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Schválil:
Ing. Ľubomír Orosz
viceprezident UNITOP SR
ZÁPIS
z 29. zasadnutia Valného zhromaždenia UNITOP SR
konaného dňa 22. novembra 2019 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 2018
4. Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
5. Správa kontrolnej komisie UNITOP SR za rok 2018
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 29. rokovanie Valného zhromaždenia UNITOP
SR. Prítomných oboznámil s programe 29. 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. Králik –

predseda, pp. Melko a Holiga – členovia. Návrhová komisia v zložení :
p. Stanovský – predseda, pp. Mlynár, Ižárik – 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. Takisto vyzdvihol stále sa lepšiacu spoluprácu s Odborom
výcviku P PZ a Športovým centrom polície.
K bodu 4 - Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
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. Súčasne
prítomných oboznámil s návrhom rozpočtu na rok 2019, 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 2018
Predseda Kontrolnej komisie p. Debnárik bol neprítomný z dôvodu PN. Po
dohode bude správa o činnosti kontrolnej komisie za rok 2018, 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 na webovej stránke UNITOP
SR. 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
58,33 % z pozvaných delegátov (21 z 36 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. M. Šagát – ŠKP Lučenec, riaditeľ odboru výcviku navrhol spoločné stretnutie
zástupcov UNITOP SR, ŠCP a OV P PZ u Prezidenta PZ, kde mu bude predložený
plán organizácie športových podujatí na nasledovný rok.
Z: Ing. Filan

T: 10.12.2019

K bodu 8. - správa návrhovej komisie – návrh uznesenia
Predseda návrhovej komisie p. Stanovský predložil návrh uznesenia z 29. zasadnutia
Valného zhromaždenia UNITOP SR. Uznesenie z 29. zasadnutia Valného
zhromaždenia UNITOP SR bolo delegátmi jednohlasne schválené.
K bodu 9. - Ukončenie
p. Orosz ukončil 29. zasadnutie Valné zhromaždenie UNITOP SR a poďakoval
hosťom a delegátom za účasť.

Spracoval:
Ing. Juraj Filan

Správnosť overil:
p. Králik

