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Z Á P I S 
 

z  2. zasadnutia rady UNITOP SR 
konaného dňa 11. 12. 2015 v Tatranskej Lomnici 

 
 
Prítomní:  pp. Ľubomír Orosz, Pavel Ižárik, Juraj Filan, Štefan Králik, Pavel France, 

Martin Stanovský  
 
Prizvaní:  Miloš Barna, Marek Scíranka 
 
Ospravedlnení: pp. Ladislav Sventek,  Stanislav Zátorský, Jaroslav Debnárik 
 

P r o g r a m   z a s a d n u t i a : 
  

1. Otvorenie 2. zasadnutia Rady UNITOP SR, kooptácia nového člena rady 
2. Kritériá na prijatie nového kolektívneho člena do UNITOP SR – návrh na 

zmenu, žiadosti o prijatie 2 nových kolektívnych členov 
3. Organizačné a technické zabezpečenie zasadnutia 25. Valného zhromaždenia 

UNITOP SR  
4. Správa o činnosti Rady  UNITOP SR za rok 2014 
5. Správa o hospodárení za rok 2014  
6. Návrh športových podujatí a návrh rozpočtu na rok 2016 
7. Správa kontrolnej komisie za rok 2014 
8. Rôzne (organizácia MEP v zápasení, informácia o zasadnutí technickej 

komisie USPE, informácia o dotáciách na rok 2015...) 
9. Záver 

 
 
K bodu 1 - Otvorenie 2. zasadnutia rady UNITOP SR, kooptácia nového člena rady 
 
Rokovanie rady UNITOP SR (ďalej len „Rada“) otvoril a viedol  viceprezident 
UNITOP SR p. Orosz, ktorý dal na úvod hlasovať o programe 2. zasadnutia Rady. 
Predložený program 2. zasadnutia Rady bol jednohlasne schválený. Od 1.11.2015 
odišiel do civilu člen Rady p. Miloš Smejkal a súčasne sa stal novým riaditeľom OV P 



PZ p. Miloš Barna. Na základe uvedených zmien vo vedení Odboru výcviku P PZ p. 
Filan navrhol kooptovať p. Barnu za nového člen  Rady. Uvedený návrh Rada 
jednohlasne schválila. 
 
K bodu 2 – Kritériá na prijatie nového kolektívneho člena do UNITOP SR – návrh na 
zmenu, žiadosti o prijatie 2 nových kolektívnych členov 
 
Na sekretariát UNITOP SR boli doručené 2 žiadosti o prijatie za kolektívneho člena: 
ŠKP Levoča a ŠKP Vysoké Tatry. Na základe platných kritérií splnili všetky 
náležitosti o prijatie, okrem jedného kritéria. Neboli predložené zmluvy o spolupráci 
s príslušným KR PZ o spolupráci. V žiadosti ŠKP Levoča bolo predložené stanovisko 
riaditeľky vnútorného odboru KR PZ Prešov, kde vysvetľuje, že s účinnosťou od 1. 
januára 2013 nemá KR PZ a ani ostatné podriadené orgány kompetencie podpisovať 
podobné zmluvy o spolupráci. Na základe uvedeného Rada rozhodla nasledovne: 
 
2.1. Zástupca OV P PZ p. Barna preverí na príslušnom legislatívnom odbore MV SR 
skutočnosť, že nie je v kompetenciách KR, OR a OO PZ podpisovať zmluvy 
obdobného charakteru a  bezodkladne výsledok oznámi na sekretariát UNITOP SR, 
 
2.2. Rada predloží na základe vyššie uvedených skutočností Valnému zhromaždeniu 
na schválenie prijatie ŠKP Levoču  a ŠKP V. Tatry za kolektívnych členov UNITOP 
SR za podmienky, že sa potvrdí skutočnosť o nemožnosti príslušných policajných 
riaditeľstiev podpisovať zmluvy o spolupráci. V prípade že sa táto skutočnosť 
nepotvrdí, budú kluby prijaté za podmienky, že do 31. januára 2016 takéto uzavreté 
zmluvy predložia na sekretariát UNITOP SR. 
 
Ďalší návrh na doplnenie  v časti „Administratívne podmienky“ v šiestom odseku sa 
prvá časť mení nasledovne: “nepretržitá aktívna činnosť v oblasti športu 
minimálne za obdobie 3 rokov pred dátumom podania žiadosti o členstvo pod 
názvom Športový klub polície,...“ bol predložený p. Oroszom z dôvodu, aby 
nedošlo k enormnému nárastu kolektívnych  členov len tým, že sa zištne premenujú 
na ŠKP a tým budú môcť prostredníctvom ŠCP žiadať o dotáciu. Rada uvedený 
návrh jednohlasne schválila. 
 
 
K bodu 3 – Organizačné zabezpečenie zasadnutia 25. Valného zhromaždenia 

UNITOP SR 
 
O organizačnom a technickom zabezpečení zasadnutia 25. Valného zhromaždenia 
UNITOP SR, ktoré sa koná následne po zasadnutí 2. Rady UNITOP SR dňa 12. 
decembra 2015 informoval GS p. Filan. Podľa potvrdených prihlášok sa Valného 
zhromaždenia má zúčastniť 18 klubov z 30 pozvaných, t.j. Valné zhromaždenie by 
malo byť uznášaniaschopné. Do pracovných komisií Valného zhromaždenia boli GS 
p. Filanom  navrhnutí nasledovní členovia: 
 
Mandátová komisia: 
    Predseda: p. Králik 
    Členovia: p. Bonk 
      p. France 
 



Návrhová komisia: 
    Predseda: p. Ižárik 
    Členovia: p. Kozaňáková 
      p. Nemcová  
 
Predložený návrh obsadenia pracovných komisií bol Radou jednohlasne schválený.  
 
 
K bodu 4 -  Správa o činnosti Rady  UNITOP SR za rok 2014 
 
Správu o činnosti Rady UNITOP SR za rok 2014 predniesol GS p. Filan. Predložený 
návrh Rada jednohlasne schválila.  
 
 
K bodu 5 – Správa o hospodárení za rok 2014  
 
Správu o hospodárení za rok 2014 predniesol GS p. Filan. Predloženú správu Rada 
jednohlasne schválila. 
 
 
K bodu 6 - Návrh športových podujatí a návrh rozpočtu na rok 2016 
 
Návrh športových podujatí a návrh rozpočtu na r. 2016 predniesol p. Filan. Rada 
uvedený materiál schválila s tým, že bude doplnený o hokejové športové podujatie. 
(po upresnení p. Zátorským)  
 
K bodu 7-  Správa kontrolnej komisie za rok 2011 
 
Správu kontrolnej komisie za rok 2014 mal predniesť predseda kontrolnej komisie p. 
Debnárik. Vzhľadom na skutočnosť, že sa predsedovi kontrolnej komisie p. 
Debnárikovi deň pred zasadnutím rady stal úraz s následnou hospitalizáciou 
a nebolo technicky možné doručiť Správu kontrolnej komisie na radu resp. VZ, bude 
táto zaslaná klubom na odsúhlasenie elektronicky po návrate p. Debnárika z PN. 
 
 
K bodu 8 – Rôzne 
 
8.1. Na návrh p. Orosza bude predložený na Valné zhromaždenie návrh na zmenu 
členského poplatku zo 66,40 na poplatok vo výške 1 € za každého člena príslušného 
klubu. 
 
8.2. Preveriť možnosť zabezpečenia ochrannej známky UNITOP SR na príslušných 
orgánoch. 
T: 31.1.2016        Z: p.Filan 
 
8.3. Rada odporúča ŠCP ako tvorcovi „Výzvy...“, aby bolo vo výzve na poskytnutie 
dotácie MV SR zahrnuté kritérium, že by žiadateľ musel byť minimálne 3 roky členom 
UNITOP-u. 
 



8.4. Informáciu o úspešnom zorganizovaní 2. zasadnutia Technickej komisie USPE, 
ktoré sa konalo v Bratislave v dňoch 11. – 14. novembra 2015 predniesol GS p. 
Filan. 
 
8.5. Rada sa zaoberala vytvorením organizačného výboru, ktorý bude zabezpečovať 
Majstrovstvá Európy policajtov v zápasení konaných 21. – 24. októbra 2016 v 
Bratislave. 
Členovia organizačného výboru: 
 
p. Scíranka – športová časť 
p. Králik – diplomatická časť 
p. Orosz – marketingová časť 
p. Filan, France – logistická časť 
 
Z úvodného prvého rokovania vyplynuly nasledovné čiastkové úlohy:  
 
p. Filan – osloviť Hotel Nivy, Slovenskú antidopingovú agentúru 
p. Orosz – športová hala Mladosť resp. Hant Aréna- cenové ponuky, následne 
zabezpečiť termín obsadenia haly 
 
GS informoval, že v priebehu mesiaca február príde do Bratislavy člen technickej 
komisie na kontrolu ubytovania a miesta konania športového podujatia p. Lászlo 
Gyori z Maďarska. 
 
Rada odporučila členom organizačného výboru o minimálnych stretnutiach 2 x do 
mesiaca, počnúc mesiacom január 2016 
 
 
Zapísal: Ing. Juraj Filan 
 
Overil: Ing. Ľubomír Orosz  


