
 
 

Správa o činnosti SZOŠ za rok 2013 
 

 

Na základe pozitívneho ohlasu členskej základe sa predsedníctvo SZOŠ rozhodlo predložiť správu 
o činnosti zväzu, obdobne ako minulý rok, ako stručný odpočet plnenia hlavných úloh zväzu od 
konferencie SZOŠ, ktorá sa konala 2. 12. 2012 vo Zvolene (správy sekcií a komisií predkladáme 
ako samostatné materiály). 

Z organizačného pohľadu činnosť zväzu v období medzi konferenciami riadilo predsedníctvo 
SZOŠ, sekcie a odborné komisie. Po dlhom čase „tabuľkovo“ kompletné predsedníctvo sa 
schádzalo pravidelne a naďalej sa darilo všetky otvorené otázky riešiť konsenzom. Z pohľadu 
fungovania poradných orgánov sa v uplynulom období mnohé zmenilo, v podstate len pozitívnym 
smerom.  

Vo vzťahu k zabezpečeniu kvality vrcholných súťaží sa výrazným spôsobom aktivizovala Sekcia 
OB a tiež mapová komisia. Prvým „sporom“ bola situácia spojená s mierkou mapy pre MSR na KT, 
organizované HBB. Trochu zapracovala neskúsenosť pri riešení „krízových“ situácií, ale 
v konečnom dôsledku bola diskusia, ktorá prebehla, krokom vpred a naznačila mnohé do 
budúcnosti. Žiaľ, v prípade MSR v Pezinku príslovie „koniec dobrý, všetko dobré“ už nenašlo 
naplnenie. Mapová komisia síce dosiahla, že niektoré aspekty mapy boli nakoniec v súlade 
s normou (po podmienečnom odobratí statusu MSR organizátori prehrešky proti norme opravili), 
ale už počas sobotných pretekov jednotlivcov sa vyskytli zásadné problémy, ktoré vyvrcholili 
zásadným porušením pravidiel pri pretekoch štafiet, ktorým následne Sekcia OB odobrala status 
MSR. Jedná sa o krajné riešenie, ktoré z krátkodobého pohľadu nemá na Slovensku obdobu a jeho 
najslabším miestom je fakt, že za chybu usporiadateľa boli potrestaní pretekári – čo môže byť 
zásadnou demotiváciou najmä pre mladších (už vieme, že „náhradné“ MSR, ponúknuté TKE, sa 
konať nebudú). Predpokladáme, že rokovanie konferencie prinesie v smere budúcich opatrení na 
zabezpečenie kvality súťaží zásadné podnety a námety.     

Mimoriadne pozitívnou skutočnosťou je to, že v roku 2013 sa podarilo konštituovať dve chýbajúce 
odborné komisie – komisiu rozhodcov a marketingovú komisiu. Komisia rozhodcov sa v činnosti 
už rozbehla, pevne veríme, že sa to podarí aj „marketingu“. V čase konania konferencie by mala už 
existovať aj metodická komisia – obrovská vďaka všetkým, ktorí sa rozhodli pomôcť pri riešení 
kľúčových slabých miest zväzu! Oproti minulému roku sa čiastočne zlepšilo aj fungovanie sekcie 
OC, kde však je potrebné ešte veľa zlepšovať. 

Najaktuálnejšou hlavnou úlohou po konferencii 2012 bolo „Zabezpečiť kontinuitu výkonu funkcie 
generálneho sekretára zväzu“. Túto úlohu môžeme považovať za splnenú. Po mnohých rokoch 
výkonu funkcie generálneho sekretára zväzu požiadal s veľkou časovou rezervou o uvoľnenie 
Marián Kazík. Jeho zodpovedný prístup umožnil predsedníctvu podniknúť všetky potrebné kroky 
k zabezpečeniu kontinuity výmeny na tomto kľúčovom zväzovom poste. Do konkurzu sa nakoniec 
prihlásili dvaja kandidáti – Anton Kniebügel a Milan Mazúr. S cieľom „nerozhodnúť od stola“ 
prijalo predsedníctvo rozhodnutie, že obidvoch kandidátov prijmeme na skúšobnú lehotu, počas 
ktorej budú pracovať na sekretariáte zväzu pod vedením Mariána Kazíka. Po skončení skúšobnej 
lehoty sa na základe posúdenia potenciálu kandidátov rozhodlo predsedníctvo uzavrieť zmluvu 
s Milanom Mazúrom a následne s odstupom jedného  mesiaca rozviazalo pracovný pomer 
s Mariánom Kazíkom na jeho vlastnú žiadosť. Marián nám takto nie len pomohol zabezpečiť 
maximálne možnú mieru kontinuity výkonu funkcie generálneho sekretára, ale našiel si aj čas 
zaškoliť Milana, ktorému aj naďalej pomáha pri riešení zložitejších situácií. 

 



Marián, ďakujeme za celú Tvoju činnosť a špecificky aj za 
mimoriadnu pomoc v procese výmeny na poste generálneho sekretára 
zväzu. A tešíme sa na Tvoj prínos na iných pozíciách v hnutí!!! 
 
 

Druhou špecifickou úlohou bolo „Zabezpečiť kontinuitu a skvalitnenie fungovania elektronických / 
webových služieb zväzu“. Táto úloha má „na šťastie“ dvojročnú platnosť a preto zatiaľ môžeme 
konštatovať, že jej napĺňanie sa realizuje. Na konferencii v roku 2012 prisľúbila mladá generácia 
vedená Rastislavom Szabom, že postupne prevezme všetky spojené funkcionality zväzu a určite 
nám podajú informáciu, ako ďaleko sa dostali. Web a rebríček ešte v tomto roku fungovali „po 
starom“, ale to je vlastne len naplnenie prvej časti tejto úlohy, na druhú majú „mladí“ ešte rok 
a veríme, že to zvládnu. 

 Z trvalých úloh sa správa bude podrobnejšie venovať tým, kde je čo povedať. Z pohľadu 
reprezentácie, ku ktorej sa určite podrobnejšie vyjadria odborné odvetvové sekcie, je určite potrebné 
zmieniť obrovské a prekvapujúce úspechy žien v OC. Pri materskej dovolenky našej najúspešnejšej 
pretekárky sa zisk ďalšej medaily určite neočakával a doceniť tento úspech asi bude ťažké. Žatvu 
medailí tiež priniesli mládežníci zo školských majstrovstiev sveta (tri zlaté medaily pre Slovensko - 
Martin Šmelík, Dušan Sláma, národné družstvo chlapcov 96-97) – škoda, že pri jesennom návrate 
do Portugalska už „ruže nekvitli“. Výsledky „ostávajúcich“ účastí na vrcholných podujatiach je 
zložité hodnotiť – systém materiálneho zabezpečenia malých športov zo strany štátu v SR nedáva 
možnosť systémového zabezpečenia prípravy za verejné zdroje, významnejších sponzorov zväz 
(zatiaľ?) nezískal a tak v podstate skoro všetko je pretekároch a ich oddieloch. Je prakticky 
nevyhnutné, že za takýchto podmienok ústup z pozícií musí nastať. Čo sa týka LOB, problém je 
zrejmý – klimatické podmienky a aj rastúce náklady nedávajú možnosť veľkých očakávaní. 
Uvidíme, či sa podarí dobudovať stabilnú ženskú štafetu, ktorá bude bojovať o umiestnenie v prvej 
šestke – výsledky štafety už dnes sú v absolútnom pohľade výborné, len relatívne (veľmi nízky 
počet štartujúcich) to už vôbec nevyzerá dobre. 

Z pohľadu štruktúry a kvality súťaží vo všetkých druhoch športovej orientácie sa zrejme mnohé 
začína a bude musieť začať meniť. Jedným faktorom je vytvorenie príslušných formálnych štruktúr 
– najmä komisie rozhodcov  a zvýšenie rozsahu kompetencií mapovej komisie, druhým problémy, 
ktoré sa pri vrcholných súťažiach v tomto roku vyskytli. Okrem problémov pri MSR v Pezinku, 
ktoré už boli popísané, musel (?) organizátor zrušiť aj kategórie na MSR v NOB, pre úplne fatálnu 
chybu – neosadenie jedného KS. Dve zrušené vrcholové súťaže v jednom roku, nie úplne zvládnutá 
diskusia ohľadom MSR na KT a aj ďalšie nedostatky pri organizácii súťaží (nie len v OB) 
naznačujú, že sa niečo „musí stať“. Prosíme konferenciu, ale aj všetkých ostatných členov zväzu 
o námety... (podrobné hodnotenie sezóny zverejnia sekcie). V LOB sa pri pretekoch v Častej 
ukázalo, aké mocné je počasie – mapy je možné a vhodné tlačiť len večer pred pretekmi, prípadne 
aj ráno, ak je situácia obdobná, ako sa stalo. 

Z pohľadu ekonomiky sa situácia menila aj nemenila. Nepriaznivým faktom je pretrvávajúca 
závislosť zväzu na príleve štátnych zdrojov (na zväzovej úrovni) – v reči strategického manažmentu 
je to naša slabá stránka a zároveň ohrozenie (riziko, že rezort prestane financovať malé 
neolympijské športy je trvalé a môže sa stať kedykoľvek aktuálnym faktom). Ako sme už viacej 
razy zdôraznili, hlavnú úlohu v oblasti finančnej „udržateľnosti“ zväzu budú musieť postupne 
prebrať oddiely – na tejto úrovni sú možnosti „fundraisingu“ podstatne vyššie. Pozitívom je určitá 
miera finančnej stabilizácie na úrovni zväzového rozpočtu. V súlade s rozhodnutím konferencie sa 
predsedníctvo sústredilo na vytvorenie finančnej rezervy na preklenutie prípadných výpadkov 
verejných zdrojov a tento cieľ je splnený. 

Ešte jedna pozitívna správa – ako už bolo spomenuté, úloha „Pokúsiť sa viacej zapojiť bývalých 
funkcionárov a pretekárov do činnosti zväzu“ (asi by sme z nej mali vypustiť slovo bývalých 
a preformulovať text) je v značnej miere naplnená tým, že do činnosti na rozličných odborných 
úsekoch sa členovia zväzu v tomto roku výrazne zapojili – viď úvodný text. Vďaka ešte raz – 
a spoločne držme palce, aby tieto aktivity priniesli aj zásadné úspechy (okrem nových komisií 
pripomeniem, že sa podarilo výrazne doplniť aj tímy, pracujúce pri jednotlivých reprezentáciách). 



Z pohľadu toho, čo sa systémovo, alebo jednorázovo nedarí, musíme spomenúť obsah dvoch 
previazaných úloh – práca s mládežou a rozvoj členskej základne. Dlhodobé aspekty sú známe 
a nemá ani zmysel ich opakovať, skôr len vyzvať na spoločné hľadanie riešení. V tomto roku sa 
konkrétnym negatívnym faktom stalo preradenie orientačného behu v systéme školských 
športových súťaží z kategórie A do kategórie B. Po oznámení tejto skutočnosti zo strany 
ministerstva sme zisťovali, či a aké kroky môžeme podniknúť k zvráteniu tohto rozhodnutia 
a overili si, že je to proste fakt, ktorý vyplýva zo zhodnotenia účasti na školských súťažiach v OB 
a postavenia OB ako neolympijského športu. Názor predsedníctva je ale jasný – pokúsiť sa 
v plnom/maximálne možnom rozsahu zachovať existenciu súťaží, ponúkaných žiakom základných 
a stredných škôl, ako aj účasť na školských majstrovstvách sveta – veríme, že nás konferencia 
v tomto smere podporí. „Vypadnuté“ zdroje by sa mohlo podariť nahradiť zo špecifického projektu, 
ktorý na ministerstvo podáme a budúcnosť ostane závislá hlavne na našich dobrých vzťahoch so 
školami a orgánmi školského športu. Určite je ale aktuálna úloha efektívnejšie využiť potenciál 
týchto súťaží pre rozvoj mládežníckeho OB. Pripomeňme ešte, že v roku 2013 pomerne dobre 
fungovali tri existujúce CTM – Bratislava, Žilina (zmena miesto Banskej Bystrice) a Košice. 
Ďakujeme ich vedeniu za prácu. 

K ďalším trvalým hlavným úlohám sa v správe nebudeme podrobnejšie vyjadrovať – viac menej 
pretrváva „status quo“ s určitými možnými svetlými „bodmi“ v budúcnosti (napr. v oblasti tvorby 
školských máp).  

 

Štatistika SZOŠ: 

 
Rok Celkom Činnosť plus reprezentácia Mládež 
2007 63 334 EUR 46 737 EUR 13 277 EUR 
2008 65 292 EUR 41 060 EUR 13 277 EUR 
2009 55 736 EUR 34 900 EUR 13 280 EUR 
2010 56 130 EUR 33 000 EUR 12 900 EUR 
2011 50 000 EUR 29 700 EUR 12 900 EUR 
2012 123 800 EUR 37 000 EUR 12 900 EUR 
2013 55 676 EUR 39 200 EUR   6 900 EUR 

 
Pozn. Zo sumy 55 676 eur v r. 2013 bolo:  
  - 2 076 eur účelovo určených na odmeny pretekárok OC za 3. miesto na MS 2012, 

- 500 eur účelová odmena trénerovi Igorovi Roháčovi, za dlhoročnú prácu trénera s     
mládežou, 
- 7 000 eur účelovo určených na zabezpečenie školských MSR v OB. 

 
Základná kvantitatívna charakteristika SZOŠ za r. 2013 
 

 2013 
Počet oddielov 25 
Počet členov 659 
Medaily MS / ME 1 
Medaily MED  0 
Umiestnenia MS 12, 14, 22, 25, 26, 36, 44, 51/6 - OC 

35/- - OB 
Umiestnenia ME 13, 25, 28, 29, 31, 31, 34, 37, 38, 47, 54/3, 10, 20 – OC 

29, 33, 35, 36, 38, 39/8, 15 - LOB 
Umiestnenia MSJ 17, 22, 26, 28, 31, 36, 45, 48, 53/12 - OC 

31, 37, 60, 64, 68, 84, 85, 85, 88, 93, 94, 107, 108/17, 19 - OB 
34,42/13 - LOB 

Dotácia zo ŠR 55 676,00 €   
 

 


