
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica č. 2/2019 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 27. 3. 2019 v Banskej Bystrici 
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Prítomní: Andrej Patráš,  Ján Mižúr,  Milan Petrinec, Radoslav Jonáš, Milan Mazúr, Juraj Nemec 

Ospravedlnený: Martin Václavík 

 

Program:  

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ (účtovná závierka SZOŠ, daňové priznanie SZOŠ). 

3. Výročná správa SZOŠ za rok 2018. 

4.  Interná smernica č. 1/2019 o právach a povinnostiach športového reprezentanta v orientačných 
športoch. 

5. Erasmus + projekt. 

6. Plán Top tímu na rok 2019. 

7. Spolupráca s ČSOS pri vzdelávaní trénerov. 

8. 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 
 

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

T:  31. 1. 2019                     zodp.: M. Mazúr 
 

uzn. 08/01/19 P SZOŠ poveruje zastupovaním zväzu voči vybraným štátnym orgánom                splnené 
(daňový úrad a pod.) firmu Monarex (bezplatne) na dobu neurčitú.  
PSZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi pripraviť návrh zmluvy. 

T:  31. 1. 2019         zodp.: M. Mazúr 
         

2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

J. Mižúr  informoval o stave hospodárenia k 28. 2. 2019, písomný podklad dostali všetci členovia 
predsedníctva s pozvánkou.  

Účtovná závierka bola spracovaná v súlade s platnou legislatívou, dobrovoľné daňové priznanie podané 
v termíne. PSZOŠ navrhuje konferencii SZOŠ odsúhlasiť, aby výsledok hospodárenia bol použitý na 
prevádzkové výdavky SZOŠ v roku 2019.  

 

3. Výročná správa SZOŠ za rok 2018 

J. Mižúr doplnil do textu ekonomické a ďalšie údaje, požadované zákonom. Správu bude schvaľovať 
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konferencia SZOŠ dňa 25. 5. 2019. 

 

4. Interná smernica č. 1/2019 o právach a povinnostiach športového reprezentanta v 
orientačných športoch. 

PSZOŠ prerokovalo návrh internej smernice, ktorá v súlade so zákonom o športe spresňuje podmienky 
vzťahov zväzu a reprezentantov.  

uzn. 01/02/19 P SZOŠ schvaľuje Internú smernicu č. 1/2019 o právach a povinnostiach športového 
reprezentanta v orientačných športoch s jedným doplnkom (doplnenie explicitnej odvolávky 
na zákon o športe). 
 

5. Erasmus + projekt 

Podklady pripravil a informoval R. Jonáš.  

uzn. 02/02/19 P SZOŠ schvaľuje podanie projektu Erasmus+ s názvom OPEN ACCESS TO 
ORIENTEERING: Urban orienteering as a Grassroot sport in Europe. Za administratívneho 
manažéra projektu schvaľuje Emila Kukurugyu a za trénera Michala Tomašoviča. 
Koordinátor projektu za SZOŠ bude R. Jonáš. 
 

6. Plán Top tímu na rok 2019 

Plán bol písomne predložený J. Furuczom. Predsedníctvo nemá k plánu námietky. 

uzn. 03/02/19 P SZOŠ schvaľuje plán Top tímu na rok 2019 
 

uzn. 04/02/19 P SZOŠ schvaľuje nomináciu na MS v presnej orientácii nasledovne: 
 

Kategória Open:  Ján Furucz (FBA), Dušan Furucz (FBA), Pavol Bukovac (FBA) a Šimon Mižúr (FBA) 
sú nominovaní do disciplín PreO a TempO.  
Realizačný tím (RT):  Ján Furucz 
Dopravné náklady si platí každý pretekár sám. Akreditácie, štartovné, ubytovanie a stravu z rozpočtu 
reprezentácie PO. 
 

7. Spolupráca s ČSOS pri vzdelávaní trénerov 

Predseda SZOŠ bude iniciovať spoločné stretnutie, obsahom by bolo prerokovanie viacerých spoločných 
tém (vzdelávanie, spoločná organizácia pretekov a pod.). Generálny sekretár sa obráti na ČSOS ohľadom 
ponechania slovenských klubov v ORISe a zachovania rovnakej výšky štartovného. 

 

8.  Rôzne 

SZOŠ obdržalo poďakovanie IOF za zabezpečenie účasti na SZU v Krasnojarsku. PSZOŠ berie na 
vedomie správu V. Franka z účasti na SZU 2019. 

V. Franko predložil žiadosť na poskytnutie dotácie pre EBB za technické zabezpečenie MSR v LOB. 

uzn. 05/02/19 P SZOŠ schvaľuje dotáciu TJ Slávia Ekonóm UMB vo výške 200 EUR. 
 

P SZOŠ berie na vedomie úpravu nominačných kritérií na ME dorastu. 

MŠVVaŠ vydalo rozhodnutie o schválení programu kontinuálneho vzdelávania "Základy OŠ na 
školách". M. Mazúr bude ďalej rokovať s pani Roučkovou o budúcej organizácii školení. 

Konferencia SZOŠ sa bude konať 25. 5. 2019 v Trnave. Pozvánku a všetky podklady zverejní v súlade s 
termínmi stanovenými zákonom o športe generálny sekretár SZOŠ. 

Predseda SZOŠ osobne ďakuje všetkým, ktorí sa v rozhodujúcej miere podieľali na zabezpečení obsahu 
seminára rozhodcov a organizátorov súťaží a trénerov v Martine. Menovite: Jozef Pollák, Alena 
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Bukovácová, Richard Balogh, Martin Václavík, Radoslav Jonáš, Milan Petrinec a Milan Mazúr. 

Generálny sekretár spolu so správcom webu zväzu vytvoria na webovej stránke zväzu špeciálnu časť 
venovanú problematike pravidiel Svetového antidopingového programu, opatreniam proti manipulácii 
priebehu a výsledkov súťaží, opatreniam proti negatívnym javom v športe.  
 
 
Zapísal: Milan Mazúr                                                            Bratislava, 27. 3. 2019 


