Mimoriadna Konferencia SZMP, Banská Bystrica, 22.12.2018.
(Zápis)
Prítomní: Podľa riadne registrovaných delegátov daných kľúčom delegátov, každý klub 1
delegát a 1 delegát ako volený zástupca pretekárov.
Začiatok: 10:00 Koniec: 13:30
Bod č.1.: Otvorenie a kontrola delegátov s riadnym hlasom
– rokovanie otvoril predseda SZMP, p. Dušan Poláček ml.. Privítal účastníkov konferencie
a požiadal o prezentáciu prítomných delegátov, ktorá prebehla nasledovne: (ŠK Alfa BAneprezentoval sa , BA MPC BA- odmietol účasť, Dukla MP BB- pp. D. Poláček ml., ŠK
Dukla BB o.z. - sl. A. Lichancová, ŠK Grafon LM- p. V. Rengevič –, Slávia STU BA- p. V.
Miller, ŠK Raja BB- p. T. Doležel, ŠK Vega Berolákovo- p. D. Poláček st., zástupca
pretekárov – R. Chabreček, spolu pozvaných 9 riadnych delegátov, prítomných 7 delegátov)
a kontrolór SZMP.
- Kontrolór SZMP vzniesol pripomienku, že delegát za klub Slávia STU BA bol
registrovaný iba na základe delegovania zaslaného predsedom klubu Slávia STU BA
e-mailom a chýba mu písomne zaslané osobitné poverenie a preto nemôže byť
uvedená osoba za tento klub riadnym delegátom Konferencie. Predsedajúci, ako aj
všetci delegáti sa vyslovili, že mail je prípustná forma delegovania. Kontrolór však
trval na svojom stanovisku a tak delegáti odsúhlasili, že delegát za klub Slávia STU
BA sa zúčastní Konferencie len ako hosť.
- Kontrolór SZMP oznámil, že mimoriadna Konferencia nie je zvolaná v súlade s čl. 6
stanov SZMP, hlavne v tom, že nebola dodržaná 10 dňová lehota na jej zvolanie od
oznámenia klubov o potvrdenej žiadosti o jej zvolanie a preto je neplatná.
- Po kontrole sa konštatovalo, že žiadosť o zvolanie mimoriadnej Konferencie SZMP
bola podaná 6 klubmi, spolu so súhlasnými stanoviskami, na vedomie predsedovi
SZMP dňa 2.12.2018 o 19:19 hod. (nedeľa) a pozvánka na Konferenciu bola
rozposlaná 14.12.2018, teda sa jedná o 11 dní a pozvánka, spolu so všetkými
náležitosťami bola odoslaná 7 dní pred dátumom konania mimoriadnej Konferencie.
- Všetci delegáti jednohlasne konštatovali, že im už raz bolo na základe pochybenia
znemožnené zvolanie Konferencie. Opätovne potvrdili svoj záujem o konanie
mimoriadnej Konferencie SZMP a v súlade s čl. 6 bodu 9. našich stanov trvali na jej
konaní. Hlasovaním jednohlasne potvrdili, aby mimoriadna Konferencia SZMP
pokračovala a bola riadne uznaná.
Bod č. 2.:
Schválenie programu rokovania
– program bol na základe pripomienky, aby diskusia bola zaradená pred bod vyslovenia
dôvery jednotlivým orgánom SZMP, po odsúhlasení a hlasovaní (6 delegátov za, 0 proti, 0
zdržal sa) pozmenený.

Bod č. 3.:
Voľba komisií
-

Konferencia schvaľuje zlúčenie mandátovej a návrhovej komisie do jednej
Konferencia schvaľuje mandátovú a návrhovú komisiu v zložení : D. Poláček st. – predseda,
V. Rengevič, člen
Mandátová komisia konštatuje, že z 9 riadnych delegátov je prítomných 6
Komisia konštatuje, že konferencia je uznášania schopná, účasť delegátov je dvojtretinová,
teda kvalifikovaná väčšina, tj. 66,7 % a mimoriadna Konferencia je schopná prijímať všetky
rozhodnutia v súlade so schváleným programom

Bod č.4.:
Schválenie rokovacieho a volebného poriadku
- rokovací poriadok bol schválený jednohlasne
Bod č. 5.:
Diskusia
-

-

-

J. Szalay st. (kontrolór SZMP) – požiadal o informáciu, o ktorých orgánoch SZMP sa bude
rokovať a vyslovovať dôvera a v akom poradí. Predsedajúci informoval, že o predsedovi
SZMP, Rade SZMP, športovom riaditeľovi SZMP a kontrolórovi SZMP v tomto poradí. Súčasne
požiadal delegátov, aby sa odhlasoval aj spôsob hlasovania. Delegáti odhlasovali, že
hlasovanie bude verejné (6 za, 0 proti, 0 zdržal sa).
Postupne sa k jednotlivým orgánom SZMP v diskusii vyjadrili všetci delegáti a o slovo požiadal
aj hosť (delegát za klub Slávia STU BA) a kontrolór SZMP, čo delegáti odsúhlasili.
Všetci delegáti sa vyjadrili, že nemajú podstatné výhrady k práci predsedu, členom Rady
a športového riaditeľa SZMP a všetky tieto orgány majú ich dôveru. Výhrady mali iba k práci
kontrolóra, kde im chýba väčšia rovnováha medzi jednotlivými úlohami, ktoré má kontrolór
zväzu plniť. Absentovala im odborná, vzdelávacia a preventívna činnosť pred kontrolnou
a viac by požadovali uprednostniť ich v činnosti kontrolóra. Týmto, že absentovala odborná
komunikácia s orgánmi zväzu zo strany kontrolóra, vznikali nedostatky, ktoré sa objavovali
v dokumentoch a v iných dokladoch zväzu a spôsobovali zväzu problémy navonok.
Kontrolór SZMP sa vyjadril k práci Rady SZMP, kde má názor, že práca je málo odborná
a preto ju nemožno považovať za špičkovú. Nedostatok vzdelávacích, odborných
a preventívnych činností, podľa kontrolóra, vznikol z časových dôvodov.

Bod č.6.:
Vyslovenie dôvery jednotlivým orgánom SZMP
- Delegáti postupne hlasovali o dôvere jednotlivých orgánov SZMP v schválenom
poradí nasledovne:
- Predseda SZMP (5 hlasov za dôveru, 0 proti, 1 sa zdržal)
- Rada SZMP (6 hlasov za dôveru, 0 proti, 0 zdržal sa)
- Športový riaditeľ SZMP (5 hlasov za dôveru, 0 proti, 1 sa zdržal)
- Kontrolór SZMP (0 hlasov za dôveru, 6 proti, 0 zdržal sa)
-

Mimoriadna Konferencia SZMP uznesením poveruje Radu SZMP zaoberať sa
výsledkami hlasovania a v súlade so stanovami SZMP urobiť opatrenia a závery.

Bod č. 7.:
Schválenie uznesení
- Konferencia schvaľuje prednesený návrh uznesení bez pripomienok. Návrh uznesení
Konferencie SZMP je prílohou zápisu a je zverejnený na webovom sídle SZMP.
Bod č. 8.: Záver
- Gen. sekretár informoval, že na základe výsledkov kontroly vykonanej hlavným
kontrolórom športu boli v súlade s jeho požiadavkami doplnené výročné správy za
roky 2016 a 2017 a ukončených ich audit, ale až 21.12.2018. Je potrebné schválenie
týchto dokumentov najvyšším orgánom SZMP. Delegáti mimoriadnej Konferencie sa
dohodli, že po preštudovaní týchto dokumentov tieto schvália elektronickým
hlasovaním obratom.
-

V závere predseda SZMP poprial zástupcom klubov príjemné vianočné sviatky a veľa
úspechov v práci v roku 2019. Poďakoval sa delegátom za ich účasť a aktívny prístup
a zaželal im príjemnú cestu domov.

V Banskej Bystrici 22.12.2018
zapísal: D. Poláček st., gen. sekretár SZMP

overil: D. Poláček ml., predseda SZMP

