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Zápisnica č. 04/2015 
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Prítomní: Juraj Nemec, Ján Mižúr, Andrej Patráš, Milan Petrinec, Ján Furucz, Martin Václavík – 
predsedníctvo SZOŠ,  Milan Mazúr - gen. sekretár, 

 

Neprítomní: ospravedlnil sa Juraj prekop 

 

 

 

Program: 1.  Kontrola plnenia uznesení 

2.  Informácia o hospodárení SZOŠ 

3.  Príprava konferencie SZOŠ 

4.  Problematika OB 

    - stav prípravy súťaží v OB pre rok 2016 

    - otvorene majstrovstvá SR / medzinárodné majstrovstvá SR v OB 

5.  Problematika OC 

6.  Problematika LOB 

7.  Problematika PO 

- informácia o ME v PO 2018 

- kalendár PO 2016 

8.  Rôzne 

- Informácia z porady neolympijských športov združených v KŠZ 
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1. Kontrola uznesení predchádzajúcich zasadnutí s termínom plnenia k 28.09.2015. 

 
uzn. 05/01/14 
 

P SZOŠ ukladá pripraviť dokumenty k žiadosti SZOŠ 
o akreditáciu postupne pre odbornosti T1,T2,R1,R2,R3. - v plnení 

T: 30.11.2015 zodp.:  P.Májová, M.Mazúr 
 
 

uzn. 01/04/15 
 

P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi vystaviť nové preukazy 
všetkým trénerom z aktuálneho zoznamu SZOŠ. 

 

T.: 30.11.2015 zodp.:  M. Mazúr 
 
 

uzn. 02/04/15 
 

P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi vyžiadať stanovisko 
MetKo k uzn.05/01/14. 

-  v plnení 

T.: 30.11.2015 zodp.:  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. 

- Splnené, 
uhradené 

T.: 05.07.2015 zodp.:  M. Mazúr 
 
 

uzn. 02/02/15 
 

P SZOŠ ukladá disciplinárnej komisii konať v prípade návrhu 
predsedu oddielu Ob TJ Rapid Bratislava. 

- splnené 

T.: 31.08.2015 zodp.:  A.Patráš 
 

Disciplinárna komisia tento prípad prerokovala, výsledkom je napomenutie Martina Bednárika. 
 
 

uzn. 03/02/15 
 

P SZOŠ žiada mapovú komisiu SZOŠ o vytvorenie vzorovej 
zmluvy, ktorá bude uzatváraná medzi kartografom a klubom. 

- splnené 

T.: 30.08.2015 zodp.:  T.Leštinský 
 

Mapová komisia dodala vzorovú zmluvu, po právnom posúdení bude zverejnená a odoslaná 
na kluby. 

 

uzn. 04/02/15 
 

P SZOŠ žiada Mapovú komisiu SZOŠ o vypracovanie návrhu k 
problematike prideľovania čísel, archivácie máp. 

- v plnení 

T.30.11.2015 zodp.:  A.Patráš , T.Leštinský 

 

uzn. 06/02/15 
 

P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi zabezpečiť nákup 
100 ks čipov a 1ks tunelového stanu. 

- v plnení 

T.: 30.11.2015 zodp.:  M. Mazúr 
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2. Informácia o hospodárení SZOŠ. 

� J. Mižúr informoval o stave  hospodárenia na štátnom účte a bežnom účte k  31. 8. 2015. 
� Informoval o vykonaných platbách, ktoré prebehli všetky podľa plánu. 
� Rozbehlo sa financovanie CTM. 
 

    

 3. Príprava konferencie SZOŠ 
  
Navrhovaný termín konferencie je 28-29.11.2015. Bude zverejnený po prerokovaní technického 
zabezpečenia s J. Prekopom. 
 

 uzn. 03/04/15 
 

P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi vyžiadať správy 
CTM a dorasteneckých výberov. Plány a správy činností. 

 

T: 15.10.2015 zodp.:  M. Mazúr 

  

uzn. 04/04/15 
 

P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi vytvoriť pozvánku a 
rozposlať jednotlivým klubom. 

 

T: 20.10.2015 zodp.:  M. Mazúr 

 

 4. Problematika OB 

� Predsedníctvo diskutovalo o reprezentačných výjazdoch v OB v roku 2015. 

� Do súčasnej doby nebolo predložená žiadna správa z vrcholových podujatí.   

uzn. 05/04/15 
 

P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi vyžiadať správy 
z vrcholových podujatí od vedúcich výprav, MS v OB, JMS 
v OB. 

 

T.: 30.10.2015 zodp.:  M. Mazúr 
 

� M. Petrinec informoval o stave predbežného kalendára pretekov pre rok 2016. 

� Predsedníctvo prerokovalo žiadosť ŠK Sandberg o udelenie štatútu Medzinárodné MSR v OB 
šprint v roku 2015. 

uzn. 06/04/15 
 

P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi oboznámiť ŠK 
Sanberg o neudelení výnimky a štatútu Medzinárodné MSR v 
OB v šprinte. 

 

T.: 05.10.2015 zodp.:  M. Mazúr 
 

5. Problematika  OC 

  

uzn. 07/04/15 
 

P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi vyžiadať správy z 
jednotlivých tréningových akcií a MS v OC od vedúcich 
výprav. 

 

T: 30.10.2015 zodp.:  M. Mazúr 
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Predsedníctvo sa zhodlo v názore, že je nutné a potrebné, aby sekcia OC našla riešenie 
a v krátkej dobe našla svojho zástupcu. Bez predsedu sekcie nie je možné ďalšie fungovanie 
sekcie. 

6. Problematika LOB 

  

uzn. 08/04/15 
 

P SZOŠ ukladá predsedovi sekcie LOB vytvoriť nominačné 
kritériá pre AMS v LOB. 

 

T: 30.10.2015 zodp.: V.Franko 

  

uzn. 09/04/15 
 

P SZOŠ ukladá predsedovi sekcie LOB upraviť súťažný 
poriadok. 

 

T: 30.10.2015 zodp.:  V.Franko 
 

7. Problematika PO 

�   J. Furucz informoval o prípravách Európskeho pohára v PO v roku 2016. 

�   Predpokladá sa cca 4-5 kôl Slovenského pohára v roku 2016. 

�   Sekcia PO uvažuje sa o prihlásení na organizáciu  ME  v PO 2018. 

 

8. Rôzne  

M. Václavík informoval o vzdelávaní učiteľov, kde uviedol že k 15. 10. 2015 musia byť ukončené 

všetky vzdelávania, ktoré sú financované z európskych fondov. Čo bude potom zatiaľ nikto nevie. 

Jediný kurz, ktorý sa dá ešte do tej doby uskutočniť sú Košice. Termín 9.- 11. 10. 2015 v priestoroch 

MPC Košice.  Zatiaľ  je prihlásených 39 záujemcov z Michaloviec, Bardejova a Košíc. Po lektorskej 

stránke to zabezpečí M. Václavík , J. Polák, J. Slámová. 

     

 uzn. 10/04/15 
 

P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi pripraviť formálne 
doklady pre registráciu 2% dane a na MŠVVaŠ SR pre 
výzvy. 

 

T: 30.11.2015 zodp.:  M. Mazúr 

 

� J. Mižúr informoval o porade neolympijských športov. 

� M. Mazúr informoval o výstave neolympijských športov v Trenčíne  5.12.2015. 

� SZOŠ navrhne J. Furucza na ocenenie na hore uvedenej výstave. 

� J. Mižur informoval o O-campe v Tesároch, ktorý bol zameraný hlavne pre deti.  

 

 
Zapísal: Milan Mazúr 

Najbližšie zasadnutie bude 28.11. 2015 vo Zvolene 


