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Zápisnica č. 5/2020 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 22. 10. 2020 „on-line“ zasadnutie 
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Prítomní: Andrej Patráš, Judita Sádecká, Ján Mižúr, Milan Petrinec, Radoslav Jonáš, Milan 
Mazúr, Martin Václavík, Juraj Nemec 

 

Program:  

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

3. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznaného športu v r. 2020 

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

5. Rôzne 

 

1. Kontrola plnenia uznesení  

Milan Mazúr informoval, že uznesenia z posledného zasadnutia boli splnené a podklady 
vyplývajúce z uznesení boli predložené.  

 

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. Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z príspevku uznaného športu v r. 2020 

Vzhľadom na všeobecnú situáciu Covid 19 vo svete, keď boli vrcholové podujatia IOF zrušené alebo 
presunuté na neskoršie obdobie prevažne do roku 2021, zaoberalo sa P SZOŠ prerozdelením 
zostávajúcich finančných prostriedkov z príspevku uznaného športu, ktoré boli určené na reprezentáciu. 

Členovia P SZOŠ diskutovali o jednotlivých návrhoch, ktoré boli predložené z uznesenia 04/04/20 
a uzniesli sa na nasledovnom prerozdelení finančných prostriedkov predpokladanej hodnote  19403,55 
eur. 

   uzn. 01/05/20 P SZOŠ schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov z príspevku uznaného športu 
v r. 2020   
 

Vlajky – beachflagy  
1087,55eurr 

Materiál určený pre všetky oblasti k reprezentatívnemu zabezpečeniu úrovne pretekov  
v zložení 2 ks štart, 2 ks ciel, 1ks veľkej vlajky SZOŠ  

T: 15.12.2020 
                                 zodp.:  M.Mazúr 
 

Tunelové stany  
3503,00 eur 

Materiál určený pre SZOŠ a oblasť stred a východ k zabezpečeniu pretekov  v zložení 
1ks stan 3 dielny a 1 ks stan 5 dielny, t.j. celkom 6 stanov.  

T: 15.12.2020 
                                 zodp.:  M.Mazúr 
 

School and Training 
Set 

4713,00 eur 

Dve tréningové SI sady určené na tréningovú činnosť mládeže plus, 2x sada lampiónov 
15x15 cm, po 10 ks, 2x sada klieští po 10 ks jedna rádiová kontrola, ktorá sa bude 
požičiavať klubom organizujúce preteky SZOŠ.  

T: 15.12.2020 
                                 zodp.: R. Jonáš 
 

SIAC čipy 
1100,00 eur 

20 ks SIAC čipov určené pre zapožičiavanie na MSR v OB v šprinte a podobných 
pretekoch 

T: 15.12.2020 
                                 zodp.: R. Jonáš 
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Mapy 

5000,00 eur 
Tvorba máp pre tréningovú činnosť mládeže 

T: 15.12.2020 
                                 zodp.: Mapová komisia SZOŠ 
 

Dresy 
2500,00 eur 

Nákup reprezentačných dresov. 

T: 15.12.2020 
                                 zodp.: M.Mazúr 
 

Kluby - sanácia 
1500,00 eur 

Podpora klubom, ktoré v druhej vlne Covidu 19 vynaložili preukázateľne  náklady v čase 
kedy ešte nebol reálny predpoklad zrušenia súťaží vrátane prípravy na tieto súťaže 
plánované do konca roka 2020. 

T: 15.12.2020 
                                 zodp.: J.Mižúr, M. Mazúr 
 

  

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

Členovia P SZOŠ diskutovali o finančných nákladoch na novú kanceláriu v renovovanom Dome športu.  
Zvažovali klady a mínusy novej kancelárie. Faktom je, že SZOŠ dostalo výpoveď zo súčasných priestorov 
ale tým, že sa rokuje o budúcej zmluve môže SZOŠ zatiaľ ostať  v súčasných priestorov.  Predseda zväzu 
informoval o tom, že telefonoval  s konateľom  Domu športu o výhradách nášho zväzu voči zneniu 
niektorým textom uvedených v zmluve. Ide hlavne o zaviazanosť nájomného  na 10 rokov a výške 
finančnej zábezpeky nájomného. V tejto veci sa bude ešte rokovať.  

Po dlhej debate sa P SZOŠ zhodlo na takomto návrhu. Rokovať s konateľom Domu športu o: 

• viazanosti nájomného na maximálne 3 roky, 

• minimalizovať výšku finančnej zábezpeky, 

• cene. 

 

5. Rôzne 

M. Václavík – informoval o MS školskej mládeže 2021 v Srbsku.  Bol vydaný Buletin č. 1 . Termín je 
30.06. – 06.07.2021. Na tomto podujatí budú môcť štartovať aj reprezentačné výbery  s rokmi narodenia 
2003-2004-2005 ale rok narodenia 2003 len max 2 pretekári. 

Kontrolór zväzu J. Nemec informoval o vykonaní kontroly majetku SZOŠ. Pri kontrole neboli zistené 
žiadne závady. Odporúča vyradiť všetok drobný materiál obstaraný pred r. 2020. 

 

 
Zapísal: Milan Mazúr                                                            Bratislava, 22. 10. 2020 


