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Zápisnica č. 3/2021 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 1. 4. 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. Navrhnutie postupnosti krokov k spusteniu sezóny pretekov v r. 2021 v závislosti od 
uvoľňovania protipandemických opatrení 

3. Rôzne 

 

1. 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 

 

   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: splnené 

K spôsobom realizácie programu vzdelávania prebehla diskusia. Členom P SZOŠ sa odporúča 
absolvovať plánovaný „life-stream“ k problematike dopingu.  

 

   uzn. 04/02/21 P SZOŠ ukladá Projektovej komisii SZOŠ overiť záujem klubov o participáciu 
v projekte. 

               

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

Stav: splnené 

O súčasnej (pozitívnej) situácii informoval R. Jonáš. 

 

2. Navrhnutie postupnosti krokov k spusteniu sezóny pretekov v r. 2021 v závislosti od 
uvoľňovania protipandemických opatrení  

 

Bod uviedol Andrej Patráš. Za hlavné problémy považuje otázku prípadného povinného testovania 
a fungovania reprezentácií. Stanoviská členov P-SZOŠ: 

M. Petrinec: Pezinok už zrušil svoje preteky. Rapid – pôvodný termín je nereálny a jeho preteky sa 
presúvajú na termín Pezinka. Hlavný problém celoštátnych súťaží môže byť ubytovanie. HBB zatiaľ 
s pretekmi počíta. 

R. Jonáš: ak budú pre organizáciu pretekov stanovené podmienky (napr. testovanie), treba sa ich pokúsiť 
naplniť a preteky organizovať. Je to dôležité pre oblastné a preteky a pre hnutie ako také.  
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A. Patráš: je možné zvážiť organizovať len jednodňové preteky. Nutná je pravidelná komunikácia 
s klubmi. Rovnaký režim bude platiť pre majstrovské aj rebríčkové preteky. Podmienky stanoví 
príslušný RÚVZ. 

J. Mižúr: sekcia OB by mala spracovať pokyny k organizácii pretekov v prvom polroku 2021. 

   uzn. 01/03/21 P SZOŠ ukladá Sekcii OB spracovať pokyny k organizácii pretekov v prvom polroku 
2021 (COVID-ový manuál).  

               

Zodp.: M. Petrinec       Termín: 30. 4. 2021 

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

 

Reprezentačné výjazdy – plánujú sa testy a aj výjazd do ČR. Testovanie – súčasná vyhláška povoľuje 
akciu so súhlasom RÚVZ. Preplatenie nákladov účasti je možné len pre účastníkov s platnou zmluvou a 
platnou lekárskou prehliadkou. Výjazd – na slovenskej strane je možné podať žiadosť o výnimku 
z karantény pri návrate, oficiálny postup existuje. Na českej strane momentálne platí povinnosť 
samoizolácie do negatívneho výsledku PCR testu na území ČR. Akcia musí byť na českej strane 
povolená. 

 

3. Rôzne 

R. Jonáš – informoval o činnosti projektovej komisie. Uskutočnilo sa spoločné stretnutie projektovej 
komisie a komisie rozvoja. Zasadnutie prerokovalo stav projektu stálych kontrol a aj aktivitu Spišskej 
Novej Vsi – Pohybom si ma nájdi (zapojenie verejnosti do športovania v čase Korona prostredníctvom 
prechádzok s mapou na jednoduchých tratiach), rozvoj ktorej aj na iných miestach je potrebné 
podporovať. Diskutovalo sa aj o možnosti vytvorenia špeciálnej aplikácie pre OB (odhadované náklady 
do 10 000 EUR). J. Mižúr konzultoval možnosti financovania aktivít zo Štátneho fondu rozvoja športu – 
je možné podať na Fond informáciu o pripravovanom projekte/žiadosť o financovanie.     

   uzn. 02/03/21 P SZOŠ ukladá spracovať návrh projektu pre Štátny fond rozvoja športu.                 

Zodp.: A. Patráš a R. Jonáš       Termín: 15. 4. 2021 

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

 

J. Sádecká – TKE spustilo projekt „Pohybom si ma nájdi“. Metodická komisia – P. Májová nebude 
pokračovať. P SZOŠ zašle P. Májovej ďakovný list za jej prácu. J. Sádecká bude hľadať nových 
kandidátov na prácu v komisii. 

M. Václavík informoval o projekte zaradenia OB do športovej triedy v Martine. Práce úspešne 
pokračujú. Školský šport zatiaľ nefunguje. Projekt „Tréner v škole“ je potrebné sledovať, ale nie je 
zameraný na propagáciu konkrétneho športu. Škola v Martine sa do projektu prihlásila.  

M. Mazúr informoval, že OC sa nezúčastní MS v MTBO. Informoval aj o zlej situácii s preventívnymi 
lekárskymi prehliadkami CTM.  

A. Patráš uviedol materiál rozdelenie kompetencií a úloh v rámci P SZOŠ. V niektorých pozíciách sú 
úlohy zdvojené, tento stav považuje za vhodný a odrážajúci súčasnú situáciu. P SZOŠ materiál 
prediskutovalo a doplnilo.  

   uzn. 03/03/21 P SZOŠ schvaľuje dokument Rozdelenie kompetencií a úloh v rámci SZOŠ. Ukladá 
dokument zverejniť. 

               

Zodp.: A. Patráš a M. Mazúr       Termín: 15. 4. 2021 

Hlasovanie: 6 za, nikto proti a nikto sa nezdržal hlasovania 
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J. Sádecká upozornila na nízku kvalitu grafu organizačná štruktúra na stránke SZOŠ. A. Patráš upraví 
graf organizačnej štruktúry tak, aby odrážal dnešnú situáciu. 

J. Nemec – informoval, že v roku 2021 uskutoční kontrolu verejného obstarávania SZOŠ. 

 
 

Zapísal: Milan Mazúr                                                            Limbach, 1. 4. 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: 01.04. 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 

 

 

 


