v Kecskeméte, SP v Drzónkowe, MEJ v Barcekone a ME
seniorov v Minsku. Konštatoval, že pre zranenie nie je možné hodnotiť doterajšiu sezónu u F.
Lichanca. Pretekár, Ján Szalay, napriek miernemu poklesu výkonnosti v plaveckej disciplíne,
zaznamenal celkovo progres výkonnosti. Pozitívne treba hodnotiť jeho umiestnenie, 3. miesto,
na Lusitania Trophy, ale aj výsledky dosiahnuté na SP a ME. Zaznamenal stabilnú výkonnosť
v priebehu celej sezóny a je predpoklad, že v nasledujúcej sezóne vybojuje účasť vo
finálových častiach súťaží na vrcholných podujatiach. A. Lichancová, je prvý rok v juniorskej
kategórii, no napriek tomu sa zúčastnila aj vrcholných seniorských podujatí. Dobré výsledky
zaznamenala na Lusiatania Trophy, 5. miesto, na SP v Drzonków – e, na MEJ (účasť vo finále
a 30.m.). Taktiež ukázala vzostup výkonnosti. Dôležitý je aj jej záujem a ochota trénovať
a pripravovať sa systematicky. V seniorských súťažiach má ešte problém so šermom a jazdou.
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Jej skúsenosti a momentálna výkonnosť v týchto disciplínach sú pre ňu v seniorskej kategórii
ešte limitné. Má však predpoklady v budúcnosti aj na výsledky v tejto konkurencii.
M. Doleželová, T. Doležel, V. Rengevič zhodnotili mládežnícke družstvá. Nakoľko nastal
generačný problém, výrazne sa omladili družstvá mládežníckych vekových kategórií, účasť
pretekárov mládežníckych družstiev na vrcholných podujatiach bola z tohto dôvodu značne
limitovaná. Bolo treba odznovu vytvoriť družstvá, nájsť vhodné typy a talenty. Uskutočnili sa
viaceré spoločné akcie, Pentathlon Camp v auguste na Remate, propagácia MP pri súťažiach
a pri akcii v júni k MDD v Banskej Bystrici, pri súťažiach Slov. pohára v priebehu roka.
Sľubne sa ukazuje najmä skupina 6 dievčat. Medzi chlapcami zatiaľ vystupuje iba 1 pretekár.
Do budúcnosti bude potrebné z dôvodu podchytenia záujmu detí organizovať viacej
spoločných zrazov v príprave striedavo v Banskej Bystrici a v Liptovskom Mikuláši. Je
potrebné technicky vybavovať mládež dostupným materiálom pre šerm a kombi, aby tieto
disciplíny boli dostupnejšie pre širší okruh pretekárov mládežníckych kategórií na domácich
súťažiach. V. Rengevič navrhuje účasť na tohtoročných pretekoch OH nádejí v Prahe a to
napriek tomu, že sa u nás jedná vekovo a skúsenosťami o mladých pretekárov. Považuje
účasť na tomto podujatí za dobrý odrazový mostík pre zvýšenie záujmu mládeže
o reprezentáciu.
Športový riaditeľ, D. Poláček st., vidí najväčší problém v tom, že máme problém rýchlejšie
priblížiť sa k výkonnosti zahraničných pretekárov a to vo všetkých vekových kategóriách,
najmä preto, že sa dlhodobo zanedbávala a zanedbáva príprava v behu a tým následne aj
v kombi disciplíne – laser run. Tento problém je u nás dlhodobo, najmä u mládeže.
Nedostatočná pripravenosť v behu pri prechode k starším vekovým kategóriám spôsobuje to,
že nie je dostatok času na rozvoj tech. disciplín a v prípade intenzívneho zamerania sa na beh
nastáva prípadne následne pokles výkonnosti v tech. disciplínach a v plávaní. Ďalším
nedostatkom je nedostatočné vedenie, prípadne presviedčanie talentovaných pretekárov a ich
rodičov trénermi mládeže, aby sa venovali a prispôsobili svoje záujmy a štúdium potrebám
prípravy v modernom päťboji. Nastáva tak častý jav, že pretekári, ktorí by mali byť členmi
RD uprednostňujú osobné záujmy pred prípravou, nedôverujú repre. trénerom, pripravujú sa
a viac dôverujú a naďalej trénujú prioritne pod vedením klubových trénerov. Riešenie vidí
v tom, že je potrebné, aby sa Rada dohodla, ako sa bude realizovať príprava reprezentácie, či
pod vedením zodpovedných trénerov za reprezentáciu, teda prísne centralizovane, alebo sa
prijme model individuálnej prípravy v kluboch pod vedením klubových trénerov a to spolu aj
s ich absolútnou zodpovednosťou za reprezentáciu. Navrhuje preto, aby si Rada a kluby
pripravili návrhy, ako sa bude príprava reprezentácie a talentovanej mládeže v roku 2018
realizovať.
Nominácie:
ME do 23 rokov – 16. – 21.10., Drzonków, Poľsko – A. Lichancová, F. Lichanec – tréner D.
Poláček ml., účasť v súťaži jednotlivcov aj v mix štafetách, doprava – auto
OH nádeje, 20. – 24.10., Praha, ČR – nominácia sa spresní po pretekoch Sl. pohára, 30.9.
v LM, predpoklad účasti 10 pretekárov a 2 trénerov, doprava auto, mikrobus

Bod 5.: Rôzne
-

Zástupca pretekárov, Ján Szalay sa vyjadril k príprave RD. Myslí si, že nakoľko je výkonnosť
pretekárov v RD seniorov a juniorov je dosť rozdielna, spoločná domáca príprava by bola
v neprospech niektorých pretekárov. Preto by bolo lepšie prípravu týchto kategórií RD radšej
realizovať v zahraničí. Spoločná domáca príprava je vhodná pre nižšie vekové kategórie, U-19
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a nižšie. Súhlasí s podporovaním skupín pretekárov mládeže, ak sa ich podarí vytvoriť
a stabilizovať.
Predseda SZMP prízvukoval potrebu lepšej prezentácie SZMP na domácich súťažiach
a v médiách. Navrhuje zhotoviť propagačné materiáli, podobné ako boli na slávnostnom
stretnutí k 20. výročiu vzniku SZMP. Možnosti a návrhy týchto materiálov pripraví p. V.
Rengevič v spolupráci so sekretariátom SZMP.
V. Miller informoval o liste tech. komisie UIPM ohľadne nedostatočnej výkonnosti v jazde
pretekárov na medzinárodných súťažiach UIPM. Nás sa to týka A. Lichancovej. Rada
navrhuje pre zlepšenie výkonnosti pretekárov SZMP v jazde zabezpečiť lepšiu prípravu
pretekárov v jazde formou sústredení a to aj v zahraničí a zistiť možnosti (Poľsko, Maďarsko).
Ju. Szalay st. informoval o organizovaní medzinárodného šerm. turnaja pre mládež U19
v Panonhalme, Maďarsko, 4.11.2017. Mládežnícky tréneri pripravia v prípade záujmu návrh
nominácie a v spolupráci s p. Ju. Szalayom zabezpečia prípadnú účasť na náklady SZMP.
Na záver rokovania si účastníci minútou ticha uctili pamiatku zosnulého Dr. Ilju Červenakova

V Banskej Bystrici : 05.09.2017
zapísal: D. Poláček st.

overil: D. Poláček ml.
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