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Benediktiho 5, 811 05 Bratislava

PLÁN ČINNOSTI ČLENOV VV SPV
NA CELÉ FUNKČNÉ OBDOBIE
Oblasť štátnej športovej reprezentácie
Predkladateľ: Martin Gabko

Vzhľadom na to, že činnosť jednotlivých športov riadi ŠTK, ktorá predkladá návrhy na zloženie repre
tímov, rozpočty a HŠP na kalendárny rok, môžem v rámci mojej funkcie plniť nasledovné body mojej
práce:
Komunikácia s vedúcimi repre tímov,
hájenie záujmov reprezentantov,
prezentácia požiadaviek športovcov a členov realizačných tímov na VV SPV,
informovať vedúcich tímov / reprezentantov o zásadných otázkach a rozhodnutiach VV SPV
súvisiacich s ich športovou činnosťou, materiálnym zabezpečením a finančnými možnosťami,
5. informovať vedúcich tímov o termínoch zasadnutí VV SPV, aby mohli včas predkladať svoje
podnety, pripomienky a požiadavky ohľadne ich športovej činnosti,
6. ponúkať rôzne vzdelávacie programy súvisiace so športovou činnosťou,
7. vyjadrovať svoje názory a postoje a zodpovedne hlasovať za predkladané návrhy jednotlivých
členov VV.
1.
2.
3.
4.

Oblasť rozvoja a propagácie
Predkladateľ: Juraj Medera

1. Rozvoj a propagácia paralympijských športov na Slovensku v spolupráci SPV, SZTPŠ,
SAZPS.
2. Rozvoj a budovanie juniorských tímov v paralympijských športoch.
3. programu Hľadáme talenty na Remate a na Maríne v Kováčovej.
4. Zapájanie vybraných slovenských paralympijských športovcov do programov SPV na
propagáciu, motiváciu a rozvoj mládeže.
5. Managment programu Hľadáme talenty, vedúci kempov, organizačné zabezpečenie.
6. Propagácia paralympijských športovcov a SPV prostredníctvom spoločenských podujatí .
7. Motivácia mladých športovcov a odovzdávanie skúsenosti ako pretekár/navádzač.
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Oblasť mládeže
Predkladateľ: Pavel Bílik

1. Pokračovať v projekte Hľadáme talenty, pričom v nasledujúcom období bude potrebné projekt
zacieliť na koncepčnú podporu konkrétnych športových odvetví a nové formy propagácie
paralympijského hnutia a motivácie mládeže k športu a pohybu.
2. Rozpracovať projekt Zlatý odznak Radovana Kaufmana tak, aby sa stal ďalším dôležitým
nástrojom systému práce s mládežou pre nadchádzajúce obdobie. Pokračovať v overovaní
tabuľkových štandardov pre ZZ žiakov a pokúsiť sa v čo najkratšom období tieto tabuľky
verifikovať a zaradiť ich do propozícií.
3. V spolupráci s expertnou skupinou MŠVVaŠ vypracovať systém hodnotenia pohybových
predpokladov pre žiakov ZŠ so zdravotným znevýhodnením.
4. Vytvoriť predpoklady pre vznik jednotného informačného systému „Talent“, ktorý by umožnil
komplexnú administráciu databázy talentovaných ZZ detí na celom Slovensku
5. Naďalej podporovať systém útvarov talentovanej ZZ mládeže s dôrazom na konkrétne
zacielenie financovania na najtalentovanejších jedincov a ich zaradenie do juniorských tímov
v jednotlivých športoch.
6. Podporovať vznik juniorských tímov v súlade s požiadavkami paralympijského hnutia
a vytvoriť tak priestor pre dlhodobú a koncepčnú prípravu najtalentovanejších jednotlivcov v 48 až 12 ročných paralympijských cykloch.
7. Ďalej pokračovať v systéme kontrolných pretekov mládeže, pokúsiť sa o zlúčenie s pretekmi
zdravých detí vo vybraných športoch. Pripraviť podmienky pre vznik pravidelných športových
súťaží mládeže vo vybraných športoch.
8. Umožniť mladým talentovaným športovcom štartovať na medzinárodných podujatiach ZZ
mládeže a monitorovať výkonnosť v porovnaní s ostatnými krajinami.
9. Pripraviť nový projekt medzinárodnej spolupráce pri organizovaní športových kempov mládeže
so zapojením okolitých štátov a rešpektovaní logiky ich úspešnosti a športovo-metodického
potenciálu v jednotlivých športových odvetviach.
10. Rozpracovať systém vzdelávania ZZ mládeže prostredníctvom internátnych športových tried
s cieľom centralizácie športovej prípravy mládeže vo vybraných športových odvetviach.

Oblasť zdravotnej problematiky
Predkladateľ: František Pisarčík

1. Vytvorenie systémovej databázy športovcov, kde by boli sledované aktuálne zmeny zdravotného
stavu športovcov. Databáza by mala obsahovať priebežné výsledky vyšetrení, aktuálnu terapiu,
prípadné zmeny – hlavne vo vzťahu k potrebnosti terapeutických výnimiek a mala by byť v
súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Aktualizáciu databázy si predstavujem formou
dotazníka, ktorým by databáza bola priebežne aktualizovaná.
2. Kontrola aktualizácií systému ADAMS v spolupráci s AD agentúrou SR
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3. Vytvorenie predpokladov pre spoluprácu s potencionálnymi záujemcami – lekármi –
spolupracovať v oblasti zabezpečenia lekárskej starostlivosti a klasifikácie zdravotných
postihnutí v jednotlivých športoch
4. Pokračovať v spolupráci so špecializovanými pracoviskami športovej medicíny v oblasti
prehliadok a testovaní
5. Aktívne spolupracovať s ADA SR v oblasti dopingu a antidopingu
6. V prípade záujmu zo strany športovcov a realizačných tímov zabezpečiť očkovanie proti
infekčným, ochoreniam
7. Zúčastňovať sa na edukačných a odborných seminároch v oblasti zdravotníckej problematiky
8. Aktívne spolupracovať s vedúcimi jednotlivých športových odvetví a priebežne riešiť aktuálne
zdravotné, alebo administratívne problémy
Uvedené plány činností chcem priebežne aktualizovať počas môjho funkčného obdobia vo VV SPV.
Veľkú pozornosť chcem venovať v oblasti zdravotnej starostlivosti príprave a aj samotnej účasti
paralympijských družstiev na LPH Tokyo 2020 a ZPH Peking 2022 – testovanie zdravotného stavu
športovcov a realizačných tímov , ako aj zabezpečeniu lekárskej a fyzioterapeutickej starostlivosti.
Samozrejmosťou bude aj sledovanie aktuálneho epidemiologického stavu v mieste konania paralympiád
s potrebou adekvátne reagovať na prípadné problémy a včas prijímať potrebné opatrenia.
V neposlednom rade chcem venovať aj pozornosť v oblasti doplnkových výživových preparátov – v
spolupráci a Antidopingovou agentúrou SR.
Dôležitá bude aj starostlivosť v oblasti regenerácie športovcov.
Počas celého funkčného obdobia chcem aktívne spolupracovať s WADA – uvádzať do našich pomerov
nové antidopingové pravidlá a neustále sledovať novelizované zoznamy zakázaných látok a
prostriedkov.

Oblasť zastúpenia športovcov
Predkladateľ: Veronika Vadovičová

Športovci a realizačný tím odvádzajú za celý rok určitú prácu. Všetko má SPV v papierovej forme. Pre
zlepšenie spolupráce, vzájomných vzťahov a zefektívneniu práce, navrhujem podľa vzoru športového
centra polície MV SR raz ročne – začiatok novembra, stretnutie jednotlivých tímov /podľa športu/
v priestoroch SPV.
Išlo by o stretnutie medzi predsedom, športovými manažérmi a trénermi a športovcami alebo športovo
technickou komisiou. Na základe vopred vypracovanej správe o činnosti a pláne na ďalší rok, by
prebehlo asi hodinové stretnutie, kde by sa spravilo ústne hodnotenie a požiadavky z oboch strán.

PRÍNOS:
Zefektívnenie práce, určenie cieľov, zhodnotenie cieľov, osobné stretnutie je prínosnejšie ako papierová
forma. Športovcom a realizačnému tímu by to pridalo zodpovednosť a profesionálnejší prístup.
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Koncoročné vyhodnotenie úspešných športovcov
Športovci so ZP majú ročne množstvo úspechov, ktoré si pomaly všímajú jednotlivé samosprávy alebo
športové zväzy. Žiaľ SPV nie. Chcem navrhnúť vždy začiatkom decembra zorganizovať tlačovú
konferenciu, na ktorú by boli pozvaný medailisti z ME, MS, PH. Žiadny galavečer, iba stretnutie
v priestoroch SPV, kde by sa športovcom zablahoželalo, štrnglo šampanským alebo džúsom, zjedol
jeden keksík a spravila sa spoločná fotka a potom tlačová konferencia. Prizvaný by mohli byť
funkcionári z ministerstiev, sponzori, alebo správna rada SPV. Podľa možností by mohli byť medailisti
obdarený malým darčekom. Nič veľké, nič okázalé.
PRÍNOS:
Dať športovcom pocítiť, že si ich prácu váži ich domovská organizácia. Možnosť pochváliť sa
koncoročným sumárom výsledkov za uplynulý rok pred verejnosťou, sponzormi a inštitúciami.

Obnovenie odmien za PH
Doteraz sa bilo za zrovnoprávnenie odmien športovcom za PH. Keď to štát odsúhlasil, SPV od toho
cúvlo, ale zbabelo vyhlasuje ako sú športovci zrovnoprávnení. Je to určite veľká záťaž financií, ale
športovci si zaslúžia mať to čo im prináleží, hlavne ak je to verejne známe. Športovci vo svojom voľnom
čase trénujú, často dávajú do športu nemalé financie a šport sa pre nich stáva nevýhodným a je to naozaj
len o tom, že sami chcú športovať. Nemôžeme porovnávať Metelku a Vadovičovú, koľko by dostali
peňazí. Treba myslieť aj na zvyšných športovcov, ktorým sa podarí možno jedna, dve medaile v živote.
Metelka aj Vadovičová dávajú do športu aj vlastné financie. To nik nevidí. Úroveň a kvalita sa neustále
pohybuje. Navrhujem, aby sa určila suma za bodované miesta a tá sa potom dávala športovcom. Nemusí
byť totožná s odmenou od štátu.

Odborné školenia pre trénerov a športovcov
Projektom paralela sa určite posunula úroveň trénerov aj športovcov. Netreba skončiť v tom čo sa začalo
a čo je dobré. Treba pokračovať v odbornom školení neustále. Obzor je široký, možností je veľa.
Netreba to nechávať len na projekt Paralela. Národné športové centrum robí odborné semináre a určite
ďalší jednotlivci odborníci by boli veľmi prospešný v odborných konzultáciách. Aj za vlastné financie
zúčastnených.

Športovci motivátori
Úspešne sa potvrdilo, že naši športovci majú čo povedať v spoločnosti. Že často sú stavaný ako vzor.
Pokračovala by som v tejto činnosti a ponúkla našich športovcov firmám, školám, záujmovým
organizáciám.
PRÍNOS:
Obojstranný prínos. Pre spoločnosť dať príklad že prekážky sú na to aby sa prekonávali. Športovcom
takéto stretnutie dodá sebadôveru, zlepšia komunikačné zručnosti.
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Oblasť športu telesne znevýhodnených
Predkladateľ: Branislav Režňák

1. Zvyšovanie záujmu telesne znevýhodnených o aktívne športovanie, či už na súťažnej, alebo
rekreačnej úrovni. Široká športová základňa je do budúcnosti veľmi dôležitá z pohľadu tvorby
reprezentačných družstiev.
2. Spolupráca s Paralympijským motivačným centrom v NRC Kováčová v oblasti osvety športu
telesne znevýhodnených a získavaní nových športovcov.
3. Aktívna spolupráca s P. Bílikom, členom VV SPV zodpovedným za oblasť mládeže, pri
projekte športových kempov Hľadáme talenty a participácia na týchto kempoch.
4. Rozvoj nových športov ako napr. parakanoe, florbal na elektrických vozíkoch (powerchair
hockey).

Oblasť športu zrakovo znevýhodnených
Predkladateľ: Pavol Valent

Plán činnosti dodaný len na rok 2018.

Oblasť športu mentálne znevýhodnených
Predkladateľ: Róbert Luby

Plán činnosti dodaný len na rok 2018.

Kontrolná komisia SPV
Predkladateľ: Ján Bezecný

Novozvolená KK SPV bude roku 2018 – 2023 bude KK SPV pracovať v zložení :
Ján Bezecný – predseda KK SPV
Miriam Slobodová - člen KK SPV
Martina Balcová - člen KK SPV
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Svoju činnosť plánuje KK zamerať predovšetkým na preventívnu činnosť spočívajúca v dohľade
nad dodržiavaním právnych predpisov ako aj predpisov SPV a rozhodnutí SPV za účelom vyvarovania
sa možným sankciám, opatreniam a iným negatívnym dôsledkom spôsobeným SPV ich porušením.
Na základe návrhov členov KK SPV bude v zmysle plnenia úloh vyplývajúcich zo zákona o športe
kontrolná činnosť zameraná predovšetkým na nasledovné činnosti :

I. Pravidelné kontroly:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Kontrola plnenia uznesení z VZ SPV a VV SPV.
Kontrola vypracovania a schválenia rozpočtu na príslušné roky.
Kontrola pokladní.
Kontrola evidencie faktúr.
Kontrola odoslania vyúčtovania dotácii zo št. rozpočtu.
Kontrola podania daňových priznaní.
Kontrola Výkazu ziskov a strát a Súvahy.
Kontrola evidencie stravných lístkov.
Kontrola inventarizácie majetku SPV.
Kontrola súladu dokumentov so stanovami SPV pri zvolávaní VZ SPV

II. Nepravidelné kontroly:
k) Inventarizácia majetku u športovcov - ako nakladajú so zvereným. majetkom SPV. Postup
nakladania s majetkom SPV po ukončení športovej činnosti športovca.
l) Kontrola pracovných zmlúv a dohôd a ich evidencie.
m) Ochrana osobných údajov (personálna agenda v zmysle platných. zákonov) a aplikácia
nariadení GDPR v zmysle zákona o športe, oprávnené osoby, dokumentácia , súhlasy... (platné
od 25. 5. 2018).
n) Kontrola súladu platných smerníc SPV s novoprijatými Stanovami SPV.
o) Pravidelná štvrťročná kontrola plnenia rozpočtu SPV na VV SPV.
p) Systém evidencie a riešenie pohľadávok.
q) BOZP – dokumentácia, poučenia, školenia.
r) Kontrola súladu platných a nových smerníc
III. Kontroly za základe podnetov
s) Podľa potreby
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Disciplinárny orgán SPV
Predkladateľ: Alena Kánová

Predseda: JUDr. Alena Kánova
Členovia: Jozef Blažek
Mgr. Luboš Dobrotka
MUDr. Juraj Štefák

Účelom Disciplinárneho orgánu je oprávnenie rozhodovať o disciplinárnych previneniach predmetom
ktorých sú porušenia pravidiel súťaží, predpisov, rozhodnutí a antidopingových pravidiel v športoch
zdravotne znevýhodnených športovcov a zároveň ukladanie disciplinárnych sankcii a určovanie
predbežného prípadného ochranného opatrenia.

PLÁN ČINNOSTI NA ROK 2018 - 2021:







Pripomienkovať Disciplinárny poriadok SPV a zabezpečovať jeho dôsledné dodržiavanie
a uplatňovanie.
Pomáhať k dosiahnutiu spravodlivo riešenému procesu podľa Disciplinárneho poriadku SPV.
Prerokovať disciplinárne previnenia fyzických a/alebo právnických osôb tak, aby disciplinárne
konanie a jeho priebeh rešpektovali zásady spravodlivého procesu a mali nielen sankčnú, ale aj
výchovnú, preventívnu a nápravnú funkciu.
Byť nápomocný členom, orgánom a sekretariátu SPV.
Podľa potreby zvolávať zasadnutia Disciplinárneho orgánu.

