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Z Á P I S 
 

zo zasadnutia rady UNITOP SR 
konaného dňa 30. 6. 2020 v Bratislave 

 
 
Prítomní:  pp. Ing. Ľubomír Orosz, Ing. Juraj Filan, Mgr. Pavel Ižárik, Mgr. Štefan 

Králik, Mgr. Martin Stanovský  
 
 
Ospravedlnení: pp. France, Kozaňáková (MD) 
 
 

P r o g r a m   z a s a d n u t i a: 
 

1. Otvorenie zasadnutia Rady UNITOP SR,  
2. Vyhodnotenie činnosti za rok 2019 (ekonomická a športová stránka) 
3. Návrh športových podujatí a návrh rozpočtu na rok 2020 
4. Rôzne (marketingová činnosť, dotácie na r. 2020...) 
5. Záver 

 

 
K bodu 1 - Otvorenie 3. zasadnutia rady UNITOP SR 
 

Rokovanie rady UNITOP SR otvoril a viedol viceprezident UNITOP SR p. 
Orosz. 
 

 
K bodu 2 - Vyhodnotenie činnosti za rok 2019 (ekonomická a športová stránka) 
 
p. Filan predniesol správu o činnosti rady UNITOP SR za predchádzajúce obdobie, 
podrobne informoval o realizovaní 9 športových súťažiach a umiestneniach na týchto 
športových podujatiach. p. Filan ďalej informoval prítomných o hospodárení 



s poskytnutými finančnými prostriedkami t. j. z dotácie poskytnutou MV SR na 
organizačné, technické a materiálne zabezpečenie medzinárodných a domácich 
športových podujatí,  z prijatých členských príspevkov športových klubov polície, 
dotácie z BSK, štartovného účastníkov MEP v stolnom tenise. Boli vyzdvihnuté 
medailové umiestnenia našich športovcov na MEP v jude  – bronz v kat. do 70 kg 
žien a na MEP v stolnom tenise – zlato zo súťaže družstiev mužov. Uvedený materiál 
rada jednohlasne schválila. 
 
K bodu 3 – Návrh športových podujatí a návrh rozpočtu na rok 2020 
 
p. Filan prítomných oboznámil s návrhom rozpočtu na rok 2020, ktorý je vo 
výdavkovej časti rozdelený na dve časti: rozpočet na činnosť sekretariátu a na 
zabezpečenie domácich a medzinárodných športových podujatí. Príjmová časť 
rozpočtu pozostáva z troch častí: príjem z členských poplatkov, príjem z dotácie  
z MV SR a príjmy zo sponzorského a z ostatných obchodných aktivít UNITOP SR. 
Uvedený návrh rada jednohlasne schválila. 
 
K bodu 4 – Rôzne (marketingová činnosť, dotácie na r. 2020...) 
 
p. Orosz sa vyjadril k súčasnému stavu web stránky UNITOP SR a informoval 
o tvorbe novej – kreatívnejšej stránky, súčasne vyjadril názor, že je nutné zvýšenou 
marketingovou a reklamnou činnosťou sa dostať viac do povedomia hlavne na 
Ministerstve vnútra resp. celej verejnosti 
 
p. Filan oboznámil prítomných o stave poskytnutia dotácie z MV SR – situácia je 
nejasná, momentálne prebiehajú rokovania zástupcov ŠCP (garant dotácie pre ŠKP) 
s vedením rezortu, zatiaľ bez konkrétneho výsledku 
 
p. Orosz navrhol za účelom zlepšenia finančnej situácie UNITOP SR navýšenie 
ročného členského príspevku športových klubov z 1 €/osobu na 2 €/osobu. Uvedený 
návrh bude prednesený na najbližšom zasadnutí Valného zhromaždenia UNITOP 
SR. 
 
p. Filan oboznámil prítomných o pozvánke UNITOP ČR na tradičné medzinárodné 
stretnutie policajných reprezentačných výberov vo futbale, tenise volejbale 
a policajnej streľbe, ktoré česká strana v tomto roku zobrala na seba z dôvodu 
nepridelených finančných prostriedkov UNITOP-u SR z dotácie MV SR (malo sa 
konať v septembri vo Zvolene) 
 
p. Orosz oznámil že UNITOP SR bol dňa 26. júna 2020 na základe žiadosti 
jednohlasne prijatý na 57. Valnom zhromaždení do Slovenského olympijského 
a športového výboru 
 
Viceprezident p. Orosz poďakoval prítomným za účasť na zasadnutí UNITOP SR 
a súčasne ich pozval na ďalšie rokovanie rady, ktorého termín bude elektronickou 
formou oznámený členom Rady UNITOP SR minimálne dva týždne pred jeho 
uskutočnením. 
 
Zapísal: Ing. Filan 
V Bratislave 1.7.2020 


