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Zápisnica č. 5/2018 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 17. 12. 2018 v Bratislave 
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Prítomní: Andrej Patráš,  Radoslav Jonáš, Ján Mižúr,  M. Petrinec, Martin Václavík, Milan 
Mazúr, Juraj Nemec 

 

Program: 1.  Kontrola plnenia uznesení 

2.  Informácia o hospodárení SZOŠ 

                          3. 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. 07/03/17 
                                   

P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi spracovať zoznam 
zverejňovaných údajov 

priebežne v plnení 

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

uzn. 02/02/18 P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi skartovať účtovné doklady                         v plnení 
staršie ako rok 2008 v súlade s platnou legislatívou 

T: 30. 9. 2018        zodp.: M. Mazúr 

          

2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

J. Mižúr  informoval o stave hospodárenia na štátnom a bežnom účte k 31. 11. 2018, písomný podklad 
dostali všetci členovia predsedníctva s pozvánkou.  

Účet "Top team" - všetky prostriedky sú zúčtované. "Štátny účet" - stanovené percento na fungovanie 
sekretariátu nepostačuje na pokrytie mzdy sekretára a prenájmu miestnosti. V položkách reprezentácia a 
príspevky klubom na mládež do 23 rokov sú prostriedky vyúčtované. Položky mládež a iné sú ešte 
otvorené. Doúčtovať je potrebné cca 2000 EUR, doklady sú k dispozícii. Bežný účet - predpoklad 
dosiahnutia vyrovnaného hospodárenia za rok 2018. 

Marketingová komisia pripraví podklady pre systém zasielania dobrovoľných príspevkov na činnosť 
zväzu. 

uzn. 01/05/18 P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi preúčtovať 4,04 EUR z bežného účtu na "štátny 
účet" na krytie prekročenia limitu na prevádzku zväzu. 

T: 31. 12. 2018        zodp.: M. Mazúr 

 

uzn. 02/05/18 P SZOŠ stanovuje výšku osobných kont na rok 2019 nasledovne - Šurgan 1000 EUR, 
Wallner, Patráš I., Furucz J., ekonomické služby 500 EUR, generálny sekretár 2400 EUR. 

T:  2019                     zodp.: M. Mazúr 

 

uzn. 03/05/18 P SZOŠ ukladá prizvať na zasadnutie, kde sa bude rozhodovať o alokácii rozpočtu, 
reprezentačných trénerov. 

T:  2019                     zodp.: M. Mazúr 

 

uzn. 04/05/18 P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi zaslať výzvy oddielom/klubom na úhradu členských 
poplatkov za rok 2019. 

T:  31. 1. 2019        zodp.: M. Mazúr 
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3. Rôzne 
 
Rekonštrukcia Domu športu - zväz obdŕžal predbežné podmienky prenájmu rekonštruovanej kancelárie v 
Dome športu. Mesačný prenájom malej kancelárie by sa mal pohybovať okolo 450 EUR. Generálny 
sekretár bude rokovať o podrobnostiach. 

uzn. 05/05/18 P SZOŠ schvaľuje internú smernicu SZOŠ k ochrane osobných údajov.  
 

uzn. 06/05/18 P SZOŠ ukladá vedúcim trénerom CTM zverejňovať výsledky testov členov CTM a ďalšie 
kľúčové materiály CTM na webe zväzu. 

T:  trvale                    zodp.: vedúci CTM, M. Mazúr 
 
Úmrtie prof. Brunovského - generálny sekretár zabezpečí veniec na hrob v mene orientačných športov. 

R. Jonáš informoval o aktivite "Danube project", P SZOŠ poveruje R. Jonáša fungovať ako kontaktná 
osoba. 

R. Jonáš informoval o ponuke participovať na návrhu projektu Erasmus+ na podporu rozvoja OB 
mládeže. P SZOŠ konštatuje, že v súčasnosti nemá kapacitu priamo koordinovať projekt, ale formálne ho 
môže podporiť. SZOŠ súhlasí s úhradou  nákladov R. Jonáša na cestu do Frankfurtu na stretnutie 
potenciálnych partnerov projektu.  

M. Václavík informoval o potrebe zabezpečiť odbornú časť vzdelávania trénerov OŠ. J. Nemec pripraví 
materiál stanovujúci podmienky realizácie školenia.  

Predbežný termín seminára organizátorov pretekov 16. - 17. 3. 2019. 

Mimoriadna konferencia SZOŠ sa bude konať 25. 5. 2019 v Pezinku. 

J. Mižúr preskúma možnosti uzavretia zmluvy o hromadnom poistení prostredníctvom Slovenského 
olympijského športového výboru. A. Patráš overuje možnosti na úrovni zväzu. 

Publikácie - materiál A. Bukovácovej: J. Mižúr preverí požiadavky a možnosti distribúcie s autormi. 
Generálny sekretár vyzve J. Wallnera ohľadom aktualizácie Encyklopédie orientačných športov. 

A. Patráš prerokoval s každým členom P SZOŠ oblasti, ktoré bude mať na starosti.  
 
 
Zapísal: Milan Mazúr 
17. 12. 2018 v Bratislave 


