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Zápisnica č. 01/2016 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 29. 01. 2016 v Bratislave 
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Prítomní: Juraj Nemec, Ján Mižúr, Andrej Patráš, Milan Petrinec, Ján Furucz, Martin Václavík,  
Juraj Prékop, Milan Mazúr. Hosť: Juraj Opršal 

 

 

Program: 1.  Kontrola plnenia uznesení 

2.  Informácia o hospodárení SZOŠ 

3.  Informácia o pracovnom stretnutí na MŠVVaŠ SR k zákonu č.440/2015 o športe 

a jeho dopad na SZOŠ 

        4. Problematika OB 

        5. Problematika OC 

        6. Problematika LOB 

        7. Problematika PO 

        8. Školské športové súťaže v OB v šk. r. 2015/16 , medzinárodný deň OB 

        9. Rôzne 
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1. Kontrola uznesení predchádzajúcich zasadnutí  

 
uzn. 05/01/14 
 

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

                zrušené 

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. 

v plnení 

T.: 30.11.2015                                                                                                         zodp.:  M. Mazúr 
 
 

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. 09/04/15 
 

P SZOŠ ukladá predsedovi sekcie LOB upraviť súťažný poriadok.                   v plnení 

T: 30.10.2015                                                                                                      zodp.:  V. Franko 
 

 uzn. 10/04/15 
 

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

                    splnené 

T: 30.11.2015                                                                                                                  zodp.:  M. Mazúr 
 

uzn. 01/01/16 
 

P SZOŠ ukladá marketingovej komisii zverejniť informáciu, že pre 
rok 2016 SZOŠ nie je príjemcom 2% dane, odporúča svojim 
členom venovať 2% príslušným klubom  

                    

T: 15.02.2016                                                                                                     zodp.:  A. Patráš 
 
Uzn. 01/05/15 
 

P SZOŠ schvaľuje dotácie ako príspevok  na prípravu týchto 
pretekárov: 

T. Šmelíková   RBA 300,- eur, 
J. Dekrét              EBB 150,- eur,          

PSZOŠ ukladá previesť finančné prostriedky na účty príslušným 
klubom. 

  v plnení 

T: 31.12.2015 zodp.:  M. Mazúr 
 
Uzn. 03/05/15 
 

P SZOŠ schvaľuje dotáciu 500,- eur, TJ Slávia Farmaceut 
Bratislava PSZOŠ ukladá previesť finančné prostriedky na účet 
klubu. 

  v plnení 

T: 31.12.2015 zodp.:  M. Mazúr 
 
 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

− J.Mižúr informoval o stave hospodárenia na štátnom a bežnom účte 31.12.2015. 

− Informoval o vykonaných platbách, ktoré prebehli podľa plánu. 

− Pri vyúčtovaní niektorých akcii CTM za rok 2015 nebolo možné preplatiť, pretože nesplňovali 
náležitosti k vyúčtovaniu, 
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− Členské poplatky za rok 2015 boli kompletne uhradené. 

− Predsedníctvo SZOŠ schválilo návrh na vydanie publikácie „Mapový kľúč“ a následnú distribúciu 
na kluby. 

− Predsedníctvo sa zaoberalo prerozdeľovaním štátnej dotácie z MŠVVaŠ SR na rok 2016, ktorá 
bude vo výške 50 900 EUR. 

− Finančná odmena pre športovcov z MŠVVaŠ SR za výsledky dosiahnuté v roku 2015 a pre 
trénerov mládeže, ktorí sa rozhodujúcou mierou podieľali na príprave juniorských športovcov, 
úspešných v roku 2015 boli pridelené takto: 

• 200 eur Cully Andrej 
• 840 eur Furucz Ján 
• 330 eur Bielik Viktor 
 

− Finančná odmena z MŠVVaŠ SR trénerovi mládeže za celoživotnú prácu bola pridelená: 

• 500 eur Eliáš Michal 
 
 

uzn. 02/01/16 
 

P SZOŠ schvaľuje prerozdelenie  štátnej dotácie z MŠVVaŠ SR 
takto: 

- 9000 eur na zabezpečenie fungovania sekretariátu, 
- 1530 eur IOF poplatky, 
- 1500 eur na zabezpečenie podujatia Veľká cena Slovenska, 
- 15000 eur na všetky druhy reprezentácie, 
- 3600 eur – príprava dorast, 
- 4000 eur – zabezpečenie výjazdu na MED, 
- 1000 eur – príprava školských  máp, 
- 9000 eur na CTM. 

                    

  

 

3. Informácia o pracovnom stretnutí na MŠVVaŠ SR k zákonu č.440/2015 o športe a jeho 
dopad na SZOŠ 

− Milan Mazúr informoval o novom zákone o športe a jeho dopade na SZOŠ a kluby. Predsedníctvo 
podrobne prerokovalo všetky povinnosti, ktoré z tohto zákona zväzu vyplývajú. 

 

uzn. 03/01/16 
                                    

P SZOŠ ukladá Marketingovej komisii a generálnemu sekretárovi 
poslať výzvu na kluby o zaslanie informácii o členoch s návratkou 
do 15.3.2016. 

  

T: 15.02.2016                                                                                        zodp.:  A. Patráš, M. Mazúr 

− Predsedníctvo SZOŠ navrhlo komisiu na prípravu potrebných úprav stanov v súvislosti s novým 
zákonom o športe v zložení: Mazúr, Václavík, Hrnčiar. Termín ukončenia úprav by mal byť 
30.4.2016. 

− Predsedníctvo navrhlo termín mimoriadnej konferencie na 11. 6. 2016 v Žiline. 
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uzn. 04/01/16 
                                    

P SZOŠ ukladá  generálnemu sekretárovi pripraviť vzorovú 
zmluvu s talentovanou mládežou.  

  

T: 30.03.2016                                                                              zodp.:  E. Hlaváčiková, M. Mazúr 

 

uzn. 05/01/16 
                                    

P SZOŠ ukladá  spracovať návrh školenia trénerov .    

T: 30.06.2016                                                                              zodp.:  P. Májová, M. Václavík 

 

uzn. 06/01/16 
                                   

P SZOŠ ukladá  generálnemu sekretárovi zaslať výzvu na 
športových odborníkov o zaslanie čestného vyhlásenia 
o bezúhonnosti. Tréneri reprezentácie a CTM musia zaslať aj 
výpis z registra trestov.   

  

T: 28.02.2016                                                                                                 zodp.:  M. Mazúr 
 

4. Problematika OB 

− M. Petrinec informoval o nových vykonávacích predpisoch, súťažnom poriadku a kalendári v OB 
pre rok 2016.  

− Predsedníctvo SZOŠ sa za oberalo novým reprezentačným trénerom  dorastu. 

 

uzn. 07/01/16 
                                    

P SZOŠ schvaľuje Ondreja Pijáka za reprezentačného trénera 
dorastu s účinnosťou od 1.2.2016. 

  

  

 

uzn. 08/01/16 
                                    

P SZOŠ schvaľuje úhradu zálohovej platby na MS v OB a ukladá 
GS SZOŠ zrealizovať platbu na účet organizátora MS v OB. 

  

T: 03.02.2016                                                                                                 zodp.:  M. Mazúr 

 

5. Problematika OC 

− J. Opršal informoval o kalendári OC pre rok 2016. 

− Informoval o zrušení licencií v OC z dôvodu nízkeho počtu pretekárov. 

− Informoval o vytvorení nových vykonávacích predpisov. 

 

6. Problematika LOB 

− J. Nemec informoval o pôsobení slovenských pretekárov na SP v LOB. 

− Informoval o príprave na AMS v LOB, zúčastnia sa pretekári Mihálová, Franko ml, vedúci 
výpravy Franko st.. 

− Informoval o príprave na ME a MED, zúčastnia sa pretekári ME Bialeková, MED Dekrét, vedúci 
Nemec. 
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7. Problematika PO 

− Predsedníctvo SZOŠ sa zaoberalo predbežnou nomináciou na ETOC 2016.  

uzn. 09/01/16 
                                   

P SZOŠ schvaľuje schválilo predbežnú nomináciu na ETOC 2016 
Priama nominácia: 
Kategória OPEN – Ján Furucz, Dušan Furucz, Marián Mikluš 
pre disciplíny PreO, TempO, štafety, 
Kategória PARA  - Silvia Petruchová pre disciplínu PreO a ako náhradníčka pre 
disciplínu TempO, 
Ostatní pretekári: 
Kategória OPEN – Miklušová Tereza, Mižúr Šimon pre disciplíny PreO, TempO, 
štafety, 
Miklušová Tamara pre disciplínu PreO, TempO a náhradníčka na štafety, 
Bukovác Pavol pre disciplínu TempO, štafety a ako náhradník pre disciplínu PreO, 
Realizačný tím: Dušan Furucz. 

  

  

 

8. Školské športové súťaže v OB v šk. r. 2015/16, medzinárodný deň OB 

− Marketingová komisia navrhla, aby sa SZOŠ zapojilo k výzve IOF a pridalo sa k pokusu 
o Guinessov rekord v počte športujúcej orientačnej mládeže v jeden deň na celom svete. Termín je 
11.5.2016 a pokiaľ to bude možné, tak jednotlivé kraje urobia krajské kolo školských súťaží 
v tomto dátume.  

− Predsedníctvo SZOŠ navrhuje organizáciu kvalifikácie na MS ISF 15. októbra 2016 na Dreveníku 
ako súčasť Slovenského rebríčka jednotlivcov. Možnosti prerokuje s usporiadateľmi generálny 
sekretár SZOŠ. 

− Predpokladaný rozpočet na všetky školské akcie v roku 2016 je 8500 eur. Tieto prostriedky budú 
použité na MSR školskej mládeže, ale potenciálne aj na všetky ostatné školské akcie – prostriedky 
budú klubom alebo iným subjektom pridelené na základe posúdenia ich písomnej žiadosti. 

 

uzn. 10/01/16 
                                    

P SZOŠ ukladá  generálnemu sekretárovi zaslať klubom 
informáciu o možnosti žiadať o finančnú podporu pri organizovaní 
školských súťaží. 

  

T: 15.02.2016                                                                                                 zodp.:  M. Mazúr 

 

Zapísal: Milan Mazúr 

 29.01. 2016 v Bratislave 


