Výkonný výbor Slovenského paralympijského výboru,
15.6.2018, Piešťany

ZÁPISNICA
Prítomní:

J. Riapoš, P. Bílik, V. Vadovičová, P. Valent, J. Medera, M. Gabko,
F. Pisarčík, R.Luby

Ospravedlnení:

B. Režňák, A. Kánová, S.Roško, J. Bezecný

Prizvaní:

M. Balcová, J. Štefák

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola zápisnice a uznesení
3. VZ SPV v roku 2018
4. Rôzne
5. Záver

1.

OTVORENIE

Predseda SPV Ján Riapoš privítal prítomných na zasadnutí VV SPV. 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 administrátorovi VV SPV Martine Balcovej, aby informovala
o zápisnici a plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia. M. Balcová konštatovala, že neboli
doručené žiadne pripomienky k zaslanej zápisnici, a tak schválená zápisnica bola vzatá na
vedomie. Uložené úlohy z uznesení boli splnené nasledovne:
Uznesenie č. 2/2018/C/1 – úloha splnená
Uznesenie č. 2/2018/C/2 – úloha splnená
Uznesenie č. 2/2018/C/3 – úloha splnená
Uznesenie č. 2/2018/C/4 – úloha splnená
Uznesenie č. 2/2018/C/5 – úloha splnená
Uznesenie č. 2/2018/C/6 – úloha trvá
Uznesenie č. 2/2018/C/7 – úloha splnená
Uznesenie č. 2/2018/C/8 – úloha splnená
Uznesenie č. 2/2018/C/9 – úloha splnená
Uznesenie č. 2/2018/C/10 – úloha splnená
Uznesenie č. 2/2018/C/11 – úloha splnená
Uznesenie č. 2/2018/C/12 – úloha splnená
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3.

VZ SPV V ROKU 2018

J. Riapoš – v zmysle Stanov SPV prišli od riadnych členov SPV navrhnutí delegáti. Dňa
14.6.2018 prišla ešte zmena delegáta zo strany SAZPŠ (viď príloha). Ďalej prítomných
oboznámil s návrhom programu na najbližšie VZ SPV a jednotlivé zloženie pracovných komisií
(viď príloha).
Hlasovanie za návrh programu VZ SPV 2018 a zloženie pracovných komisií VZ SPV 2018:
Za: 8

Zdržal sa: 0

Proti: 0

K Štatútu, rokovaciemu a volebnému poriadku zo strany členov VV SPV neprišli žiadne
písomné pripomienky, a tak v tomto znení bude predložený aj na rokovaní VZ SPV. Súčasťou
programu VZ SPV bude aj schválenie Záverečnej správy za ZPH Pjongčang 2018, ktorú si
členovia VV SPV mali možnosť vypočuť na ostatnom zasadnutí VV SPV. V termíne bola
distribuovaná aj Výročná správa SPV za rok 2017. Písomnou formou neprišli žiadne
pripomienky.
Hlasovanie za Výročnú správu SPV 2017 za VV SPV:
Za: 8

Zdržal sa: 0

Proti: 0

J. Riapoš – ďalším bodom rokovania VZ SPV 2018 bude schválenie návrhu Štatútu,
rokovacieho a volebného poriadku pre nadchádzajúce zasadnutie VZ SPV. Tento dokument bol
v termíne distribuovaný aj riadnym členom SPV a delegátom VZ SPV. K dnešnému dňu nedošli
žiadne písomné pripomienky.

4.

RÔZNE

A) Odmeny pre realizačné tímy za ZPH Pjongčang 2018
J. Riapoš – jednou z povinností po ukončení ZPH je aj schválenie odmien pre realizačné tímy.
Na sekretariát SPV prišli dva návrhy na prerozdelenie odmien za ZPH Pjongčang. Jeden zo
strany športovcov a druhý od reprezentačného trénera p. Petríka a manažéra lyžovania
p. Makovníka. Návrhy sa zaoberajú najmä prerozdelením odmien pre RT, aj keď v predloženom
návrhu zo strany športovcov je možné vidieť, ako športovci prerozdelili svoje odmeny medzi
sebou a navádzačmi.
P. Bílik – rád by poznamenal, že v prípade M. Harusa, je nepochopiteľné, aby sa jeho otec
podieľal na jeho príprave viac ako reprezentačný tréner. V prípade H. Farkašovej ide o rovnaký
postup. Osobný tréner dostane oveľa viac ako reprezentačný tréner?
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J. Riapoš – skonštatoval, že H. Farkašovú pozná dlho, no momentálne má pocit, že
reprezentačného trénera jednoducho nerešpektuje. Vyvolal diskusiu medzi obidvomi
zainteresovanými stranami k vyriešeniu vzniknutej situácie, nakoľko pre VV SPV je najhoršie ak
sa má stať sudcom medzi dvomi návrhmi. Diskusia však neprebehla úspešne.
P. Bílik – vyzdvihol návrh od športovca J. Kraka, kde je zachovaná určitá hierarchia ľudí v jeho
tíme.
P. Valent – je ťažko sa vyjadriť k jednotlivým návrhom, keďže mu nie je známy podiel práce
jednotlivých ľudí v tíme.
J. Riapoš – ak je nastavená nejaká hierarchia, mala by byť zachovaná, a ak má tím lyžovania
reprezentačného trénera a jeho odmena zo strany športovcov je minimálna, nie je to správne.
Navrhuje však schváliť návrh športovcov, s tým že SPV vyvolá stretnutie s realizačným tímom
lyžovania, konkrétne s p. Makovníkom a p. Petríkom na doriešenie ich postavenia v tíme
lyžovania na najbližšie obdobie.
J. Medera – sám si týmto procesom prešiel a stotožňuje sa s návrhom predsedu Riapoša, aby sa
schválil návrh športovcov na prerozdelenia odmien RT. Najlepšie vedia kto im ako v príprave
pomáhal. Na druhej strane, niekedy športovec nevie správne zhodnotiť samotnú prípravu.
J. Riapoš – p. Makovník s p. Petríkom v závere prípravy H. Farkašovej veľmi pomohli.
Nakoniec sa p. Makovník ani v ich odmenách neobjavil. Návrh na prerozdelenie odmien RT od
športovcov v ňom vyvoláva smútok.
P. Bílik – vyjadril sa, že aj keď členovia VV SPV do prípravy športovcov tak nevidia, je dôležité
sa na to pozrieť objektívne. A prerozdelenie odmien zo strany športovcov objektívne nie je. Je za
to, aby sa situácia riešila pokojnou cestou. Nie je správne, ak by VV SPV teraz nastavoval
nejaký kľúč prerozdelenia. Avšak je to z jeho pohľadu nemorálne a smutné odhlasovať
niektorému členovi RT väčšiu odmenu ako má navrhnutú odmenu reprezentačný tréner.
J. Riapoš – zdôraznil, že v prípade pridelených odmien Ministerstvom školstva, ide o veľkú
disproporciu medzi odmenami pre športovcov a RT. Keď športovci majú 440 tis. EUR
a realizačné tímy necelých 86 tis. EUR. Aj napriek neobjektívnosti prerozdelenia odmien RT,
v záujme zachovania jednoty hnutia navrhuje, aby sa schválil predložený návrh športovcov.
P. Bílik – navrhuje vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá by do budúcna, pripravila istý kľúč na
spravodlivejšie a objektívnejšie prerozdelenie odmien RT za dosiahnuté výsledky. Navrhuje, aby
členmi tejto pracovnej skupiny bol zástupca z letných športov, zimných a zástupca SPV.
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Hlasovanie za schválenie návrhu prerozdelenia odmien podľa športovcov:
Za: 8

Zdržal sa: 0

Proti: 0

B) Návrh na doplnenie člena ŠTK plávania
J. Riapoš – členom VV SPV predložil ďalší návrh na doplnenie člena do ŠTK plávania p. Krča.
Návrh na sekretariát SPV zaslal predseda ŠTK p. Pacák (viď príloha).
P. Valent – toto doplnenie vníma ak navrhovanie si vlastného človeka.
P. Bílik – na doplnenie by rád skonštatoval, že v prípade pána Krča, ide o odborníka vo svojej
oblasti, mladého človeka, ktorý môže byť zároveň adeptom na reprezentačného trénera.
Dlhodobo sa plávanie nevie posunúť a toto je človek, ktorý by nám v napredovaní plávania
pomohol pomôcť. Bol požiadaný plavcami z Košíc, aby na VV SPV predniesol ich kladné
hodnotenie na prácu p. Pacák, predsedu ŠTK plávania. Podľa ich vyjadrení sa rovnako venuje
všetkým plavcom a jeho organizačné schopnosti sú na výbornej úrovni.

Hlasovanie za schválenie návrhu doplnenia člena ŠTK plávania – p. Krča:
Za: 7

Zdržal sa: 1

Proti: 0

C) Návrh na zloženie ŠTK lyžovania
J. Riapoš - členom VV SPV predložil ďalší návrh na zloženie ŠTK lyžovania (viď príloha),
ktorý spracovalo športové oddelenie SPV.
P. Valent – vyhlásil, že sa mu nepáči, že tento návrh nedostal dopredu, a tak si to nemohol vo
svojom hnutí odkomunikovať. Chcel by navrhnúť za svoje hnutie člena do tejto komisie.
J. Riapoš - do piatku 22.6.2018 do 12,00 hod. zašle zástupca Slovenskej Asociácie zrakovo
postihnutých športovcov p. Valent, svojho nominanta do ŠTK lyžovania. Následne VV SPV
bude hlasovať o zložení ŠTK lyžovania per rollam.

Hlasovanie za návrh, aby sa o zložení ŠTK lyžovania hlasovalo per rollam po doručení
návrhu od p. Valenta:
Za: 8
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D) Návrh na zloženie pracovného Štábu PH Tokio 2020
J. Riapoš - ďalší návrh (viď príloha), ktorý prišiel zo športového oddelenia SPV je na zloženie
pracovného tímu pre letné paralympijské hry Tokio 2020. Ide o akýsi mini Štáb PH, ktorý už
teraz intenzívne pracuje na prípravách našej účasti v Tokiu. Naplánované sú prvé inšpekčné
cesty do Tokia, následne sa pripravia prvé návrhy na doplnenie do Štábu PH a zloženie
športovcov.
Hlasovanie za pracovný Štáb PH Tokio 2020:
Za: 8

Zdržal sa: 0

Proti: 0

E) Návrh na systém vyhodnotenia najúspešnejších športovcov SPV
V. Vadovičová – tento návrh kopíruje podľa Športového centra polície pod ktorým pôsobí. Je
toho názoru, že by bolo pekné a vhodné, keby sa to takto realizovalo aj na SPV (písomný návrh
je v prílohe). Pôjde o jednoduché stretnutie v priestoroch SPV so všetkými medailistami za daný
rok.
P. Bílik – ide naozaj o jednoduchý a čistý návrh poďakovania športovcom za ich reprezentáciu
a prácu v danom roku. Preto podporuje tieto myšlienky.
J. Riapoš – navrhuje, aby sa návrh V. Vadovičovej doplnil aj o vyhodnotenie trénerov
a realizačných tímov.
Hlasovanie za doplnený návrh vyhodnotenia najúspešnejších športovcov, trénerov a RT
Za: 8

Zdržal sa: 0

Proti: 0

F) Návrh na zmenu interných predpisov SPV
J. Riapoš – predniesol návrh generálneho sekretára SPV p. Roška na zrušenie niektorých
smerníc SPV, novelizáciu dodatku a taktiež návrh na nové číslovanie evidencie smerníc SPV
(viď príloha zápisnice)
Hlasovanie za návrh zrušenia dvoch smerníc:
1. Smernica pre licencovanie športovcov IPC
2. Smernica organizačné a finančné zabezpečenie športovej prípravy reprezentácie SR
Za: 8
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Hlasovanie za návrh novelizácie dodatku k Smernici o cestovných náhradách:
Za: 8

Zdržal sa: 0

Proti: 0

Hlasovanie za návrh na nové číslovanie evidencie smerníc SPV:
Za: 8

5.

Zdržal sa: 0

Proti: 0

ZÁVER

Predseda SPV poďakoval členom VV SPV za aktívnu účasť a všetkých pozval na ďalší deň na
prvý bezbariérový festival Paráda 2018.

V Piešťanoch, dňa 15.6.2018

Zapísal:

Mgr. Martina Balcová

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

Predsedajúci:

PhDr. Ján Riapoš, PhD.

.................................................
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UZNESENIE č. 3/2018
A) BERIE NA VEDOMIE
1. Zápisnicu z posledného konaného VV SPV zo dňa 20.4.2018
2. Návrh programu VZ SPV a zloženie jednotlivých pracovných komisií VZ SPV
3. Výročnú správu SPV a návrh na prerozdelenie hospodárskeho výsledku SPV, PMS
s.r.o., PC a.s. a Nadácie SPV
4. Návrh na prerozdelenie odmien za ZPH Pjongčang 2018 zo strany športovcov
5. Návrh na prerozdelenie odmien za ZPH Pjongčang 2018 zo strany realizačného tímu
6. Návrh na doplnenie člena ŠTK plávania
7. Návrh na zloženie ŠTK lyžovania
8. Návrh na zloženie pracovného Štábu PH Tokio 2020
9. Návrh na systém vyhodnotenia najúspešnejších športovcov SPV
10. Návrh na zmenu interných predpisov SPV

B) SCHVAĽUJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Program VZ SPV a zloženie pracovných komisií VZ SPV na predloženie VZ SPV
Výročnú správu SPV a návrh na prerozdelenie hospodárskeho výsledku SPV, PMS
s.r.o., PC a.s. a Nadácie SPV za VV SPV
Prerozdelenie odmien za ZPH Pjongčang 2018 podľa návrhu športovcov
Doplnenie nového člena Henricha Krča do ŠTK plávania
Zloženie pracovného Štábu PH Tokio 2020
Systém vyhodnotenia najúspešnejších športovcov, trénerov a realizačných tímov
SPV
Zmenu interných predpisov SPV a ich evidenciu

C) UKLADÁ
1. Zvolať stretnutie s p. Petríkom - reprezentačným trénerom a p. Makovníkom hlavným manažérom lyžovania na doriešenie ich postavenia v tíme lyžovania.
T: 15.7.2018
Z: Riapoš
2. Pripraviť návrh na zloženie pracovnej skupiny zodpovednej za prípravu návrhov
doriešenia vyplácania odmien za výsledky dosiahnuté na PH
T: 30.9.2018
Z: Riapoš, Bílik
3. Informovať športové odd. o novozvolenom členovi ŠTK plávania - Henrichovi
Krčovi
T: 15.7.2018
Z: Balcová
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4. Zaslať zápisnicu z VV SPV členom VV SPV a kontrolórovi SPV
T: 27.6.2018
Z: Balcová
5. Zverejniť zápisnicu na webovom sídle SPV
T: 27.6.2018
Z: Balcová
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