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Zápis zo zasadnutia  Prezídia SZB č. 15  
zo dňa 26.3.2022 

____________________________________________________________ 
 
Začiatok zasadnutia 13:00. Koniec zasadnutia 15:00  
Forma zasadnutia: prezenčná v NBC Osrblie 
 
Program:  
 

1. Otvorenie a schválenie programu  

2. Potvrdenie elektronických hlasovaní Prezídia SZB  

3. Schválenie dokumentov na VZ SZB 9.4.2022 

4. Prerokovanie možnosti odpredaja dvoch skútrov a vozidla V3S 

5. Informácie o činnosti prezidenta SZB a sekretariátu SZB, Informácie z porady SOŠV 
6. Informácie od každého viceprezidentov SZB o činnosti za svoju oblasť  
7. Rôzne a diskusia 

Prítomní: P. Vozár, J. Lauková, Ľ. Machyniak, R. Šimočko, M. Badáň, P. Hurajt  
Prizvaní: Z. Donovalová, M. Matiaško  
Ospravedlnení: P. Kazár,  Z. Aneštíková 
 

1. Otvorenie a schválenie programu  
 
P. Vozár privítal prítomných na zasadnutí P-SZB a predložil na schválenie program Prezídia. Doplnenie 
bodu  Zmena smernice pre UTM za bod 6. 
 
Uznesenie č.15-22/1  
P-SZB schvaľuje program zasadnutia s doplnením bodu Zmena smernice pre UTM za bod 6 

Uznesenie č. 15-22/1  

ZA                        6 J. Lauková, P. Vozár, P. Hurajt, M. Badáň, Ľ. Machyniak, R. Šimočko 

PROTI                  0  

ZDRŽAL SA          0  

 
2. Potvrdenie elektronických hlasovaní Prezídia SZB  

P. Vozár podal správu o priebežnom zverejňovaní zápisov elektronických hlasovaní P-SZB č.48 až 58 z roku 

2021 a č.1-14 z roku 2022. 

Uznesenie č.15-22/2 
P-SZB berie na vedomie elektronické hlasovania. 

Uznesenie č. 15-22/2  

ZA                        6 J. Lauková,   P. Vozár, P. Hurajt, M. Badáň, Ľ. Machyniak, R. Šimočko 

PROTI                  0  

ZDRŽAL SA          0  
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3.  Schválenie dokumentov na VZ SZB 9.4.2022 

 

P. Vozár predložil na schválenie dokumenty:  rokovací poriadok, volebný poriadok, návrh na zmenu stanov 

(v prílohe). 

Uznesenie č.15-22/3 
P-SZB schvaľuje dokumenty na VZ rokovací poriadok, volebný poriadok, návrh na zmenu stanov podľa 

prílohy. 

Uznesenie č. 15-22/3  

ZA                        6 J. Lauková, P. Vozár, P. Hurajt, M. Badáň, Ľ. Machyniak, R. Šimočko 

PROTI                  0  

ZDRŽAL SA          0  

 

4.  Prerokovanie možnosti odpredaja dvoch skútrov a vozidla V3S 

 

M. Matiaško dal návrh na prejedanie možnosti odpredaja 2ks skútrov a vozidla V3S pre kluby. Skútre sú 
funkčné no v NBC Osrblie sú nevyužité. 

 

Uznesenie č.15-22/4 

P-SZB schvaľuje možnosť ponuky odpredaja pre  kluby 

Uznesenie č. 15-22/4  

ZA                        6 J. Lauková, P. Vozár, P. Hurajt, M. Badáň, Ľ. Machyniak, R. Šimočko 

PROTI                  0  

ZDRŽAL SA          0  

 

5. Informácie o činnosti prezidenta SZB a sekretariátu SZB, Informácie z porady SOŠV 

P. Vozár informoval P-SZB o stave projektu kolieskovej dráhy v Osrblí. Koliesková dráha má vystavené 

právoplatné stavebné povolenie, vo verejnom obstarávaní vyhrala spoločnosť SKANSKA. So spoločnosťou 

SKANSKA bola podpísaná zmluva a dodatok č.1 , v ktorom sa upravili podmienky v súvislosti so zvýšením 

cien stavebných materiálov. Zmeny v dodatku boli  kvôli zníženiu rozpočtu. P. Vozár ďalej informoval, že 

máme vysúťažený aj stavebný dozor a hneď ako sa roztopí v Osrblí sneh môžeme začať s výstavbou 

kolieskovej dráhy. 

Na projekt Králiky máme právoplatné územné rozhodnutie. Výstavba začne pravdepodobne až budúci rok. 

8.3.2022 bola v Bratislave porada SOŠV na ktorej sme boli oboznámení so zmenami v zákone o športe. 

Zmeny budú v dobrovoľníckych zmluvách. Po novom budú podliehať odvodovým povinnostiam t.j. ak 

bude zákon schválený bude potrebné nahlasovať dobrovoľníkov do sociálnej poisťovne a platiť odvody.  
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Od 1.1. 2022 sa platia odvody aj zo zmlúv o profesionálnom výkone športu. Novela zákona o športe je 

v parlamente  v druhom čítaní. Ak prejde bude koncom roka bude povinnosť schvaľovať rozpočet pre 

športové zväzy na budúci rok.  

Od 1.1.2023 bude prerozdelená dotácia maximálne 15% na prevádzku a minimálne 15% na U23. Ostatné 

položky budú na rozhodnutí zväzu. 

Projekty nad 1mil. bude schvaľovať útvar hodnoty za peniaze.  

 

6. Informácie od každého viceprezidentov SZB o činnosti za svoju oblasť  

M. Badáň informoval P-SZB o finančnom stave SZB k 31.12.2021.  

Ľ. Machyniak informoval P-SZB o plánovanom zasadnutí KM. 

R. Šimočko informoval P-SZB o plánovanom zasadnutí ŠTK. Predpokladá, že  na letné preteky budú 4kolá 

žiacke preteky 3kolá Viessmann+MS a pri pretekoch Dorast a Dospelí budú 2kolá Viessmann+MS. V 

prípravke sa plánuje zmena pravidiel pre prípravku.  

 

7. Zmena smernice pre UTM 
 
Zmenu smernice pre UTM navrhol P. Kazár a spočíva  

 

v bode  Finančné a materiálne zabezpečenie CTM, SZB:  

odmeňovaním športových odborníkov v CTM. V prípade, že do jednej CTM je zaradených 8 a viac TŠ z 

jedného KB, má CTM po schválení P SZB nárok na ďalšieho trénera za každých 8 TŠ,   

 

Tento bod navrhuje ponechať bez zmeny alebo diskutovať o minimálnom počte 4 športovcov - 

Zriaďovanie CTM  

- CTM sa zriaďuje pri KB, v ktorých sú vytvorené všetky podmienky na zabezpečenie zodpovedajúceho 

tréningového procesu a minimálne 5 pretekárov z KB spĺňajúcich kritériá pre zaradenie do CTM,   

Ďalej navrhuje zmeniť:  

v bode  Zriaďovanie CTM 

- z organizačných dôvodov zriaďuje SZB spravidla 4 CTM. Pokiaľ je počet TŠ v jednotlivých KB nedostatočný 

na zriadenie CTM, je na základe návrhu KM umožnené zlúčenie dvoch KB do jednej CTM a príspevok na 

športových odborníkov je následne rozdelený medzi obidva KB rovným dielom,   

doplniť do  5.2 Štatút centra talentovanej mládeže (CTM)  

5.2 Štatút centra talentovanej mládeže (CTM)  

e) CTM SZB sa spolupodieľa na zabezpečení ŠŠR. V prípade potreby ŠŠR je KB pri ktorom je zriadená CTM 

SZB povinný uvoľniť trénera CTM na akcie RD SZB a bezodkladne zabezpečiť kontinuálny tréningový proces 

a plnenie všetkých povinnosti vyplývajúcich zo smernice o ÚTM a zmluvy o zriadení CTM SZB, 
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f)  e) Za činnosť a úspešnosť CTM zodpovedá SZB.   

 P-SZB navrhuje prerokovať zmeny smernice v KM a následne predložiť na zasadnutie P-SZB. 

 

8. Rôzne a diskusia 

P-SZB sa dohodlo, že ďalšie dokumenty na VZ ako výročná správa, Program na VZ SZB, poprípade Smernica 
pre UTM budú predmetom nasledujúceho hlasovania P SZB, nakoľko prebieha audit a výročná správa ešte 
nie je dokončená a zmeny do smernice ešte nie sú schválené. 

 

P. Vozár na záver poďakoval prítomným za stretnutie. 

 

Predsedajúci: P. Vozár v.r. 

Zapísal: Z. Donovalová v.r. 

Schválilo P-SZB 26.3.2022 

Originál podpísaný listinný dokument je uložený na sekretariáte SZB 


