
Zápis č. 3 
zo zasadnutia P-SZZ dňa 07.06. 2013 v Snine 

 
Prítomní: pp.F.Lengyel, M.Mlynek, J.Radnóti, K.Mikuška, V.Laco, M.Urbánek, 
J.Zaremba, E.Valentová  
Neprítomná (osprav.): V.Švikruhová 
Prizvaný: P.Molnár 
 
V úvode zasadnutia P-SZZ privítal predseda a podpredseda SZZ prítomného Petra 
Molnára na zasadnutí a odovzdali mu menovací dekrét na pozíciu „generálneho 
managera SZZ“.          
  
K bodu 1/ 
Kontrola uznesení zápisu 1-2/2013  
E.Valentová predložila členom P-SZZ písomné vyhodnotenie plnenia uznesení zo 
zápisov 1-2/2013. 
J.Zaremba požiadal o zrušenie UZ 2/94/13, ktorým bol poverený aktualizovat webovú 
stránku zápasenia, nakoľko je často pracovne mimo republiku a túto úlohu by 
nemohol dostatočne plniť. P-SZZ zvážilo jeho pracovnú vyťaženosť a navrhuje, aby 
aktualizáciu webovej stránky spravovala nezávislá osoba, ktorá bude za túto prácu aj 
honorovaná odmenou, nakoľko doteraz bola webová stránka aktualizovaná 
bezplatne. P-SZZ oslovilo v tejto záležitosti M.Urbánka.  
UZ 3/98/13 - P-SZZ berie na vedomie vyhodnotenie uznesení zo zápisov 1-
2/2013 a schvaľuje zápis č. 2/2013 bez pripomienok s tým, že zodpovedná 
osoba uvedená v UZ 2/94/13 bude nahradená. Správca aktualizácie webovej 
stránky zápasenia sa bude riešiť priebežne, spravovať ju bude osoba, ktorá 
bude za túto prácu  honorovaná. 
T: budúce zasadnutie     Z: F.Lengyel     

 
K bodu 2/ 
Stanovisko k občianstvam K.Khubezhtyho a S.Gagloeva 
P-SZZ bolo listom MŠVVaŠ SR vyzvané k zaslaniu opätovného aktuálneho 
stanoviska SZZ k podpore pri udelení štátneho občianstva SR dvom ruským 
pretekárom, členom ZK Dunajplavba Bratislava K.Khubezhtymu a S.Gagloevovi. Po 
zvážení aktuálnej situácie a vyjadrení sa všetkých členov P-SZZ jednotlivo k obidvom 
menovaným P-SZZ rozhodlo, že kladným stanoviskom podporí udelenie občianstva 
SR obidvom pretekárom - K.Khubezhtymu a S.Gagloevovi. 
Hlasovanie:  
K.Khubezhty: 6 za, 1 proti 
S.Gagloev: 7 za  
UZ 3/99/13 – P-SZZ rozhodlo a schválilo podporné stanovisko k udeleniu 
štátneho občianstva SR dvom ruským pretekárom K.Khubezhtymu 
a S.Gagloevovi. Poveruje E.Valentovú napísaním podporného stanoviska 
a zaslaním ho na MŠVVaŠ SR. 
T: ihned       Z: E.Valentová     
 
K bodu 3/ 
Vyhodnotenie plnenia požiadaviek zo zápisu z oponentúr  ÚTM k 31.05. 2013 
Predseda komisie mládeže M.Urbánek predložil na schválenie členom P-SZZ zápis 
o plnení požiadaviek daných trénerom ÚTM k 31.05. 2013 a konštatoval, že 



podmienky k druhému termínu nesplnili dve ŠŠS – pri ZŠK Gabčíkovo/K.Meton a ŠK 
Kolárovo/G.Keszeli. ŠŠS pri ZK Slávia Snina, ktoré podmienky splnilo obdrží dotáciu 
za II. polrok 2013. Na základe týchto informácií P-SZZ rozhodlo, že ŠŠS pri ZŠK 
Gabčíkovo a ŠK Kolárovo dostanú v roku 2013 dotáciu na činnosť vo výške 300,-  
Eur, ZK Slávia Snina, ktorá bola v I. polroku 2013 v sledovaní obdrží dotáciu až za II. 
polrok 2013. M.Urbánek uvedené zmeny zapracuje do tabuľky prehľadu dotácií ÚTM 
na rok 2013 a zašle na sekretariát SZZ k ďalšej distribúcii a vyhotoveniu zmlúv.  
Hlasovanie: 7 za 
UZ 3/100/13 – P-SZZ rozhodlo, že ŠŠS pri ZŠK Gabčíkovo a ŠK Kolárovo 
obdržia v roku 2013 za nesplnenie podmienok z oponentúr ÚTM dotáciu na 
činnosť vo výške 300,- Eur a ZK Slávia Snina, ktorá bola v I. polroku 
v sledovaní obdrží dotáciu, ktorá mu prislúcha za II. polrok 2013. E.Valentová 
spracuje a zašle na uvedené ŠŠS „zmluvy na dotácie ŠŠS“ pre rok 2013. 
T: ihned       Z: E.Valentová, M.Urbánek      
 
K bodu 4/ 
Schválenie Disciplinárneho poriadku SZZ 
Predseda ŠTK J.Radnóti predložil členom P-SZZ inovovaný disciplinárny poriadok 
SZZ, do ktorého zapracoval finančné postihy pre osoby, ktoré viac či menej narúšajú 
priebeh zväzových súťaží. Členovia P-SZZ po prejednaní jednotlivých bodov návrh 
Disciplinárneho poriadku SZZ v plnom rozsahu schválili s platnosťou od 08.06. 2013. 
Hlasovanie: 7 za 
UZ 3/101/13 – P-SZZ schvaľuje predložený Disciplinárny poriadok SZZ bez 
pripomienok s platnosťou od 08.06. 2013. E.Valentová zašle Disciplinárny 
poriadok na všetky ZK-ZO a zverejní na webovej stránke SZZ. 
T: 10.06. 2013                                                      Z: E.Valentová 
   
K bodu 5/ 
Schválenie Plánu práce P-SZZ 
J.Zaremba, ktorý bol UZ 2/95/13 poverený spracovaním Plánu práce P-SZZ na rok 
2013 predloží tento plán dodatočne. 
UZ 3/102/2013 – P-SZZ rozhodlo o dodatočnom predložení Plánu práce P-SZZ. 
T: 30.06. 2013                                                      Z: J.Zaremba 
 
K bodu 6/ 
Pripomienky k návrhu Zákona o športe 
E.Valentová zaslala členom P-SZZ na pripomienkovanie návrh Zákona o športe.  
Členovia P-SZZ berú na vedomie návrh Zákona o športe bez pripomienok. 
 
K bodu 7/ 
Čerpanie finančných prostriedkov k 31.05. 2013 
E.Valentová predložila členom P-SZZ položkovité čerpanie finančných prostriedkov 
reprezentácie podľa jednotlivých štýlov  a vekových kategórií a činnosti zväzu 
k 31.05. 2013. Informovala, že z celkovej obdržanej dotácie 172 750,- Eur prijatej 
k 31.05. 2013 bolo vyčerpaných cca 90 740,70 Eur, zostatok na štátnom účte je 
82 009,32 Eur a na prevádzkovom účte 10 441,19 Eur. Ďalej informovala, že 
začiatkom júla by mala byť známa i druhá časť rozpočtu MŠVVaŠ SR na II. polrok 
2013, o ktorú SZZ požiadal v priebehu mesiaca máj 2013. 
P-SZZ berie na vedomie informáciu o čerpaní finančných prostriedkov k 31.05. 
2013. 



 
K bodu 8/ 
Majstrovstvá sveta kadetov Snina-Humenné 2014 
Predseda SZZ F.Lengyel vyzval zástupcov ZK Vihorlat Snina, ktorí prevzali iniciatívu 
a požiadali o pridelenie usporiadania MS kadetov v Snine-Humennom v roku 2014 
o informáciu o uskutočnenom stretnutí a prípravných rokovaniach v súvislosti so 
zabezpečením organizovania tohto šampionátu. Predseda ZK J.Zaremba informoval, 
že dna 22.05. 2013 sa uskutočnila za prítomnosti podpredsedu SZZ M.Mlyneka 
a zástupcu FILA v Snine tlačová konferencia ohľadom zahájenia spolupráce, 
prezretia športovej haly a hotelov, ktoré by mali spĺňať podmienky pre usporiadanie  
šampionátu. Navrhuje zabezpečiť financovanie organizovania MS kadetov 2014 
prostredníctvom agentúry (s.r.o.), ktorá bude pre vytvorený výlučne pre tento účel.  
Navrhuje, aby SZZ odstúpil práva tejto s.r.o. za podmienok, ktoré budú zohľadnené 
a presne špecifikované vo vzájomnej zmluve medzi SZZ a uvedenou s.r.o. 
J.Zaremba predloží na budúcom zasadnutí na pripomienkovanie návrh tejto zmluvy.  
Členovia P-SZZ si vypočuli informácie organizátora a zvážili navrhovaný  spôsob 
financovania formou s.r.o.     
Hlasovanie: 7 za 
UZ 3/103/13 – P-SZZ rozhodlo, že MS kadetov Snina-Humenné v roku 2014 bude 
financované prostredníctvom s.r.o. s ktorou SZZ uzatvorí zmluvu o odstúpení 
práv na organizovanie týchto MS. J.Zaremba predloží P-SZZ návrh zloženia 
organizačného výboru pri MS kadetov a predbežnú zmluvu o odstúpení práv, 
v ktorej budú zapracované podmienky, za ktorých budú práva na organizovanie 
MS kadetov odstúpené (6 žineniek, digitálne váhy-majetok SZZ, financie a pod.) 
T: 31.07. 2013      Z: J.Zaremba     
 
K bodu 9/ 
Zmena pravidiel FILA 
M.Mlynek informoval, že pravidlá zápasenia FILA zatiaľ nie sú k dispozícii. Prvé 
použitie nových pravidiel zápasenia by sa malo aplikovať až na septembrových MS 
seniorov v Budapešti. 
P-SZZ berie na vedomie informáciu o pravidlách FILA.  
 
K bodu 10/ 
Rôzne 
M.Mlynek informoval, že z Komisie rozhodcov/RK SZZ odstúpil dňa 07.06. 2013 jej 
člen M.Vojkovič. Na základe pracovnej vyťaženosti odstupuje z postu predsedu RK 
i M.Mlynek a navrhuje, aby bol predsedom Komisie rozhodcov menovaný člen P-SZZ 
V.Laco. Nakoľko je V.Laco momentálne členom Športovo-technickej komisie, z tejto 
by v tom prípade odstúpil. V.Laco i J.Zaremba menovanie do týchto funkcií prijali. Na 
základe uvedených skutočností P-SZZ rozhodlo, že menuje nové zloženie  Komisie 
rozhodcov/KR a Športovo-technickej komisie/ŠTK, ktoré budú počnúc dňom 08.06. 
2013 pracovať v zložení: KR – predseda V.Laco, členovia – M.Bulko, A.Šambronská; 
ŠTK – predseda J.Radnóti, členovia – I.Molnár, J.Zaremba. 
Hlasovanie: 7 za 
UZ 3/104/13 – P-SZZ menovalo nové zloženie KR a ŠTK, ktoré bude pracovať 
s platnosťou od 08.06. 2013 v zložení: KR – predseda V.Laco, členovia – 
M.Bulko, A.Šambronská; ŠTK – predseda J.Radnóti, členovia – I.Molnár, 
J.Zaremba. E.Valentová oznámi túto zmenu všetkým ZK-ZO a zverejní 
informáciu na webovej stránke SZZ. 



T: ihneď       Z: E.Valentová 
 
E.Valentová predložila žiadosť ZK Košice 1904 o  navýšenie dotácie na MT „O pohár 
riaditeľky ŠG Košice“, na ktorý P-SZZ schválilo predbežne dotáciu 700 Eur. 
UZ 3/105/13 – Nakoľko k dnešnému dňu nie je známy celkový rozpočet SZZ, 
touto žiadosťou sa bude zaoberať na septembrovom zasadnutí P-SZZ. 
E.Valentová oznámi stanovisko P-SZZ zástupcom ZK Košice 1904. 
T: ihneď       Z: E.Valentová   
 
F.Lengyel oznámil, že na základe informácie RT E.Capa nastala zmena mien 
v nominácii na ME-kadetov v.š. – namiesto D.Husára je nominovaný R.Szatmári. 
P-SZZ berie na vedomie rozhodnutie RT. 
 
RT Š.Horváth oznámil zmenu menovitej nominácie na ME-J gr.š. – Jusufa Ahmetiho 
nahradia pretekári János Rákoczi a Krisztián Simon. 
P-SZZ berie na vedomie rozhodnutie RT.  
 
F.Lengyel informoval o zrealizovanom sústredení ženskej zložky v Trenčíne, kde 
komunikoval s M.Timkom, ktorý prejavil záujem o trénovanie juniorky V.Kyparissiovej 
z D.Stredy, ktorá má záujem zúčastniť sa na ME-J v Skopje/MKD 2013. Po zvážení 
návrhu M.Timka navrhuje predseda SZZ vyčleniť z rozpočtu SZZ finančné 
prostriedky (cca 1 000 Eur) na zabezpečenie športovej prípravy menovanej smerom 
k ME-J s tým, že by sa menovaná s trénerom zúčastnila na ME-J na 50% náklady 
SZZ a 50% vlastné náklady. 
Členovia P-SZZ si vypočuli návrh F.Lengyela, s ktorým sa čiastočne stotožnili. 
Schválili vyčlenenie finančných prostriedkov na športovú prípravu V.Kyparissiovej 
s tým, že účasť menovanej a trénera na ME-J v Skopje/MKD bude celá na vlastné 
náklady. V prípade umiestnenia do 10. miesta budú jej aj trénerovi preplatené všetky 
náklady spojené s účasťou na tomto šampionáte. 
Hlasovanie: 6 za, 1 proti 
UZ 3/106/13 – P-SZZ rozhodlo, že na zabezpečenie športovej prípravy smerom 
k ME-J budú vyčlenené na V.Kyparissiovú a trénera M.Timka finančné 
prostriedky z rozpočtu SZZ (cca 1 000 Eur). Účasť menovanej a trénera na ME-J 
v Skopje/MKD bude na vlastné náklady, v prípade umiestnenia do 10. miesta 
budú tieto náklady preplatené účastníkom z rozpočtu SZZ. V zmysle tohto 
rozhodnutia bude M.Timka informovať E.Valentová. 
T: ihneď       Z: E.Valentová 
 
J.Radnóti informoval členov P-SZZ, že vo veci riešenia priestupku Jánosa 
Rákocziho, ktorý sa udial na M-SR juniorov v Šamoríne zasadala dňa 01.06. 2013 v 
Košiciach Disciplinárna komisia SZZ. Zo zasadnutia bude vyhotovený zápis, ktorý 
bude zaslaný členom P-SZZ, trénerovi ZŠK Gabčíkovo/K.Metonovi a pretekárovi 
J.Rákoczimu. 
UZ 3/107/13 – P-SZZ poveruje E.Valentovú zaslaním stanoviska Disciplinárnej 
komisie J.Rákoczimu, K.Metonovi a členom P-SZZ. 
T: 10.06. 2013      Z: E.Valentová, J.Radnóti 
 
J.Radnóti navrhuje zapracovať do podmienok súťaženia pre rok 2014 systém 
ligových súťaží – družstvo proti družstvu. Návrh podporili všetci členovia P-SZZ. 
 



Zapísala: E.Valentová 
 
Schválil: F.Lengyel 
 
V Bratislave, 14.06. 2013 
 

 

 
  


