Únia telovýchovných
organizácií polície
Slovenskej republiky_
Č. p.: UNITOP 9/2019

Bratislava, 12. 3. 2019

Schválil:
Ing. Ľubomír Orosz
viceprezident UNITOP SR
ZÁPIS
z 3. zasadnutia rady UNITOP SR
konaného dňa 12. 3. 2019 v Bratislave
Prítomní: pp. Ing. Ľubomír Orosz, Mgr. Pavol France, Ing. Juraj Filan, Mgr. Pavel
Ižárik, Mgr. Štefan Králik
Ospravedlnení: pp Stanovský, Kozaňáková

P r o g r am z a s a d n u t i a:
1. Otvorenie 3. zasadnutia Rady UNITOP SR
2. Organizácia a technické zabezpečenie Majstrovstiev Európy policajtov
v stolnom tenise v Bratislave – prerozdelenie úloh jednotlivým členom rady
3. Rôzne ( informácia o návšteve technického delegáta USPE, informácia
o dotáciách na rok 2019...)
4. Záver

K bodu 1 - Otvorenie 3. zasadnutia rady UNITOP SR
Rokovanie rady UNITOP SR otvoril a viedol viceprezident UNITOP SR p.
Orosz.
K bodu 2 - Organizácia a technické zabezpečenie Majstrovstiev Európy policajtov
v stolnom tenise v Bratislave – prerozdelenie úloh jednotlivým členom rady

Po krátkej diskusii ohľadne plnenia úloh vyplývajúcich z oficiálneho
reglementu USPE pri organizácii MEP v rôznych organizačných a technických
oblastiach boli pridelené jednotlivým členom rady nasledovné oblasti:
p. Králik – oblasť dopravy a celkovej logistiky podujatia,
p. France – zabezpečenie slávnostného nástupu, ukončenia, personálne
zabezpečenie organizačno – technických pracovníkov vrátane hudby MV SR,
p. Filan – starostlivosť o VIP hostí – delegátov,
p. Orosz – prenájom haly a hotela, catering, pozvanie domácich hostí na MEP,
starostlivosť o domácich hostí, média a marketing,
p. Kozaňáková – personálne zabezpečenie jednotlivých tímov jazykovo
zdatnými študentami Policajnej Akadémie,
p. Ižárik – počas termínu konania sa MEP v stolnom tenise, sa organizačne
zabezpečuje medzinárodné preteky v taekwonde v Košiciach, bez pridelenia oblasti
+ p. Hamran zo SSTZ– kompletné športovo – technické zabezpečenie MEP
(rozhodcovia, stoly, sieťky, loptičky, mantinely, podlaha, ozvučenie....)
K bodu 3 – rôzne
Viceprezident p. Orosz spolu s p. Filanom informoval prítomných o návšteve
technického delegáta USPE p. Dirka Weinigena z Nemecka, ktorý v termíne od 13.
do 15. februára vykonal v Bratislave kontrolu pripravenosti ubytovania, stravovania
a športového zázemia MEP v stolnom tenise s pozitívnym výsledkom.
p. Filan informoval o stave Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu z MV SR, ktorá
momentálne po spracovaní na ŠCP prechádza schvaľovacím procesom a v časovom
horizonte cca 2-3 týždňov by mala byť zverejnená na web stránke MV SR.
K bodu 4 – záver
Viceprezident p. Orosz poďakoval prítomným za účasť na 3. zasadnutí UNITOP SR
a súčasne ich pozval na 4 rokovanie rady, ktorého termín bude elektronickou formou
oznámený členom Rady UNITOP SR minimálne dva týždne pred
jeho
uskutočnením.
Zapísal: Ing. Filan
V Bratislave 12.3.2019

