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Zápisnica č. 1/2022 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 24. 1. 2022: „on-line“ zasadnutie 
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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. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o hospodárení SZOŠ 
3. Návrh rozpočtu na rok 2022 
4. Situácia v sezóne LOB a OB 
5. Tréner reprezentácie OB v r. 2022 
6. Tréneri mládeže 
7. Školenia trénerov, rozhodcov a kartografov 
8. Rôzne 

•       Informácia od FNPS – výzvy pre menšie zväzy 
•       Stav členskej základne v dôsledku Covidu 
 

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. 01/08/21 P SZOŠ rozhodlo o pokračovaní v rokovaní s Š. Šurganom a L. Bartákom na 
obsadenie pozície vedúci reprezentácie SZOŠ v OB na najbližšie obdobie 2 rokov. 

               

Zodp.: A. Patráš a R. Jonáš    Termín: 31. 1. 2022 

Stav: splnené 

 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

Informáciu o hospodárení predniesol M. Mazúr. Podkladový materiál bol zaslaný pred 
zasadnutím predsedníctva. Na „štátnom“ účte je stále 1021 EUR, je potrebné určiť spôsob 
čerpania do 31. 3. 2022. Všetky kluby zúčtovali dotáciu na mládež. 

 

3. Návrh rozpočtu na rok 2022 

Východiská tvorby rozpočtu predniesol A. Patráš. Percentá pre jednotlivé druhy výdavkov 
z príspevku uznanému športu sú definované v zmluve s ministerstvom.  

  

   uzn. 1/01/22 P SZOŠ schvaľuje spôsob použitia príspevku uznanému športu na rok 2022 vo 
výške 68 813 EUR (príloha). 

               

Hlasovanie: 5 hlasov za 

 

   uzn. 2/01/22 P SZOŠ schvaľuje rámcový rozpočet príjmov a výdavkov vlastného rozpočtu 
SZOŠ (príloha).  

               

Hlasovanie: 5 hlasov za 
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4. Situácia v sezóne LOB a OB 

LOB: Preteky v Kysaku sa zatiaľ nemôžu konať pre nedostatok snehu. Preteky na Skalke majú 
pevný termín a ich konanie závisí od aktuálnych pandemických podmienok. V prípade 
pokračovania režimu OP, budú MSR LOB v režime OP.  

OB: Kalendár je pripravený, chýba organizátor KO šprintu.  

 

5. Tréner reprezentácie OB v roku 2022 

Informovali A. Patráš a R. Jonáš. Rokovania s kandidátmi ešte nie sú definitívne ukončené. 

 

6. Tréneri mládeže (v regiónoch) 

Informovali A. Patráš a R. Jonáš. Projekt je v stave predbežného skúmania možností. Členovia 
predsedníctva v tomto bode prerokovali aj problematiku spolupráce s FTVŠ a ďalšími fakultami, 
ktoré vzdelávajú trénerov, včítane možnosti motivovania ich študentov a absolventov pôsobiť 
v našom športe. 

 

7. Školenia trénerov, rozhodcov a kartografov 

Možnosti vzdelávania trénerov prediskutovalo P SZOŠ v predchádzajúcom bode – je nutná 
koordinácia s príslušnými fakultami, ktoré musia zabezpečiť všeobecnú časť vzdelávania.  

Seminár/školenie rozhodcov – mal by sa uskutočniť on-line, pripraví M. Václavík, predbežne 
jún 2022. 

Špecializačné vzdelávanie trénerov pripravuje M. Václavík s A. Bukovácovou a ďalšími 
dobrovoľníkmi. 

Školenie kartografov bude 5. 2. 2022 v on-line forme. Organizuje mapová komisia. 

 

8. Rôzne 

Vývoj členskej základne budeme presne poznať po zaplatení členských príspevkov na rok 2022. 
Niektoré oddiely odhlásili malé počty členov.  

Výzvy FNPS zatiaľ neboli vhodné pre podanie projektu, vzhľadom najmä k inému zameraniu 
výzvy a nevýhodnej miere spolufinancovania  . Podľa predbežnej informácie by mala byť 
vyhlásená výzva vhodná aj pre naše projekty v priebehu jari 2022. 

J. Sádecká – informovala o priebehu webinára Grantové príležitosti pre športové organizácie, 
námetoch a príležitostiach ktoré boli prezentované. 

R. Jonáš – pripomenul, že návrh využitia prostriedkov získaných odvodom z pretekov je 
potrebné prerokovať na konferencii SZOŠ. 

L. Pompura – informoval, že spolu s M. Brém Knorovou pripravia v priebehu roka informáciu 
pre kluby ohľadom daňových pravidiel a možností  získavania finančných prostriedkov.  

M. Mazúr – upozornil na problém preventívnych lekárskych prehliadok. Vykonávacia vyhláška 
definuje úkony, ktoré sa majú pri takejto prehliadke vykonať. M. Mazúr upozorní kluby na 
platné požiadavky.  
 
Zapísal: Milan Mazúr                                                            Limbach, 24. 1. 2022                 
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: 24. 01. 2022 

 

 

P. Č. 

 

 

MENO A PRIEZVISKO 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 


