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Zápisnica č. 4/2016 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 18. 10. 2016 v Bratislave 
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Prítomní: Juraj Nemec,  Andrej Patráš,  J. Mižúr,  Ján Furucz,  Milan Petrinec, Martin Václavík, 
Milan Mazúr 

Ospravedlnení:  Juraj Prekop 

 

 

Program: 1.  Kontrola plnenia uznesení 

2.  Informácia o hospodárení SZOŠ 

3.  Informácia o aplikácii zákona o športe v podmienkach SZOŠ 

    - žiadosť o príspevok uznanému športu v roku 2017 

    - stav naplnenia informačného systému v športe 

         4. Príprava volebnej Konferencie SZOŠ 

         5. Problematika OB 

             - kalendár pretekov 2017 

         6. Problematika PO 

             - správa z účasti na Majstrovstvách Európy a sveta v r.2016 

             - správa PO za rok 2016 

                              - Majstrovstvá Európy v PO 2018 

                              - PRE ETOC 2017 

         7. Rôzne 
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1. Kontrola uznesení predchádzajúcich zasadnutí  

 
uzn. 04/02/15 
 

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

                   v plnení 

T.30.09.2016 zodp.:  A. Patráš , T. Leštinský 
 

uzn. 09/04/15 
 

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

  T: 30.09.2016                                                                                                      zodp.:  V. Franko 
 

uzn. 05/01/16 
                                   

P SZOŠ ukladá  spracovať návrh školenia trénerov .                 v plnení 

  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 vedúci trénerov CTM 
musia zaslať aj výpis z registra trestov.   

             splnené 

  T:30.06.2016                                                                                                 zodp.:  M. Mazúr 
  
      uzn. 01/02/16 
                                    

P SZOŠ ukladá  generálnemu sekretárovi zaslať klubom výzvy na 
uhradenie členských poplatkov 

                  splnené  

        T: 30.05.2016                                                                                                 zodp.:  M. Mazúr 
  

      uzn. 02/03/16 
      T: 15.08.2016             

P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi pripraviť a zverejniť 
pokyny pre organizátorov školských súťaží 2016/17 

                                                                            zodp.:  M. Mazúr 

               V plnení    

  
  

 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

− J. Mižúr  informoval o stave hospodárenia na štátnom a bežnom účte k 30.09.2016. 

− Informoval o vykonaných platbách, ktoré prebehli podľa plánu. 

 

uzn. 01/04/16 
                                   

P SZOŠ pridelilo 200 EUR na podúčet PO                  

  T: 30.10.2016                                                                                                 zodp.:  M. Mazúr 
 

3. Informácia o aplikácii zákona o športe v podmienkach SZOŠ 

     Generálny sekretár SZOŠ informoval o detailoch aplikácie zákona o športe v SZOŠ. SZOŠ 
je uznaným športom pre rok 2017, čo mu umožňuje čerpať dotácie zo štátneho rozpočtu. 
Informoval o naplnení informačného systému v športe.  

     Predsedníctvo SZOŠ ďakuje všetkým členom, ktorí aktívne prispeli k naplneniu povinnosti 
vyplývajúcej z nového zákona o športe. 
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uzn. 02/04/16 
                                   

Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen. sekretárovi poslať výzvu 
klubom, ktoré nesplnili podmienku registrácie minimálne 5 
členov, aby tieto údaje doplnili do 30. 10. 2016.  

                 

  T: 20.11.2016                                                                               zodp.:  M. Mazúr 

  

uzn. 03/04/16 
                                   

Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zverejniť počet 
registrovaných členov v jednotlivých kluboch/oddieloch 
(registrovaných podľa čl.12 registračného poriadku) a tým aj 
kľúč počtu delegátov na konferenciu SZOŠ.. 

                 

  T: 20.11.2016                                                                               zodp.:  M. Mazúr 

 

uzn. 04/04/16 
                                   

Predsedníctvo SZOŠ schválilo odmenu 500 EUR gen. sekretárovi 
za spracovanie novej dokumentácie vyplývajúcej z nového zákona 
o športe a za naplnenie informačného systému v športe. 

                 

  

 

uzn. 05/04/16 
                                   

Predsedníctvo schválilo dotáciu 200 EUR pre klub ZMT.     

 

                 

  

        

uzn. 06/04/16 
                                   

P SZOŠ ukladá predložiť aktualizovaný zoznam trénerských 
licencií 

                 

  T: 30.11.2016                                                                               zodp.:  P. Májová, M.Václavík 

 

uzn. 07/04/16 
                                   

P SZOŠ ukladá pripraviť návrh na uzatvorenie zmluvu 
o spolupráci pri školení trénerov s vybranou vysokou školou 

                 

  T: 30.11.2016                                                                              zodp.:  P.Májová, M. Václavík 

 

uzn. 08/04/16 
                                   

P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi objednať bezpečnostný projekt 
k ochrane osobných údajov 

                 

  T: 30.11.2016                                                                                                 zodp.:  M. Mazúr 

 

4. Príprava volebnej Konferencie SZOŠ 

 

uzn. 09/04/16 
  

Predsedníctvo SZOŠ ukladá predsedom komisií a sekcií 
vypracovať správy o činnosti. 

                 

  T: 30.10.2016                                                                               zodp.:  členovia sekcii a komisii 

5. Problematika OB 

A. Patráš informoval o predbežnom kalendári pretekov pre rok 2017 

Predsedníctvo SZOŠ navrhlo zapracovať projekt WOD do krajských kôl školských súťaží 
rovnako ako v roku 2016. 
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6. Problematika PO 

J. Furucz informoval o stave príprav ME v PO 2018 

 

7. Rôzne 

• J. Nemec, v zastúpení V. Franka, informoval o sezóne LOB 2016/17. Jasný je plánovaný 
termín pretekov na Skalke 18. - 19. 2. 2017, ostatné preteky budú hlavne vecou 
poveternostných podmienok. Z reprezentačných akcií sa predbežne počíta len s účasťou 
na ME a MSJ vo Fínsku. 

uzn. 10/04/16 
                                   

Predsedníctvo schvaľuje nomináciu na ME v LOB a MSJ vo 
Fínsku. Pretekári M. Bialeková, J. Dekrét. Vedúci J. Nemec, 
P. Čermák. Ubytovanie a štartovné na náklady zväzu, ostatne 
na náklady klubu. 

                 

  

 

• Patráš informoval o stave príprav na EYOC 2017. 

• Predsedníctvo SZOŠ schválilo za delegáta na valné zhromaždenie SOV J. Mižúra. 

• Predsedníctvo SZOŠ schválilo za kandidáta do dozornej rady SOV J.Mižúra. 

• Predsedníctvo SZOŠ schválilo za delegátov SZOŠ na valné zhromaždenie KŠZ J. Mižúra 
a M. Mazúra.  

• Predsedníctvo navrhlo J. Furucza do ankety o najúspešnejšieho športovca roka 
v neolympijských športoch. 

 

 

 
Zapísal: Milan Mazúr 
18.10. 2016 v Bratislave 


