
Informácia o plnení uznesení  

zo zasadnutia VV SZŠR  29.06.2022 v Trenčíne 
 

Trvajúce úlohy 
 

Uznesenie č. 20/2020 - výsledkové listiny z postupových pretekov zasielať na sekretariát SZŠR 

v elektronickej forme, aby mohli byť zverejnené na internetovej stránke SZŠR  

Uznesenie priebežne plnené. 

 

Uznesenie č. 41/2020 - neustále sledovať aktuálne Opatrenia UVZ SR a riadiť sa nimi. 

Sekretariát zabezpečí, aby na webovej stránke SZŠR boli zverejňované aktuálne OLP UVZ SR. 

Uznesenie priebežne plnené. 

 

Uznesenie č. 20/2021 Tréneri budú prizvaní na zasadnutie VV po uskutočnení volieb trénerov. 

Úloha trvá 

 

Uznesenie č. 2/2022. 

Predsedovia ŠO zašlú zoznam poverených osôb reprezentačných trénerov na sekretariát 

SZŠR do 30.4.2022. Predsedovia ŠO zašlú kritéria na funkciu reprezentačného trénera 

tajomníkovi SZŠR do 31.8.2022.Výberové konanie vyhlási na základe predložených kritérií od 

predsedov ŠO tajomník SZŠR do 31.10.2022 s tým, aby sa záujemcovia prihlásili do konca 

roka 2022. 

Uznesenie bolo schválené, keď hlasovali 6, za hlasovali 6, proti 0, zdržal sa 0. 

T: podľa textu    Z: sekretariát SZŠR, tajomník SZŠR preds. ŠO 

Úloha trvá 

 

Uznesenie č. 5/2022. 

VV schvaľuje účasť na uvedených MS, ME na základe predložených rozpočtov 

jednotlivých športových odborov. 

Predsedovia športových odborov predložia samostatné rozpočty na jednotlivé podujatia 

so stanovenými maximálnymi výškami úhrad od SZŠR tak, aby nedošlo k prečerpaniu rozpočtov 

odborov. Na základe stanovených maximálnych výšok úhrad budú uhradené náklady spojené 

s účasťou reprezentačných družstiev na schválených podujatiach. 

Náklady na medzinárodné podujatia budú hradené iba z prostriedkov, ktoré má príslušný 

ŠO vo svojom rozpočte (zostatok z minulých období, dobrovoľný príspevok, pridelené financie 

z MŠ...), okrem pridelených financií zo SRZ na daný rok. Pridelené financie od SRZ musia byť 

prioritne použité v danom roku na zabezpečenie ligových pretekov, náklady na príspevky OZ 

SRZ, náklady na rozhodcov, ceny,... 

 Tajomníčka SZŠR po obdržaní zoznamov reprezentačných družstiev vystaví nominačné 

listy, v spolupráci s predsedami športových odborov zašle prihlášky na MS, ME a v termíne 

uhradí registračné poplatky na MS, ME.  

Uznesenie bolo schválené, keď hlasovali 6, za hlasovali 6, proti 0, zdržal sa 0. 

T: podľa termínov podujatí   Z: predsedovia ŠO, tajomník SZŠR 

Uznesenie priebežne plnené 

Nominačné listy sú priebežne vystavované, prihlášky zasielané a registračné poplatky uhradené. 

 

Uznesenie č. 15/2022. 

Predsedovia ŠO predložia aktualizované zoznamy talentovaných športovcov na sekretariát SZŠR 

do konca apríla, sekretariát zverejní zoznamy do 6.5.2022. 

Uznesenie bolo schválené, keď hlasovali 6, za hlasovali 6, proti 0, zdržal sa 0. 

T: podľa textu     Z: predsedovia ŠO, sekretariát SZŠR 



Uznesenie bolo splnené  

Aktualizované zoznamy talentovaných športovcov predložili ŠO LRU F, PR a K.  

Zoznamy za LRU PL a LRU M vypracovala Gabika Hupková, zoznamy boli zverejnené na 

stránke SZŠR. 

 

Úlohy zo zasadnutia VV dňa 29.06.2022 
 

Uznesenie č. 20/2022. 

VV ukladá predsedom ŠO zabezpečiť zasielanie výsledkovej listiny, správy hlavného 

rozhodcu, správy garanta, prípadne fotodokumentáciu na mail sekretariátu do 7 dní od 

ukončenia pretekov, sekretariát následne zabezpečí zverejnenie výsledkových listín na webe 

SZŠR. 

Uznesenie bolo schválené, keď hlasovali 4, za hlasovali 4, proti 0, zdržal sa 0. 

T: priebežne    Z: predsedovia ŠO, predseda KR, sekretariát SZŠR 

Uznesenie priebežne plnené 

výsledkové listiny, správy hlavného rozhodcu, správy garanta, a fotodokumentácia sú priebežne 

zasielané na sekretariát a zverejňované na stránke SZŠR. 

 

Uznesenie č. 21/2022. 

Predsedovia športových odborov nahlásia zloženie družstva a rozsah platby tajomníkovi 

SZŠR minimálne týždeň pred termínom na zaslanie prihlášok reprezentačných družstiev na 

MS, ME stanoveným oficiálnymi propozíciami FIPSed alebo FIPS Mouche. 

Propozície je potrebné sledovať na stránke FIPSed (http://www.fips-

ed.com/fipsed/index.php/en), prípadne FIPS Mouche (https://www.fips-

mouche.com/championship/) aj predsedom ŠO, alebo poverenou osobou ŠO, pretože väčšina 

prihlášok chodí aj na sekretariát, ale nie je to pravidlo.  

Po ukončení termínu na zaslanie prihlášok reprezentačných družstiev, stanovenom 

organizátorom, tajomník a sekretariát SZŠR nezodpovedá za možnú neúčasť družstva (resp. 

neuhradený štartovný poplatok) na dané MS, ME. 

Uznesenie bolo schválené, keď hlasovali 4, za hlasovali 4, proti 0, zdržal sa 0. 

T: priebežne      Z: predsedovia ŠO, tajomník, sekretariát 

Uznesenie priebežne plnené 

 

Uznesenie č. 22/2022 

VV schvaľuje prerozdelenie navýšenia v sume 1 335,-€ podľa predloženého návrhu. 

Uznesenie bolo schválené, keď hlasovali 4, za hlasovali 4, proti 0, zdržal sa 0. 

Uznesenie č. 23/2022 

VV schvaľuje zníženie príspevku SRZ jednotlivým ŠO o sumu navýšenia príspevku 

uznanému športu podľa predloženého návrhu prerozdelenia FP. Zároveň ukladá predsedom ŠO 

predložiť návrhy na drobné reklamné predmety . 

Uznesenie bolo schválené, keď hlasovali 4, za hlasovali 4, proti 0, zdržal sa 0. 

T: podľa textu     Z: predsedovia ŠO, sekretariát SZŠR 

Uznesenie čiastočne splnené, úloha trvá 

ŠO bol znížený príspevok SRZ o sumu navýšenia PUŠ podľa návrhu prerozdelenia. 

Návrhy na drobné reklamné predmety neboli zatiaľ uzavreté.  

 

Uznesenie č. 25/2022. 

Predsedovia ŠO predložia aktualizované zoznamy talentovaných športovcov za rok 2022 na 

sekretariát SZŠR do konca januára 2023 a sekretariát zabezpečí zverejnenie. 

Uznesenie bolo schválené, keď hlasovali 4, za hlasovali 4, proti 0, zdržal sa 0. 

T: podľa textu     Z: predsedovia ŠO, sekretariát SZŠR 

Úloha trvá 

http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/en
http://www.fips-ed.com/fipsed/index.php/en
https://www.fips-mouche.com/championship/
https://www.fips-mouche.com/championship/


 

Uznesenie č. 26/2022. 

VV ukladá predsedovi ŠO LRU M predložiť zoznam tratí na MS LRU M 2023 do 31.7.2022. 

Uznesenie bolo schválené, keď hlasovali 4, za hlasovali 4, proti 0, zdržal sa 0. 

T: 31.7.2022      Z: predseda ŠO LRU M 

Uznesenie splnené 

Zoznam tratí bol predložený. 

 

 

Vypracovala: dňa 22.9.2022 Adriana Weismannová 


