Výkonný výbor Slovenského paralympijského výboru,
16.2.2018, Bratislava
Lindner Hotel Gallery Central

ZÁPISNICA
Prítomní:

J. Riapoš, P. Bílik, V. Vadovičová, P. Valent, J. Medera, M. Gabko,
S. Roško

Ospravedlnení:

B. Režňák, F. Pisarčík, Ľ. Dobrotka

Prizvaní:

KK SPV : J. Bezecný – kontrolór, M. Slobodová, M. Balcová;
DO SPV : A. Kánová – predseda, J. Blažek;
T. Varga, M. Čambal

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola zápisnice a uznesení
3. Závery volebného VZ SPV. Spolupráca v roku 2018
4. Aktuálne informácie k ZPH 2018 - SPT Pjongčang
5. Návrh plánu činnosti a rozpočtu pre rok 2018
6. Príprava auditu a VZ SPV v roku 2018
7. Schválenie nových smerníc
8. Rôzne
9. Záver + obed

1.

OTVORENIE

Predseda SPV Ján Riapoš privítal prítomných na prvom zasadnutí VV SPV v roku 2018, ktoré sa
koná spoločne s ďalšími dvomi orgánmi SPV – Kontrolnou komisiou a Disciplinárnym
orgánom. Prítomným zvoleným členom VV, KK a DO SPV odovzdal menovacie dekréty.
Následne vyzval prítomných na prednesenie pripomienok k programu rokovania. Konštatoval,
že pripomienky ku programu neboli vznesené, preto sa zasadnutie bude riadiť predloženým
programom.
2.

KONTROLA ZÁPISNICE A UZNESENÍ

Predseda SPV odovzdal slovo generálnemu sekretárovi (GS) SPV S. Roškovi, aby
informoval o zápisnici a plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. GS konštatoval, že
neboli doručené žiadne pripomienky k zaslanej zápisnici a tak schválená zápisnica bola vzatá na
vedomie. Uložené úlohy z uznesení boli splnené nasledovne:
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Uznesenie č. 44/2017 – úloha splnená
Uznesenie č. 45/2017 – úloha splnená
Uznesenie č. 46/2017 – úloha splnená
Uznesenie č. 47/2017 – úloha splnená
Uznesenie č. 48/2017 – úloha splnená
Uznesenie č. 49/2017 – úloha splnená

3.

ZÁVERY
VOLEBNÉHO
VALNÉHO
A SPOLUPRÁCA V ROKU 2018

ZHROMAŽDENIA

SPV

Predseda SPV informoval o prípravách plánu činnosti riadiacich orgánov a kontrolnej komisie
a kontrolóra, ktorý má v súlade s platnou legislatívou kompetencie na kontrolu všetkých činností,
avšak pre činnosť SPV bude práca KK veľmi dôležitá, nie len z pohľadu kontroly, ale najmä
fungovania. Preto je toho názoru, že činnosť KK SPV by mala byť zameraná na prevenciu.
Požiadal KK SPV o participáciu pri prípravách alebo aktualizácii platných smerníc. Ďalšou
súčasťou orgánov SPV po VVZ je Disciplinárny orgán SPV, ktorý bude dohliadať na
dodržiavanie pravidiel či už športových, antidopingových alebo súvisiacich s činnosťou.
V súvislosti s činnosťou všetkých orgánov navrhol zriadenie a menovanie tzv. koordinátora pre
VV a ostatné komisie. Na túto pozíciu navrhol menovať Martinu Balcovú.
Vzhľadom na nové funkčné obdobie, požiadal Predseda SPV Ján Riapoš, aby novozvolení
členovia VV SPV, predsedovia KK SPV a DO SPV, prezentovali svoje zámery v oblastiach,
ktoré budú zastrešovať nastávajúce 4 roky.
Ján Bezecný - kontrolór SPV, uviedol, že je potrebné reagovať na nové predpisy – konkrétne
ochrany osobných údajov, BOZP a ďalších. Uviedol, že prvé zasadanie KK SPV bude 26. apríla.
Alena Kánová - predseda DO SPV, vyjadrila potešenie spolupracovať na tomto poli a verí, že
prípadov na riešenie bude čo najmenej.
Pavel Bílik – vo VV SPV zodpovedný za mládež. V úvode svojho príspevku sa najprv vyjadril
k návrhu predsedu SPV na funkciu koordinátora. Uviedol, že je potrebné si vyjasniť, či ide
o novú funkciu alebo len pracovnú úlohu, čo súvisí s prítomnosťou na zasadaniach VV SPV.
Ďalej uviedol priority v oblasti mládeže a vzdelávania, ktoré sa premietli aj do predloženého
rozpočtu na rok 2018. Zámer je intenzívnejšia spolupráca na rôznych úrovniach – vytvorenie
databázy Supertalent, juniorské tímy a vzdelávanie športových odborníkov.
Pavol Valent - vo VV SPV zastupujúci zrakovo znevýhodnených športovcov. Ozrejmil potreby
zrakovo znevýhodnených športovcov. Vyjadril svoju predstavu, že činnosť vo VV SPV chce
zamerať na intenzívnejšiu spoluprácu pri rozvoji tak paralympijských, ako aj neparalympijských
športov. V tejto súvislosti by privítal vytvorenie podmienok zo strany štátu pre prípravu
paralympijských športovcov a verí, že i nové projekty SPV pomôžu rozvoju SAZPŠ.
Juraj Medera - vo VV SPV zodpovedný za rozvoj a propagáciu. Zvýraznil potrebu pokračovania
rozvojových programov s cieľom kontinuálneho dopĺňania reprezentačných tímov a zapájania
trénerov do projektu Hľadáme talenty.
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Martin Gabko – vo VV SPV zodpovedný za oblasť športovej reprezentácie, vyjadril snahu
o riešenie problematiky všetkých športov.
Veronika Vadovičová – vo VV SPV ako zástupca športovcov, predniesla myšlienku zapojenia
dospelých ZZ do podobných aktivít ako sú mládežnícke kempy a pre špičkových športovcov
zabezpečenie systémovej zdravotnej starostlivosti.
Ján Riapoš vyzval členov VV, KK a DO SPV, aby do 15.3. zaslali vízie a plány na celé obdobie
a samostatne na rok 2018.
Ján Riapoš dal hlasovať za funkciu koordinátora - Martinu Balcovú
Za: 6

4.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

AKTUÁLNE INFORMÁCIE K ZPH 2018 – SPT PJONGČANG

Maroš Čambal: oboznámil prítomných o doplnení členov výpravy po pridelení miestenky pre
M. Kubačku. Program výpravy a dvoch športov je do odchodu už len domáca športová príprava,
módna prehliadka (Galavečer) a prijatie premiérom SR a odovzdanie dekrétov. Informoval
o návrhu na vlajkonosiča na otvárací ceremoniál - M. Kubačku. Pred a počas ZPH prebehne
reklamná kampaň s generálnym partnerom, ktorým je SPP. Je v rokovaní s RTVS prenos priamo
zo súťaží.
Ján Riapoš: poďakoval vedúcemu štábu a otvoril diskusiu k návrhu vlajkonosiča. Po
prednesených príspevkoch ukončil diskusiu.
Predseda SPV dal hlasovať za kritérium na určenie vlajkonosiča a náhradníka –
najúspešnejšieho paralympionika zo ZPH.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ján Riapoš ďalej informoval o pripravovanej akcii pred odchodom na ZPH, na ktoré srdečne
pozval všetkých prítomných členov. Ďalej odprezentoval zámer zviditeľnenia paralympijského
športu - prostredníctvom odštartovania novej kampane „Sme si rovní“ na podporu slovenských
paralympionikov zvonku od známych osobností spoločenského života.

5.

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI A ROZPOČTU PRE ROK 2018

Tomáš Varga: športový manažér SPV, oboznámil prítomných o športovom programe
jednotlivých športových odvetví, zložení ŠTK, reprezentačných tímov a vrcholových turnajoch
v tohtoročnom kalendári. V atletike, plávaní, tanci na vozíku, tlaku na lavičke to budú ME a
v streľbe MS. Plány činností u zimných športov budú aktualizované a predložené až po ZPH.
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Predložil návrh na zloženie ŠTK v streľbe a taekwonde a RT v hokeji na sánkach. Predložil na
jednotlivé športy plánovaný rozpočet na rok 2018 v celkovej sume 792 tis. Eur a dal hlasovať:
Hlasovanie za ŠTK streľba
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Hlasovanie za ŠTK taekwondo
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Ján Riapoš: prítomných informoval, že návrh rozpočtu sa tvorí, a preto je potrebné zaslať aj za
ostatné oblasti podklady /termín 15.3. 2018/. Rozpočet predložil už P. Bílik za oblasť mládeže,
a to v celkovej sume 130.284,- EUR na rok 2018.
P. Bílik: konkretizoval a špecifikoval jednotlivé položky.
Predseda SPV poďakoval predkladateľom za prezentáciu a navrhol sfinalizovanie rozpočtu
začiatkom mesiaca apríl.

6.

PRÍPRAVA AUDITU A VZ SPV V ROKU 2018

Predseda navrhol schváliť auditorku SPV p. Ing. J. Lessayovú, ktorá vykonáva túto činnosť
niekoľko rokov. Uviedol ďalej, že VZ SPV by sa malo uskutočniť v termíne jún a VV SPV určí
presný termín konania, aby bola schválená výročná správa SPV za rok 2017.
Hlasovanie za auditora SPV p. Ing. Lessayovú
Za: 6
Proti: 0

7.

Zdržal sa: 0

SCHVÁLENIE NOVÝCH SMERNÍC

Predseda uviedol, že boli pripravené dva návrhy, a to „Štatút kontrolóra SPV“ a „Disciplinárny
poriadok SPV“. Odovzdal slovo p. Bezecnému – predkladateľovi smernice. P. Bezecný ozrejmil
predložený návrh a požiadal o doriešenie formy odmeny. V diskusii boli vznesené pripomienky,
ktoré predkladateľ zapracuje a predloží na nasledujúci VV SPV. Ku druhej smernici odovzdal
slovo predseda SPV p. Kánovej, ktorá sa vyjadrila, že k prerokovávanému Disciplinárnemu
poriadku neboli vznesené žiadne pripomienky.
Ján Riapoš dal hlasovať za prijatie Disciplinárneho poriadku SPV
Za: 5
Proti: 0

Zdržal sa: 0

(Martin Gabko, odišiel zo zasadnutia pre pracovné povinnosti, kvórum sa znížilo)
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8.

RÔZNE

Pavel Bílik: navrhol pre jednotlivé športy vyčleniť v rozpočte určitú čiastku na kontrolné zrazy
spojené s testovaním a vzdelávaním.
Ján Riapoš: informoval novozvolený VV SPV o schválení odmeny pre členov bývalého VV
SPV. Zároveň informoval členov VV SPV, že schvaľuje návrh predsedu KK SPV na odmeny pre
jej členov za obdobie roku 2017 (viď príloha).
9.

ZÁVER

Predseda SPV poďakoval členom VV a členom ďalších orgánov za aktívnu účasť a navrhol
termín piatkových konaní VV SPV.

V Bratislave, dňa 16.2.2018

Zapísal:

Predsedajúci:

VV SPV

PaedDr. Samuel Roško

.................................................

Mgr. Martina Balcová

.................................................

PhDr. Ján Riapoš, PhD.

.................................................
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UZNESENIE č. 1/2018
A) BERIE NA VEDOMIE
1. zápisnicu z posledného konaného VV SPV zo dňa 15.12.2017
2. závery z volebného VZ SPV konaného v dňoch 16.-17.12. 2017
3. zriadenie a menovanie tzv. koordinátora pre VV SPV a ostatné komisie
4. prezentáciu zámerov jednotlivých členov VV SPV, KK SPV a DO SPV na najbližšie
funkčné obdobie
5. doplnenie členov výpravy SPT Pjongčang 2018 po pridelení miestenky pre M.
Kubačku
6. informáciu o pripravovanej akcii – „Sme si rovní“
7. zloženie jednotlivých ŠTK v streľbe, taekwonde a hokeji na sánkach
8. prípravu auditu SPV a VZ SPV
9. návrh na auditora SPV – Ing. Jaroslavu Lessayovú
10. predbežný termín konania VZ SPV v júni
11. návrh na Disciplinárny poriadok SPV
12. informáciu o odmenách pre bývalých členov VV SPV a KK SPV

B) SCHVAĽUJE
1. koordinátora pre VV SPV a ostatné komisie – Martinu Balcovú
2. kritéria na určenie vlajkonosiča a náhradníka na ZPH Pjongčang 2018
3. zloženie ŠTK streľby, taekwonda a hokeja na sánkach
4. auditora SPV – Ing. Jaroslavu Lessayovú
5. Disciplinárny poriadok SPV

C) UKLADÁ
1. zaslať zápisnicu z VV SPV na členov VV SPV, KK SPV, DO SPV
T: 31.3.2018
Z: Balcová
2. zverejniť zápisnicu na webovom sídle SPV
T: 31.3.2018
Z: Balcová/Čambal
3. členom VV SPV, KK SPV a DO SPV zaslať vízie a plány činností na celé funkčné
obdobie a zvlášť na rok 2018 za oblasť, ktorú zastupujú
T: 15.3.2018
Z: členovia VV SPV, KK SPV, DO SPV
4. vyplatiť navrhnuté odmeny bývalým členom orgánov SPV
T: 31.3.2018
Z: predseda SPV
VV SPV
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