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Zápisnica č. 2/2020 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 8. 5. 2020: „on-line“ zasadnutie 
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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 

3.      Problematika Konferencie SZOŠ 

4.      Podpora tvorby školských máp 

5.      Kalendár OB, OC, PO SZOŠ 

6.      Rôzne 

 

1. Kontrola plnenia uznesení  

 

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

      splnené           
                                   
   T: 15.12.2017                                  zodp.:  M. Mazúr 

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

webe SZOŠ. 
      splnené           

   T: 12.12.2019                                  zodp.:  V. Franko 
 

   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. 

      splnené          
                                   

   T: 29.2.2020                                  zodp.:  M. Mazúr 
 

   uzn. 04/01/20 P SZOŠ ukladá pripraviť návrh motivačného spôsobu poskytovania 
príspevkov oblastiam.   

      splnené           

   T: 29.2.2020                                  zodp.:  R. Jonáš 
 

   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. 

       v plnení         

   T: 29.2.2020                                  zodp.:  M. Mazúr 
 

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

           zrušené     

   T: 31.3.2020                                  zodp.:  I. Patráš 
 

   Nové uznesenie 01/02/20: P SZOŠ schvaľuje bezpečnostnú smernicu k ochrane osobných údajov.                                                    
   

 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

Informoval J. Mižúr. Financovanie zo strany MŠVVŠ zatiaľ prebieha podľa podpísaných zmlúv. Zväz 
dostal na účet peniaze, ktoré pripadali SZOŠ po rozpade KŠZ. 

3. Problematika Konferencie SZOŠ 

Postoj MŠVVŠ k prípadnému odloženiu schvaľovania výročnej správy a súvisiacich dokumentov nie je 
zatiaľ jasný. PSZOŠ sa rozhodlo, že zatiaľ nebude konferenciu zvolávať a rozhodne podľa vývoja 
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situácie. 

4. Podpora tvorby školských máp 

Informoval R. Jonáš, ktorý aj predložil návrh na rozdelenie podpory na tvorbu školských máp. 

   uzn. 02/02/20 P SZOŠ schvaľuje návrh na rozdelenie podpory na tvorbu školských 
máp. 

                 
                                   
  

5. Kalendár OB, OC, PO SZOŠ 

Informoval A. Patráš. Do konca mája nie je predpoklad odvolania zákazu konania masových športových 
podujatí. Rokovania medzi SOŠV a Krízovým štábom prebiehajú a je nutné čakať na výsledky. 
V priebehu júna až augusta nie sú v pláne celoslovenské podujatia (plánované akcie boli zrušené 
organizátormi), oblastné súťaže sa možno rozbehnú.  

M. Petrinec informoval o predpokladaných zmenách kalendára. Z doteraz zrušených akcií oficiálne 
zvažuje preloženie podujatia len Kobra Bratislava – CESOM. Možné je aj organizovanie pretekov 
v Pezinku. Prípadné zmeny bude sekcia OB riešiť operatívne. Termín vyhodnotenie rebríčka sa môže 
prípadne posunúť. Sekcia OB spracuje informácie a zverejní ich. 

Nový termín Slovenskej letnej univerziády je stanovený na 5. – 8. 10. 2020 v Žiline. 

6. Rôzne 

Areály pevných kontrol: vzhľadom k obmedzeným možnostiam financovania sa realizácia projektu – 
hlavne podanie finančných žiadostí – posúva oproti plánovaným termínom. R. Jonáš osloví kluby 
ohľadom záujmu zapojenia sa do projektu. 

Stratégia rozvoja SZOŠ: ambícia je predložiť materiál na rokovanie riadnej konferencie SZOŠ. 

Hlavný kontrolór SZOŠ odporučil šetriť v oblasti výdavkov financovaných z vlastných zdrojov.  

XXX IOF Ordinary General Assembly sa uskutoční 10. 7. 2020 formou virtuálneho zasadnutia.  

 
Zapísal: Milan Mazúr                                                            Bratislava, 8. 5. 2020 


