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Zápisnica č. 1/2020 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 13. 2. 2020 v Bratislave 
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Prítomní: Andrej Patráš, Ján Mižúr, Milan Petrinec, Radoslav Jonáš, Milan Mazúr, Juraj Nemec 

 

Program:  

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ, plnenie rozpočtu v roku 2019, návrh rozpočtu na rok 2020 

3.  Schválenie plánu akcii jednotlivých reprezentácii SZOŠ 

4. Novelizácia zákona o športe s účinnosťou od 1.1.2020: bezúhonnosť športového odborníka, 
štatutárneho orgánu športovej organizácie a kontrolóra 

5. Rôzne 

 

1. Kontrola uznesení predchádzajúcich zasadnutí  

 

   uzn. 08/04/16 P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi objednať bezpečnostný projekt  
 ochrane osobných údajov 

      v plnení           
                                   
   T: 15.12.2017                                  zodp.:  M. Mazúr 

 
   uzn. 07/05/19 PSZOŠ žiada predsedu sekcie LOB o aktualizáciu informácií o LOB na 

webe SZOŠ. 
      nesplnené           

   T: 12.12.2019                                  zodp.:  V. Franko 
 

       
2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

Informoval Ján Mižúr. Podklady boli poslané včas pred konaním predsedníctva. 

   uzn. 01/01/20 P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zverejniť poďakovanie za zaslanie 
príspevkov na činnosť SZOŠ a informovať o použití týchto prostriedkov  
na webe SZOŠ. 

                
                                   

   T: 29.2.2020                                  zodp.:  M. Mazúr 
 

Na rok 2020 predbežne dostane SZOŠ o cca 12 000 EUR nižší príspevok uznanému športu. 
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za rok 2019 je spracované a bude zverejnené a prerokované na 
konferencii SZOŠ. 

Ján Mižúr predniesol návrh rozpočtu 2020 (príloha k zápisnici). Všetky minimálne sumy, určené 
zmluvou sú rešpektované, predpísaná výška príspevku na prevádzku nepostačuje na financovanie 
činnosti sekretariátu. 

   uzn. 02/01/20 P SZOŠ schvaľuje plnenie rozpočtu za rok 2019.                  
   
   uzn. 03/01/20 P SZOŠ schvaľuje návrh rozpočtu za rok 2020.                  
   
   uzn. 04/01/20 P SZOŠ ukladá pripraviť návrh motivačného spôsobu poskytovania 

príspevkov oblastiam.   
                

   T: 29.2.2020                                  zodp.:  R. Jonáš 
 

   uzn. 05/01/20 P SZOŠ schvaľuje príspevkové kontá na rok 2020 nasledovne: 
- juniori OB: 4000 EUR 
- tréneri: Wallner, Furucz, I. Patráš 500 EUR, Šurgan 1000 EUR 
- generálny sekretár: 2400 EUR 
- hospodár: 500 EUR 

                



 

 3 

 

3. Schválenie plánu akcií jednotlivých reprezentácii SZOŠ 

Na základe záverov KVŠ zaslali všetky reprezentácie SZOŠ aktualizované dokumenty. 

   uzn. 06/01/20 P SZOŠ schvaľuje plán športovej prípravy TOP športovca Jána Furucza 
na rok 2020. 
 

                

   uzn. 07/01/20 P SZOŠ schvaľuje plán činnosti a nominačné kritériá na rok 2020 - 
presná orientácia.  
 

                

   uzn. 08/01/20 P SZOŠ schvaľuje plán činnosti reprezentačného výberu OB dospelí na 
rok 2020 s pripomienkami (uvedené samostatne v prílohe).  
 

                

   uzn. 09/01/20 P SZOŠ schvaľuje plán prípravy SR dospelých a juniorov v OC pre rok 
2020.  
 

                

   uzn. 10/01/20 P SZOŠ schvaľuje plán prípravy dorasteneckého výberu OB na rok 
2020. 
 

                

   uzn. 11/01/20 P SZOŠ schvaľuje plán prípravy a nominačné kritériá juniorského 
výberu SR v OB na rok 2020 s pripomienkami (uvedené samostatne 
v prílohe). 

                

 

4. Novelizácia zákona o športe s účinnosťou od 1. 1. 2020: bezúhonnosť športového 
odborníka, štatutárneho orgánu športovej organizácie a kontrolóra 

   uzn. 12/01/20 P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi poslať list všetkým športovým 
odborníkom  - vyžiadať nové prehlásenie o bezúhonnosti v súlade s 
novelizáciou zákona o športe. 

                

   T: 29.2.2020                                  zodp.:  M. Mazúr 
 

5. Príprava podkladu pre IPS - kalendár 2021 

A. Patráš informoval o fungovaní modulu IPS (prihlasovací systém). P SZOŠ odsúhlasilo základné 
princípy organizácie kalendára pretekov. 

 

6. Stav jednotlivých akčných plánov v rámci Plánu rozvoja SZOŠ 

Informoval R. Jonáš. Plán je predložiť Plán rozvoja SZOŠ na rokovanie konferencie SZOŠ. 

 

7. Projekt areálov stálych kontrol 

Informoval A. Patráš. V spolupráci s R. Jonášom pripravujú podklady, v prípade výzvy z Fondu športu 
budeme mať pripravené projekty. 

 

8. Rôzne 

• Účasť na General Assembly IOF - zatiaľ ostáva otvorené. 

• Životné jubileá členov zväzu. SZOŠ navrhne SOŠV J. Polláka na udelenie Bronzového odznaku 
SOŠV a J. Nemca na udelenie Plakety SOŠV. P SZOŠ udeľuje štatút čestného člena SZOŠ P. 
Poláčkovi.  

   uzn. 13/01/20 P SZOŠ schvaľuje nomináciu na ME v PO.  
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• Olympijský festival Zlaté Piesky - potreba propagovať OB počas konania akcie (mapa k 
dispozícii). 

   uzn. 14/01/20 P SZOŠ ukladá I. Patrášovi pripraviť plán zabezpečenia propagácie OB 
počas Olympijského festivalu.  

                

   T: 31.3.2020                                  zodp.:  I. Patráš 
 

• M. Petrinec oboznámil s princípmi úhrady odvodu za usporiadanie pretekov a s ďalšími 
novinkami spojenými s organizáciou súťaží v OB. 

• M. Václavík informoval o súčasnej situácii v oblasti vzdelávania učiteľov, spolupráci s FTVŠ a 
školských športových súťažiach. 

• Patráš informoval o predbežnom stave rokovaní s formou ATEX.  

 

   uzn. 15/01/20 P SZOŠ súhlasí s preplatením faktúry za tlač publikácie "Aby sme si 
rozumeli..." a stanovuje predajnú cenu (vo výške nákladov na tlač) 19 
EUR za kus. Každý kolektívny člen SZOŠ obdrží jeden kus publikácie 
bezplatne. 

                

.  

• M. Václavík a A. Patráš informovali o stave príprav WMOC v Košiciach. Príprava prebieha podľa 
plánu. 

 
Zapísal: Milan Mazúr                                                            Bratislava, 13.2. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zápisnica obsahuje 2 prílohy: 
Príloha k  uzn. 08/01/20 
Príloha k    uzn. 11/01/20 
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Príloha k  uzn. 08/01/20 

P SZOŠ schvaľuje plán činnosti reprezentačného výberu OB dospelí na rok 2020 s pripomienkami: 

1. Reprezentačný výber SR v OB pre rok 2020: 
• v kategórii W do zoznamu B: doplniť  Elu Sedilekovú / H2O, 
• zloženie akademického výberu:   

o vedúci - Ján Mižúr,  
o asistenti -  Peter Mižúr a Tomáš Mušinský, 
o výber do kategórie W:  Šmelíková Tereza, Miklušová Tereza, Hošeková Vanda,  
o výber do kategórie M:  Jonáš Martin, Sláma Dušan, Šmelík Martin, (Chupek Jakub, 

Pompura Daniel - rieši sa štúdium na vysokej škole). 

2. Vrcholné preteky sezóny: 

• Priorita č. 2, doplniť informáciu:  

o Na AMS 2020 štartujú študenti narodení od 1.1.1995 do 31.12.2002. (odsúhlasené SAUŠ)  

o Na AMS 2020 nebudú vypísané nominačné preteky. Nominácia sa uskutoční podľa 
komplexného posúdenia výkonnosti jednotlivých pretekárov na základe sledovaných akcii 
dospelej reprezentácie v OB“. 

o Účasť na AMS 2020 Rusko 3M+3W+2 vedúci (počty odsúhlasené so SAUŠ). 

3. Nominačné kritériá na šprintové MS 2020 (Dánsko) 

• Zmeniť predpokladanú účasť takto: 2M + 2W +1 vedúci / nepísať v texte tretieho pretekára 
v kategórii M,  

• Predsedníctvo SZOŠ nesúhlasí aby na vrcholových podujatiach bol vedúci výpravy  jeden 
z pretekárov. 

4. Nominačné kritériá na lesné ME 2020 (Estónsko) 

• Zmeniť predpokladanú účasť takto: 3M + 3W +1 vedúci, 

• Spôsob nominácie – zmeniť text takto: ... O ďalších miestach do počtu 3M, 3W rozhodne ..., 

• V texte vypustiť odstavec „V prípade zodpovedajúcej výkonnosti môže RT nominovať 
dodatočných pretekárov ... 

• Financovanie zmeniť text takto: náklady 3M+3W na náklady SZOŠ, cestovné na vlastne náklady 
prípadne náklady klubov, 

• Uzavretie nominácie – zmeniť takto: „Predpoklad štartov: 1xM lesná štafeta, 3xM middle/long, 
2xW middle /long, 1xW lesná štafeta“.  

5. Prílohu č. 2 ukončiť podmienkami účasti na Euro mítingu v Čechách.  

6. Účasť na SP vo Švajčiarsku a Taliansku neriešiť a ak áno tak potom v 100%  v réžii 
z vlastných alebo klubových nákladov. 
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Príloha k    uzn. 11/01/20 
 
P SZOŠ schvaľuje plán prípravy a nominačné kritériá juniorského výberu SR v OB na rok 2020 
s pripomienkami: 

• Ak bude tréner nominovať subjektívne na základe sledovanej výkonnosti, treba stanoviť ktoré preteky 
sú sledovane  (minimálne 6 pretekov),  

• Počet nominačných pretekov doplniť o ďalší 1 alebo 2 nominačné preteky z toho dôvodu, že kvôli 
potenciálnemu zraneniu, chorobe, pohrebe a pod. môže neúčasťou na jednom nominačnom 
orientačnom alebo kondičnom víkende vypadnúť kvalitný  pretekár. Jeden z troch alebo štyroch 
pretekov bude potom možne škrtnúť, napr. doplniť česky B rebríček v Brne - klasika dna 4.4. a deň 
po tom sú štafety. 

 

 


