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S c h v á l i l : 
 
Ing. Stanislav Zátorsky 
prezident UNITOP SR 

 
 
 

Z Á P I S 
 

z 32. zasadnutia Valného zhromaždenia UNITOP SR 
konaného dňa 11. novembra 2022 v B. Bystrici 

 
Prítomní: Ing. Stanislav Zátorsky – prezident UNITOP SR 
 Ing. Juraj Filan – generálny sekretár UNITOP SR 
 delegáti ŠKP – viď prezenčná listina 
 hostia – viď prezenčná listina  
 
P r o g r a m   z a s a d n u t i a : 
 
1. otvorenie 
2. voľba pracovných komisií 
3. Správa o činnosti UNITOP SR za rok 2021 
4. Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 
5. Správa kontrolnej komisie UNITOP SR za rok 2021 
6. Návrh na prijatie klubu BK ŠKP 08 B. Bystrica 
7. Správa mandátovej komisie 
8. Návrh volebného poriadku 
9. Návrh kandidátky prezidenta a členov Rady UNITOP SR na ďalšie volebné 
obdobie 
10. Diskusia 
11. Voľba prezidenta a členov Rady UNITOP SR na ďalšie volebné obdobie 
12. Správa návrhovej komisie – návrh uznesenia 
13. Ukončenie 
 

Rokovanie Valného zhromaždenia UNITOP SR (ďalej len „VZ“) otvoril 
prezident p. Zátorsky, ktorý rokovanie aj viedol 

 
 



K bodu 1. - Otvorenie 
 
p. Zátorsky úvodným prejavom privítal delegátov športových klubov polície, 

členov rady a hostí. Na úvod predstavitelia Športového centra polície odprezentovali 
vizualizáciu grafického návrhu jednotného športového oblečenia pre rôzne druhy 
športov pre Športové kluby polície s možnosťou ich zvýhodneného zakúpenia vo 
firma NYNA, s ktorou ŠCP intenzívne spolupracuje. Následne otvoril rokovanie VZ. 
Prítomných oboznámil so zmenami v programe 32. zasadnutia VZ, ktoré delegáti 
športových klubov polície jednohlasne schválili. 6. bod programu VZ bol na základe 
ústnej žiadosti prítomného zástupcu klubu BK ŠKP B. Bystrica p. Špinera stiahnutý 
z programu.    

 
 

K bodu 2. – Voľba pracovných komisií 
 

Na návrh p. Filana delegáti športových klubov polície jednohlasne schválili 
jednotlivých členov pracovných komisií. Mandátová komisia v zložení: p. Králik – 
predseda, pp. Holiga a Hronský – členovia. Návrhová komisia v zložení : p. Jurkovič 
– predseda, pp. Gese a Stanovský – členovia, Volebná komisia – p. Burian- 
predseda, pp. Ivanová, p. Žideková  
 
 
K bodu 3. – Správa o činnosti  UNITOP SR za rok 2021 a  
K bodu 4. - Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022  
  
Keďže Správa o činnosti  UNITOP SR za rok 2021 a Správa o hospodárení za rok 
2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 boli klubom odoslané na oboznámenie 
v dostatočnom časovom predstihu, boli delegáti p. Filanom vyzvaní k otázkam 
k uvedeným materiálom. 
Ku Správe o hospodárení sa dvoma otázkami vyjadril iba zástupca ŠSKP Skalica, 
ktoré mu boli p. Filanom patrične zodpovedané.  
   
 
K bodu 5. – Správa kontrolnej komisie UNITOP SR za rok 2021 
 

Predseda kontrolnej komisie p. Debnárik predložil „Správu o činnosti 
kontrolnej komisie UNITOP SR za rok 2021“ spolu so zameraním činnosti kontrolnej 
komisie pre rok 2022 pričom konštatoval, že v rámci vykonaných kontrol neboli 
zistené závažné nedostatky v činnosti UNITOP SR v roku 2021.  

 
Správy uvedené v bodoch 3. až 5. prítomnými delegátmi jednohlasne schválené.  
 
 
K bodu 6. – Návrh na prijatie klubu BK ŠKP 08 B. Bystrica  
 

Na základe požiadania štatutárneho zástupcu klubu p. Špinera bol bod 
stiahnutý z programu 32. zasadnutia VZ.. 
 
 
 
 



K bodu 7. – Správa mandátovej komisie 
 

Predseda mandátovej komisie p. Králik informoval o počte a percentuálnej 
účasti prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. Na VZ sa v stanovený začiatok 
o 11,00 hod. prezentovalo 20 delegátov t. j.  58,82 % z 34 pozvaných delegátov. 
Skonštatoval, že na základe prezentovaných prítomných zástupcov ŠKP je Valné 
zhromaždenie uznášaniaschopné.  
 
 
K bodu 8. – Návrh volebného poriadku 
 

  p . Filan predložil návrh volebného poriadku 32. zasadnutia VZ UNITOP SR. 
Na základe návrhu zástupcu ŠKP Bratislava p. Buriana sa Volebný poriadok doplnil 
o bod č.8, v nasledovnom znení: „Do funkcie prezidenta UNITOP SR a za člena 
Rady UNITOP SR môže byť zvolený len ten kandidát, ktorý získa nadpolovičnú 
väčšinu prítomných delegátov“ (výsledok hlasovania za doplnenie bodu č. 8 :17 x za, 
1 x proti, 2 x zdržali sa hlasovania) 
Delegáti predložený návrh Volebného poriadku 32. zasadnutia VZ s uvedeným 
doplnením schválili. (18 x za, 1 x proti, 1 x zdržal sa hlasovania) 
 
 
K bodu 9. – Návrh kandidátky prezidenta a členov Rady UNITOP SR na ďalšie 
volebné obdobie 

 
p. Filan predniesol návrh kandidátky do funkcie prezidenta UNITOP SR a 

členov Rady na ďalšie  volebné obdobie. Na funkciu prezidenta UNITOP SR 
kandidoval 1 kandidát: p. Stanislav Zátorsky, za členov Rady UNITOP SR 
kandidovali: pp. Pavol France, Martin Stanovský, Štefan Králik, Marek Melko, Ján 
Holiga, Marek Penziviater a Martin Smolka.  
 
 
K bodu 10. - Voľba prezidenta a členov Rady UNITOP SR na ďalšie volebné obdobie 

 
Voľba prezidenta a  členov Rady UNITOP SR na ďalšie volebné obdobie 

prebehla v zmysle schváleného Volebného poriadku tajným hlasovaním bez 
problémov. Výsledky volieb oznámil predseda  volebnej komisie p. Burian 
s nasledovnými výsledkami: 
Volieb sa zúčastnilo 20 delegátov športových klubov polície s hlasom rozhodujúcim. 
 
Do funkcie prezidenta UNITOP SR bol zvolený p. Stanislav Zátorsky s počtom 20 
hlasov.  
 
Za členov Rady UNITOP SR boli v 1. kole zvolení: 
Štefan Králik  - 18 hlasov 
Martin Smolka       - 17 hlasov 
Martin Stanovský  - 17 hlasov 
Pavol France  - 16 hlasov 
Marek Melko  - 13 hlasov 
 
 
K bodu 11. – Diskusia 



 
V diskusii sa delegáti vo svojich príspevkoch zaoberali hlavne nasledovnou 

problematikou: 
 
p. Debnárik  – informoval o pripravovanej novele Zákonu o športe s účinnosťou od 
1.januára 2023, ktorý sa existenčne dotýka klubov – zrušenie dotácie z rozpočtovej 
kapitoly MV SR pre ŠKP. Na základe uvedeného kluby spoločnými silami 
naformulovali do uznesenia nasledovné stanovisko: 
„Valné zhromaždenie UNITOP SR vyjadruje nesúhlas s navrhovanou novelou 
Zákona o športe z ktorej vyplýva zrušenie dotácií z rezortu MV SR pre ŠKP 
a UNITOP SR. Zároveň týmto žiadame vedenie MV SR pri rozporovom konaní 
chrániť záujmy a potreby ŠKP a UNITOP SR.“ 
 
 
K bodu 12. - správa návrhovej komisie – návrh uznesenia 
 

Predseda návrhovej komisie p. Jurkovič predložil návrh uznesenia z 32. 
zasadnutia VZ. Uznesenie z 32. zasadnutia VZ bolo delegátmi jednohlasne 
schválené. 
 
 
K bodu 13.- Ukončenie 
 
 p. Zátorsky ukončil 32. zasadnutie VZ a súčasne poďakoval  delegátom za ich 
účasť. 
 
Spracoval:        Správnosť overil: 
Ing. Juraj Filan        p. France 


