
 

 

 
    Únia telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky 
 
 
Č. p.: UNITOP 30/2022                           Bratislava, 11.11.2022 
 
 
 
 
S c h v á l i l : 
 
Ing. Stanislav Zátorsky 
prezident UNITOP SR 

 
 

Z Á P I S 
 

z  1. zasadnutia rady UNITOP SR 
konaného dňa 11. 11. 2022 v Banskej Bystrici 

 
 
 
Prítomní:  pp. Ing. Stanislav Zátorský,, Štefan Králik, Ján Holiga, Martin Stanovský, 

Marek Melko, Martin Smolka, Pavol France  
 
 
Za kontrolnú komisiu: p. Debnárik 
 
 
 
P r o g r a m   z a s a d n u t i a : 
 

1. Otvorenie 1. zasadnutia rady UNITOP SR 
2. Voľba viceprezidenta UNITOP SR 
3. Zámery UNITOP na nasledujúce obdobie a činnosť rady 
4. Rôzne 
5. Záver 

 
 
K bodu 1 - Otvorenie 26. zasadnutia rady UNITOP SR 
 

Rokovanie rady UNITOP SR otvoril a viedol  novozvolený prezident UNITOP 
SR p. Zátorsky. 
 

 
 



 

 

K bodu 2 - Voľba viceprezidenta UNITOP SR a generálneho sekretára UNITOP 
 

Novozvolený prezident UNITOP SR navrhol p. Smolku za viceprezidenta 
UNITOP SR. (hlasovanie: za pp. Stanislav Zátorský, Pavol France, Marek Melko, 
Martin Stanovský, Štefan Králik, Ján Holiga,  zdržal sa hlasovania p. Smolka, proti – 
0). Na návrh prezidenta UNITOP bol za kandidáta na funkciu Generálneho sekretára 
UNITOP navrhnutý p. Filan. Návrh bol jednohlasne schválený.  

 
 

 
K bodu 3 -  Zámery UNITOP na nasledujúce obdobie a činnosť rady 
 
     Prezident stručne informoval členov rady  o blížiacich sa aktivitách.  
 

Na 40. konferencii USPE, ktorá sa bude konať vo Viedni v dňoch 25. až 27. 11. 
2022 sa zúčastní osobitne. P. Filan navrhol otvoriť otázku nominácie rozhodcov 
z neutrálnych krajín pri kvalifikačných zápasoch na finálový turnaj USPE, nakoľko 
máme negatívne skúsenosti, viď futbalový kvalifikačný zápas s Bulharskom, kde podľa 
neho rozhodcovia neboli objektívny. Tiež navrhol prezidentovi otvoriť otázku účasti 
civilných zamestnancov na podujatiach USPE, ktorá nie je jednoznačná. Prezident 
prisľúbil, že uvedené návrhy prerokuje v pléne, resp. osobitne s jednotlivými 
zodpovednými funkcionármi počas kongresu.  

Tiež informoval, že má v pláne informovať sekretariát USPE o finančných 
problémoch Slovenska so zabezpečením Majstrovstiev Európy policajtov v hádzanej 
mužov, ktoré sa má konať v lete Bratislave.  
   Prezident požiadal p. Filana o informáciu o stave zabezpečenia turnaja vo volejbale 
žien. P. Filan informoval, že všetko je podľa plánu. O zabezpečenie účasti na 
Majstrovstvách Slovenska vo volejbale žien vo Vysokých Tatrách, ktoré sa bude konať 
23. 11. - 25.11.2022 požiadal viceprezidenta.  

Prezident ďalej stručne predstavil zámer ďalšieho rozvoja (prezentácia v 
prílohe). V tejto súvislosti odporučil novým členom rady, aby sa oboznámili s webovou 
stránkou USPE, najmä v súvislosti s odznakom policajnej zdatnosti EPLA a s webovou 
stránkou UNITOP SR. Bližšie k jednotlivým bodom zámeru sa uskutoční rokovanie 
rady v 1. štvrťroku. Na uvedenom rokovaní prezident navrhuje rozdelenie 
zodpovednosti na jednotlivých členov rady najmä za oblasť športovo-technickú, 
komunikácie s médiami a internet, marketingovú, ekonomickú, oblasť legislatívy.  

Bolo dohodnuté, že rada sa bude stretávať jedenkrát štvrťročne, miesto 
rokovania bude rotujúce podľa miesta pôsobenia členov rady. Prvé rokovanie sa 
plánuje uskutočniť v mesiaci január 2023. Ako organizátor sa ponúkol predseda 
kontrolnej komisie p. Debnárik.  

Na základe požiadavky   ŠCP spracujú pp. Zátorsky a Debnárik podklady pre 
stanovisko   Ministerstva vnútra SR ku rozporovému konaniu k návrhu novele zákona 
o športe v termíne do 3 dní.   
 
          
 
 
Zapísal: Ing. Filan 


