
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 

 

Zápisnica č. 03/2015 

 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 18.7.2015 vo Veľkom Revišti 

Prítomní:  Juraj Nemec,  Ján Mižúr,  Andrej Patráš, Milan Petrinec, Ján Furucz, Martin Václavík – 
predsedníctvo SZOŠ,   

                  Juraj Prékop – za revíznu komisiu 

                  Milan Mazúr - gen. sekretár, 

 

Neprítomný: 

 

Prizvaní: 

 

Program: 

 

1.  Kontrola plnenia uznesení 

2.  Informácia o hospodárení SZOŠ 

3.  Aktuálne problémy hnutia 

4.  Rôzne 
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1. Kontrola uznesení predchádzajúcich zasadnutí s termínom plnenia k 18. 07. 2015. 

 
 

uzn. 05/01/14 P SZOŠ ukladá MetKo pripraviť dokumenty k žiadosti SZOŠ 
o akreditáciu postupne pre  odbornosti T1, T2, R1, R2, R3. 

- v plnení 
 

T.: 31.5. 2014 zodp.:  P. Májová, M. Mazúr 
 
 

uzn. 01/02/15 P SZOŠ  ukladá generálnemu sekretárovi kontaktovať 
reprezentačného trénera OC Šurgana a klub Vazka s výzvou na 
zaplatenie príspevku za SP v OC v Maďarsku za pretekára Chrappu. 

- v plnení  
 

T.: .5. 7. 2015 gen. sekretár 
 
 

uzn. 02/02/15 P SZOŠ ukladá disciplinárnej komisii konať v prípade návrhu 
predsedu oddielu OB TJ Rapid Bratislava. 

- v plnení 
 

T.: 31. 8. 2015 zodp.: A. Patráš 
 
 

uzn. 03/02/15 Predsedníctvo SZOŠ žiada Mapovú komisiu SZOŠ  
o vytvorenie vzorovej zmluvy, ktorá bude uzatváraná medzi 
kartografom a klubom. 

- v plnení 
 

T.: 30.08. 2015 zodp.: T.  Leštinský 
 
 

uzn. 04/02/15 Predsedníctvo SZOŠ žiada Mapovú komisiu SZOŠ 
o vypracovanie návrhu k problematike prideľovania priestorov, 
prideľovania čísel, archivácie máp. 

- v plnení 
 

T.: 30.08. 2015 zodp.:  Patráš, Leštinský 
 
 

uzn. 05/02/15 Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen. sekretárovi aby požiadal 
Kobru Bratislava o podanie informácii o pripravovanom 
podujatí Olympijský festival detí a mládeže Slovenska 2015. 

 - splnené 

T.: 10.07. 2015 zodp.:  gen. sekretár:  
 
 

uzn. 06/02/15 Predsedníctvo SZOŠ  ukladá generálnemu sekretárovi zabezpečiť 
nákup 100 ks čipov a 1ks tunelového stanu. 

- v plnení 
 

T.: 31.10. 2015 Zodp.:  gen. sekretár 
 
 

uzn. 07/02/15 Predsedníctvo SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi zaslať list na 
MŠVVaŠ SR so žiadosťou o prehodnotenie zaradenia školských 
súťaží v OB z B do A kategórie. 

- splnené 
 

T.: 1.7. 2015 Zodp.:  gen. sekretár 
 
 

uzn. 08/02/15 Predsedníctvo ukladá generálnemu sekretárovi osloviť ATU Košice 
ohľadne organizácie Školských majstrovstiev SR pre rok 2016 

- splnené 
 

T.: 10.7. 2015 Zodp.:  gen. sekretár 
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2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

 J. Mižúr informoval o stave  hospodárenia na štátnom účte a bežnom účte k  30. 6. 2015. 

 Informoval o vykonaných a plánovaných výdavkov na svetové a európske súťaže. 

 Postupne prichádzajú na bežný účet financie od daňových úradov ktoré boli poukázané od darcov 
2% z daní r. 2014.   

    

3. Aktuálne problémy hnutia 

 Predsedníctvo SZOŠ  vyjadrilo poďakovanie 1. Slovenskej výprave v PO  na Majstrovstvách sveta 
v presnej orientácii 2015 v Chorvátsku za vzornú reprezentáciu a zvlášť J. Furuczovi za získanie 
striebornej medaile na Majstrovstvách sveta v presnej orientácii 2015 v kategórii TempO. 

 M. Václavík informoval o aktuálnom stave k školeniu učiteľov, kde pri predbežnom zisťovaní 
záujmu o školenie bol vyjadrený  záujem  zo strany učiteľov ale keď už sa majú prihlásiť tak 
nemajú čas vzhľadom na ich momentálne pracovné vyťaženie. Napr. v Nitrianskom kraji prejavilo 
12 učiteľov záujem ale ani jeden sa do systému neprihlásil. V tejto súvislosti pripraví M: Václavík  
výzvu, ktorá bude rozoslaná na kluby.  

 Predsedníctvo SZOŠ prerokovalo  pridelenie organizátorovi H2O Banská Bystrica  príspevok za 
technické zabezpečenie Veľkej ceny Slovenska 2015.  

 

uzn. 01/03/15 P SZOŠ  schvaľuje príspevok 1500, EUR na zabezpečenie Veľkej ceny 
Slovenska 2015 

 
 

  

4. Rôzne 

 V súvislosti s rekonštrukciou Domu športu informoval M. Mazúr o pripravovanom sťahovaní  
kancelárie SZOŠ, termín ešte nie je známy ale bude potrebné veľa dokumentov likvidovať alebo 
dočasne niekde uskladniť. Na uskladnenie metodických materiálov ponúkol A. Patráš skladové 
priestory jeho firmy v Bratislave.  Administratívne dokumenty pred skartáciou skontroluje Revízna 
komisia SZOŠ. 

   

 

 
Zapísal: M. Mazúr   

 

Najbližšie zasadnutie sa plánuje koncom septembra  2015  


