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Zápisnica č. 1/2021 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 20. 1. 2021: „on-line“ zasadnutie 
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Prítomní: Zasadnutie P SZOŠ sa uskutočnilo on-line formou prostredníctvom systému Meet you.  
Bolo pripojených 6 členov P SZOŠ (Andrej Patráš, Judita Sádecká, Ján Mižúr, Milan 
Petrinec, Radoslav Jonáš, Martin Václavík) Milan Mazúr - generálny sekretár SZOŠ a  
Juraj Nemec – kontrolór SZOŠ. 

 

Program:  

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ k 31. 12. 2020 

3. Návrh rozpočtu na rok 2021 

4. Prijatie opatrení z kontroly Hlavného kontrolóra športu 

5. Hodnotenie činnosti všetkých reprezentácií (OB, PO, OC a LOB) za rok 2020 a CTM za 
rok 2020 

6. Plány činností všetkých reprezentácií (OB, PO, OC a LOB) na rok 2021 

7. Schválenie Smernice o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanovaním a 
zneužívaním v športe 

8. Schválenie Plánu športovej prípravy top-tímu na 1-3/2021 a celý rok 2021 

9. Projekt areálu stálych kontrol 

10. Návrh na zriadenie Projektovej komisie SZOŠ 

11. Novela Zákona o športe – účinnosť nového Svetového antidopingového kódexu  

12. Rôzne 

 

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

Zodp.: M. Mazúr     Stav: splnené 

 

   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      Stav: splnené 

 

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

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

Stav: čiastočne splnené, nespracoval LOB a dorast 

 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ k 31. 12. 2020 
Podklady zaslal včas generálny sekretár. Informoval J. Mižúr. Prostriedky na „štátnom“ účte sa 
nepodarilo v plnom rozsahu vyčerpať. Zostatok vo výške 2 887,58 € je možné čerpať v zmysle platnej 
zmluvy do 31.3.2021. 

   uzn. 01/01/21 P SZOŠ schvaľuje nasledovné použitie nevyčerpaných prostriedkov - preplatenie faktúry 
školské mapy Pezinok 640 EUR, prefinancovanie faktúry CTM Bratislava vo výške 630 
EUR uhradenej z bežného účtu, členský príspevok IOF 2021 vo výške 1325 EUR 
a 292,58 EUR na tvorbu máp (ZMT). 
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Hlasovanie: 6 za, nikto proti a nikto sa nezdržal hlasovania 

Podklady k inventarizácii majetku (opatrenie v súlade s odporučením kontrolóra zväzu) – predložil J. 
Mižúr.  

   uzn. 02/01/21 P SZOŠ schvaľuje inventarizáciu majetku k 31. 12. 2020. 

Hlasovanie: 6 za, nikto proti a nikto sa nezdržal hlasovania 

 

3. Návrh rozpočtu na rok 2021 
Návrh na prerozdelenie príspevku uznanému športu bol predložený písomne. Materiál uviedol J. Mižúr. 
Zväz dostal na podpis zmluvu o štátnom príspevku vo výške 68 718 EUR. Zväz predpokladá, že v roku 
2021 sa uskutočnia plánované medzinárodné podujatia. Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade 
s uzneseniami predchádzajúceho predsedníctva SZOŠ. 

   uzn. 03/01/21 P SZOŠ schvaľuje návrh na prerozdelenie príspevku uznanému športu na rok 2021 tak 
ako bol predložený. 

Hlasovanie: 6 za, nikto proti a nikto sa nezdržal hlasovania 

Finálny návrh celkového rozpočtu SZOŠ bude predmetom nasledujúceho zasadnutia predsedníctva 
SZOŠ. 

 

4. Prijatie opatrení z kontroly Hlavného kontrolóra športu 
Zväz obdržal informáciu o výsledku kontroly obsahu a zverejňovania zápisníc zo zasadnutí orgánov 
SZOŠ. Táto kontrola zistila nasledujúce nedostatky – chýbajúca prezenčná listina pri zápisnici 
z konferencie SZOŠ, chýbajúce výsledky hlasovania a chýbajúce meno, priezvisko a podpis 
predsedajúceho v zápisniciach zo zasadnutí predsedníctva SZOŠ. Zväz prijal všetky odporúčané 
opatrenia, nedostatky odstránil a informoval o tom Hlavného kontrolóra športu.  

   uzn. 04/01/21 P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi trvale sledovať správnosť obsahu a 
zverejňovania zápisníc zo zasadnutí orgánov SZOŠ. 

Zodp.: M. Mazúr 

Hlasovanie: 6 za, nikto proti a nikto sa nezdržal hlasovania 

 

5. Hodnotenie činnosti všetkých reprezentácií (OB, PO, OC a LOB) za rok 2020 a CTM 
za rok 2020 

Hodnotenia boli preložené písomne (s výnimkou LOB a dorastu), členovia predsedníctva k nim nemali 
pripomienky. 

   uzn. 05/01/21 P SZOŠ berie na vedomie predložené hodnotenia. 

Hlasovanie: 6 za, nikto proti a nikto sa nezdržal hlasovania 

 

   uzn. 06/01/21 P SZOŠ ukladá dorastu a LOB obratom predložiť hodnotenia. 
Zodp.: V. Franko a I. Patráš    Termín: 31. 1. 2021 

Hlasovanie: 6 za, nikto proti a nikto sa nezdržal hlasovania 

 

6. Plány činností všetkých reprezentácií (OB, PO, OC a LOB) na rok 2021 
Plány boli preložené písomne (s výnimkou LOB a dorastu), členovia predsedníctva k nim nemali 
pripomienky. 
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   uzn. 07/01/21 P SZOŠ schvaľuje predložené plány činností reprezentácií na rok 2021. 

Hlasovanie: 6 za, nikto proti a nikto sa nezdržal hlasovania 

 

   uzn. 08/01/21 P SZOŠ ukladá dorastu a LOB obratom predložiť plán práce na rok 2021. 
Zodp.: V. Franko a I. Patráš    Termín: 31. 1. 2021 

Hlasovanie: 6 za, nikto proti a nikto sa nezdržal hlasovania 

 

   uzn. 09/01/21 P SZOŠ nebude financovať z príspevku uznanému športu cestovné náklady výjazdov 
reprezentácií. 

Hlasovanie: 6 za, nikto proti a nikto sa nezdržal hlasovania 

 

7. Schválenie smernice o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanovaním a 
zneužívaním v športe 

Návrh smernice bol predložený písomne (v súlade so závermi predchádzajúceho zasadnutia 
predsedníctva) a vychádza zo vzorovej smernice SOŠV.  

   uzn. 09/01/21 P SZOŠ schvaľuje smernicu o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanovaním a 
zneužívaním v športe s úpravou (zodpovednou osobou je predseda SZOŠ). 

Hlasovanie: 6 za, nikto proti a nikto sa nezdržal hlasovania 

  

 
8. Schválenie Plánu športovej prípravy top-tímu na 1-3/2021 a celý rok 2021 
Plán športovej prípravy top-tímu na 1-3/2021 a celý rok 2021 bol predložený písomne. 

   uzn. 10/01/21 P SZOŠ schvaľuje plán športovej prípravy top-tímu na 1-3/2021 a celý rok 2021. 

Hlasovanie: 6 za, nikto proti a nikto sa nezdržal hlasovania 

 
9. Projekt areálu stálych kontrol 
Informovali A. Patráš a R. Jonáš. Momentálne projekt nie je možné podať (nie je vhodná výzva), ale 
zväz bude sledovať budúce možnosti financovania aktivity. Koordinátorom projektu je V. Vachová. 
Predsedníctvo vyjadruje vďaku za túto iniciatívu všetkým zapojeným. 

 
10. Návrh na zriadenie Projektovej komisie SZOŠ 
Návrh bolo predložený písomne a uviedol ho R. Jonáš.  

   uzn. 11/01/21 P SZOŠ zriaďuje v zmysle Stanov SZOŠ čl. X, bod 7 odbornú komisiu Projektová 
komisia SZOŠ, schvaľuje štatút komisie a menuje za predsedu komisie I. Hernu. 

Hlasovanie: 6 za, nikto proti a nikto sa nezdržal hlasovania 

 

11. Novela zákona o športe - účinnosť nového Svetového antidopingového kódexu 
Informoval M. Mazúr. Nový Svetový antidopingový kódex a novela Zákona o športe priniesla nové 
povinnosti športovým zväzom. Z pohľadu nášho zväzu je potrebné zmeniť disciplinárny poriadok 
a realizovať relevantné vzdelávanie. 
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   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 

Hlasovanie: 6 za, nikto proti a nikto sa nezdržal hlasovania 

   uzn. 13/01/21 P SZOŠ ukladá spracovať program vzdelávania v oblasti boja proti dopingu a zabezpečiť 
jeho realizáciu. 

Zodp.: M. Václavík     Termín: 31. 3. 2021 

 

12. Rôzne 
M. Petrinec – do konca januára vydá spresnenie vykonávacích pokynov k letnej sezóne. Kalendár súťaží 
je finálny (samozrejme môže byť ovplyvnený vývojom pandémie COVID-19 a môže sa doplniť MSR v 
NOB). J. Mižúr navrhol zvážiť objednanie medailí na rok 2021 z príspevku uznanému športu. Upozornil 
na potrebu absolvovanie lekárskych prehliadok v rámci CTM. 

 

 
Zapísal: Milan Mazúr, v.r.                                                   Limbach, 20. 1. 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“        Dátum: 20.1. 2021 

 

 

P. Č. 

 

 

MENO A PRIEZVISKO 

 

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 

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

 

 

 


