
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica č. 2/2021 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 4. 3. 2021: „on-line“ zasadnutie 
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Prítomní: Zasadnutie P SZOŠ sa uskutočnilo on-line formou prostredníctvom systému Teams.  
Bolo pripojených 6 členov P SZOŠ (Andrej Patráš, Judita Sádecká, Ján Mižúr, Milan 
Petrinec, Radoslav Jonáš, Martin Václavík), ďalej Milan Mazúr - generálny sekretár 
SZOŠ a  Juraj Nemec – kontrolór SZOŠ. 

 

Program:  

1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ  

3. Návrh rozpočtu na rok 2021 

4. Hodnotenie činnosti reprezentácie LOB a dorastu OB za rok 2020 

5. Plány činností reprezentácií LOB a dorastu na rok 2021 

6. Zriadenie Komisie rozvoja 

7. Informácia o Žiadosti o grant z mesta Bratislava pre projekt: Škola hrou-inovatívne 
spôsoby výuky prostredníctvom športu 

8. Projekt areálu stálych kontrol 

9. Rôzne 

 

1. Kontrola plnenia uznesení  

   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: splnené 

 

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

               

Zodp.: M. Mazúr 

Stav: trvalé uznesenie, splnené 

 

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

Stav: splnené 

 

   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 

Stav: splnené 

 

   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 
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   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 

Stav: v plnení 

 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ  

Podklady zaslal včas generálny sekretár. Podklady pripravil a o situácii informoval J. Mižúr. Príspevok 
uznanému športu za rok 2020 sa podarilo plne vyčerpať. Problémom je príspevok na „Top Team“, ktorý 
nie je možné vyčerpať z titulu trvania pandémie COVID-19. Nepoužité prostriedky budú vrátené 
ministerstvu. O možnostiach a podmienkach čerpania príspevku uznanému športu v roku 2021 (dopad 
pandémie)  tiež informoval J. Mižúr. 

 

3. Návrh rozpočtu na rok 2021 

PSZOŠ prerokovalo spôsoby použitia bežných príjmov zväzu na základe predloženého písomného 
návrhu. Vstupnú informáciu predniesol J. Mižúr. Členovia predsedníctva diskutovali o niektorých 
položkách rozpočtu. V rámci diskusie bolo spresnené použitie sumy 13 000 EUR určenej na príspevkové 
kontá , ktorá nebola podrobne rozpísaná nasledovne: 

o  juniorská reprezentácia 4000 EUR 
o  tréneri 2000 EUR 
o  hospodár 500 EUR 
o  generálny sekretár 2400 EUR 
o  rezerva 4100 EUR 

 

Diskutovalo sa aj o možnosti uplatnenia motivačného spôsobu financovania oblastí. Návrhy v tomto 
smere pripravili  R. Jonáš a M. Václavík. R. Jonáš a M. Václavík aktualizujú tento návrh podľa 
podmienok pandemickej situácie  do 31.3.2021.  

   uzn. 01/02/21 P SZOŠ schvaľuje návrh rozpočtu 2021-2 so zapracovanými pripomienkami z diskusie.                

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

 

4. Hodnotenie činnosti reprezentácie LOB a dorastu OB za rok 2020 

PSZOŠ prediskutovalo správy a berie ich na vedomie. 

 

5. Plány činností reprezentácií LOB a dorastu na rok 2021 

PSZOŠ prediskutovalo predlžené návrhy. Berie na vedomie, že pri realizácii plánov môže dôjsť 
vzhľadom k pandémii k operatívnym zmenám. 

   uzn. 02/02/21 P SZOŠ schvaľuje plán činnosti reprezentácie LOB na rok 2021.                

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

   uzn. 02/02/21 P SZOŠ schvaľuje plán činnosti reprezentácie dorastu na rok 2021.                

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

 

6. Návrh na zriadenie Komisie rozvoja SZOŠ 

Návrh bolo predložený písomne a uviedol ho R. Jonáš.  
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   uzn. 03/01/21 P SZOŠ zriaďuje v zmysle Stanov SZOŠ čl. X, bod 7 odbornú komisiu Komisia rozvoja 
SZOŠ, schvaľuje štatút komisie a menuje za predsedu komisie R. Mičeka. 

               

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

 

7. Informácia o Žiadosti o grant z mesta Bratislava pre projekt: Škola hrou-inovatívne 
spôsoby výuky prostredníctvom športu 

Informácia bola predložená písomne a informovali o nej J. Sádecká a R. Jonáš. PSZOŠ prerokovalo 
hlavné potenciálne prínosy projektu pre rozvoj nášho športu a ďakuje iniciátorom projektu za ich snahu. 
PSZOŠ rozhodlo o spolufinancovaní projektu vo výške 1000 EUR ak bude žiadosť schválená.  

 

8. Projekt areálu stálych kontrol 

Informoval A. Patráš, ktorý aj poslal prezentáciu projektu, spracovanú pani Hernou. Informáciu doplnil 
R. Jonáš. Projekt je pripravený na podanie v rámci vhodnej budúcej výzvy na podávanie projektov na 
centrálnej, ale aj regionálnej alebo miestnej úrovni. Na príprave projektu sa podieľala hlavne V. Vachová, 
ktorá projekt manažuje a SZOŠ jej ako aj ďalším členom kolektívu za túto aktivitu ďakuje. R. Jonáš 
upozornil na potrebu dobre zvážiť, či podať projekt len ako celoštátne, alebo aj parciálne, plus na 
potrebu vhodného lobbingu. Členovia PSZOŠ preveria možnosti oficiálnej (písomnej) ex-ante 
prezentácie projektu zo strany SZOŠ na úrovni Fondu na podporu športu. A. Patráš uviedol, že sa 
domnieva, že parciálne podanie projektu v prípade lokálnej možnosti  a vhodnej výšky potenciálnej 
dotácie je možné.  

   uzn. 04/01/21 P SZOŠ ukladá Projektovej komisii SZOŠ overiť záujem klubov o participáciu 
v projekte. 

               

Zodpov: R. Jonáš    Termín: 31. 3. 2021 

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

 

9. Rôzne 

J. Mižúr upozornil na termíny predloženia návrhov na ocenenie funkcionárov SZOŠ zo strany SOŠV.  

J Sádecká informovala, že už aj na Prešovskej univerzite sa začal vyučovať orientačný beh.  

M. Václavík pripomenul, že SZOŠ má certifikát vzdelávania učiteľov v oblasti orientačných športov, 
ktorý sa dá využiť aj dnes, napriek zmenám systému vzdelávania zo strany ministerstva. Uviedol príklad 
z Martina. 

R. Jonáš pripomenul potrebu zverejnenia alokácie zodpovednosti za jednotlivé úseky fungovania 
činnosti SZOŠ medzi členmi P SZOŠ. A. Patráš pripraví príslušný materiál. 

P SZOŠ diskutovalo o možnostiach konania konferencie SZOŠ. V prípade možnosti sa bude konať jedna 
prezenčná konferencia v júni 2021 (aj volebná). V prípade zlej pandemickej situácie bude konferencia 
v júni 2021 on-line a koncom roka 2021 sa bude konať mimoriadna volebná konferencia (prezenčne).  

P SZOŠ prediskutovalo stav, kedy nebolo možné všetky operatívne zmeny schválených výdavkov na 
konci roka 2020 a na začiatku roka 2021 schvaľovať perolamom (tak, ako sa predpokladalo), vzhľadom 
k potrebe ich okamžitej realizácie.  

   uzn. 05/01/21 P SZOŠ dodatočne schvaľuje všetky operatívne zmeny účelovosti použitia rozpočtových 
položiek financovaných z prostriedkov príspevku uznanému športu.  

               

 

M. Václavík upozornil na potrebu oživenia činnosti Metodickej komisie SZOŠ. P SZOŠ poveruje 
J. Sádeckú (v spolupráci s M. Václavíkom) hľadaním nových vhodných kandidátov pre prácu v tejto 
komisii.  

M. Petrinec informoval o realizovanej revízii predpisov platných pre orientačný beh. 
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Členovia P SZOŠ diskutovali o možnostiach ďalšieho skvalitňovania webovej stránky zväzu. 

J. Mižúr pripomenul potrebu aktualizácie publikácie Encyklopédia OB o nové skutočnosti za posledné 
desaťročie (2012-2021).  Členovia PSZOŠ jednoznačne túto myšlienku podporili. Po zlepšení 
pandemickej situácie bude J. Mižúr iniciovať stretnutie k tomuto projektu.  

 
Zapísal: Milan Mazúr                                                            Limbach, 4. 3. 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: 04.03. 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 

 

 


