Výkonný výbor Slovenského paralympijského výboru,
20.4.2018, Bratislava

ZÁPISNICA
Prítomní:

J. Riapoš, P. Bílik, V. Vadovičová, P. Valent, J. Medera, M. Gabko,
S. Roško, B. Režňák, F. Pisarčík

Prizvaní:

KK SPV : J. Bezecný – kontrolór SPV
M. Čambal, M. Balcová

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola zápisnice a uznesení
3. Záverečná správa k ZPH 2018 – SPT Pchjončang
4. Návrh plánu činnosti a rozpočtu pre rok 2018
5. VZ SPV v roku 2018
6. Rôzne
7. 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. 1/2017/C/1 – úloha splnená
Uznesenie č. 1/2017/C/2 – úloha splnená
Uznesenie č. 1/2017/C/3 – úloha čiastočne splnená
Uznesenie č. 1/2017/C/4 – úloha splnená
3.

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA K ZPH 2018

Maroš Čambal – vedúci výpravy ZPH. Informoval členov VV SPV o celkovej príprave ZPH od
roku 2014. Ďalej hovoril o konaní ZPH, o výsledkoch, celkovej účasti - 29 športovcov, zvyšok
RT. Celkovú organizáciu hodnotí veľmi vysoko. Lyžovanie ako najúspešnejší šport, ale za
zmienku stoja aj 4 vyhraté zápasy curlingu. Čo sa týka zdravotného zabezpečenia, bolo 8
zásahov, zväčša išlo o zápaly horných dýchacích ciest. K 20.4.2018 bolo odovzdané vyúčtovanie
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na MŠVVaŠ SR. Ako nešťastné vidí to, že financie na ZPH sa mohli použiť iba do 31.3. 2018,
avšak ešte doteraz dobiehajú niektoré faktúry a už nie je možné z tohto balíka čerpať financie.
Podrobne vysvetlil výdavky vzniknuté počas ZPH (príloha zápisnice). Oboznámil členov VV
SPV aj o mediálnom zastrešení hier (web, facebook).
J. Riapoš – túto ZPH môžeme hodnotiť ako najúspešnejšiu ZPH z pohľadu výsledkov. 7. miesto
z celkového počtu krajín a 1. miesto v alpskom lyžovaní. MŠVVaŠ SR veľmi necitlivo vstúpilo
do financovania vybraných športovcov. Vznikali rôzne pnutia, ale dokázali sme to ustáť
a vyfinancovať všetko tak ako športovci a realizačné tímy požadovali. Mrzí ho, že sa sledge
hokejistom nepodarilo kvalifikovať, pretože po rozhovoroch s repre. trénerom sledge hokejistov,
mal potvrdené, že úroveň našich hráčov je na úrovni účasti na PH. V porovnaní so Sochi nastali
určité zmeny, ktoré viedli k zlepšeniu celého projektu.
P. Valent – bol prvýkrát na PH, avšak nepáčilo sa mu, že nemal akreditáciu na vstup do rôznych
zón.
J. Riapoš – objasnil ako funguje prideľovanie akreditácii, a nie je to jednoduchý systém. S týmto
ani v budúcnosti nevieme nič urobiť.
S. Roško – medzinárodný predstavitelia sa veľmi pozitívne vyjadrovali na účinkovanie našich
športovcov, gratulovali vedeniu a tým sa aj športová diplomacia jednoduchšie robila. Odporúča
využiť túto vlnu úspechu a navrhnúť do medzinárodných štruktúr našich členov, aby sme
využívali športovú diplomaciu v čo najširšom možnom rozsahu. Vyzdvihol výbornú spoluprácu
s vedením výpravy.
J. Riapoš – do budúcna nás čaká neľahká úloha na prerozdelenie odmien za dosiahnuté
výsledky.
Členovia VV SPV – vyzdvihli prácu Pavla Bílika ako spolukomentátora prenosov zo ZPH.
Hlasovanie za záverečnú správu:
Za: 9
4.

Zdržal sa: 0

Proti: 0

NÁVRH PLÁNU ČINNOSTI A ROZPOČTU NA ROK 2018

Zo strany členov VV SPV neboli žiadne pripomienky k jednotlivým plánom činnosti na rok
2018, ani k plánom činnosti na celé funkčné obdobie.
Hlasovanie za plány činnosti členov VV SPV:
Za: 9
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ROZPOČET ŠPORTU:
J. Riapoš – informoval o tom, že hlavná kontrolórka pozastavila zmluvy na financovanie. Je
dôležité, aby naše športy vedeli s akými financiami môžu rátať. Čo sa týka príjmovej časti sme
na 3,4 mil. eur, verí však, že toto číslo bude ešte vyššie.
Zo športového oddelenia je k dispozícii materiál týkajúci sa zloženia ŠTK a aj s podrobným
rozpočtom.
Princípom je základná dotácia vo výške 5 000,00 eur a následne nápočet podľa výsledkov.
Okomentoval podrobne každý šport, o tom aká požiadavka bola zo strany ŠTK a aká je reálna
suma, ktorá bude poskytnutá zo strany SPV.
Diskusia k prednesenému:
P. Bílik – spolu s Jurajom Mederom, predložil návrh na rozpočtové opatrenie, ktorého obsahom
je odporučenie, aby ŠTK alokovali vo svojich rozpočtoch finančné prostriedky na realizáciu
športových, rekondičných a metodických pobytov vo výške 10% zo základnej dotácie, čo činí
500,00 EUR.
J. Riapoš – nepovažuje za správne, aby sa predkladaný materiál nazýval rozpočtovým
opatrením.
Navrhuje, aby sa predkladaný materiál neschválil a odporúča predkladateľom zmeniť charakter
predkladaného materiálu na odporúčací list a nie rozpočtové opatrenie.
Hlasovanie za návrh predsedu SPV:
Za: 8

Zdržal sa: 1

Proti: 0

Členovia VV SPV navrhujú pripraviť list so športovým oddelením na bližšie vysvetlenie tohto
odporúčania – nenazývať to opatrenie, ale odporúčací list.
ROZPOČET MLÁDEŽ:
P. Bílik – predstavil podrobne rozpočet mládeže s celkovou filozofiou. Pri koncipovaní
vychádzal z maximálnej optimalizácie. Rozpočet sa skladá z viacerých súčastí (viď prílohu).
Informoval o možnom mládežníckom kempe v Južnej Kórei – v rozpočte vyčlenená na to suma
3 500 eur, nakoľko celý tento kemp je hradený zo strany organizátora. Taktiež predstavil letné
kempy, v tomto roku by sa mali uskutočniť tri.
Deň Radovana Kaufmana je náročný projekt, ale veľmi dôležitý, nakoľko ide o testovanie
pohybových schopností detí.
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ROZPOČET SPV:
J. Riapoš – predstavil celkový rozpočet SPV. Odhaduje, že sa príjmová časť bude navyšovať. Je
to reálny rozpočet, do 15. júna verí, že financií bude viac.
V. Vadovičová – navrhuje športovcom odmeny za dosiahnuté výsledky, niečo motivačné –
pobyt v Piešťanoch.
J. Riapoš – je obrovský tlak na zlikvidovanie športu, dneska sa mnohí intenzívne pozerajú na
našu prácu, niektoré veci je potrebné komunikovať smerom von veľmi citlivo a opatrne.
P. Valent – kto stanovoval kritéria na výšku rozpočtu pre nevidiacich? Akým spôsobom máme
financovať paralympijské športy – goalboal a lukostreľba? Máme teraz podujatie v goalbale
v Čechách, môžeme tam ísť?
J. Riapoš – ubezpečil P. Valenta, že na podporu účasti na turnaji v Čechách sa nájdu financie.
S. Roško – navrhuje, aby sa v tom rozpočte vytvoril priestor pre paralympionikov, ktorí sa budú
pripravovať v tom dvojročnom cykle na nadchádzajúce PH/ZPH.

Hlasovanie za rozpočet SPV:
Za: 9
5.

Zdržal sa: 0

Proti: 0
VZ SPV 2018

J. Riapoš - po dohode so sekretariátom navrhuje dátum konania VZ SPV na 17.6.2018
v Piešťanoch. 15.6. 2018 by sme chceli zvolať VV SPV, 16.6.2018 Paráda.
Hlasovanie za dátum konania VZ SPV:
Za: 9
Proti: 0
6.

Zdržal sa: 0

RÔZNE

S. Roško - chce nastoliť otázku, či bude SPV ako koordinátor na navrhovanie oceňovania Fair
Play, alebo každá organizácia si to bude riešiť po vlastnej línii.
J. Riapoš – do 31.8. 2018 je termín na predloženie návrhov za SPV na ocenenie Fair Play,
následne sa to odkomunikuje na VV SPV a zašle na SOV.
S. Roško – informoval ďalej o pripravovanom konaní medzinárodného kempu u nás na
Slovensku. Počas minuloročných MS družstiev v stolnom tenise sa dohodla spolupráca medzi
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niektorými európskymi paralympijskými výbormi. Išlo by o kemp pre stolný tenis a bocciu,
v termíne od 22. do 26. august 2018. Po komunikácii s repre. trénermi boccie a stolného tenisu,
sú pripravené tréningové programy. Okrem športovej stránky bude aj workshop, účastníci si
budú môcť zveľadiť vedomosti z oblasti tréningových procesov. Zámerom je, aby každá krajina
pristúpila k tejto aktivite aktívne a naši športovci sa recipročne budú môcť zúčastniť kempov
v ich krajinách.
J. Riapoš – predniesol mandátnu zmluvu pre Kontrolóra SPV (viď príloha). Bez pripomienok.
Hlasovanie za mandátnu zmluvu pre kontrolóra SPV:
Za: 9
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Martin Gabko – zo strany športov prišli určité požiadavky. Predniesol ich členom VV SPV
(viď príloha).
S. Roško – Počas ZPH sme sa stretli s novým predsedom IPC, začínajú proces diskusie zmien
riadenia a vytvára pracovné komisie, do ktorej s bol prizvaný. Ak majú členovia VV SPV víziu
kam by sa IPC malo posunúť, bude ich v tejto skupine komunikovať.
J. Riapoš – informoval členov VV SPV o konaní SO TT v Bratislave, SO WT v Trnave, SP
v tanci na vozíku v Košiciach a medzinárodný kemp pre mládež.
Poprosil prítomných, aby všetky materiály, ktoré chcú prezentovať na VV SPV, posielali
dopredu na mail.
J. Bezecný – podľa legislatívy, je potrebné, aby pred tým, ako bude zápisnica odoslaná členom
VV, je potrebné, aby ju videl kontrolór hnutia.
7.

ZÁVER

Predseda SPV poďakoval členom VV za aktívnu účasť a poprial šťastnú cestu domov.

V Bratislave, dňa 20.4.2018

Zapísal:

Mgr. Martina Balcová

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

Predsedajúci:

PhDr. Ján Riapoš, PhD.

.................................................
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UZNESENIE č. 2/2018
A) BERIE NA VEDOMIE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zápisnicu z posledného konaného VV SPV zo dňa 16.2.2018
záverečnú správu k ZPH Pchjončang 2018
návrh plánov činnosti členov VV SPV
návrh rozpočtu SPV na rok 2018
predložené rozpočtové opatrenie predkladané P. Bílikom a J. Mederom
návrh dátumu konania nadchádzajúceho VZ SPV 2018 – 17.6.2018
návrh znenia mandátnej zmluvy pre kontrolóra SPV

B) SCHVAĽUJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Záverečnú správu k ZPH Pchjončang 2018
Plány činností členov VV SPV na rok 2018 a na celé funkčné obdobie
Rozpočet SPV na rok 2018
Zmeniť charakter predkladaného materiálu P. Bílika a J. Mederu z rozpočtového
opatrenia na odporúčací list
Dátum konania VZ SPV na 17.6.2018
Mandátnu zmluvu pre kontrolóra SPV

C) UKLADÁ
1. Dopracovať záverečnú správu ZPH Pchjončang 2018
T: 30.5.2018
Z: Čambal
2. Doriešiť pravidlá volieb do komisie športovcov SPV
T: 30.5.2018
Z: Vadovičová
3. Zverejniť na webovom sídle SPV plány činnosti na rok 2018 aj na celé funkčné
obdobie
T: 30.5.2018
Z: Balcová, Čambal
4. Dopracovať plán činností na rok 2018 a na celé funkčné obdobie – p. Valent, p. Luby
T: 30.5.2018
Z: Valent, Luby
5. Pripraviť list so športovým oddelením ohľadom odporúčacieho návrhu P. Bílika a J.
Mederu
T: 30.5.2018
Z: športové oddelenie SPV, Bílik
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6. Služobná cesta do Levoče (zrakovo znevýhodnení) s odkomunikovaním plánu
činnosti
T: 30.5.2018
Z: Bílik, Valent
7. Zaslať štúdiu KPMG o financovaní športu na Slovensku
T: 30.5.2018
Z: Riapoš, Balcová
8. Zamyslieť sa nad kritériami vyhlasovania najlepších paralympionikov
T: 30.5.2018
Z: Bílik, Vadovičová
9. Zverejniť na webovom sídle SPV schválený rozpočet SPV
T: 30.5.2018
Z: Balcová, Čambal
10. Spustiť proces prípravy VZ SPV – informovať členov o konaní VZ
T: 27.4.2018
Z: Čambal, Balcová
11. Zaslať zápisnicu z VV SPV členom VV SPV a kontrolórovi SPV
T: 18.5.2018
Z: Balcová
12. Zverejniť zápisnicu na webovom sídle SPV
T: 18.5.2018
Z: Balcová, Čambal
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