Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Zápisnica č. 1/2019
zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 6. 2. 2019 v Banskej Bystrici

Prítomní:

Andrej Patráš, Ján Mižúr, Milan Petrinec, Martin Václavík, Milan Mazúr, Juraj Nemec

Ospravedlnený: Radoslav Jonáš
Hostia:

Igor Patráš, Valér Franko, Ján Furucz, Jozef Wallner, Štefan Šurgan

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia o hospodárení SZOŠ
o Žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2019 (Výzva MŠVVaŠ SR)
o Návrh rozpočtu SZOŠ na rok 2019
3. Problematika OB
o Nominácia národného družstva na Školské majstrovstvá v orientačnom behu ISF 2019
4. Informácia o podaní žiadosti o grand na projekt „Bratislavský pohár mládeže v orientačnom
behu 2019“
5. Prihláška TJ loan 1209 za kolektívneho člena SZOŠ
6. Projekt Erasmus+
7. Alokácia rozpočtu pre jednotlivé reprezentácie SZOŠ za účasti jednotlivých reprezentačných
trénerov
8.

1.

Rôzne

Kontrola uznesení predchádzajúcich zasadnutí

uzn. 08/04/16
T: 15.12.2017
uzn. 07/03/17
T: 31.10.2017
uzn. 02/02/18
T: 30. 9. 2018
uzn. 01/05/18
T: 31. 12. 2018
uzn. 03/05/18
T: 2019
uzn. 04/05/18
T: 31. 1. 2019

P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi objednať bezpečnostný projekt
k ochrane osobných údajov
zodp.: M. Mazúr

v plnení

P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi spracovať zoznam
priebežne v plnení
zverejňovaných údajov
zodp.: M. Mazúr, M. Václavík
P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi skartovať účtovné doklady
staršie ako rok 2008 v súlade s platnou legislatívou
zodp.: M. Mazúr

v plnení

P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi preúčtovať 4,04 EUR z bežného
účtu na "štátny účet" na krytie prekročenia limitu na prevádzku zväzu.
zodp.: M. Mazúr

splnené

P SZOŠ ukladá prizvať na zasadnutie, kde sa bude rozhodovať o alokácii
rozpočtu, reprezentačných trénerov.
zodp.: M. Mazúr

splnené

P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi zaslať výzvy oddielom/klubom
na úhradu členských poplatkov za rok 2019.
zodp.: M. Mazúr

v plnení
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2.

Informácia o hospodárení SZOŠ

J. Mižúr informoval o stave hospodárenia k 31. 12. 2018, písomný podklad dostali všetci členovia
predsedníctva s pozvánkou. Výsledky hospodárenia za rok 2018 budú podkladom pre príslušné časti
výročnej správy zväzu (tieto časti správy spracuje J. Mižúr).
Zväz už má podpísanú zmluvu s MŠVVaŠ na rok 2019 vo výške 68 852 EUR. Plánované vlastné príjmy
sú 12 500 EUR. Predsedníctvo schválilo, v súlade s podmienkami zmluvy s MŠVVaŠ, nasledovné
použitie už známych príjmov:
1. Prevádzka zväzu - 10 328 EUR
2. Príspevok klubom na aktívnych členov do 23 rokov 50 EUR/osoba, celkom 11 750 EUR
3. Podpora prípravy talentovanej mládeže 13 770 EUR, v tom príprava 5770EUR, CTM BA 3 480
EUR, CTM BB 1 600 EUR, CTM KE 2 920 EUR.
4. Reprezentácie 22 213 EUR, v tom OB 11 884 EUR (dospelí 4 884 EUR, juniori 7 000 EUR), PO
7 997 EUR, OC 1 888 EUR, LOB 444 EUR.
V roku 2019 platí, že na reprezentačných akciách nebude hradená zo zväzových prostriedkov - "štátneho
účtu" - doprava.
uzn. 01/01/19

P SZOŠ schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2019. (viď. príloha zápisu)

Ku dnešnému dňu získal zväz 3 450 EUR vo forme dobrovoľných príspevkov na činnosť zväzu.
P SZOŠ si váži prístup prispievajúcich členov a požiadalo generálneho sekretára o zaslanie ďakovných
mailov jednotlivým prispievateľom.
Žiadosť o poskytnutie dotácie v oblasti športu v roku 2019 - výzva MŠVVaŠ SR: PSZOŠ navrhne na
odmenu za dlhoročnú trénerskú prácu s mládežou Radoslava Jonáša.

3.

Problematika OB

uzn. 02/01/19

P SZOŠ schvaľuje nomináciu nasledujúcich družstiev - národných výberov - na ISF 2019
(školské družstvá rieši vo svojej kompetencii SAAŠ):
M1: Jonáš, Féder, Knor, Novota, Roháč
W1: Weissová, Miklušová, Šmelíková, Filipová, Ivanková
M2: Šipoš, Kukurugya, Mikloš, Pajger, Trepáč
Tréneri: Michal Krajčík, Alena Bukovácová, Jana Slámová

uzn. 03/01/19

P SZOŠ schvaľuje plán práce výberu dorastu OB na rok 2019.

uzn. 04/01/19

P SZOŠ schvaľuje plán práce výberu juniorov OB na rok 2019.

uzn. 05/01/19

P SZOŠ schvaľuje plán práce výberu dospelých OB na rok 2019.

4.

Informácia o podaní žiadosti o grant na projekt „Bratislavský pohár mládeže v
orientačnom behu 2019“

O podaní grantu informoval M. Mazúr, čakáme na výsledok hodnotenia.

5.

Prihláška TJ loan 1209 za kolektívneho člena SZOŠ

PSZOŠ konštatuje, že klub spĺňa podmienky a návrh na prijatie bude predmetom rokovania konferencie
SZOŠ v máji 2019.
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6.

Projekt Erasmus+

Písomne informoval R. Jonáš.

7.

Alokácia rozpočtu pre jednotlivé reprezentácie SZOŠ za účasti jednotlivých
reprezentačných trénerov

Alokácia rozpočtu je daná zostatkami účtov a percentuálnym podielom na naplánovanom rozpočte,
vypočítaným v zmysle pravidiel zväzu. PSZOŠ prerokovalo a odsúhlasilo si s reprezentačnými trénermi
ich finančné požiadavky a niektoré technické detaily plánov práce na rok 2019.
uzn. 06/01/19

P SZOŠ schvaľuje plán práce výberov OC na rok 2019.

uzn. 07/01/19

P SZOŠ schvaľuje plán práce výberov PO na rok 2019.

8.

Rôzne

PSOŠ diskutovalo otázku stanovovania výšky štartovného na súťažiach SZOŠ. Sekcia OB pripraví pre
ďalšiu diskusiu podklady.
Odborná časť vzdelávania trénerov OŠ - dva dni je možné absolvovať počas seminára organizátorov a
dva dni je potrebné absolvovať individuálne s jedným zo schválených školiteľov - P. Májová, J. Gajdošík
a J. Nemec. Následne účastníci kurzu spracujú kvalifikačnú prácu, ktorú posúdia schválení školitelia ako
komisia.
Seminár organizátorov pretekov a trénerov bude 16. - 17. 3. 2019 v Martine-Priekope. Ubytovanie a
strava na náklady zväzu.
PSZOŠ prerokovalo možnosť zastupovania zväzu voči vybraným štátnym orgánom (daňový úrad a pod.)
firmou Monarex (bezplatne).
uzn. 08/01/19

P SZOŠ poveruje zastupovaním zväzu voči vybraným štátnym orgánom (daňový úrad a
pod.) firmou Monarex (bezplatne) na dobu neurčitú. PSZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi
pripraviť návrh zmluvy.

T: 31. 1. 2019

zodp.: M. Mazúr

Publikácia A. Bukovácovej - zväz podporí spracovanie a tlač knihy. Presné podmienky sa dohodnú s
autorom.
Aktualizácia Encyklopédie orientačných športov - spracuje J. Wallner.
PSZOŠ žiada marketingovú komisiu o aktualizáciu designu hlavnej web stránky zväzu (najmä fotografie
úspešných pretekárov).
M. Václavík informoval o stave príprav WMOC 2020 (zúčastnil sa ostatného zasadnutia organizačného
výboru). Príprava prebieha bez problémov, najbližšie zasadnutie OV bude 5.3.2019.
Akreditácia vzdelávania učiteľov - žiadosť bola znovu vrátená zo strany MŠVVaŠ a celý proces je
problematický vzhľadom k zmenám legislatívy.
A. Patráš a J. Mižúr informovali o získaných poznatkoch o možnosti poistenia členov SZOŠ.
Materiál V. Sohlera "Koncepcia rozvoja orientačných športov". Materiál nebol priamo adresovaný
PSZOŠ, napriek tomu sa ním PSZOŠ zaoberalo a konštatuje, že o obsahu je potrebné ďalej diskutovať a
sústrediť sa na návrhy, ktoré je možné v súčasných podmienkach realizovať.

Zapísal: Milan Mazúr
6. 2. 2019 v Banskej Bystrici
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