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Zápisnica č. 6/2020 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 2. 12. 2020: mix prezenčné aj „on-line“ 

zasadnutie 
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Prítomní: Andrej Patráš, Judita Sádecká, Ján Mižúr, Milan Petrinec, Radoslav Jonáš, Milan 
Mazúr, Juraj Nemec, Martin Václavík 

 

Program:  

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

3. Pomer delenia finančných prostriedkov pre CTM a reprezentácie na r. 2021 

4. Smernica o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanovaním a zneužívaním 
v športe 

5. Tézy novely zákona o športe 

6. Rôzne 

 

1. Kontrola plnenia uznesení  

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

               

O realizácii jednotlivých výdavkových položiek informoval M. Mazúr. 

 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

Informoval J. Mižúr. Prostriedky na štátnom účte sa vyčerpajú do konca roka 2020 v plnej výške. 
Prostriedky na Top-team sa čiastočne presunú do roku 2021. 

 

3. Pomer delenia finančných prostriedkov pre CTM a reprezentácie na r. 2021 

M. Mazúr predniesol návrh na ponechanie podielov finančných prostriedkov  pre CTM a jednotlivé 
reprezentácie z roku 2020 (vzhľadom k neúplnej sezóne a absencii vrcholových medzinárodných súťaží 
z dôvodu COVID-u). 

   uzn. 01/06/20 P SZOŠ schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov pre CTM na rok 2021 v pomere 
47% CTM Bratislava,       21% CTM Stred       a       32% CTM Košice. 

 

   uzn. 02/06/20 P SZOŠ schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov pre  jednotlivé reprezentácie na 
rok 2021 v pomere  59,5% OB,    7% OC,    2% LOB    a    31,5% presná orientácia. 

 

   uzn. 03/06/20 P SZOŠ ukladá vyhodnotiť dlhodobé súťaže do 15. 12. 2020.                

Zodp.: M. Mazúr 

 

4. Smernica o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanovaním a zneužívaním 
v športe 

O aktuálnosti potreby spracovať predmetnú smernicu informoval J. Mižúr. 

   uzn. 04/06/20 P SZOŠ ukladá spracovať zväzovú smernicu o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanovaním 
a zneužívaním do 31. 12. 2020. 

Zodp.: J. Mižúr 
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5. Tézy novely zákona o športe 

Problematiku uviedli A. Patráš a J. Mižúr. Tézy spracovala pracovná komisia MŠVVŠ a rozoslala ich na 
relevantné športové organizácie priamo, nie prostredníctvom SOŠV. SZOŠ bude reagovať priamo, ale 
pripomienky zasiela aj prostredníctvom SOŠV. Členovia P SZOŠ nemali pripomienky k návrhu 
stanoviska, ktoré pripravil J. Mižúr (ktorý sa aj priamo zúčastňuje rokovaní k tézam zákona na pôde 
SOŠV).  

6. Rôzne 

P SZOŠ prerokovalo postup realizácie nákupu plánovaných položiek (viď zápisnica z minulého 
zasadnutia) financovaných z príspevku uznaného športu v r. 2020. P SZOŠ súhlasí s prípadnými 
operatívnymi presunmi medzi schválenými položkami, tak aby sa zabezpečilo čerpanie príspevku. 
O zmenách bude vždy informovať generálny sekretár a budú sa schvaľovať on-line. 

M. Václavík informoval o situácii ohľadom školských športových súťaží. Momentálne prebieha diskusia 
o spôsobe organizácie týchto súťaží. 

R. Jonáš predniesol návrh na vytvorenie „projektovej“ komisie – jej hlavnou úlohou by bolo 
identifikovanie možností získavanie zdrojov z projektov a spracovávanie návrhov projektov. Činnosť 
komisie by bola koordinovaná s komisiou marketingu a PR. P SZOŠ bude hľadať vhodných členov, 
hlavne koordinátora. 

R. Jonáš informoval o komunikácii „mapová komisia – V. Sohler“. Všetky potrebné informácie 
a vysvetlenia boli p. Sohlerovi zo strany MK poskytnuté. MK nemôže v rámci projektu zameraného na 
„školské“ mapy financovať zmapovanie terénu v rozsahu 2 km2 + 5km2. 

M. Petrinec a A. Patráš informovali o príprave kalendára súťaží na rok 2021. Kalendár sa pripravuje ako 
fixný s predpokladom, že pandémia COVID-19 organizáciu súťaží neznemožní. 

M. Mazúr informoval o príprave zmluvy (zmluvy o budúcej zmluve) na prenájom miestnosti v Dome 
športu.  

Zasadnutia Komisie mládeže a Komisie vrcholového športu – nie je možné realizovať štandardným 
spôsobom. Komunikácia prebieha on-line. 

   uzn. 05/06/20 P SZOŠ schvaľuje návrhy zoznamov členov a plánov činnosti CTM Bratislava, 
CTM Stred a CTM Kočice na rok 2021. 

   uzn. 06/06/20 P SZOŠ ukladá spracovať vyhodnotenia roku 2020 a plány činnosti jednotlivých 
reprezentácií na rok 2021. 

Zodp.: M. Mazúr a vedúci jednotlivých reprezentačných výberov  T: 31. 12. 2020 

 

Mižúr informoval, že NŠC zaradilo do zoznamu športovcov podporených NŠC na rok 2021 Tamaru 
Miklušovú, Jakuba Chupeka a Adama Jonáša.                                  

    uzn. 06/06/20 P SZOŠ berie na vedomie zaradenie Tamary Miklušovej, Jakuba Chupeka a Adama 
Jonáša do podpory NŠC na rok 2021. 

 

J. Mižúr informoval o rokovaniach s Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky. Do zoznamov 
športovcov, ktorí budú musieť plniť podmienky stanovené medzinárodnými pravidlami sú zaradení Ján 
Furucz, Tamara Miklušová, Jakub Chupek a Adam Jonáš. Všetci ostatní reprezentanti musia plniť 
všeobecné podmienky a nominovaní reprezentanti na vrcholné podujatia musia absolvovať e-learning 
ADA SR.(zverejnený aj na stránke SZOŠ-bližšie informácie dostanú zainteresovaní tréneri reprezentácií 
po januárovom zasadnutí PSZOŠ).  

 

Ďalšie zasadnutie P SZOŠ sa uskutoční začiatkom januára 2021 v Banskej Bystrici. 

Zapísal: Milan Mazúr                                                            Banská Bystrica,  2. 12. 2020 


