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Zápisnica č. 1/2018 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 05. 02. 2018 v Banskej Bystrici 
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Prítomní: Juraj Nemec,  Andrej Patráš,  Ján Mižúr,  Ján Furucz, Martin Václavík, Milan Mazúr, 
Juraj Prékop 

Ospravedlnený:  M. Petrinec 

 

Program: 1.  Kontrola plnenia uznesení 

2.  Informácia o hospodárení SZOŠ 

-   prerozdelenie poskytnutého príspevku uznanému športu zo štátneho rozpočtu pre     

    oblasť športu v roku 2018 

3.  Problematika PO 

-   informácia o stave organizácie a prípravy ME v PO 2018 

4. Problematika LOB 

                          5. Školské športové súťaže 

                          6. Rôzne 

 

1. Kontrola uznesení predchádzajúcich zasadnutí  

 

uzn. 08/04/16 
                                   

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

                 v plnení          

  T: 15.12.2017                                  zodp.:  M. Mazúr 
 

uzn. 05/01/16 
                                   

P SZOŠ ukladá  spracovať návrh školenia trénerov.                 splnené 

  T: 15.12.2017                                                               zodp.:  P. Májová, M. Václavík 

uzn. 07/03/17 
                                   

P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi spracovať zoznam 
zverejňovaných údajov 

v plnení 

  T: 31.10.2017                                                                zodp.:  M. Mazúr, M. Václavík 
 

  
uzn. 01/04/17 
                                   

P SZOŠ ukladá  M. Václavíkovi predložiť zoznam navrhovaných 
školiteľov T1-T3.  

zrušené 

  T: 15.12.2017                                                               zodp.:  M. Václavík 
 
 

uzn. 01/01/18 
                                   

P SZOŠ ukladá  generálnemu sekretárovi zverejniť výzvu k prihláseniu 
sa potencionálnych adeptov na školenie trénerských licencií 1,2,3. 
Zverejniť zoznam platných trénerských licencií. 

 

  T: 29.03.2018                                                               zodp.:  M. Mazúr 
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2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

J. Mižúr  informoval o stave hospodárenia na štátnom a bežnom účte k 31.12.2017 pozri prílohu.  

J. Mižúr a M. Mazúr informovali o situácii v pridelenom  príspevku uznanému športu zo štátneho 
rozpočtu. 

Príspevok štátu: 65107,- eur 

- Min 15% určené pre kluby  na mládež do 23r. – 10440,- eur (60,- eur na osobu) 

- Max 15% určené na prevádzku sekretariátu – 9766,- eur (mzda + odvody) 

- 16000,- eur na mládež (CTM-7000,- eur (západ-2835,- eur, stred-1715,-eur, východ-2450,- eur), 
preventívne prehliadky, sústredenia) 

- 18000,- eur reprezentácie (OB-10170,- eur; PO-5040,- eur; OC-2340,-eur; LOB-450,-eru) 

- 10901,- eur  iné náklady (IOF poplatky, členské poplatky)  

 

Z dôvodu zníženého objemu štátnych prostriedkov oproti roku 2017, bolo rozhodnuté o potrebe úhrady 
cestovných nákladov na medzinárodné podujatia zo strany pretekárov. 

 

uzn. 02/01/18 
                                   

P SZOŠ ukladá  generálnemu sekretárovi zaslať podklady klubom na 
úhradu členských poplatkov.  

 

  T: 29.03.2018                                                               zodp.:  M. Mazúr 

P SZOŠ skonštatovalo, že príjmy zväzu nepostačujú na pokrytie bežných výdavkov, ktoré nie je možné 
financovať zo štátnych prostriedkov.  

P SZOŠ konštatuje, že do 31.7. sa bude musieť konať mimoriadna konferencia na schválenie výročnej 
správy a správy audítora. 

 

3. Problematika PO 

J. Furucz informoval o prípravách ME v PO 2018. 

 

4. Problematika OB 

A. Patráš informoval o úpravách v kalendári pre rok 2018 

 

5.Problematika LOB 

J. Nemec informoval o pripravovaných pretekoch v sezóne 2018 
 
 
6.Školské športové súťaže 
 
23.5 sa budú konať krajské kolá školských súťaží v spojení s WOD 2018. 
 
 
 
Zapísal: Milan Mazúr 
05.02. 2018 v Banskej Bystrici 


