
Zápis č. 4 
zo zasadnutia P-SZZ dňa 13.09 2013 v Prievidzi 

 
Prítomní: pp.F.Lengyel, M.Mlynek, J.Radnóti, K.Mikuška, V.Laco, M.Urbánek, 
J.Zaremba, E.Valentová, V.Švikruhová;  
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola uznesení zápisu 1-3/2013  
E.Valentová predložila členom P-SZZ písomné vyhodnotenie plnenia uznesení zo 
zápisov 1-3/2013. 
P-SZZ berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení bez pripomienok. 

 
 

K bodu 2/ 

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.08. 2013 a informácia o celkovom 

rozpočte SZZ v roku 2013/ E.Valentová (príloha rozpočet-dodatok č.3) 

E.Valentová predložila členom P-SZZ čerpanie finančných prostriedkov SZZ k 31.08. 

2013, informovala o stave finančných prostriedkov na štátnom i prevádzkovom účte 

SZZ. Ďalej informovala o navýšení dotácie SZZ o 500 Eur, ktorá je zakomponovaná 

v predloženom Dodatku č.3 zmluvy o dotáciách pre rok 2013 (celková výška dotácie 

je 304 350,- Eur). Na základe tohto dodatku predložila v spolupráci s predsedom SZZ 

návrh rozdelenia dotácií schválených na II. polrok 2013.  

Členovia P-SZZ sa na zasadnutí zaoberali predloženým návrhom rozdelenia dotácie 

na II. polrok 2013 podľa jednotlivých položiek a ku každej navrhovanej čiastke sa 

osobitne vyjadrili.  Napokon bolo schválené rozdelenie dotácie v zmysle viazaných 

prostriedkov predovšetkým na mládež, o čom budú informované i dotknuté kluby-

oddiely. 

Hlasovanie: 7 za 

UZ 4/108/13 – P-SZZ berie na vedomie čerpanie finančných prostriedkov a 

stavy finančných prostriedkov na obidvoch účtoch SZZ. P-SZZ rozhodlo, že 

finančné prostriedky schválené MŠVVaŠ SR na II. polrok 2013 budú  čerpané 

v zmysle predloženého návrhu rozdelenia finančných, ktorý bol upravený 

a následne schválený na tomto zasadnutí.   

T: trvá      Z: E.Valentová, F.Lengyel 

 

K bodu 3/ 

Vyhodnotenie účasti ME-K, ME-J, MS-K, MS-J, Univerziáda Kazaň/ K.Mikuška 

K.Mikuška, predseda TMK predložil prítomným vyhodnotenie účasti a výsledkov 

reprezentácie juniorov a kadetov na vrcholných podujatiach v roku 2013. 

Konštatoval, že i napriek niekoľkým umiestneniam našich reprezentantov na ME 

resp. MS do desiateho miesta (ME-K Bar VŠ - 3xdo 10.miesta/7,9,10/+ GR – 3x do 

10.miesta /5,8,9/; MS-K Zrenjanin VŠ – 1xdo 10.miesta/9/; ME-J Skopje VŠ – 

1x10.miesto, GR 1x9.miesto; MS-J Sofia VŠ+GR – najlepšie umiestnenie 18.miesto),    

nemôžeme byť spokojní s celkovým vystúpením reprezentantov a ich výkonmi. TMK 

navrhuje centralizáciu juniorov so seniormi. 



P-SZZ berie na vedomie vyhodnotenie účasti a výsledkov kadetov a juniorov 

v roku 2013 na ME a MS. 

 

K bodu 4/ 

Návrh a schválenie zmluvy o postúpení práv pre usporiadanie MS kadetov 2014  

Humenné-Snina/ J.Zaremba (príloha návrh zmluvy) 

J.Zaremba, predseda ZK Vihorlat Snina a konateľ fi. WE-SPORT s.r.o. so sídlom 

v Zemplínskych Hámroch predložil prítomným členom P-SZZ na pripomienkovanie a 

schválenie „Zmluvu o postúpení práv a povinností“ vo veci organizovania 

Majstrovstiev sveta kadetov v zápasení, ktoré sú schválené v kalendári FILA a budú 

v dňoch 15.-20. júla 2014 v meste Humenné.  

Členovia P-SZZ si prečítali predložený návrh zmluvy a vzniesli niektoré pripomienky, 

ktoré J.Zaremba v predmetnej zmluve upravil a „Zmluva o  postúpení práv 

a povinností“ na organizovanie MS kadetov v roku 2014 v Humennom uzatvorená 

medzi SZZ a fi. WE-SPORT bola schválená a podpísaná. Členovia P-SZZ 

zainteresovaní v Organizačnom výbore MS-K budú priebežne informovať vedenie 

SZZ o priebehu a plnení úloh pri zabezpečení organizovania MS-K 2014 formou 

zápisov zo zasadnutí organizačných výborov.   

Hlasovanie: 6 za, 1 sa zdržal 

UZ 4/109/13 – P-SZZ po pripomienkovaní návrhu jednotlivých bodov „Zmluvy 

o postúpení práv na organizovanie MS kadetov v roku 2014 v Humennom“, 

ktoré boli do zmluvy ihneď zapracované zmluvu schválilo. Členovia P-SZZ 

zainteresovaní v Organizačnom výbore MS-K budú priebežne informovať 

vedenie SZZ o priebehu a plnení úloh pri zabezpečení organizovania MS-K 2014 

formou zápisov zo zasadnutí organizačných výborov.   

T: ihneď      Z: J.Zaremba, F.Lengyel, M.Mlynek  

 

K bodu 5/ 

Návrh a schválenie zmluvy pre pracovníka na aktualizáciu IT stránky SZZ  

Aktualizáciou webovej stránky SZZ sa od 01.07. 2013 zaoberá M.Urbánek. 

Informoval členov P-SZZ o ďalšom návrhu skvalitnenia a lepšej informovanosti 

verejnosti a médií o zápasníckom hnutí na stránke SZZ. 

Hlasovanie: 4 za, 2 neprítomní, 1 sa zdržal  

UZ 4/110/13 – P-SZZ berie na vedomie iniciatívu M.Urbánka a poveruje 

menovaného so spätnou platnosťou od 01.07. 2013 aktualizáciou informácií na 

webovej stránke zápasenia za dohodnutú schválenú odmenu, ktorá mu bude 

vyplácaná polročne. P-SZZ poveruje E.Valentovú spracovaním dohody 

a vyplatením odmeny k dohodnutému termínu. 

T: ihneď      Z: E.Valentová 

 

K bodu 6/ 

Vyhodnotenie sústredenia mládeže Uhrovec/ M.Urbánek 

M.Urbánek, predseda KM, ktorý zabezpečoval usporiadanie sústredenia mládeže 

v dňoch 29.08.-01.09. 2013 v Uhrovci predložil prítomným členom P-SZZ 



vyhodnotenie tejto mládežníckej akcie. Sústredenia sa zúčastnilo 30 zápasníkov/čiek 

a 13 trénerov, ktorí mali uhradené zo SZZ všetky náklady (cestovné, stravu, 

ubytovanie a pod.). V priebehu sústredenia prebehli aj dva semináre pre trénerov, 

ktoré boli zamerané na“ tvorbu a vyhodnocovanie plánov športovej prípravy“ a na 

„potrebu zriadenia centier pre užšiu aj širšiu reprezentáciu mládeže“. M.Urbánek 

v spolupráci s TMK a trénermi vypracuje návrh, ktorý sa bude týkať centralizácie 

a financovania mládeže v budúcich rokoch. Uvedený návrh bude predložený na 

pripomienkovanie na budúcom zasadnutí P-SZZ. 

P-SZZ berie na vedomie vyhodnotenie sústredenia mládeže v Uhrovci. 

M.Urbánek v spolupráci s TMK a trénermi spracuje návrh centralizácie 

a financovania mládeže v budúcnosti.  

 

K bodu 7/ 

AMS 2014/ K.Mikuška (návrh nominácie do 15.09. 2013) 

K.Mikuška, predseda TMK v spolupráci s reprezentačnými trénermi navrhol v zmysle 

výzvy zo SAUŠ účastníkov AMS v roku 2014: 

Pretekári - Peter Obžera, Róbert Ollé, Jozef Jaloviar, Jakub Sciranka, Michael 

Bodnár, Dávid Berdis, Tamás Soós, Dávid Lengyel, Lenka Matejová; 

Tréneri – Karol Lengyel, Andrej Fašánek; 

Hlasovanie: 7 za 

UZ 4/111/13 – P-SZZ schvaľuje predbežný návrh nominácie zápasníkov 

a trénerov na AMS v roku 2014. E.Valentová zabezpečí zaslanie nominácie 

a ostatných náležitostí spojených s výzvou na SAUŠ. 

T: 16.09. 2013     Z: E.Valentová  

 

K bodu 8/ 

Schválenie odmien za výučbu špecializácie na FTVŠ UK za rok 2013 

M.Ďurech, garant špecializácie zápasenia na FTVŠ UK predložil členom P-SZZ na 

schválenie návrh odmien za výučbu špecializácie zápasenia na FTVŠ UK pre 

externých učiteľov, ktorí v roku 2013 zabezpečovali výučbu špecializácie v rozsahu 

M.Ďurech/27 hodín a K.Mikuška/84hodín. Finančné prostriedky budú vyplatené vo 

výške schválenej odmeny v zmysle Ekonomických usmernení platných pre rok 2013. 

Hlasovanie: 6 za, 1 sa zdržal 

UZ 4/112/13 – P-SZZ schvaľuje odmeny pre externých učiteľov M.Ďurecha 

a K.Mikušku za výučbu špecializácie zápasenia na FTVŠ UK v schválenej 

výške. E.Valentová spracuje dohody a zabezpečí vyplatenie odmien do 31.12. 

2013.  

 

K bodu 9/ 

Predbežný návrh na úpravu stanov SZZ 

Tento bod sa presúva na budúce zasadnutie P-SZZ. 

 

K bodu 10/ 

Rôzne 



E.Valentová predložila prítomným na vyjadrenie: 

- žiadosť ZK DP Bratislava o zmenu nominácie hlavného rozhodcu M.Mlyneka na III. 

kolo SL seniorov v Bratislave/R.Ollé st.  

V.Laco, predseda RK oslovil v tejto záležitosti ďalších členov Komisie rozhodcov 

a rozhodli, že žiadosť nie je opodstatnená, nakoľko na M.Mlyneka neprišla dodnes 

žiadna sťažnosť v súvislosti s vykonávaním jeho funkcie na zväzových ani iných 

súťažiach.   

Hlasovanie: 6 za, 1 sa zdržal 

UZ 4/113/13 – P-SZZ na základe stanoviska Komisie rozhodcov rozhodlo, že na 

III. kole SL seniorov v Bratislave bude pôsobiť vo funkcii hl.rozhodcu 

M.Mlynek. E.Valentová zašle stanovisko P-SZZ a KR ZK Dunajplavba 

Bratislava. 

T: 20.09. 2013     Z: V.Laco, E.Valentová 

 

- žiadosť o znovu zaradenie ZK Mladosť Prievidza medzi aktívne zápasnícke 

kluby/V.Laco; 

Hlasovanie: 7 za 

UZ 4/114/13 - P-SZZ schvaľuje oživenie kedysi aktívneho ZK Mladosť Prievidza 

od 13.09. 2013. V tejto súvislosti požiada E.Valentová predsedu klubu o úhradu 

ročného členského v zmysle Ekonomických usmernení platných pre rok 2013. 

Údaje o klube budú upravené na webovej stránke SZZ a v ISŠ. 

T: 20.09. 2013     Z: E.Valentová, M.Urbánek 

 

- žiadosť o registráciu nového zápasníckeho klubu Gladiátors Team 

Partizánske/M.Herda; 

Hlasovanie: 7 za 

UZ 4/115/13 - P-SZZ schvaľuje registráciu nového zápasníckeho klubu 

Gladiátors Team v Prtizánskom od 13.09. 2013. V tejto súvislosti požiada 

E.Valentová predsedu klubu o úhradu ročného členského v zmysle 

Ekonomických usmernení platných pre rok 2013. Údaje o klube budú upravené 

na webovej stránke SZZ a v ISŠ. 

T: 20.09. 2013     Z: E.Valentová, M.Urbánek 

 

- žiadosť o registráciu zmeny názvu jestvujúceho zápasníckeho klubu ŠZK Komárno 

na ZK Slávia Komárno/Z.Papp; 

P-SZZ berie na vedomie zmenu názvu zápasníckeho klubu v Komárne. Údaje 

budú upravené na webovej stránke SZZ a v ISŠ. 

 

- žiadosť MŠVVaŠ SR o nomináciu člena do Pracovnej komisie pre vypracovanie 

učebných osnov v zápasení/ T: 20.09. 2013; 

Hlasovanie: 6 za, 1 sa zdržal 

UZ 4/116/13 – P-SZZ prejednalo ponuku MŠVVaŠ SR a do Pracovnej komisie 

pre vypracovanie učebných osnov pre zápasenie nominovalo K.Mikušku. 

E.Valentová zašle toto rozhodnutie na MŠVVaŠ SR. 



T: 20.09. 2013     Z: E.Valentová 

 

- žiadosť ZK Dunajská Streda o pridelenie zápasníckej žinenky/R.Hakszer; 

UZ 4/117/13 - P-SZZ berie na vedomie žiadosť ZK D.Streda o pridelenie 

zápasníckej žinenky, ktorej nemôže však momentálne vyhovieť z finančných 

dôvodov – investície. E.Valentová oznámi stanovisko P-SZZ zástupcom ZK 

D.Streda. 

T: 20.09. 2013     Z: E.Valentová 

  

- žiadosť R.Ollé ml. o preplatenie nákladov na liečenie zranenia, ktoré utrpel na MT 

v Madride; 

Hlasovanie: 5 proti, 1 sa zdržal, 1 neprítomný 

UZ 4/118/13 – P-SZZ po preštudovaní žiadosti menovaného rozhodlo, že 

preplatenie nákladov na liečenie zranenia neschvaľuje. E.Valentová oznámi 

rozhodnutie P-SZZ R.Ollému ml. 

T: 20.09. 2013     T: E.Valentová  

 

- pripomienkovanie a schválenie Plánu práce P-SZZ na II. polrok 2013/ J.Zaremba 

P-SZZ berie na vedomie termíny jednotlivých zasadnutí P-SZZ na II. polrok 2013 

s pripomienkami k jednotlivým bodom programu, ktoré budú upravené resp. 

doplnené priamo na zasadnutiach. 

 

- L.Drmola – oznámenie o rezignácii na post RT kadetov gr.š. /30.06.2013; 

Hlasovanie: 6 za, 1 neprítomný 

UZ 4/119/13 – P-SZZ berie na vedomie rezignáciu L.Drmolu z postu 

reprezentačného trénera kadetov v gr.štýle k 30.06. 2013. Na základe 

uvedeného poveruje E.Valentovú vypísaním výberového konania na túto 

pozíciu s termínom prihlásenia sa do 15.11. 2013 a termínom uskutočnenia 

výberového konania dňa 29.11. 2013.  

T: 20.09. 2013     Z: E.Valentová  

 

-ZK Košice 1904 – žiadosti o navýšenie dotácie na MT „O pohár riaditeľky ŠG 

Košice“ a MT „Olympijských nádejí Košice“. 

Hlasovanie: 7 proti 

UZ 4/120/13 – P-SZZ berie na vedomie žiadosti o navýšenie dotácií na MT„O 

pohár riaditeľky ŠG Košice“ a MT „Olympijských nádejí Košice“ 

a dodatočné navýšenie pôvodnej výšky dotácie (MT ŠG  - 700 Eur, MT OH 

nádejí 2 000 Eur) neschvaľuje. E.Valentová zašle stanovisko P-SZZ zástupcom 

ZK Košice 1904. 

T: 20.09. 2013      Z: E.Valentová 

 

 

Ďalej informovala o: 



- zriadení nového sponzorského účtu v TB a e-mailu: zapasenie sztk.sk pre 

potreby sponzorstva na pokyn „manažera zápasenia P.Molnára“-menovaného 

do tejto funkcie P-SZZ; 

P-SZZ berie na vedomie informáciu o zriadení nového sponzorského 

účtu a e-mailového kontaktu. Uvedené náležitosti budú oznámené  

P.Molnárovi. 

 

- potrebe zabezpečenia nových diplomov na zväzové súťaže v roku 2014; 

Hlasovanie: 6 za, 1 sa zdržal 

UZ 4/121/13 – Členovia P-SZZ predložia do budúceho zasadnutia návrhy 

a cenové kalkulácie pre spracovanie diplomov pre rok 2014. 

T: 29.11.2013     Z: P-SZZ  

 

- otázke riešenia poistenia reprezentantov v roku 2014; 

UZ 4/122/13 – Členovia P-SZZ zistia a predložia návrhy a možnosti 

hromadného poisťovania reprezentantov pri výjazdoch na sústredenia 

a turnaje v roku 2014. 

T: 29.11. 2013     Z: P-SZZ 

 

- návrh na doplnenie vedúceho výpravy M.Mlyneka na zväzové náklady na MS 

seniorov Budapešť v termíne 15.-19. 09. 2013 – počas VŠ; J.Radnóti navrhuje 

v budúcnosti na zváženie návrh nominovať do pozície vedúcich výprav na 

vrcholné podujatia aj ostatných členov z radov P-SZZ;   

Hlasovanie: 6 za, 1 sa zdržal 

UZ 4/123/13 – P-SZZ schvaľuje účasť M.Mlyneka na MS-S v Budapešti ako 

vedúceho výpravy počas zápasenia VŠ, t.j. v termíne 15.-19.09. 2013 na 

zväzové náklady. P-SZZ zváži návrh J.Radnótiho. E.Valentová uhradí 

dodatočne organizátorovi pobytové náklady za M.Mlyneka. 

T: ihneď      Z: E.Valentová 

 

- P-SZZ poveruje J.Zarembu účasťou na seminári o cezhraničnej spolupráci, 

ktorý sa bude konať v Košiciach. O výsledku stretnutia bude informovať členov 

P-SZZ na budúcom zasadnutí P-SZZ.         

 
 
 
 
 
 

Zapísala: E.Valentová 
 
Schválil: F.Lengyel 
 
V Bratislave, 20.09. 2013 


