
Zápis č. 2 
zo zasadnutia P-SZZ dňa 07.05. 2013 v Prievidzi 

 
Prítomní: pp. F.Lengyel, M.Mlynek, J.Radnóti, K.Mikuška, V.Laco, M.Urbánek, 
J.Zaremba, V.Švikruhová,  E.Valentová  

 
K bodu 1/ 
Kontrola uznesení zo zápisu 1/2013  
E.Valentová predložila členom P-SZZ písomné vyhodnotenie plnenia uznesení zo 
zápisu 1/2013. 
P-SZZ berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení zo zápisu 1/2013 
a schvaľuje zápis č. 1/2013 bez pripomienok.   

 
K bodu 2/ 
Čerpanie finančných prostriedkov k 30.04. 2013 a informácia o schválenej 
dotácii na vybraných športovcov podporovaných z MŠVVaŠ SR v roku 2013 
E.Valentová predložila členom P-SZZ položkovité čerpanie finančných prostriedkov 
štátnej reprezentácie podľa jednotlivých vekových kategórií a štýlov, činnosti SZZ 
a celkové čerpanie prijatej dotácie k 30.04. 2013. Ďalej informovala o stave na 
štátnom i prevádzkovom účte SZZ a o schválených dotáciách na vybraných 
športovcov v roku 2013, ktorí obdržali dotácie z MŠVVaŠ SR na základe výsledkov 
získaných na vrcholných podujatiach v roku 2012 v celkovej výške 45 250 Eur 
(menovite v eurách: Jozef Jaloviar 2 500, Jakub Kačeňák 3 750, István Lévai 30 000, 
Michael Bodnár 6 500, Dávid Berdis  2 500). 
P-SZZ berie na vedomie informáciu o čerpaní finančných prostriedkov k 30.04. 
2013 a o výške schválenej dotácie na vybraných športovcov v roku 2013. 
 
K bodu 3/ 
Vyhodnotenie výsledkov a účasti na ME seniorov v Tbilisi/GEO 
Predseda TMK K.Mikuška vyhodnotil účasť reprezentácie na ME seniorov v Tbilisi 
celkovo ako úspešnú, nakoľko naša výprava zložená z 5 klasikov a 4 voľnoštýliarov 
získala spolu jedno 3.miesto (István Lévai, ktorý ziskom medaily opäť potvrdil svoju 
výkonnosť z roku 2012), dve 7.miesta (Mykola Bolotnjuk, Dávid Lengyel) a jedno 
9.miesto (Jozef Jaloviar). Z uvedeného prehľadu a na základe kritérií majú postup na 
MS seniorov zabezpečený 2 voľnoštýliari a 2 klasici.   

- Jaroslav Zaremba navrhuje riešiť ďalšiu športovú prípravu Mykolu Bolotnjuka 
individuálne spolu s reprezentáciou Ukrajiny na spoločných sústredeniach 
v Ľvove resp. Kijeve, kde by mal zabezpečené lepšie podmienky na prípravu 
a dostatok kvalitných sparingpartnerov.   
Hlasovanie: 6 za, 1 neprítomný 

UZ 2/84/13 - P-SZZ berie na vedomie vyhodnotenie výsledkov a účasti na ME 
seniorov v Tbilisi. Poveruje RT P.Hirjaka a asistenta RT R.Kollára, aby spolu 
s J.Zarembom riešili podmienky individuálnej športovej prípravy Mykolu 
Bolotnjuka a o výsledku informovali P-SZZ. 
Z: P.Hirjak, R.Kollár, J.Zaremba   T: 25.05. 2013   
  
K bodu 4/ 
Predloženie a schválenie návrhu predbežných výprav na ME (MS) kadetov, ME 
(MS) juniorov  



Predseda TMK K.Mikuška po konzultácii s reprezentačnými trénermi juniorov 
a kadetov oboch štýlov predložil členom P-SZZ na schválenie návrh predbežných 
výprav (počty) na náklady SZZ: 
ME juniorov 02.-07.07. 2013 – Skopje/MKD 
VŠ. - 4+T;  GR – 3+T;  juniorky – 0; rozhodca FILA; 
Hlasovanie: 6 za, 1 neprítomný 
ME kadetov 18.-23.06. 2013 – Bar/MNE 
VŠ – 5+T;  GR – 4+T; kadetky – 0; (pri účasti 5 pretekárov v GR si bude 50% 
nákladov hradiť z vlastných zdrojov štvrtý a piaty pretekár – G.Szelle-A.Megály)+ 
rozhodca FILA; 
Hlasovanie: 6 za, 1 neprítomný 
Predbežný návrh nominácie na MS kadetov a juniorov bude schválený po ME-K 
a ME-J v zmysle platných kritérií nominácie na ME a MS. 
Hlasovanie: 6 za, 1 neprítomný   
UZ 2/85/13 – P-SZZ rozhodlo, že na zväzové náklady vycestujú na ME kadetov 
a ME juniorov výpravy: ME juniorov - VŠ 4+T;  GR 3+T;  juniorky  0; rozhodca 
FILA;  ME kadetov - VŠ 5+T; GR 4+T; kadetky 0; rozhodca FILA; (pri účasti 5 
pretekárov v GR si bude 50% nákladov hradiť z vlastných zdrojov štvrtý a piaty 
pretekár – G.Szelle-A.Megály). O schválených počtoch výprav bude informovať 
E.Valentová reprezentačných trénerov. 
Z: E.Valentová      T: 20.05. 2013 
 
K bodu 5/ 
Sťažnosť M.Macha na úroveň zabezpečenia M-SR ženských zložiek v Nitre 
O priebehu M-SR v Nitre informoval písomne V.Laco v správe hlavného rozhodcu, 
ktorý organizátorovi vytkol niektoré nedostatky, spojené s nedostatočným 
zabezpečením organizácie M-SR. Bohužiaľ situácia ohľadom zabezpečenia 
dostatočného množstva medailí pre ženské zložky, ktoré zabezpečuje SZZ bola 
spôsobená zástupcami ZK-ZO, ktorí na M-SR zaprezentovali svoje pretekárky bez 
toho, aby oznámili vopred organizátorovi počty pretekárok, ich vekové a hmotnostné 
kategórie, čím nesplnili podmienku stanovenú v Podmienkach súťaženia a spôsobili 
tak tento problém. Doobjednanie medailí a diplomov v počte 11 ks zlatých zabezpečil 
sekretariát SZZ ihneď po uvedenej súťaži a odovzdal ich zástupcom príslušných ZK-
ZO na nasledujúcich M-SR v Bánovciach nad Bebravou. 
Hlasovanie: 6 za, 1 neprítomný 
UZ 2/86/13 – Členovia P-SZZ prejednali sťažnosť M.Macha i správu hlavného 
rozhodcu V.Laca zo súťaže. V budúcnosti bude potrebné riešiť ženskú zložku 
komplexne.  E.Valentová zašle M.Machovi odpoveď na sťažnosť.    
Z: E.Valentová      T: 20.05. 2013 
 
K bodu 6/ 
ZK Dunajplavba Bratislava – žiadosť o navýšenie dotácie na GP Dunajský 
pohár juniorov Bratislava 
Sekretariát SZZ obdržal žiadosť ZK Dunajplavba Bratislava o navýšenie schválenej 
dotácie na zabezpečenie organizovania GP Dunajský pohár v Bratislave z pôvodnej 
sumy 700 Eur na 3 750 Eur (predpoklad 50% nákladov). 
Členovia P-SZZ prejednali žiadosť o navýšenie dotácie na GP Dunajský pohár 
v Bratislave, ktorú na základe nízkej účasti 59 športovcov (juniori+seniori) zamietli. 
Hlasovanie: 5 za, 1 sa zdržal, 1 neprítomný 



UZ 2/87/13 – P-SZZ neschvaľuje navýšenie dotácie na organizovanie GP 
Dunajský pohár v Bratislave a poveruje E.Valentovú zaslaním odpovede ZK DP 
Bratislava. 
Z: E.Valentová      T: 20.05. 2013 
 
K bodu 7/ 
ZK Marcelová, VŠC Dukla Banská Bystrica, ZŠK Gabčíkovo, ZK Baník Prievidza 
– žiadosť o zapožičanie el. digitálnej váhy 
Sekretariát SZZ obdržal z klubov ZK Marcelová, ZK Baník Prievidza, ZŠK 
Gabčíkovo, VŠC Dukla Banská Bystrica žiadosti o zapožičanie digitálnych váh pre 
potreby organizovania súťaží a sústredení v zápasení. 
Členovia P-SZZ zvážili, na základe činností uvedených zápasníckych klubov žiadosti 
a rozhodli, že ZK Marcelová, VŠC Dukla Banská Bystrica (Lešť), ZŠK Gabčíkovo 
a ZK Baník Prievidza budú zapožičané digitálne váhy na účely organizovania súťaží 
a sústredení. 
Hlasovanie: 6 za, 1 sa zdržal 
UZ 2/88/13 – P-SZZ rozhodlo, že ZK Marcelová, VŠC Dukla Banská Bystrica 
(Lešť), ZŠK Gabčíkovo a ZK Baník Prievidza budú mať zapožičané do užívania 
po 1 ks el. digitálne váhy. Náležitosti s odovzdaním a prevzatím el.digitálnych 
váh zástupcom dotknutých klubov zabezpečí E.Valentová. 
Z: E.Valentová, M.Megály, V.Laco, K.Lengyel, K.Meton T: priebežne 
 
K bodu 8/ 
Informácia delegáta z Kongresu CELA pri ME seniorov v Tbilisi a žiadosť 
o schválenie účasti na Kongrese FILA v Moskve 
F.Lengyel informoval prítomných členov P-SZZ o priebehu a krokoch prijatých na 
kongrese CELA, ktorý sa uskutočnil pri ME seniorov v Tbilisi. Na Kongrese CELA bol 
o.i. stanovený i termín mimoriadneho Kongresu FILA, ktorý sa uskutoční 18.05. 2013 
v Moskve. Kongres bude pojednávať o nových pravidlách zápasenia a najmä príjme 
stanovisko k zotrvaniu zápasenia na OH v roku 2020, ktoré následne postúpi MOV 
k májovému zasadnutiu. Na základe uvedeného požiadal F.Lengyel o schválenie 
svojej účasti na tomto kongrese (letenka a pobytové náklady bude hradiť FILA). 
Hlasovanie: 6 za, 1 sa zdržal 
UZ 2/89/13 – P-SZZ berie na vedomie informáciu z Kongresu CELA a schvaľuje 
účasť delegáta SZZ F.Lengyela na Kongrese FILA v dňoch 17.-19. 05. 2013 
v Moskve. E.Valentová zabezpečí náležitosti spojené s účasťou delegáta na 
kongrese. 
Z: E.Valentová      T: ihneď 
 
K bodu 9/ 
Vyhodnotenie plnenia požiadaviek zo zápisu oponentúr RT a ÚTM 2013 
O vyhodnotení plnenia požiadaviek informoval prítomných predseda KM M.Urbánek, 
ktorý predložil na schválenie doplnený zápis ÚTM k 31.03. 2013 a rozdelenie 
finančných prostriedkov na ÚTM v roku 2013 (CTM, ŠŠS) s ďalším a posledným 
termínom doplnenia chýbajúcich požiadaviek ÚTM do 31.05. 2013. Po tomto termíne 
budú CTM resp. ŠŠS, ktoré nedodajú chýbajúce materiály vyradené zo zoznamu 
dotovaných ÚTM v roku 2013. 
Hlasovanie: 7 za;  
UZ 2/90/13 – P-SZZ berie na vedomie informáciu M.Urbánka a schvaľuje ďalší 
termín 31.05. 2013 na doplnenie požiadaviek chýbajúcich v zápise ÚTM a 



predložené rozdelenie finančných prostriedkov na ÚTM v roku 2013. P-SZZ 
poveruje E.Valentovú zaslaním zápisu ÚTM na dotknuté ZK-ZO na doplnenie 
materiálov a zaslanie „zmlúv na dotácie ÚTM 2013“ na ZK-ZO, ktoré majú 
všetky požiadavky splnené. Po 31.05. 2013 bude rozhodnuté o výške dotácie 
pre ZK-ZO resp. ÚTM, ktoré nemajú splnené požiadavky v zápise ÚTM. 
Z: E.Valentová      T: 20.05. 2013  
 
K bodu 10/ 
Žiadosti ZK Baník Prievidza a ZK Vihorlat Snina o usporiadanie svetových 
šampionátov v rokoch 2014 a 2015 
Sekretariát SZZ obdržal od ZK Vihorlat Snina žiadosť o pridelenie usporiadania MS 
kadetov v Snine-Humennom v roku 2014, od ZK Baník Prievidza žiadosť o pridelenie 
usporiadania MS veteránov v Prievidzi v roku 2015. 
Obidve žiadosti prezentovali priamo na zasadnutí zástupcovia a zároveň 
i predsedovia zainteresovaných klubov J. Zaremba za Vihorlat Snina, V.Laco za 
Baník Prievidza a požiadali členov P-SZZ o schválenie týchto projektov, aby mohli 
byť zaslané na FILA. 
Členovia P-SZZ zvážili reálne možnosti a prezentované podmienky zabezpečenia 
usporiadania prezentovaných vrcholných podujatí a predložené žiadosti jednohlasne 
podporili s tým, že správny poplatok 500 CHF za MS veteránov Prievidza a MS 
kadetov Snina bude uhradený z prostriedkov SZZ a v prípade pridelenia súťaže bude 
tento správny poplatok vrátený späť SZZ z prostriedkov organizátora súťaže. 
Hlasovanie za usporiadanie MS kadetov Snina 2014: 7 za 
Hlasovanie za usporiadanie MS veteránov Prievidza 2015: 7 za  
UZ 2/91/13 – členovia P-SZZ jednohlasne schválili žiadosti ZK Vihorlat Snina 
o usporiadanie MS kadetov v Snine v roku 2014 a ZK Baník Prievidza 
o usporiadanie MS veteránov v Prievidzi v roku 2015. E.Valentová uhradí 
správny poplatok á 500 CHF za každú žiadosť, ktorý bude po pridelení súťaže 
vrátený z prostriedkov organizátora súťaže späť na účet SZZ. Potvrdené 
žiadosti zašle na vyjadrenie FILA. 
Z: E.Valentová, J.Zaremba, V.Laco   T: ihneď  
 
K bodu 11/ 
Riešenie návrhu ZK Dunajplavba Bratislava na vysporiadanie zostatku pôžičky 
z roku 2008 
Sekretariát SZZ obdržal dňa 06.05. 2013 e-mailom od predsedu ZK Dunajplavba 
Bratislava návrh na riešenie zostatku pôžičky vo výške 31 753,00 Eur z roku 2008 
medzi SZZ a ZK Dunajplavba Bratislava splátkovým kalendárom. Zaslaný návrh 
pojednáva o vysporiadaní uvedenej pohľadávky v horizonte troch rokov po cca 10 
000 Eur/ročne (I. splátka do 31.05.2013 – 10 000 Eur, II. splátka do 31.05.2014 – 
10 000 Eur, III. splátka do 31.05.2015 – 11 753 Eur). K predloženému návrhu zaujali  
postupne všetci členovia P-SZZ stanovisko, ktorým neschvaľujú predložený návrh na 
vysporiadanie zostatku pôžičky medzi SZZ a ZK DP Bratislava z roku 2008. 
Hlasovanie proti návrhu: 6, 1 sa zdržal 
UZ 2/92/13 - P-SZZ návrh na vysporiadanie zostatku pôžičky medzi SZZ a ZK 
Dunajplavba Bratislava z roku 2008 formou predloženého splátkového 
kalendára neschvaľuje, nakoľko mu to neumožňuje finančná situácia. 
E.Valentová zašle ZK Dunajplavba Bratislava odpoveď. 
Z: E.Valentová      T: 20.05. 2013 
 



K bodu 12/  
Funkcia generálneho managera SZZ 
M.Mlynek  navrhol vytvoriť na SZZ funkciu generálneho managera pre zápasenie 
a na túto funkciu navrhol Petra Molnára z Hamuliakova. Menovanému navrhuje  
vystaviť pre tieto účely oficiálny menovací dekrét managera SZZ. P-SZZ zvážilo 
návrh M.Mlyneka, ktorý jednohlasne podporilo. 
Hlasovanie: 7 za; 
UZ 2/93/13 – P-SZZ schvaľuje a menuje Petra Molnára z Hamuliakova do 
funkcie generálneho managera pre zápasenie. E.Valentová v spolupráci 
s M.Mlynekom vystaví P.Molnárovi menovací dekrét managera SZZ. 
Z: E.Valentová, M.Mlynek    T: 20.05. 2013 
 
 
K bodu 13/ 
Rôzne 
F.Lengyel  
-navrhuje v rámci lepšej propagácie zápasenia poveriť J.Zarembu aktualizáciou 
obsahu webovej stránky zápasenia a zabezpečením priamych prenosov zo 
zápasníckych súťaží prostredníctvom internetu. E.Valentová odovzdá J.Zarembovi 
prístupové heslá k webovej stránke SZZ.  
Hlasovanie: 6 za, 1 sa zdržal 
UZ 2/94/13 – P-SZZ poveruje J.Zarembu aktualizáciou a propagáciou zápasenia 
na webovej stránke SZZ. E.Valentová odovzdá J.Zarembovi prihlasovacie údaje 
k stránke SZZ.  
Z: J.Zaremba      T:20.05. 2013 
 
-informoval o realizovanom sústredení ženských zložiek v Trenčíne, ktoré 
zabezpečovali tréneri M.Timko a A.Gaál.  
L.Matejová bude pred Univerziádou v Kazani absolvovať medzinárodné turnaje 
v Dormagene/GER (1+T) a Gotzise/AUT (1+T); a sústredenia na Štrbskom Plese a 
Gotzise, ktoré budú hradené zo štátnych prostriedkov SZZ vyčlenených na ženské 
zložky; 
P-SZZ berie na vedomie. 
 
-spracovať Plán práce zasadnutí P-SZZ pre rok 2013 
Hlasovanie: 6 za, 1 sa zdržal 
UZ 2/95/13 – P-SZZ poveruje J.Zarembu spracovaním Plánu práce a činnosti 
zasadnutí P-SZZ pre rok 2013. 
Z: J.Zaremba      T: 31.05. 2013 
 
M.Urbánek informoval o: 
- pripravovanom sústredení mládeže, ktoré by malo byť 27.-30. 06. 2013 v Uhrovci; 
- o uskutočnených a plánovaných kolách žiackej ligy v zápasení; 
P-SZZ berie na vedomie.  
 
E.Valentová informovala o: 
- účasti na VZ KŠZ Bratislava, na ktorom sa zúčastnila 24.04. 2013 ako delegátka 
SZZ. Na VZ bol zvolený nový VV KŠZ  a Revízna komisia. Prezident KŠZ 
M.Kukumberg informoval prítomných o problémoch s financiami, nevysporiadanými 
pohľadávkami KŠZ a SZTK z dlhoročných súdnych sporov a o budove SZTK, ktorú 



nebude možné v budúcnosti zrejme udržať pre športy, nakoľko vzrástla cena za 
prenájmy pozemkov pod budovami SZTK a priľahlými plochami jednotne na 10 
Eur/m2, čo činí momentálne cca 220 000 Eur len za prenájom pozemkov. Nakoľko 
SZTK ani KŠZ nedostáva od MŠVVaŠ SR dotácie na prevádzku a činnosť, je tento 
stav likvidačný. SZTK zvažuje odpredj časti majetku (hotel Dom športu).       
P-SZZ berie na vedomie.  
 
-predložila P-SZZ na schválenie upresnený plán športovej prípravy seniorov v.š., 
ktorý spracoval P.Hirjak s R.Kollárom; 
P-SZZ berie na vedomie požiadavky RT P.Hirjaka, v pláne neschvaľuje 
požiadavky, ktoré neboli zakomponované v pláne prípravy predloženom 
na oponentúrach v januári 2013. 
 
-informovala o schválenom počte výpravy zápasníkov na Univerziádu v Kazani/RUS  
3 pretekári (L.Matejová, D.Lengyel, P.Obžera) a 1 tréner (A.Fašánek) za zápasenie. 
Predpokladaná účasť 2 pretekárov na vlastné náklady je po vyjadrení zastrešujúcej 
organizácie SAUŠ zrušená. E.Valentová (určená kontaktná osoba) zabezpečuje 
priebežne náležitosti spojené s požiadavkami SAUŠ. 
P-SZZ berie na vedomie.    
 
V.Laco   
– informoval o disciplinárnom priestupku Jánosa Rákocziho (ZŠK Gabčíkovo) na M-
SR juniorov 16.03. 2013 v Šamoríne. Jednalo sa o hrubú urážku hlavného 
rozhodcu a nešportové správanie sa, za čo bol diskvalifikovaný zo súťaže.   
Požaduje, aby bola vytvorená Disciplinárna komisia, ktorá by riešila tento priestupok.  
Hlasovanie: 7 za; 
2/96/13 – P-SZZ stanovuje Disciplinárnu komisiu  v zložení K. Mikuška, J. 
Radnóti, J. Zaremba, ktorá  je  poverená  riešiť  priestupok  Jánosa  Rákocziho, 
ktorý sa stal  na Majstrovstvách Slovenska juniorov v Šamoríne. 
Stanovisko zašle DK na sekretariát SZZ, Jánosovi Rákoczimu  a  trénerovi  
Kristiánovi  Metonovi. 

Z: K.Mikuška, J.Radnóti, J.Zaremba                           T:31.05. 2013   

 
J.Radnóti 
Navrhuje prepracovať Disciplinárny poriadok s pokutami za jednotlivé priestupky;  
Ďalej navrhuje ZK-ZO, ktorý organizuje z poverenia SZZ súťaž krátiť dotácie za 
nedostatočne zorganizovanú resp. zabezpečenú zväzovú súťaž (za porušenie 
podmienok pri organizovaní M-SR, ligových kôl, kvalifikačných turnajoch); 
Hlasovanie: 7 za; 
UZ 2/97/13 – P-SZZ poveruje J.Radnótiho a V.Laca spracovaním aktuálneho 
Disciplinárneho poriadku, v ktorom budú zapracované pokuty za jednotlivé 
priestupky vyskytujúce sa na zväzových súťažiach. 
Z: J.Radnóti, V.Laco     T: 31.05. 2013 
 
K.Mikuška 
-informoval o priebehu výučby špecializácie zápasenia na FTVŠ UK v LS 2013, do 
budúceho zasadnutia P-SZZ predloží finančné ohodnotenie lektorov M.Ďurech, 
K.Mikuška, ktorí sa podieľajú na výučbe špecializácie s presným rozpisom hodín 
a študentov; 



-navrhuje čiastočne prispieť uchádzačom o školenie trénerov resp. rozhodcov na 
poplatky pre školiteľov zo štátnych prostriedkov SZZ;  
-zistiť platnosť akreditácie SZZ na zabezpečovanie vzdelávania trénerov a 
rozhodcov; 
-ligové súťaže - dotované CTM má stanovený povinný štart v dorasteneckej lige; 
P-SZZ berie na vedomie. 
 

Budúce zasadnutie P-SZZ bude 07.06. 2013 v Snine. 
 
 
Zapísala: E.Valentová 
 
Schválil: F.Lengyel 
V Bratislave, 17.05. 2013 
 

 

 
  


