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Schválil:
Ing. Stanislav Zátorský
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ZÁPIS
z 27. zasadnutia Valného zhromaždenia UNITOP SR
konaného dňa 8. decembra 2017 v Bratislave
Prítomní: Ing. Ľubomír Orosz – viceprezident UNITOP SR
Ing. Juraj Filan – generálny sekretár UNITOP SR
delegáti ŠKP – viď prezenčná listina
hostia – viď prezenčná listina
Program zasadnutia:
1. otvorenie – schválenie programu
2. voľba mandátovej a návrhovej komisie
3. Správa o činnosti Rady UNITOP SR za rok 2016
4. Správa o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
5. Správa kontrolnej komisie UNITOP SR za rok 2016
6. Správa mandátovej komisie
7. Diskusia - rôzne
10. Správa návrhovej komisie – návrh uznesenia
11. Ukončenie
Rokovanie Valného zhromaždenia UNITOP SR otvoril a viedol viceprezident p.
Orosz.

K bodu 1 - Otvorenie
p. Orosz úvodným prejavom privítal delegátov športových klubov polície,
členov rady, hostí a zároveň otvoril 27. rokovanie Valného zhromaždenia UNITOP
SR. Prítomných oboznámil s programe 27. zasadnutia Valného zhromaždenia
UNITOP SR, ktorý delegáti športových klubov polície jednohlasne schválili.

K bodu 2 – Voľba mandátovej a návrhovej komisie
Na návrh p. Filana delegáti športových klubov polície jednohlasne schválili
jednotlivých členov pracovných komisií. Mandátová komisia v zložení: p. Kozaňáková
– predseda, pp. Janoško a Todorov – členovia. Návrhová komisia v zložení :
p. Stanovský – predseda, pp. Mlynár, Nemcová – členovia,
K bodu 3 – Správa o činnosti UNITOP SR za predchádzajúce obdobie
p. Orosz predniesol správu o činnosti UNITOP SR za predchádzajúce
obdobie, podrobne informoval o rokovaniach rady UNITOP SR, o hlavných úlohách
a prioritách a o ich priebežnom plnení, o medzinárodných a domácich športových
podujatiach, súťažiach a umiestneniach na týchto športových akciách. Vyjadril
poďakovanie sekretariátu a členom rady UNITOP SR za ich úsilie pri práci za
predchádzajúce obdobie a pri zabezpečení športových podujatí a taktiež poďakoval
všetkým zástupcom športových klubov polície za ich činnosť a výsledky dosiahnutých
v uplynulom období. Zvlášť vyzdvihol úspešnú organizáciu 17. Majstrovstiev Európy
policajtov v zápasení, ktoré sa po prvýkrát uskutočnili u nás v Bratislave za účasti 15
krajín Európy. Takisto vyzdvihol stále sa lepšiacu spoluprácu s Odborom výcviku P
PZ a Športovým centrom polície.
K bodu 4 - Správa o hospodárení za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017
p. Filan informoval prítomných o hospodárení s poskytnutými finančnými
prostriedkami t.j. z dotácie poskytnutou MV SR na organizačné, technické
a materiálne zabezpečenie medzinárodných a domácich športových podujatí, z
prijatých členských príspevkov od jednotlivých športových klubov polície
a z účastníckych poplatkov – štartovného na MEP v zápasení. Súčasne prítomných
oboznámil s návrhom rozpočtu na rok 2017, ktorý je vo výdavkovej časti rozdelený
na dve časti: rozpočet na činnosť sekretariátu a na zabezpečenie domácich
a medzinárodných športových podujatí. Príjmová časť rozpočtu pozostáva z dvoch
častí: príjem z členských poplatkov športových klubov polície a príjem z dotácie
z MV SR .
K bodu 5 – Správa kontrolnej komisie UNITOP SR za rok 2016
Predseda Kontrolnej komisie p. Debnárik predniesol správu o činnosti
kontrolnej komisie za rok 2016, v ktorej konštatoval, že v roku 2016 bola činnosť
kontrolnej komisie zameraná hlavne na vlastnú kontrolnú činnosť vo forme
priebežných a následných kontrol, na metodickú činnosť a spoluprácu pri tvorbe
interných noriem UNITOP SR a tvorbu nových stanov v súlade s novým Zákonom
o športe a na kontrolnú a poradenskú činnosť vo vzťahu k jednotlivým ŠKP
K predloženým správam delegáti VZ nemali žiadne pripomienky ani otázky, uvedené
správy jednohlasne schválili.

K bodu 6 – Správa mandátovej komisie
Predseda mandátovej komisie p. Králik informoval o počte a percentuálnej účasti
prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. Na Valnom zhromaždení sa zúčastnilo
53,3 % z pozvaných delegátov (16 z 30 pozvaných). Skonštatoval, že na základe
prezentovaných
prítomných
delegátov
ŠKP
je
Valné
zhromaždenie
uznášaniaschopné.
K bodu 7 – Diskusia
V diskusii sa delegáti a hostia vo svojich príspevkoch zaoberali nasledovnou
problematikou:
p. Nemcová - Informáciu o poskytnutí dotácii v roku 2016 predniesla zástupkyňa
Športového centra polície. Informovala o počtoch a sumách, ktoré boli poskytnuté
jednotlivým športovým klubom. Svoj príspevok zamerala hlavne na chyby, ktoré sa
opäť vyskytovali pri predkladaní žiadostí, pri vypĺňaní tlačív a štatistických tabuliek,
žiadosti obsahovali rozdielne názvy klubov v stanovách, príslušných potvrdeniach
atď. Takisto informovala o čiastočných zmenách v „Kritériách na poskytovanie
finančných prostriedkov zo ŠR prostredníctvom MV SR“.
p. Filan – poďakoval zástupcom klubov ŠKP pri SOŠ Košice a ŠKP Martin pri
organizovaní celorezortných majstrovstiev v maratóne, triatlone a cestnom behu.
- predložil žiadosť o znovuprijatie ŠKP Revúca za člena UNITOP SR, po
doplnení žiadosti podľa stanovených kritérií bude žiadosť podaná na nasledovnom
VZ.
p. Kukumberg (ŠKP Bratislava) – možnosť odčlenenia jednotlivých oddielov od klubu,
pri zachovaní členstva v UNITOP-e, navrhoval uvedenú problematiku zapracovať do
Stanov UNITOP-u, po odsúhlasení klubov a predložiť na nasledovné VZ.
p. Hronský (VKP Bratislava) a p. Jurkovič (ŠSKP Skalica) – krátka časová možnosť k
dostatočnému vyjadreniu sa ku navrhovaným zmenám v „Kritériách na poskytovanie
finančných prostriedkov zo ŠR prostredníctvom MV SR“. Na základe uvedeného
bude návrh „Kritérií...“ mailom poslaný jednotlivým klubom na dodatočné
pripomienkovanie v termíne do 22. decembra 2017.
Z diskusie ďalej vyplynula nasledovná úloha:
- spracovať návrh smernice k možnosti hlasovania formou per rollam
Z: JUDr. Debnárik,
T: 31.3.2018

K bodu 8. - správa návrhovej komisie – návrh uznesenia
Predseda návrhovej komisie p. Stanovský predložil návrh uznesenia z 27. zasadnutia
Valného zhromaždenia UNITOP SR. Uznesenie z 27. zasadnutia Valného
zhromaždenia UNITOP SR bolo delegátmi jednohlasne schválené.

K bodu 9. - Ukončenie
p. Orosz ukončil 27. zasadnutie Valné zhromaždenie UNITOP SR a poďakoval
hosťom a delegátom za účasť.

Spracoval:
Ing. Juraj Filan

Správnosť overil:
p. Králik

