
Zápis č. 5 
zo zasadnutia P-SZZ dňa 20.11. 2013 v Bratislave 

 
Prítomní: pp.F.Lengyel, M.Mlynek, J.Radnóti, K.Mikuška, V.Laco, J.Zaremba, 
E.Valentová, V.Švikruhová;  
Neprítomný /osprav./: M.Urbánek 
 
K bodu 1/ 
Kontrola uznesení zo zápisov 1-4/2013  
E.Valentová predloţila členom P-SZZ písomné vyhodnotenie plnenia uznesení zo 
zápisov 1-4/2013.  
UZ 5/124/13 - P-SZZ berie na vedomie vyhodnotenie plnenia uznesení bez 
pripomienok. UZ 4/121/13 (spracovanie a tlač diplomov) a UZ 4/122/13 
(možnosti poisťovania reprezentantov) budú doriešené na decembrovom 
zasadnutí P-SZZ po predložení návrhov. E.Valentová zabezpečí tlač diplomov. 
T: 11.12. 2013      Z: P-SZZ 

 

K bodu 2/ 

Čerpanie finančných prostriedkov k 20.11. 2013  

E.Valentová predloţila členom P-SZZ čerpanie finančných prostriedkov SZZ k 20.11. 

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

SZZ. P-SZZ schválilo dodatočné rozdelenie nepouţitých finančných prostriedkov vo 

výške cca 8 000 Eur na športovú prípravu mládeţe, ktoré budú pouţité na 

sústredenia v roku 2013 (2 500 Eur-GR, 4 500 Eur-VŠ, 1 000 Eur - dievčatá). 

UZ 5/125/13 - P-SZZ berie na vedomie prehľad čerpania finančných 

prostriedkov a stavy finančných prostriedkov na obidvoch účtoch SZZ. P-SZZ 

rozhodlo, že nepoužité finančné prostriedky k 20.11. 2013 určené na mládež 

budú rozdelené a vyčerpané do 31.12. 2013 na sústredenia mládeže - 2 500 Eur 

- kadeti GR, 4 500 Eur – kadeti VŠ, 1 000 Eur - dievčatá. Prípravu a čerpanie 

zabezpečia F.Lengyel, E.Cap, M.Timko. 

T: 31.12. 2013     Z: F.Lengyel, E.Cap, M.Timko  

 

K bodu 3/ 

Vyhodnotenie výsledkov seniorov z MS Budapešť 2013 

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

reprezentácie seniorov na MS seniorov v roku 2013, ktoré sa konali v Budapešti. 

V hodnotiacej správe predseda TMK konštatoval, ţe výsledky našich seniorov na 

MS, sú dosť slabé. Nádejný výkon podali Bolotnjuk, Jaloviar a Lengyel. Lévaiovi 

druhý vrchol sezóny nevyšiel.   

UZ 5/126/13 - P-SZZ berie na vedomie vyhodnotenie účasti a výsledkov 

seniorov v roku 2013 na MS v Budapešti. Poveruje J.Radnótiho spracovaním 

návrhu „Štatútu reprezentanta“. 

T: 11.12. 2013      Z: J.Radnóti 

 

 

 



K bodu 4/ 

Schválenie žiadostí SZZ na poskytnutie dotácií v oblasti športu z MŠVVaŠ SR 

pre rok 2014 – výzvy: 01-Športové odvetvia, 02-Športová príprava vybraných 

športovcov, 03-Odmeny športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2013 

a trénerov mládeže, 05-Organizovanie významných medzinárodných 

a tradičných podujatí/ E.Valentová, F.Lengyel, J.Zaremba-MS kadetov 2014;  

E.Valentová predloţila prítomným členom P-SZZ na schválenie návrhy ţiadostí na 

dotácie v roku 2014 - 01-Športové odvetvia, 02-Športová príprava vybraných 

športovcov, 03-Odmeny športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2013 a trénerov 

mládeţe. J.Zaremba spracoval návrh ţiadosti o dotáciu v roku 2014 na 05-

Organizovanie významných medzinárodných a tradičných podujatí, nakoľko je 

konateľom firmy, ktorá z poverenia SZZ organizuje MS kadetov v roku 2014 v 

Humennom. V tejto súvislosti poţiadal P-SZZ o schválenie a podpis „Memoranda o 

spolupráci“ medzi primátorkou mesta Humenné a predsedom SZZ, ktoré bude 

v súvislosti s organizovaním MS kadetov 2014 ţiadať o dotáciu na rekonštrukciu 

športovej haly v Humennom v rámci výzvy 04 Infraštruktúra osobitného významu.    

UZ 5/127/13 – P-SZZ schválilo predložené žiadosti na dotácie v roku 2014 

v zmysle návrhov predložených E.Valentovou a J.Zarembom. P-SZZ poveruje 

E.Valentovú skompletizovaním a zaslaním žiadostí s požadovanými prílohami 

na MŠVVaŠ SR do 29.11. 2013. E.Valentová v zastúpení SZZ podpíše pri 

príležitosti organizovania MS kadetov 2014 „Memorandum o spolupráci medzi 

mestom Humenné a SZZ“. Kópiu dokumentu zašle následne členom P-SZZ. 

T: 29.11. 2013      Z: E.Valentová 

 

K bodu 5/ 

Schválenie termínu a obsahu Aktívu ŠTK v B.Bystrici  

P-SZZ obdrţalo od predsedu KM M.Urbánka návrh termínu a obsahu Aktívu ŠTK, 

ktorý navrhuje uskutočniť v decembri 2013 v Banskej Bystrici s tým, ţe by bodmi 

programu boli úpravy Stanov SZZ, Dlhodobé súťaţe 2014, Kalendár podujatí 2014 a 

diskusia. Po prejednaní uvedeného návrhu P-SZZ rozhodlo, ţe tento bod bude 

doriešený na decembrovom zasadnutí P-SZZ s tým, ţe Aktív ŠTK bude v januári 

2014 v Banskej Bystrici. 

UZ 5/128/13 – P-SZZ berie na vedomie návrh M.Urbánka avšak termín Aktívu 

ŠTK stanovuje na január 2014. P-SZZ poveruje J.Radnótiho spracovaním 

a predložením pozvánky (program, pozvaní účastníci, podmienky účasti, 

zabezpečenie) na Aktív ŠTK, ktorá bude doriešená na decembrovom zasadnutí 

P-SZZ tak, aby mohla byť včas expedovaná všetkým pozvaným. 

T: 11.12. 2013       Z: J.Radnóti  

 

K bodu 6/ 

Schválenie zmluvy medzi reprezentantom, SZZ a ZK-ZO pre rok 2014, 

schválenie harmonogramu športovej prípravy, finančných plánov, kritérií a 

výberu reprezentácie jednotlivých vekových kategórií do užšieho a širšieho 

kádra reprezentácie pre rok 2014 



Členovia P-SZZ ponechali kritériá na zaradenie do reprezentácie a podmienky 

kvalifikovania sa na ME a MS v pôvodnom znení. Návrh zmluvy medzi 

reprezentantom a SZZ predloţí na budúcom zasadnutí E.Valentová v spolupráci 

s P.Hirjakom. Reprezentační tréneri jednotlivých zloţiek (okrem kadetov GR, kde nie 

je momentálne menovaný reprezentačný tréner) zaslali na sekretariát SZZ 

poţadované materiály k oponentúram reprezentačných plánov na rok 2014 (návrhy – 

harmonogramu športovej prípravy, finančného rozpočtu športovej prípravy; 

predpokladané počty účastníkov na ME,MS a zloţenie realizačného tímu). P-SZZ po 

zváţení poţiadaviek reprezentačných trénerov vyčlenilo predbeţne z rozpočtu roku 

2014 na zabezpečenie športovej prípravy jednotlivých kategórií smerom k ME a MS 

spolu cca 57,5 tis. Eur (seniori VŠ-10 tis.; seniori GR-10 tis.; juniori VŠ-9,5 tis. Eur; 

juniori GR-9,5 tis. Eur, kadeti VŠ-8 tis. Eur, kadeti GR-8 tis. Eur, dievčatá-kadetky-2,5 

tis. Eur) s tým, ţe ďalšie finančné prostriedky budú čerpať v jednotlivých vekových 

kategóriách viazaní športovci za výsledky za rok 2013 (M.Bolotnjuk, D.Lengyel, 

I.Lévai, M.Bodnár, D.Berdis, J.Jaloviar). P-SZZ následne predbeţne schválilo počty 

účastníkov na ME, MS v jednotlivých vekových kategóriách – ME-S (VŠ 4+2, GR 

4+2), ME-J (VŠ 3+1, GR 3+1), ME-K (VŠ 7+2, GR 4+1, Ţ 2+1);  

MS-S (VŠ 3+1, GR 3+1), MS-J (VŠ 2+1, GR 2+1), MS-K (VŠ 7+2, GR 4+1, Ţ-

2+1+vedúci); Post reprezentačného trénera kadetov GR, na ktorý sa k termínu 

15.11. 2013 neprihlásil ţiadny záujemca bude riešiť P-SZZ na decembrovom 

zasadnutí po konzultácii s K.Lengyelom.   

UZ 5/129/13 – P-SZZ berie na vedomie materiály reprezentačných trénerov 

k oponentúram reprezentačných plánov pre rok 2014. E.Valentová bude 

reprezentačných trénerov informovať  o predbežných dotáciách schválených 

na športovú prípravu jednotlivých vekových kategórií  v zmysle uvedeného 

rozdelenia finančných prostriedkov a počtu schválených účastníkov na 

vrcholné podujatia v roku 2014. K riešeniu zabezpečenia športovej prípravy 

ženskej zložky bude na decembrové zasadnutie P-SZZ prizvaný M.Timko.  

T: 25.11. 2013      Z: E.Valentová  

 

K bodu 7/ 

Informácia o prípravách a zabezpečení MS kadetov 2014 Snina-Humenné 

J.Zaremba informoval prítomných členov P-SZZ o zabezpečení a priebehu príprav 

MS kadetov 2014. Podotkol, ţe do 15.12. 2013 je potrebné uhradiť na FILA 50% 

z poplatku (t.j. 7 500 CHF) za organizovanie MS kadetov 2014 v Humennom. 

V zmysle „Zmluvy o odstúpení práv“ zašle finančné prostriedky J.Zaremba ihneď na 

prevádzkový účet SZZ tak, aby E.Valentová mohla túto časť poplatku k stanovenému 

termínu uhradiť na FILA. 

UZ 5/130/13 - P-SZZ berie na vedomie informácie J.Zarembu o priebehu 

zabezpečenia MS kadetov 2014 s tým, že ho poveruje zaslať ihneď na 

prevádzkový účet SZZ 50% z poplatku za organizovanie MS kadetov 2014 vo 

výške 7 500 CHF (adekvátna čiastka v eurách). E.Valentová zabezpečí úhradu 

poplatku na FILA. 

T: ihneď      Z: J.Zaremba, E.Valentová   



K bodu 8/ 

Rôzne 

P.Letko zaslal P-SZZ odvolanie proti udeleniu pokuty 140,- Eur KAC Košice za 

neúčasť na III. kole SL v Bratislave 

Po prešetrení daného odvolania P-SZZ rozhodlo, ţe KAC Košice je povinný  uhradiť 

obidve pokuty spolu 210,- Eur (70,- Eur za neúčasť na II. kole SL v Snine a 140,- Eur 

za neúčasť na ďalšom III. kole SL v Bratislave), čo vyplýva z Podmienok súťaţenia 

pre rok 2013. 

Predseda ŠTK J.Radnóti spracuje stanovisko ŠTK v zmysle Podmienok súťaţenia 

pre rok 2013 a rozhodnutia P-SZZ. 

UZ 5/131/13 – P-SZZ poveruje J.Radnótiho spracovaním a zaslaním stanoviska 

ŠTK k predmetnému odvolaniu KAC Košice voči udeleniu dvoch pokút za 

neúčasť na dvoch kolách SL v Snine a v Bratislave v zmysle Podmienok 

súťaženia pre rok 2013. 

T: 15.12. 2013       Z: J.Radnóti 
 

J.Radnóti  

- vyslovil nespokojnosť s aktualizáciou internetovej stránky SZZ, za ktorú bola 

M.Urbánkovi schválená nemalá odmena za podmienok jej skvalitnenia, prerobenia, 

sprehľadnenia a doplňovania  informáciami, ktoré správca stránky zabezpečí aj 

z vlastných zdrojov, čo nie je splnené. Ak bude internetová stránka naďalej 

doplňovaná len materiálmi, ktoré obdrţí menovaný od zväzových funkcionárov, 

navrhuje túto odmenu od 1.1. 2014 zníţiť. 

UZ 5/132/13 - P-SZZ berie na vedomie informáciu J.Radnótiho s ktorou sa 

stotožňuje, výška odmeny bude prejednaná na niektorom z ďalších zasadnutí 

P-SZZ za prítomnosti M.Urbánka. 

T: 2014       Z: P-SZZ 
 

K.Mikuška 

- navrhuje zazmluvniť ZK-ZO, ktoré dostávajú od SZZ finančné príspevky na CTM 

povinnosť čerpania minimálne 50% prostriedkov zo schváleného príspevku na 

zabezpečenie športovej prípravy (účasť na sústredeniach, turnajoch). 

UZ 5/133/13 - P-SZZ berie na vedomie pripomienku K.Mikušku a schvaľuje 

v roku 2014 čerpanie minimálne 50% finančných prostriedkov z príspevku na 

CTM  na zabezpečenie výjazdov mládeže na sústredenia resp. turnaje. Poveruje 

E.Valentovú zazmluvniť túto povinnosť do zmluvy CTM pre rok 2014. 

T: 2014       Z: E.Valentová 
 

V.Laco 

- informoval členov P-SZZ o jednotlivých bodoch zasadnutia Komisie rozhodcov, 

ktoré sa konalo 25.10. 2013 pred M-SR seniorov v Košiciach (predloţený zápis zo 

zasadnutia).  

Na zasadnutí sa jednalo hlavne o navrhovaných zmenách v JSV pri školení 

rozhodcov (aktualizovať mená lektorov a garanta vzdelávania, zmenu poţadovaného 



vzdelania, kde základné vzdelanie je nepostačujúce, obsah výučby pri jednotlivých 

stupňoch kvalifikácie, prehodiť kvalifikačné stupne rozhodcov v zmysle stupňovania 

FILA, doplniť literatúru o novelizované pravidlá zápasenia);    

V januári 2014 navrhuje KR uskutočniť školenie rozhodcov v Trenčíne; 

Navrhuje zníţiť poplatky pre účastníkov školenia za vydanie licencie na III.stupeň-

35,- Eur, II.stupeň-25,- Eur, I.stupeň-15,- Eur; 

Bol spracovaný upravený výklad pravidiel FILA pre rozhodcov, ktorý je i na zväzovej 

stránke SZZ;, pravidlá boli zaslané rozhodcom a nominovaní rozhodcovia na M-SR 

seniorov Košice, SL seniorov Bratislava a na klubové turnaje boli dôsledne 

preškolení z platných nových pravidiel FILA, podľa ktorých sa na týchto súťaţiach 

zápasilo; 

KR upozorňuje na prísnejšie dodrţiavanie disciplinárneho poriadku počas súťaţí, 

nakoľko disponuje informáciou, ţe sa v ojedinelých prípadoch vyskytlo u športovcov  

aj poţívanie alkoholických nápojov pred aj počas súťaţe; na základe uvedeného 

poţaduje KR zapracovať tento priestupok s postihom k štartovnému do rozpisu 

súťaţe resp. Podmienok súťaţenia pre rok 2014; 

Kaţdému delegovanému rozhodcovi FILA, ktorý sa zúčastní na medzinárodnej 

súťaţi navrhuje KR vyplatiť odmenu vo výške 22,- Eur/deň – max. 88,- Eur/pobyt; 

UZ 5/134/13 - P-SZZ berie na vedomie návrhy Komisie rozhodcov, k jednotlivým 

návrhom sa vyjadrí na decembrovom zasadnutí P-SZZ.  

T: 11.12. 2013      Z: P-SZZ 
 

V.Laco 

- navrhuje reprezentáciu kadetov GR zastrešiť reprezentačným trénerom seniorov 

GR s tým, ţe si určí asistenta trénera;  

UZ 5/135/13 - P-SZZ berie návrh na vedomie a poveruje predsedu SZZ 

F.Lengyela, aby do budúceho zasadnutia oslovil v tejto súvislosti 

reprezentačného trénera seniorov GR K.Lengyela. O výsledku jednania 

a riešenia otázky zabezpečenie reprezentácie kadetov GR bude informovať P-

SZZ na decembrovom zasadnutí. 

T: 11.12. 2013      Z: F.Lengyel 
 

 ZK Košice 1904  

– zaslal na P-SZZ na prejednanie výzvu na prešetrenie a zjednanie nápravy  pri 

prestupe pretekára V.Perkhaliuka z Ľvova do ZK Vihorlat Snina, kde nebola splnená 

podmienka prestupu  /dlhodobý pobyt/. 

J.Radnóti informoval o tom, ţe pojem „dlhodobý pobyt“ nebol do 1.1. 2012 v zákone 

definovaný a ţiadny cudzí štátny príslušník, ktorý mal doteraz schválený prestup 

nemal vydaný dlhodobý pobyt, teda trvalý pobyt na Slovensku. P-SZZ si vypočulo 

stanovisko ŠTK resp. J.Radnótiho k predmetnej záleţitosti a na základe uvedených 

skutočností a diskusie poverilo J.Radnótiho spracovaním adekvátnej odpovede, ktorá 

bude zaslaná na ZK Košice 1904.   

UZ 5/136/13 – P-SZZ berie na vedomie žiadosť ZK Košice 1904, ktorú 

prejednalo a poveruje J.Radnótiho, predsedu ŠTK spracovaním stanoviska 



k uvedenej žiadosti. E.Valentová zašle stanovisko P-SZZ zástupcovi ZK Košice 

1904 a Kontrolnej komisii.    

T: 15.12. 2013      Z: J.Radnóti 
 

J.Zaremba 

- upozornil, ţe v rámci schválenia individuálnej prípravy M.Bolotnjuka (dohoda 

J.Zaremba vs. P.Hirjak) nemá preplatené všetky poţiadavky, ktoré zaslal na 

sekretariát. E.Valentová upozornila na skutočnosť, ţe na M.Bolotnjuka nebola vopred 

vyčlenená ani pribliţná čiastka, ktorá by bola P-SZZ schválená a preto môţe ďalšie 

finančné prostriedky M.Bolotnjukovi preplatiť aţ na základe dostatočnej rezervy na 

účte SZZ z podkapitoly ŠR a činnosť zväzu. E.Valentová poţaduje vopred 

schvaľovať nielen individuálnu prípravu športovca, ale aj presnú čiastku, ktorá bude 

následne čerpaná na športovca, aby sa v budúcnosti predchádzalo takýmto 

prípadom. 

UZ 5/137/13 - P-SZZ berie na vedomie požiadavky J.Zarembu a E.Valentovej. 

V budúcnosti bude na športovú prípravu športovca, ktorý nemá na seba 

viazanú účelovú dotáciu schvaľovať presnú čiastku, ktorá mu bude aj 

preplatená. E.Valentová zabezpečí v rámci finančných možností preplatenie 

aspoň časti požadovaných neuhradených nákladov. 

T: 31.12. 2013      Z: E.Valentová       
 

E.Valentová 

- informovala, ţe na sekretariát SZZ prišiel návrh na udelenie ocenení KFP SOV za 

rok 2013 v kategóriách: za celoţivotné pôsobenie v duchu fair play, za aktívne 

šírenie a propagáciu myšlienok fair play, za príkladný čin v duchu fair play. Na 

ocenenie „za celoţivotné pôsobenie v duchu fair play“ navrhuje zápasníka Jozefa 

Lohyňu ml. P-SZZ schvaľuje predloţený návrh. 

UZ 5/138/13 – P-SZZ rozhodlo, že za SZZ bude navrhnutý na ocenenie KFP SOV 

„za celoživotné pôsobenie v duchu fair play“ zápasník Jozef Lohyňa ml. 

Náležitosti spojené so zaslaním návrhu na ocenenie zabezpečí E.Valentová 

T: 31.12. 2013      Z: E.Valentová 
     

M.Urbánek 

- zaslal členom P-SZZ na zváţenie materiály a závery zo zasadnutia Komisie 

mládeţe z 30.08. 2013 v Uhrovci, ktoré pojednávajú o návrhu na vytvorenie centier 

mládeţe, realizácii slovenskej ţiackej ligy, vyhodnotení sústredenia mládeţe 

v Uhrovci  (zápis z KM zaslaný), navrhol termín a obsah aktívu ŠTK, ktorý by sa mal 

konať v decembri 2013 v Banskej Bystrici.  

Členom P-SZZ zaslal na schválenie návrh Stanov SZZ, ktorý bude po schválení P-

SZZ predloţený na aktíve ŠTK. 

UZ 5/139/13 - P-SZZ berie na vedomie návrhy M.Urbánka, k jednotlivým bodom 

materiálu a Stanovám SZZ sa bude vyjadrovať na decembrovom zasadnutí. 

T: 11.12. 2013      Z: E.Valentová 

 



- M.Mlynek s J.Zarembom a K.Lengyelom budú iniciovať spoločné stretnutie so 

zástupcami VŠC Dukla Banská Bystrica ohľadom zistenia moţnosti zaradenia 

zápasníkov voľného štýlu do VŠC Dukla B. Bystrica. O výsledku budú členov P-SZZ 

informovať na niektorom z ďalších zasadnutí. 

UZ 5/140/13 – P-SZZ poveruje M.Mlyneka, J.Zarembu a K.Lengyela realizovaním 

spoločného stretnutia so zástupcami VŠC Dukla Banská Bystrica ohľadom 

zistenia možností zaradenia zápasníkov voľného štýlu do VŠC Dukla 

B.Bystrica 

T: 31.12. 2013     Z: M.Mlynek, J.Zaremba, K.Lengyel 

 

Budúce zasadnutie P-SZZ bude 11.12. 2013 o 10,00 hod. v Bratislave. 

 
 

 
 
 
 
 
Zapísala: E.Valentová 
 
Schválil: F.Lengyel 
 
V Bratislave, 25.11. 2013 
 

 

 
  


