
 

Zápisnica z Mimoriadnej konferencie SZOŠ 

konaná dňa 6.mája 2017 v Jahodníku 
 
 

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny sa celkovo zúčastnilo: 

 z 25 pozvaných zástupcov klubov sa zúčastnilo  19 delegátov. 

 

Program Mimoriadnej konferencie SZOŠ: 

1.) Otvorenie  
2.) Voľba   

• pracovného predsedníctva 
• návrhovej komisie 
• mandátovej komisie 

3.) Schválenie zmien stanov SZOŠ 
4.) Diskusia  
5.) Záver 

 

 

1.) Otvorenie 

Konferenciu otvoril a úvodné slová predniesol predseda SZOŠ Juraj Nemec. Vysvetlil príčiny 
konania sa mimoriadnej konferencie. Je to hlavne na základe posúdenia súladu stanov s § 19 
až §23 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov Hlavným  
kontrolórom športu k Stanovám SZOŠ schválených 11. 6. 2016.  

Konferencie sa zúčastnilo z 25 pozvaných zástupcov klubov, 19 delegátova z toho 4 členovia 
predsedníctva SZOŠ, ktorí zastupovali svoje kluby a generálny sekretár SZOŠ. Spolu 19 
delegátov  s hlasom rozhodujúcim. Konferencia bola uznášania schopná. Na schválenie je 
potrebných 10 hlasov (nadpolovičná väčšina). 

 

2.) Voľba 

Pracovné predsedníctvo:  Juraj Nemec predsedajúci,   Juraj Prékop  
Zapisovateľ:   Milan Mazúr   
Overovateľ zápisnice:   Július Porubský 
Skrutátori:   Zdenko Roháč, Marian Mikluš, 

 
Návrhová komisia:  Ján Furucz, Jaroslav Kolár, Darina Polónyiová,    
Mandátová komisia:  Milan Mazúr 
  
  
 
Programe konferencie sa nemenil.  
 



3.) Schválenie zmien stanov SZOŠ 
 
Slovo dostal Martin Václavík, ktorý sa spolu s Dušanom Hrnčiarom a Milanom Mazúrom 
podieľali na vypracovaní novelizovaných Stanov SZOŠ. Informoval o chronológii 
komunikácie s Hlavným kontrolórom športu a jeho právnym zástupcom. 
Delegátov konferencie postupne oboznamoval s jednotlivými bodmi v ktorých zmena nastala 
a hlavne vysvetľoval prečo tá daná zmena musí byť vykonaná.  
 
Výsledok hlasovania:  
   Členovia konferencie schválili zmeny stanov jednomyseľne,   
  19 hlasujúcich   za   19 
     proti    0 
      zdržali sa:   0 
 
 
4.) Diskusia 

J. Mižúr objasnil situáciu s uzatvorenou zmluvou s MŠVVaŠ, ktorá nám určuje presné 
 limity finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na činnosť národného 
 športového zväzu. Aj keď s týmito limitami Predsedníctvo SZOŠ nesúhlasí  
 musíme sa ich držať a aj ich dodržíme. 

 Ďalej informoval o súčasnom stave prebiehajúcich školských súťažiach 
 v orientačnom behu, kde k dnešnému dňu absolvovalo tieto súťaže na 
 okresných kolách 1476 žiakov a študentov. 

 
 
5.) Návrh uznesenia 
 
Predniesol predseda návrhovej komisie Ján Furucz  
Pripomienky k uzneseniu neboli vznesené, uznesenie bolo jednomyseľne schválené: 
      19 hlasujúcich   za   19 
         proti    0 
         zdržali sa:   0
  
 
(príloha č. 1: Uznesenie z mimoriadnej konferencie SZOŠ) 
(príloha č. 2 : Stanovy SZOŠ)  
 
6.) Záver 
 
Poďakovaním Juraja Nemca  všetkým zúčastneným za vecné jednanie bola mimoriadna 
konferencia ukončená. 
 
 

 

6. 5. 2017 Jahodník   zapisovateľ Milan Mazúr       ........................................... 

    overovateľ zápisnice Július Porubský  ............................ 


