Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Zápisnica č. 7/2021
zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 18. 11. 2021: „on-line“ zasadnutie

Prítomní:

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

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

Kontrola plnenia uznesení
Informácia o hospodárení SZOŠ
Príprava zasadnutí odborných komisií
a. Komisia mládeže SZOŠ
b. Komisia vrcholového športu
Zosúladenie antidopingových pravidiel s predpismi 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.

Informácia o hospodárení SZOŠ

Informáciu o hospodárení predniesol M. Mazúr. Podkladový materiál bol zaslaný pred
zasadnutím predsedníctva. Z dotácie uznanému športu je problém s čerpaním príspevku na
mládež – viaceré oddiely nereagovali. Pokiaľ kluby príspevok nezúčtujú, pridelené prostriedky
bude nutné vrátiť. Generálny sekretár bude dané oddiely urgovať – termín na zúčtovanie sa
predlžuje do 30. 11. 2021. Slabé čerpanie je aj u CTM Bratislava a Košice, tam je ale predpoklad
využitia pridelenej sumy. Príspevok uznanému športu na rok 2021 bol zo strany ministerstva
financií krátený o 6%.
3.

Príprava zasadnutí odborných komisií

P-SZOŠ plánuje on-line zasadnutia k problematike mládeže a vrcholového športu (prezenčné
zasadnutia nie sú v dnešnej situácii reálne). Zasadnutia sa uskutočnia piatok 17. 12. od 18,00
(mládež) a 18. 12. od 17,00 (vrcholový šport). Technickú stránku zabezpečí A. Patráš.

4.

Zosúladenie antidopingových pravidiel s predpismi SZOŠ

Informoval M. Václavík. Bude potrebné zmeniť Stanovy aj pravidlá, návrh textu je momentálne
u D. Hrnčiara na právne posúdenie.
5.

Rôzne

R. Jonáš – projektová komisia pokračuje s projektom areálu stálych kontrol. Hľadá sa možnosť
financovania projektu z Fondu na podporu športu. Iná možnosť je potenciálny projekt na
podporu výstavby mikro-infraštruktúry v lese (komisia čaká na výzvu). A. Patráš v tejto veci
informoval, že v Banskej Bystrici by sa mali začať pripravovať dva areály.
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R. Jonáš - mapová komisia – predpokladaná suma podpory máp bude 700 EUR, ešte sa môže
navýšiť.
R. Jonáš – komisia rozvoja – na viacerých miestach sa darí participovať v projekte športových
odborníkov. ZŠ Vysoká na Morave vytvára krúžok OB, vedúca H. Šmelíková. Rozbieha sa aj
spolupráca s Klubom slovenských turistov.
R. Jonáš – projekt spoločnej mapy Malých Karpát (aktivita oblasti Západ). Plánuje sa spojiť
existujúce mapy (chýba cca 9 km2). Celá mapa bude elektronicky, plus sa vydá cyklomapa/
turistická mapa. Jedným z partnerov sú Mestské lesy Bratislava.
R. Jonáš – otvoril otázku trénerov mládeže na oblastnej úrovni a ich špecifickej podpory: ako
námet do ďalšej diskusie. A. Patráš myšlienku podporil, ale naznačil jej finančné obmedzenia
(bez dodatočnej podpory z verejných zdrojov nie je reálne). J. Sádecká v tejto súvislosti
spomenula aj otázku vzdelávania trénerov. M. Václavík naznačil možné využitie štruktúr CTM.
A. Patráš bude koordinovať aktivity v tomto smere.
A. Patráš informoval o zasadnutí valného zhromaždenia SOŠV. V novom výkonnom výbore je
viacej nových členov, ktorí dobre poznajú náš šport, čo môže byť výhodou. Bol menovaný za
člena komisie SOŠV pre neolympijské športy a Ján Mižúr bol zvolený do funkcie kontrolóra
SOŠV. Ďalej informoval o tom, že cca v januári už bude SZOŠ mať svoju novú kanceláriu
v Dome športu. Informoval aj o výbere športovcov pre zaradenie do NŠC, výsledky by sme mali
vedieť do konca novembra. NŠC tiež ponúka možnosť pre tréningy mládeže – jedna menšia
organizovaná skupina.
A. Patráš otvoril otázku trénerov reprezentácií. Dorast je momentálne personálne trénersky
zabezpečený, otázna je situácia u juniorov a dospelých. Informoval o predbežných finančných
požiadavkách Š. Šurgana. R. Jonáš odporučil overiť, či nebudú aj iní záujemcovia o pozíciu
trénera juniorov a dospelých. Tento návrh ostatní členovia SZOŠ podporili.
A. Patráš navrhol vytvorenie zväzového fondu na podporu talentovaných športovcov.
M. Václavík informoval o situácii školských športových súťaží. MSR škôl v OB nebudú.
Krajské majstrovstvá môžu byť v krajoch Žilina a Bratislava. V roku 2022 by sa mala
realizovať kvalifikácia na MS škôl, zatiaľ otvorené.
M. Mazúr reagoval na potrebu dodania zoznamu športovcov za OB pre Antidopingovú
agentúru. Momentálne navrhuje nahlásiť nasledujúcich športovcov: Jonáš, Miklušová, Feder,
Pompura, Chupek.
J. Nemec otvoril otázku ako s organizáciou MSR v prípade, že toto bude možné len v režime
očkovaní/ očkovaní a prekonaní. P SZOŠ zaujme stanovisko pred začiatkom zimnej sezóny.
A. Patrášovi bola udelená cena Fair play SOŠV.
Najbližšie zasadnutie P SZOŠ bude 15. 12. 2021 o 18,00 hod.

Zapísal: Milan Mazúr

Limbach, 18. 11. 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: 18. 11. 2021

BYDLISKO (KLUB)

PODPIS

1.

Andrej Patráš

Banská Bystrica

Prítomný on-line

2.

Radoslav Jonáš

Bratislava

Prítomný on-line

3.

Martin Václavík

Martin

Prítomný on-line

4.

Judita Sádecká

Košice

Prítomný on-line

5.

Ladislav Pompura

Banská Bystrica

Prítomný on-line

6.

Milan Mazúr

Limbach

Prítomný on-line

7.

Juraj Nemec

Banská Bystrica

Prítomný on-line
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