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Schválil:
Ing. Stanislav Zátorský
prezident UNITOP SR

ZÁPIS
z 28. zasadnutia Valného zhromaždenia UNITOP SR
konaného dňa 19. októbra 2018 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.
2.
3.
4.

Otvorenie
Voľba pracovných komisií
Správa o činnosti UNITOP SR za rok 2017
Správa o hospodárení UNITOP SR za rok 2017 a návrh rozpočtu na
rok 2018
5. Správa kontrolnej komisie UNITOP SR za rok 2017
6. Správa mandátovej komisie
7. Návrh volebného poriadku
8. Návrh kandidátky prezidenta, členov Rady a Kontrolnej komisie
UNITOP SR na ďalšie volebné obdobie
9. Voľba prezidenta a členov Rady UNITOP SR na ďalšie volebné
obdobie
10. Diskusia
11. Správa návrhovej komisie – návrh uznesenia
12. Ukončenie
Rokovanie Valného zhromaždenia UNITOP SR (ďalej len „VZ“) otvoril
viceprezident p.Orosz, ktorý rokovanie aj viedol

K bodu 1. - Otvorenie
p. Orosz úvodným prejavom privítal delegátov športových klubov polície,
členov rady a hostí a zároveň otvoril rokovanie VZ. Prítomných oboznámil so
zmenami v programe 28. zasadnutia VZ, ktoré delegáti športových klubov polície

jednohlasne schválili. Medzi 7. a 8. bod programu VZ bol na písomný návrh ŠKP
Košice zaradený bod „Prijatie nástupníckych (pridružených) členov ŠKP Košice ako
samostatných riadnych členov do UNITOP SR.
K bodu 2. – Voľba pracovných komisií
Na návrh p. Filana delegáti športových klubov polície jednohlasne schválili
jednotlivých členov pracovných komisií. Mandátová komisia v zložení: p. Burian –
predseda, pp. Bonk a Melko – členovia. Návrhová komisia v zložení : p. Stanovský –
predseda, pp. Kukučka a Jurkovič – členovia, Volebná komisia – p. Francepredseda, pp. Kukumberg a Ižárik
K bodu 3. – Správa o činnosti UNITOP SR za rok 2017
p. Filan 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 členom Rady UNITOP SR a zástupcom klubov 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. Takisto vyzdvihol stále sa lepšiacu spoluprácu s Odborom
výcviku P PZ a Športovým centrom polície.
K bodu 4. - Správa o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
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 o jednotlivých výdajoch za rok 2017. Súčasne prítomných oboznámil s návrhom
rozpočtu na rok 2018, 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 z príjmu z dotácie z MV SR.
K bodu 5. – Správa kontrolnej komisie UNITOP SR za rok 2013
Vzhľadom na skutočnosť, že z nepredvídaných pracovných povinností sa VZ
predseda Kontrolnej komisie p. Debnárik nemohol zúčastniť, bude celá Správa
kontrolnej komisie UNITOP SR za rok 2017 umiestnená na webovej stránke UNITOP
SR.
Na záver všetky tri predložené správy boli prítomnými delegátmi jednohlasne
schválené.

K bodu 6. – Správa mandátovej komisie
Predseda mandátovej komisie p. Burian informoval o počte a percentuálnej účasti
prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. Na VZ sa v stanovený začiatok
o 11,00 hod. prezentovalo 15 delegátov t. j. len 46,87 % z 32 pozvaných delegátov.
Skonštatoval, že na základe prezentovaných prítomných zástupcov ŠKP nie je Valné
zhromaždenie uznášaniaschopné. Následne v zmysle čl. 6 ods. 12 Stanov UNITOP
SR rokovanie VZ bolo prerušené a pokračovalo o 12:00.
K bodu 7. – Návrh volebného poriadku
Predseda volebnej komisie p . France predložil návrh volebného poriadku 28.
zasadnutia VZ UNITOP SR, na základe ktorého sa uskutočnili
voľby do
nasledovných orgánov: prezident UNITOP SR a voľba členov do Rady UNITOP.
Delegáti predložený návrh Volebného poriadku 28. zasadnutia VZ jednohlasne
schválili.
K bodu 8. – Návrh na prijatie nástupníckych (pridružených) členov ŠKP Košice ako
samostatných riadnych členov do UNITOP SR a ŠKP Alfa Bratislava.
Zástupcovia ŠKP Košice p. Ižárik a p. Ižáriková predniesli zdôvodnenie odčlenenia
oddielov plávania, vodného póla a Taekwonda od materského klubu ŠKP Košice
a súčasne zdôvodnili aj žiadosť o prijatie za riadneho člena do UNITOP SR ako
pridružených oddielov, ktoré bolo Rade UNITOP SR pred konaním VZ aj riadne
písomne predložené.
p. Kukumberg predniesol návrh na prijatie za riadneho člena UNITOP SR Športový
klub polície Alfa Bratislava, ktorého štatutárny zástupca predložil rade UNITOP SR
písomne potrebnú dokumentáciu o svojom klube.
Delegáti VZ obidva predložené návrhy o prijatie za riadnych členov UNITOP SR
jednohlasne schválili s podmienkou, že Športový klub polície Alfa Bratislava na
základe predloženej žiadosti sa nebudú uchádzať o dotáciu z MV SR a do termínu 14
dní uhradia prijatý členovia členský príspevok v zmysle platných stanov.
K bodu 9. – Návrh kandidátky prezidenta a členov Rady UNITOP SR na ďalšie
volebné obdobie
p. Filan predniesol návrh kandidátky do funkcie prezidenta UNITOP SR a
členov Rady na ďalšie volebné obdobie. Na funkciu prezidenta UNITOP SR
kandidoval 1 kandidát: p. Zátorský, za členov Rady UNITOP SR kandidovali: pp.
France, Králik, Orosz, Stanovský, Kozaňáková, Ižárik, Hronský, Jurkovič, Melko a
Šagát.
K bodu 10. - Voľba prezidenta a členov Rady UNITOP SR na ďalšie volebné obdobie
Voľba prezidenta a členov Rady UNITOP SR na ďalšie volebné obdobie
prebehla v zmysle schváleného Volebného poriadku tajným hlasovaním bez

problémov. Výsledky volieb oznámil predseda
volebnej komisie p. Burian
s nasledovnými výsledkami:
Volieb sa zúčastnilo 15 delegátov športových klubov polície s hlasom rozhodujúcim.
Do funkcie prezidenta UNITOP SR bol zvolený p. Stanislav Zátorský s počtom 14
hlasov, 1 sa zdržal.
Za členov Rady UNITOP SR boli v 1. kole zvolení:
Pavel France
- 11 hlasov
Pavel Ižárik
- 13 hlasov
Ľubomír Orosz
- 14hlasov
Štefan Králik
- 11 hlasov
Martin Stanovský
- 14 hlasov
Milan Šagát
- 6 hlasov
Anna Kozaňáková
- 6 hlasov
V 2. kole za členov Rady UNITOP SR bola zvolená:
Milan Šagát
- 7 hlasov
Anna Kozaňáková
- 8 hlasov
K bodu 11. – Diskusia
V diskusii sa delegáti vo svojich príspevkoch zaoberali nasledovnou problematikou:
p. Filan – z pohľadu UNITOP SR sa bude viacej dbať na osobné návštevy GR
UNITOP SR v jednotlivých športových kluboch za účelom zlepšenia a skvalitnenia ich
práce v oblastiach spracovania štatistických výkazov výsledkov, žiadostí
o poskytnutie dotácie a postupoch vo verejnom obstarávaní.
p. Zemko – navrhuje zlepšiť propagáciu výsledkov športovcov z jednotlivých
domácich a zahraničných športových podujatí aj vo „Zvestiach MV SR“ – ktoré sú
preposielané na mailové adresy všetkým zamestnancom MV SR a PZ.
K bodu 12. - správa návrhovej komisie – návrh uznesenia
Predseda návrhovej komisie p. Stanovský predložil návrh uznesenia z 28. zasadnutia
VZ. Uznesenie z 28. zasadnutia VZ bolo delegátmi jednohlasne schválené.
K bodu 13.- Ukončenie
p. Orosz ukončil 28. zasadnutie VZ a súčasne poďakoval delegátom za ich
účasť.
Spracoval:
Ing. Juraj Filan

Správnosť overil:
p. Orosz

