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Zápisnica č. 3/2020 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 19. 8. 2020: „on-line“ zasadnutie 
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Prítomní: Andrej Patráš, Judita Sádecká, Ján Mižúr, Milan Petrinec, Radoslav Jonáš, Milan 
Mazúr, Juraj Nemec 

 

Program:  

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

3. Návrh počtov na účasť juniorského tímu na Euromeeting v OB 

4. Stanovisko k návrhu IOF na účasť juniorov na JWOC 2021  

5. Stanovisko SZOŠ k žiadosti TJ Rapid Bratislava k štartovnému na MSR v OB dlhá trať – 
RBK 

6. Stanovisko k žiadosti Západnej oblasti SZOŠ 

7. Návrh zmluvy k novým priestorom na kanceláriu v Dome športu 

8. Rôzne 

 

1. Kontrola plnenia uznesení  

  
   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. 

       splnené         

   T: 29.2.2020                                  zodp.:  M. Mazúr 
 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

Informoval J. Mižúr. Financovanie zo strany MŠVVŠ zatiaľ prebieha podľa podpísaných zmlúv v plnej 
výške. Postupne sa účtujú prebiehajúce akcie. 

 

3. Návrhy nominácií 

a/ Seniori – Euromeeting: aktuálny návrh trénera je 9 mužov a 4 ženy, dvaja vedúci, nominačné kritériá 
tréner predložil.  

b/ ME juniorov Maďarsko: aktuálny návrh trénera je 4 muži a jeden vedúci. 

c/ Juniori Euromeeting: aktuálny návrh trénera je 6 mužov a dve ženy, dvaja vedúci. 

   uzn. 1/03/20 P SZOŠ schvaľuje predložené návrhy nominácií a nominačné kritériá dospelých na 
Euromeeting. 

 

4. Stanovisko k návrhu IOF na účasť juniorov na JWOC 2021  

Členovia P SZOŠ diskutovali o alternatívach, ktoré predložilo IOF a priklonili s k variante 2. Generálny sekretár 
bude informovať IOF o našom postoji. 

 

 

5. Stanovisko SZOŠ k žiadosti TJ Rapid Bratislava k štartovnému na MSR v OB dlhá 
trať – RBK 

Po rokovaniach so sekciou OB a predsedom zväzu spracoval usporiadateľ nové propozície, ktoré sú už 
v súlade s predpismi SZOŠ. 
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6. Stanovisko k žiadosti Západnej oblasti SZOŠ 

P SZOŠ dáva súhlas Západnej oblasti používať ako poštovú adresu zväzu. Prípadné dodatočné náklady 
uhradí oblasť. 

 

7. Návrh zmluvy k novým priestorom na kanceláriu v Dome športu 

O súčasnej situácii informoval predseda zväzu a generálny sekretár. Predbežný záujem je udržať si 
kanceláriu v renovovanom Dome športu zo strategických dôvodov. Zväz obdržal predbežný návrh 
zmluvy, ale presná ponuka výšky nájomného a poplatku za parkovacie miesta ešte nie je známa. Je 
pravdepodobné, že súčasné náklady na prenájom sa zvýšia, ale tento rast je podľa predsedu 
a podpredsedu zväzu kompenzovaný tým, že ostaneme „v centre diania“. R. Jonáš požadoval, aby P 
SZOŠ nepodpisovalo zmluvu o budúcej zmluve, pokiaľ nebude výška nájomného jasná. J. Mižúr 
zdôvodnil, prečo sa môže stať, že presnú cenu v tejto fáze nebudeme vedieť. P SZOŠ poveruje 
generálneho sekretára ďalšími rokovaniami v tejto veci.  

 

8. Rôzne 

M. Petrinec – sekcia OB navrhuje, aby sa pri losovaní štartovej listiny na MSR v tomto roku nepoužívalo 
ustanovenie o nasadení pretekárov podľa výkonnosti v rebríčku. P SZOŠ s týmto návrhom súhlasí. 

M. Václavík – MS školskej mládeže 2021 Srbsko. Zatiaľ nemáme oficiálne stanovisko SAŠS k možnej 
účasti našich pretekárov na akcii. Rezervná alternatíva je realizovať kvalifikačné preteky na jar. 

J. Sádecká – upozornila na problém v stanovách SZOŠ v časti riešiacej konflikt záujmov pri verejnom 
obstarávaní. P SZOŠ sa k tejto veci vráti na riadnom zasadnutí. 

R. Jonáš – upozornil na nutnosť vydania výzvy na prihlasovanie sa na organizáciu pretekov v roku 2021. 
Reagoval A. Patráš – táto výzva a jej softwarová podpora je vo finálnej fáze prípravy.  

M. Mazúr – odmena M. Féderovi za celoročnú prácu trénera mládeže bol vyplatená. 

 

Ďalšie zasadnutie P SZOŠ sa uskutoční 2. 9. 2020 v Banskej Bystrici. 

 

 

 
Zapísal: Milan Mazúr                                                            Bratislava, 18. 8. 2020 


