Výkonný výbor Slovenského paralympijského výboru,
27.7.2018, Bratislava

ZÁPISNICA
Prítomní:

J. Riapoš, P. Bílik, P. Valent, J. Medera, M. Gabko, F. Pisarčík, J.
Bezecný, B. Režňák,

Ospravedlnení:

V. Vadovičová, R. Luby, S. Roško

Prizvaní:

M. Balcová, J. Štefák, M. Čambal, T. Varga

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola zápisnice a uznesení
3. Schválenie ŠTK v plávaní a zjazdovom lyžovaní
4. Schválenie nominácie na ME v plávaní a atletike
5. Informácie k PC a.s.
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. 3/2018/C/1 – úloha splnená
Uznesenie č. 3/2018/C/2 – úloha trvá
Uznesenie č. 3/2018/C/3 – úloha splnená
Uznesenie č. 3/2018/C/4 – úloha splnená
Uznesenie č. 3/2018/C/5 – úloha splnená
3.

Schválenie ŠTK v plávaní a zjazdovom lyžovaní

A) Schválenie ŠTK plávania
J. Riapoš – oboznámil prítomných o situácii, prečo sa k predmetným komisiám opäť VV SPV
vracia. Na ostatnom VV SPV bolo schválené, že do 22.6.2018 do 12:00 zašle zástupca
Slovenskej asociácie zrakovo postihnutých športovcov p. Valent, svojho nominanta do ŠTK
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lyžovania. V tomto termíne bol prijatý oficiálny list od p. Valenta (viď príloha zápisnice), že do
ŠTK zjazdového lyžovania nemá vhodného kandidáta, ale navrhuje doplniť ŠTK plávania svojím
nominantom – p. Larisou Jarembákovou.
P. Valent – vyjadril sa k predmetnému listu. Športovo-technická komisia plávania má 5 členov
a z toho len jeden zástupca nevidiacich športovcov. Preto navrhuje, aby mala asociácia väčšie
zastúpenie v tejto komisii.
T. Varga, športový manažér SPV– neodporúča rozširovanie tejto ŠTK, nakoľko sa v minulosti
neosvedčilo, ak má ŠTK veľa členov. Už teraz je komunikácia medzi členmi obtiažna, nakoľko
momentálne má komisia 5 členov. Po dlhej dobe, kedy ŠTK plávania nefungovala, tak ako by
mala, máme konečne fungujúcu komisiu plávania.
J. Riapoš – prítomných informoval o vyjadrení pána Pacáka, predsedu ŠTK plávania, ktorý vo
svojom vyjadrení nesúhlasí s nomináciou p. Jarembákovej, nakoľko nespĺňa odbornú
kvalifikáciu a nemá k plávaniu licenčný vzťah. Ďalej prítomných oboznámil s faktom, že na
Slovenskej plaveckej federácii nemá p. Jarembáková registráciu, a tak bola zo strany SAZPŠ
predložená kvalifikácia, ktorú nie je možné verifikovať. (viď príloha zápisnice)
P. Valent – s pani Jarembákovou má dobré skúsenosti, nakoľko pomáhala pri organizácii
Majstrovstiev sveta v kolkoch v pozícii psychologičky. Nemyslí si, že je vhodné, aby sa pán
Pacák vyjadroval k nominácii pani Jarembákovej, o jej doplnení do ŠTK plávania bude
rozhodovať VV SPV.
P. Bílik – je dobré ak sa k predmetnému návrhu vyjadruje ŠTK plávania, podstatné nie je
pomerné zastúpenie, ale odborná spôsobilosť. Dôležitá je tiež komunikácia medzi členmi tejto
komisie. Pre členov VV SPV je veľmi podstatné, že sa ŠTK vyjadrí k nominácii na doplnenie
nového člena.
M. Gabko – dlhé roky sme evidovali osobné spory v plávaní. Pokiaľ sa ŠTK plávania vyjadrí,
že tohto člena nechcú a my im ho tam aj napriek tomu zvolíme, je veľká pravdepodobnosť, že
môže dôjsť k roztriešteniu tímu, nie je to dobré, keď je niekde člen, ktorý do ŠTK nesadne.
J. Riapoš – nemyslím si, že je nutné dopĺňať ďalšieho člena do ŠTK plávania, aby nedošlo k jej
destabilizácií.
P. Bílik – rád by tlmočil vyjadrenie športového manažéra p. Martina Čaplu k tomu, že pán
Valent, sa na ostatnom VV SPV vyjadril, že je nútený do rýchlych rozhodnutí v otázkach
kreovania ŠTK. Možnosť na vyjadrenie sa k zloženiu ŠTK mal podľa pána Čaplu, pán Valent
takmer rok, a nie tak ako tvrdí, že je nútený do rýchlych rozhodnutí. (viď príloha zápisnice)
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Hlasovanie za pôvodné zloženie ŠTK plávania:
Za: 6
Proti: 0

Zdržal sa: 1

B) Schválenie ŠTK zjazdového lyžovania
J. Riapoš – 22. júna 2018 zaslal vyjadrenie pán Valent, že do ŠTK lyžovania nemá vhodného
kandidáta. Následne 27.júna 2018 prišli 4 skeny na doplnenie návrhu nových členov ŠTK
lyžovania, ktoré však nespĺňajú potrebné náležitosti, nakoľko z týchto žiadostí do dnešného dňa
nemáme originály a tiež chýbajú dokumenty (životopisy), ktoré mali byť súčasťou žiadosti.
P. Valent – je si vedomý, že prihlášky prišli neskoro, no je na VV SPV ako sa k daným
prihláškach postaví.
J. Riapoš – nakoľko nespĺňajú doklady všetky formálne náležitosti, nebudeme o nich rokovať.
Budeme hlasovať o zložení ŠTK zjazdového lyžovania podľa priloženého materiálu zo
športového oddelenia SPV. (viď príloha zápisnice)
Hlasovanie za pôvodné zloženie ŠTK zjazdového lyžovania:
Za: 6
Proti: 0
4.

Zdržal sa: 1

Schválenie nominácie na ME v plávaní a atletike

A) ME v atletike
Tomáš Varga, športový manažér SPV – predniesol návrhy športového oddelenia na zloženie
výpravy atletiky na nadchádzajúce ME (viď príloha zápisnice)
Hlasovanie za nomináciu na ME v atletike:
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

B) ME v plávaní
Tomáš Varga – predniesol návrhy športového oddelenia na zloženie výpravy plávania na
nadchádzajúce ME (viď príloha zápisnice)
Hlasovanie za nomináciu na ME v plávaní:
Za: 7
Proti: 0

Zdržal sa: 0

Zároveň športový manažér p. Varga prítomných informoval o športových podujatiach, ktoré
čakajú našich športovcov a oboznámil členov VV SPV o kvalifikačných kritériách na PH Tokio
2020.
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5.

INFORMÁCIE K PC A.S.

J. Bezecný – prítomných informoval, že abdikoval na predsedu Dozornej rady Paralympijského
Centra, a.s., aby nedošlo ku konfliktu záujmov vzhľadom na pozíciu kontrolóra SPV, do ktorej
bol zvolený. Za nového predsedu dozornej rady PC bol navrhnutý M. Čambal a za nového člena
bol navrhnutý T. Varga.
Hlasovanie za nového predsedu Dozornej rady PC a.s. a nového člena Dozornej rady:
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
J. Riapoš – informoval, že v druhej polovici septembra by sa mala začať výstavba
Paralympijského centra v Piešťanoch. Momentálne je podpísaná sprostredkovateľská zmluva na
realizáciu stavby a ďalším krokom bude podpísanie investičnej zmluvy. Na nadchádzajúcom VV
SPV bude predseda SPV členov VV SPV informovať o budúcom fungovaní Paralympijského
centra.

6.

RÔZNE

J. Riapoš – v materiáloch k rokovaniu je list, ktorý bol odoslaný z SPV na MŠVVaŠ SR.
Upozorňujeme v ňom na zásadný problém vo financovaní vybraných športovcov, nakoľko si na
ministerstve myslia, že šport ZZ nepotrebuje kapitolu vybraných športovcov.
SPV preto zaslalo pripomienky k legislatívnym zmenám – novelizácii Zákona o športe. Zásadné
pripomienky sa týkali najmä vybraných športovcov. Upozornil členov VV SPV na skutočnosť,
že môže nastať stav, kedy pred PH Tokiom 2020 zoberú Top športovcom 1,1 mil. EUR. Je
dôležité, aby šport zdravotne znevýhodnených v tomto držal spolu. (viď príloha zápisnice)
P. Valent – nerozumie, odkiaľ Ministerstvo školstva nabralo percentá, s ktorými operovali na
pripomienkovom stretnutí k novelizácií Zákona o športe. Je nemožné s dotáciou, ktorú dostáva
SAZPŠ od Ministerstva prostredníctvom SPV, zabezpečiť riadne fungovanie asociácie.
P. Bílik – informoval prítomných o priebehu mládežníckych kempov. Organizátorov čaká
posledný motivačný kemp v auguste a na konci mesiaca medzinárodný kemp zameraný na
bocciu a stolný tenis. Športový program je prediskutovaný s garantami športovej časti. Pre rok
2019 plánujeme realizovať juniorský boccistický tím.
J. Bezecný – informoval o podnete p. Farkašovej z VZ SPV. KK SPV sa podnetom zaoberala
a žiaden nesúlad Štatútu nenašla.
J. Štefák, člen DO – na DO SPV do dnešného dňa neboli doručené žiadne podnety na riešenie.
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F. Pisarčík – zúčastnil sa lekárskej konferencie, ktorá bola pre neho veľmi prínosná. Dozvedel
sa veľmi veľa zaujímavých a nových informácií. Preberali sa rôzne témy v úzkych pracovných
skupinách. Po roku 2024 čakajú športovcov nové klasifikácie v atletike a plávaní.
Ďalej bol účastný stretnutia, ktoré sa konalo na SPV a kde boli predstavené nové myšlienky
pracovnej skupiny k zdravotnej problematike. Do konca roka táto pracovná skupina vytvorí
materiál slúžiaci športovcom s ohľadom na fyzioterapiu. Pilotne to bude testované na sledge
hokeji.
J. Riapoš – prítomných informoval, že pred rokom bola predstavená nová organizačná štruktúra
sekretariátu SPV a dnes po diskusii s vedením, ktoré bolo odsúhlasené v tej organizačnej
štruktúre sa pripravil refresh organizačnej štruktúry riadenia sekretariátu SPV (viď príloha). Je to
prvý pracovný materiál, s ktorým sa bude pracovať ďalej. Je dôležité, aby sme začali fungovať
v manažérsky inom režime. Preto navrhujem, čo sa týka zmeny, aby do organizačnej štruktúry
riadenia sekretariátu SPV pribudol Výkonný riaditeľ, čiže nebude pozícia Generálneho sekretára.
Výkonný riaditeľ bude zabezpečovať všetky procesy, týkajúce sa riadenia sekretariátu SPV,
pretože v celej organizácii je potrebné okrem sekretariátu zabezpečovať aj chod iných
organizácií, ako je Nadácia SPV, PMS, PC, ktoré potrebujú riadenie a manžovanie procesov v
nich. Je dôležitá zmena vo fungovaní. Ak túto zmenu neurobíme, môže sa ohroziť chod celého
sekretariátu SPV. Dnes bez výkonného riaditeľa, ktorý všetky procesy bude riadiť je to veľmi
komplikované, náročné a zložité. Snažíme sa prostredníctvom moderných technológií posúvať
riadenie na vyššiu úroveň (RegiSport, dokoniCase, dochádzkový systém,...). Ak by sme išli
starým modelom riadenia, môže dôjsť k ohrozeniu fungovania sekretariátu, preto je nevyhnutné
vykonať túto zmenu riadenia.
Do pozície výkonného riaditeľa navrhuje M. Čambala, jeho príchod na SPV vníma ako veľký
prínos, vzhľadom na jeho schopnosti či už technického zamerania, práca s PC, jazykové znalosti,
osvedčil sa ako vedúci výpravy na PH Pjongčang. V rámci sekretariátu si prešiel mnohými
oddeleniami a pozná prácu týchto oddelení.
P. Bílik – je dôležité, aby sa predseda SPV opieral nielen o VV SPV, ale aby sa tiež mohol
opierať o ľudí, ktorým dôveruje a ktorí mu v pracovnej rovine poskytnú čo najviac. Je absolútne
legitímne ak si predseda SPV okolo seba vytvára takýto okruh ľudí.

VV SPV berie na vedomie informáciu predsedu SPV, že Výkonným riaditeľom SPV bude Maroš
Čambal.

7.
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Predseda SPV poďakoval členom VV SPV za aktívnu účasť a všetkým poprial šťastnú cestu
domov.

V Bratislave, dňa 27.7.2018

Zapísal:

Mgr. Martina Balcová

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

Predsedajúci:

PhDr. Ján Riapoš, PhD.

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

UZNESENIE č. 4/2018
A) BERIE NA VEDOMIE
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1. Zápisnicu z posledného konaného VV SPV zo dňa 15.6.2018
2. Návrh programu rokovania VV SPV
3. Návrh na doplnenie člena ŠTK plávania – Larisa Jarembáková
4. Návrh na zloženie ŠTK zjazdového lyžovania
5. Návrh nominácie na ME v atletike
6. Návrh nominácie na ME v plávaní
7. Informáciu o abdikovaní J. Bezecného na pozíciu predsedu Dozornej rady PC a.s.
8. Návrh na menovanie nového predsedu Dozornej rady PC a.s. – Maroša Čambala
9. Návrh na doplnenie nového člena Dozornej rady PC a.s. – Tomáša Vargu
10. List zaslaný na MŠVVaŠ SR týkajúci sa financovania športu ZZ
11. Návrh na zmenu organizačnej štruktúry riadenia sekretariátu SPV
12. Informáciu predsedu SPV, že novú pozíciu výkonného riaditeľa SPV bude zastávať
Maroš Čambal

B) SCHVAĽUJE
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Program VV SPV
Zloženie ŠTK plávania v pôvodnom zložení (S. Pacák, M. Slobodová, H. Krč, L.
Struhár, E. Huszty)
Zloženie ŠTK zjazdového lyžovania v pôvodnom zložení (M. Makovník, R. Petrík, J.
Medera)
Nomináciu na ME v atletike v nasledovnom zložení:
M. Kuřeja, A. Matušík, M. Margoč, J. Hutka, I. Brunner, B. Erban, J. Sučíková, S.
Kliman, V. Bezdíček
Nomináciu na ME v plávaní v nasledovnom zložení:
T. Blattnerová, K. Chudá, K. Petrikovičová, M. Sloboda, R. Pacák, S. Pacák, D.
Šipošová, K. Chudá, K. Blattnerová, M. Sloboda, H. Krč
Nového predsedu Dozornej rady PC a.s. – Maroša Čambala a nového člena
Dozornej rady PC a.s. – Tomáša Vargu

C) UKLADÁ
1. Pripraviť list na ŠTK a reprezentačných trénerov, so žiadosťou o doručenie
lekárskeho potvrdenia reprezentantov od telovýchovného lekára
T: 31.8.2018
Z: športové oddelenie SPV

2. Pripraviť materiál o budúcom fungovaní PC a.s.
T: do nasledujúceho VV SPV
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Z: Riapoš
3. Zaslať zápisnicu z VV SPV členom VV SPV a kontrolórovi SPV
T: 6.8.2018
Z: Balcová
4. Zverejniť zápisnicu na webovom sídle SPV
T: 6.8.2018
Z: Balcová
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