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Z Á P I S 
 

z 30. zasadnutia Valného zhromaždenia UNITOP SR 
konaného dňa 27. novembra 2020 v Bratislave formou videokonferencie 

 
Prítomní: Ing. Ľubomír Orosz – viceprezident UNITOP SR 
 Ing. Juraj Filan – generálny sekretár UNITOP SR 
 delegáti ŠKP – viď prezenčná listina 
   
 
P r o g r a m   z a s a d n u t i a : 
1. otvorenie – schválenie programu 
2. voľba mandátovej a návrhovej komisie 
3. Správa o činnosti Rady UNITOP SR za rok 2019 
4. Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 
5. Správa kontrolnej komisie UNITOP SR za rok 2019 
6. Správa mandátovej komisie 
7. Diskusia - rôzne 
10. Správa návrhovej komisie – návrh uznesenia 
11. Ukončenie 
 
Rokovanie Valného zhromaždenia UNITOP SR otvoril a viedol generálny sekretár 
(GS) p. Filan. 
 
K bodu 1 - Otvorenie 

 
Viceprezident p. Orosz úvodným prejavom privítal delegátov Športových 

klubov polície prvýkrát v histórii formou videokonferencie z dôvodov dodržania 
pandemických opatrení na Slovensku a zároveň otvoril 30. rokovanie Valného 
zhromaždenia UNITOP SR.  

Prítomných oboznámil s programom 30. zasadnutia Valného zhromaždenia 
UNITOP SR, ktorý delegáti športových klubov polície jednohlasne schválili. 

Delegátov oboznámil technickou formou komunikácie počas videokonferencii 
a informoval ich, že z celej konferencie bude vyhotovený zvukový a obrazový 
záznam. 

 
 



K bodu 2 – Voľba mandátovej a návrhovej komisie 
 
Na návrh GS p. Filana delegáti športových klubov polície jednohlasne schválili 

zlúčenie obidvoch komisii do jednej Pracovnej komisie a jej členov nasledovne: p. 
Králik – predseda, pp. Hronský a Burian – členovia. Všetci traja členovia komisie boli 
fyzicky prítomní na mieste konania VZ v Bratislave.   
 
 
K bodu 3 a 4 – Správa o činnosti  UNITOP SR za rok 2019 
     Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 
 

Obidve správy a návrh rozpočtu boli dopredu poslané jednotlivým klubom 
elektronickou formou na preštudovanie. Vzhľadom na skutočnosť, že zástupcovia 
klubov nemali voči nim žiadne pripomienky ani otázky dal p. Filan hlasovať o ich 
schválenie. Uvedené správy delegáti jednohlasne schválili. 
 
 
K bodu 5 – Správa kontrolnej komisie UNITOP SR za rok 2019 

 
Predseda Kontrolnej komisie p. Debnárik, predniesol Správu kontrolnej komisie 
UNITOP SR za rok 2019, v ktorej konštatoval, že Vykonanými priebežnými 
kontrolami hospodárenia s finančnými prostriedkami v UNITOP SR, neboli v roku 
2019 zistené závažné nedostatky, a teda na podklade uvedených skutočností nebolo 
potrebné prijímať nápravné opatrenia. Ďalej dal do pozornosti delegátom klubov, že 
vzhľadom na aktuálnu situáciu a absenciu dotácie na činnosť UNITOP SR ako aj 
zníženie príjmov jednotlivých ŠKP bola vydaná novela zákona č. 323/2020 Z. z. o 
fonde na podporu športu, kde aj na základe rokovaní správnej rady FNPŠ je 
pripravovaná schéma na podporu športových klubov v SR postihnutých pandémiou 
COVID-19 (bližšie informácie v správe).  

K predloženej správe, ktorá bude zverejnená v plnom znení na web stránke 
UNITOP SR, delegáti VZ nemali žiadne pripomienky ani otázky, uvedenú správu 
jednohlasne schválili. 
 
 
K bodu 6 – Správa mandátovej komisie 
 
Predseda mandátovej komisie p. Králik informoval o počte a percentuálnej účasti 
prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. Na Valnom zhromaždení sa zúčastnilo 
51,5 % z pozvaných delegátov (17 z 33 pozvaných). Skonštatoval, že na základe 
prezentovaných prítomných delegátov ŠKP je Valné zhromaždenie 
uznášaniaschopné. Počas konania VZ sa prihlásil ako 18 delegát zástupca ŠKP R. 
Soboty. 
 
 
 K bodu 7 – Diskusia 
 
V diskusii sa delegáti 30. VZ vo svojich príspevkoch zaoberali nasledovnou 
problematikou: 
 



7.1. Viceprezident p. Orosz vzhľadom na skutočnosť, že UNITOP SR nebola 
poskytnutá dotácia z MV SR navrhol členským klubom o poskytnutie mimoriadneho 
členského príspevku vo výške 1 € / člena ŠKP. Po krátkej diskusii jednotlivých 
delegátov bolo hlasovaním poskytnutie mimoriadneho členského príspevku 
schválené nasledovne:  
1 proti, 2 sa zdržali  a 14 boli za. 
 
Mimoriadny členský príspevok kluby uhradia v rovnakej výške ako uhradili členský 
príspevok na začiatku roka 2020 v termíne do 31.12.2020. 
 
7.2. GS p. Filan predložil žiadosť o prijatie za riadneho člena UNITOP SR nový klub: 
Športový plavecký klub polície Pezinok, IČO:42358396, so sídlom na Moyzesovej 
15, 902 01 Pezinok. Uvedený klub splnil všetky podmienky prijatia podľa “Kritérií pre 
udelenia členstva športového klubu polície v UNITOP SR“. Na základe uvedeného 
delegáti prijatie Športového plaveckého klubu polície Pezinok klubu jednohlasne 
schválili. 
 
7.3. Viceprezident p. Orosz  predložil žiadosť o prijatie za riadneho člena UNITOP 
SR nový klub:  Volejbalový klub polície Bratislava so sídlom na Guothovej 
2758/13, 831 1 Bratislava, IČO: 52873102 ako nástupnický klub namiesto klubu VKP 
SPU Nitra. Delegáti prijatie Volejbalového klubu polície Bratislava jednohlasne 
schválili a súčasne vylúčenie VKP SPU Nitra z UNITOP SR. 
 
7.4. GS p. Filan predložil návrh na vylúčenie z UNITOP SR z dôvodu viacročného 
neplatenia členského príspevku nasledovných klubov: 
 
- ŠKP Komárno 
- ŠKP pri SOŠ Pezinok 
- FC ŠKP Dúbravka 
- ŠKP Liptovský Mikuláš  
 
Uvedený návrh na vylúčenie vyššie uvedených klubov delegáti  jednohlasne schválili. 
 
7.5. Viceprezident p. Orosz predložil návrh na zvýšenie riadneho ročného členského 
poplatku na rok 2021 z 1 na 3 € / člena ŠKP. Po diskusii viacerých delegátov bol 
prijatý návrh na riadny ročný členský príspevok vo výške 2 € / člena ŠKP a v prípade 
potreby na základe rozhodnutia Rady UNITOP SR vo výške 1 € / člena ŠKP ako 
mimoriadny príspevok. Delegáti VZ uvedený návrh schválili nasledovne: 3 boli proti, 
3 sa zdržali a 12 boli za. 
 
7.6. GS p. Filan informoval delegátov o intenzívnych aktivitách počas roka pri 
komunikácii medzi najvyššími predstaviteľmi MV SR a riaditeľom ŠCP ohľadne 
zverejnenia výzvy na poskytnutie dotácie v roku 2020 ako aj možnosti čo 
najskoršieho zverejnenia výzvy na rok 2021.    
 
 
K bodu 8. - správa návrhovej komisie – návrh uznesenia 
 



Predseda pracovnej komisie p. Králik predložil návrh uznesenia z 30. zasadnutia 
Valného zhromaždenia UNITOP SR. Uznesenie z 30. zasadnutia Valného 
zhromaždenia UNITOP SR bolo delegátmi jednohlasne schválené. 
 
K bodu 9. -  Ukončenie 
 
 p. Orosz a p. Filan ukončili 30. zasadnutie Valné zhromaždenie UNITOP SR a 
poďakoval delegátom za účasť. 
 
 
 
Spracoval:        Správnosť overil: 
Ing. Juraj Filan        p. Štefan Králik 
         Ing. Jaroslav Burian 


