Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Zápisnica č. 5/2021
zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 14. 9. 2021: „on-line“ zasadnutie

Prítomní:

Zasadnutie P SZOŠ sa uskutočnilo on-line formou. Prítomní boli Andrej Patráš, Ján
Mižúr, Milan Petrinec, Radoslav Jonáš, Judita Sádecká, Martin Václavík, ďalej Milan
Mazúr - generálny sekretár SZOŠ a Juraj Nemec – kontrolór SZOŠ.

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

1.

Kontrola plnenia uznesení
Príprava na volebnú Konferenciu SZOŠ
Schválenie nominácie národného družstva SZOŠ na ISF 2021 v Srbsku
Kancelária SZOŠ
Rôzne

Kontrola plnenia uznesení

uzn. 12/01/21

P SZOŠ ukladá zapracovať nové skutočnosti do disciplinárneho poriadku a predložiť
nové znenie na rokovanie P-SZOŠ.

Zodp.: M. Václavík a D. Hrnčiar

Termín: 31. 3. 2021

Stav: v plnení

2.

Príprava na volebnú Konferenciu SZOŠ

Termín volebnej konferencie je 19. 9. 2021. Konferencia je technicky aj obsahovo pripravená. Zoznam
delegátov ešte nie je definitívny. Písomné súhlasy kandidátov, ktorí nebudú prítomní, rieši M. Mazúr.
Ako členovia P-SZOŠ nebudú pokračovať Ján Mižúr a Milan Petrinec. Obdobne nie je ešte doriešené
obsadenie niektorých postov. Hlavné úlohy SZOŠ, Stratégia SZOŠ – prepojí sa, akčný plán
pravdepodobne nahradí hlavné úlohy (tu ale bude nutné neskôr ešte stav zosúladiť s možnými zmenami
v zákone o športe).
Konferenciu bude viesť M. Václavík.

3.

Schválenie nominácie národného družstva SZOŠ na ISF 2021 v Srbsku

Komisia mládeže SZOŠ predložila návrh na nomináciu národného družstva SZOŠ na Medzinárodné
školské majstrovstvá v orientačnom behu, ktoré sa uskutočnia v dňoch 11.-17.09.2021 v Srbsku:
Vedúca za národné družstvo a hl. trénerka výpravy Alena Bukovácová
DIEVČATÁ
Ema Michačová
(2005)
Kamila Pompurová
(2005)
Natália Ježíková
(2004)
Rebecca Herna (2005)

4+1
ved. + Hl. tréner Alena Bukovacová

CHLAPCI
Martin Roháč
Tomáš Šipoš
Adam Trepáč
Marek Dolný

4+1
ved. Marek Koman

(2003)
(2003)
(2005)
(2004)
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Vedúci školských družstiev:
CHLAPCI
A team Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava
B team Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava
DIEVČATÁ
Gymnázium Poštová, Košice

Maroš Bukovac
Michal Eliáš
Dušan Sláma

Nominácia bola predbežne schválená perolamom.
uzn. 1/05/2021 P SZOŠ schvaľuje nomináciu na ISF 2021.
Hlasovanie – 6 hlasov za.

4.

Prenájom kancelárie

O situácii informoval A. Patráš. SZOŠ obdržal návrh nájomnej zmluvy na 10 rokov. Výška nájomného
zodpovedá cenovej hladine v danom priestore, ale predstavuje zásadné zvýšenie oproti súčasnému stavu
a predstavuje cca 6700 EUR ročne. Zvýšená náklady kompenzuje skutočnosť, že ostaneme v jednej
budove s kľúčovými hráčmi športu v SR. V inej časti Bratislavy by bolo možné ročne ušetriť cca 2000
EUR ročne.
M. Mazúr – blízky kontakt s inými zväzmi bude určite výhoda. Podporuje podpísanie zmluvy.
J. Mižúr – podporuje podpísanie zmluvy, hlavne z dôvodu, aby sme ostali „v centre diania“.
M. Václavík – podporuje podpísanie zmluvy.
J. Sádecká – položila otázku, do akej miery bude SZOŠ schopné tieto náklady financovať. Požiadala
predsedu SZOŠ aby osobne garantoval udržateľnosť financovania - v diskusii toto A. Patráš prisľúbil.
Za daných podmienok súhlasí. J. Sádecká ešte pripomenula, že vysoké náklady na kanceláriu by nemali
negatívne ovplyvniť zámer získania plateného trénera.
M. Petrinec – predniesol názor, že výhody prevažujú na zvýšenými nákladmi – podporuje.
R. Jonáš – pripomenul negatíva takéhoto rozhodnutia. Zmluva je veľmi nevýhodná, dáva v podstate
všetky práva prenajímateľovi, nie je ju možné vypovedať. Osobnú garanciu predsedu zväzu nepovažuje
za postačujúcu. Cieľom zväzu by mal byť hlavne rast členskej základne a na tento cieľ by sa mali
financie prednostne používať. Z výškou nájomného nesúhlasí.
A. Patráš reagoval na stanovisko R. Jonáša. Nevidí priamy vzťah medzi nákladmi na kanceláriu
a financovaním rozvoja orientačných športov. Investíciu považuje za nepriamy nástroj rozvoja.
R. Jonáš sa ešte opýtal, do akej miery bude možné prenájom financovať z príspevku uznanému športu.
Reagoval J. Mižúr – tento rok by sa celé náklady mohli financovať z daného zdroja, budúci rok nie je
možné dať definitívnu odpoveď. Nasledovala diskusia o možných zdrojoch financovania. R. Jonáš
nesúhlasí s tým, aby zdrojom boli členské príspevky.
O podpise zmluvy prebehlo hlasovanie.
uzn. 2/05/2021 Predsedníctvo SZOŠ súhlasí s podpisom zmluvy o prenájme.
Hlasovanie: 5 hlasov za, R. Jonáš proti, nikto sa nezdržal hlasovania.

5.

Rôzne

Harmonizácia súťažných predpisov – zatiaľ v procese, vyžaduje to dlhšie osobné rokovanie.
Evidencia trénerov – nie je dotiahnutá, komplexné informácie nie sú v IPS, budú spoločne riešiť M.
Václavík a M. Mazúr.
J. Mižúr – informoval o príjmoch daňovej asignácie a ich zdrojoch.
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M. Mazúr – je potrebné vyzvať oddiely, aby účtovali náklady financované z príspevku SZOŠ na ich
činnosť.
J. Mižúr a M. Václavík – financovanie účasti na MSJ v Turecku. Náklady sa oproti plánu zvýšili, ale
v tomto momente nie je ešte možné kvantifikovať zdroje krytia.
M. Petrinec – spoločné majstrovstvá Maďarska a SR by sa mali uskutočniť podľa plánu.
R. Jonáš – položil otázku, či nebolo možné nahradiť T. Miklušovú na MSJ – reagoval J. Mižúr. Tento
prípad je potrebné zhodnotiť hlavne z pohľadu budúcej perspektívy.
Zapísal: Milan Mazúr

Banská Bystrica, 14. 9. 2021

Meno, priezvisko a podpis predsedajúceho zasadnutiu: Andrej Patráš, v.r.
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PREZENČNÁ LISTINA
Názov akcie: Zasadnutie Predsedníctva SZOŠ
Miesto: „on-line“

P. Č.

MENO A PRIEZVISKO

Dátum: 14.09. 2021

BYDLISKO (KLUB)

PODPIS

1.

Andrej Patráš

Banská Bystrica

Prítomný on-line

2.

Ján Mižúr

Bratislava

Prítomný on-line

3.

Martin Václavík

Martin

Prítomný on-line

4.

Milan Petrinec

Bratislava

Prítomný on-line

5.

Radoslav Jonáš

Bratislava

Prítomný on-line

6.

Milan Mazúr

Limbach

Prítomný on-line

7.

Judita Sádecká

Košice

Prítomný on-line

8.

Juraj Nemec

Banská Bystrica

Prítomný on-line
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