
Zápisnica z Konferencie SZOŠ,  
konanej 23. 11. 2014 vo Zvolene 

 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny sa zúčastnilo z 25 pozvaných zástupcov klubov 15 delegátov + predseda 
Nemec (bol aj delegát za EBB )+ 4 členovia  predsedníctva SZOŠ: Mižúr, Formanko, A. Patráš, M. Petrinec, + 2 
členovia revíznej komisie Mikluš + Prékop, predseda sekcie LOB Franko, predseda sekcie OB Petrinec a hostia. 
 
Program konferencie: 
1) Otvorenie 
2) Voľba  - pracovného predsedníctva 

 - návrhovej komisie 
 - mandátovej komisie 
 - volebnej komisie 
 - zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

3) Prijatie nového člena do SZOŠ 
4) Prijatie nového druhu orientácie do SZOŠ (sekcia presnej orientácie) 
5) Správa o činnosti SZOŠ od poslednej konferencie 
6) Správy jednotlivých sekcií a komisií SZOŠ za r. 2014 
7) Správa o hospodárení zväzu v roku 2014 
8) Správa revíznej komisie 
9) Diskusia I. 
10) Predstavenie kandidátov do orgánov SZOŠ 
11) Voľby do orgánov zväzu 
12) Hlavné úlohy SZOŠ na r. 2015 
13) Diskusia II. 
14) Návrh uznesenia 
15) Záver  
 
1. Otvorenie 
Konferenciu otvoril a viedol člen predsedníctva Dušan Formanko. 
V úvode si prítomní minútou ticha uctili nedávno zosnulého člena ŠK Dargov Košice Wilfrieda Sleziaka. 
 
Z 25 pozvaných zástupcov klubov bolo prítomných 15, zo 6 členov predsedníctva boli prítomní 5 členovia. 
Jeden bol delegát klubu EBB. Spolu 19 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Konferencia bola uznášaniaschopná. 
 
2. Voľba 
Pracovné predsedníctvo: Dušan Formanko, Juraj Nemec, Milan Mazúr, Juraj Prékop 
Návrhová komisia: Martin Václavík, Jaroslav Kollár, Ján Furucz 
Mandátová komisia: Milan Mazúr 
Volebná komisia: Igor Patráš, Medard Féder st., Veronika Vachová 
Zapisovateľ: Dušan Richter 
Overovateľ zápisnice: Jozef Pollák 
 
3. Prijatie nového člena do SZOŠ 
Bol prijatý nový klub Viatoris so sídlom vo Zvolene, skratka VIA.  
Po prijatí sa zmenilo hlasovacie kvórum na 16 členov + 4 členovia predsedníctva, spolu 20. 
 
4. Prijatie nového druhu orientácie do SZOŠ (sekcia presnej orientácie) 
O prijatie požiadal Ján Furucz, ktorý prítomných oboznámil s danou problematikou. Konferencia jednomyseľne 
prijala sekciu presnej orientácie do SZOŠ. 
 



5. Správa o činnosti SZOŠ od poslednej konferencie 
Správu predniesol predseda SZOŠ Juraj Nemec. Správa bola zverejnená na portáli www.orienteering.sk spolu s 
ostatnými dodanými správami a informáciami pred konferenciou, preto bola len verbálne doplnená. V správe 
upozornil len na zásadné veci.  
 

6. Správy jednotlivých sekcií a komisií SZOŠ za r. 2014 
Všetky správy (okrem správy sekcie OC) boli zverejnené na portáli www.orienteering.sk  
Sekcia OB – predniesol M. Petrinec, ozrejmil, prečo sú v kalendári preteky konané v Maďarsku – ako reciprocita za rok 
2016, keď budú u nás recipročne konané majstrovstvá Maďarska  
Sekcia LOB – predniesol V. Franko 
Sekcia OC – nebol nikto prítomný, ani nebola dodaná správa 
Mapová komisia – nebol nikto prítomný, správa bola zverejnená na portáli 
Metodická komisia – nebola komentovaná, bola zverejnená na portáli, doplnil ju M. Václavík v zastúpení P. Májovej. 
Komisii sa podarilo akreditovať: Program kontinuálneho vzdelávania OB v telesnej a športovej výchove na základných 
a stredných školách“. Zastrešuje to Metodicko-pedagogické centrum, ktoré je oprávnené udeľovať učiteľom kredity. 
Garantom je dr. Roučková. Je potrebné vytvoriť študijný program, dodať lektorov – to je úloha pre kluby. 
Marketingová komisia – predniesol A. Patráš. Doplnil informáciu o IT aktivitách – prihlasovací a výsledkový servis na 
stránkach SZOŠ. Vybuduje ho J. Furucz, ktorý následne doplnil predstavu o tom, ako a v akom časovom horizonte bude 
daný systém riešený. Bude sa budovať postupnými krokmi – ako prvé bude vybudovanie databázy a následná online 
registrácia členov, vybudovanie servisu pre preteky (registrácia pretekárov, export dát pre softvér na spracovanie 
výsledkov, import výsledkov) a posledný krok riešenie dlhodobých súťaží. 
Komisia rozhodcov – predniesol M. Václavík 

 
7. Správa o hospodárení zväzu v roku 2014 
Okomentoval ju člen predsedníctva J. Mižúr, bola zverejnená a aj rozdaná účastníkom Konferencie. 
 

8. Správa revíznej komisie 
Okomentoval ju jej predseda J. Prékop. 
 

9. Diskusia I. 
Pred začatím diskusie boli vyhlásení najlepší športovci zväzu za roky 2013 a 2014. Ceny odovzdávali J. Nemec a M. 
Mazúr. 
Najlepší orientačný bežec za rok 2013 – M. Krajčík – TKE 
Najlepšia orientačná cyklistka za rok 2013 – D. Trnovcová – VBA 
Talent roku 2013 – M. Müller – VBA 
Najlepší tréner – M. Kazík – RCP 
 
Najlepší orientačný bežec za rok 2014 – M. Krajčík – TKE 
Najlepší orientačný cyklista za rok 2014 – A. Cully – VBA 
Talent roku 2014 – D. Sláma - TKE 
Najlepší tréner – J. Pollák – TKE 
Bola udelená cena za najkvalitnejšie výsledky v mládežníckych kategóriách – M. Šmelík – TKE 
 
Po slávnostnom udelení cien začala diskusia. 
M. Petrinec – vyjadril sa  k svojmu zraneniu, ktoré si privodil na MSR v NOB. Požiadal, aby v kluboch poučili mladých 
pretekárov, ako sa majú správať pri takýchto situáciám. Poďakoval všetkým, ktorý ho zachránili. J. Nemec dodal k tomu 
ešte pár poznámok ako staviteľ trate. 
J. Furucz – požiadal o schválenie Pravidiel presnej orientácie a Súťažného poriadku. Tiež navrhol zaviesť registračný 
poplatok pre zdravotne hendikepovaných pretekárov. 
I. Patráš – poďakoval SZOŠ ako tréner dorastu SR za vytvorené podmienky a tiež za klub HBB za finančný príspevok na 
organizáciu školských MSR. Navrhol zaviazať nové predsedníctvo vykonaním analýzy potrieb školských krúžkov a ich 
potrieb. V súčasnej dobe je 12-13 krúžkov, kde pracuje 100-150 detí. Tiež požiadal, aby kalendár bol vydávaný skôr, 
pretože termín koniec novembra je príliš neskoro a nedá sa už reagovať na prípadné problémy, ktoré môžu vzniknúť. 



Treba vydať nariadenie, ako používať vlajky s nápisom SZOŠ, prípadne štart, cieľ, aby boli využívané na celoslovenských 
pretekoch. Tiež povedal, že máme konečne v rukách produkt, kde zväz má čo ponúknuť, treba začať s komunikáciou 
s partnermi a postupne získať podporovateľov. 
D. Richter – v reakcii na správu revíznej komisie chcel vedieť, akú skratku bude novo prijatý klub VIATORIS používať – 
reagoval člen predsedníctva A. Patráš, že nikde nemáme pevne zadefinované, ako sa skratky klubov tvoria, sú to len 
nepísané pravidlá a preto klubu zostane skratka „VIA“. Taktiež upozornil, že v kalendári pretekov na rok 2015 nie je 
dlhoročné podujatie – Veľká cena Slovenska. 
M. Mazúr – z Konfederácie športových zväzov prišla požiadavka na doplnenie do kalendára významných športových 
podujatí, tak tam doplnil GPS v termíne Karst cupu. 
J. Pollák – k téme GPS – treba sa vrátiť k rotácii prideľovania GPS podľa krajov – je dôležité, aby podujatie migrovalo po 
celom Slovensku. Vyslovil názor, že zdroje zväzu by okrem štátnych príjmov, vo väčšom mohli tvoriť 2%, partneri zväzu, 
a to by mala mať vo svojich cieľoch  aj marketingová komisia. 
Kredity pre učiteľov majú  určite významný motivačný efekt, ale existujú aj ďalšie možnosti odmeňovania učiteľov – 
majú možnosť podpísať zmluvy a získať finančné ohodnotenie. Doporučuje, aby na MSR boli vypísané ďalšie dve 
kategórie MW65- a MW-14. 
Patráš A. – je jasné, že marketingová komisia vo svojich začiatkoch nemohla získať financie, je problém získať peniaze 
pre klub a ešte ťažšie pre zväz. Buduje produkt, ktorý sa dá predať – začínajú sa rysovať prvé náznaky. 
Kalendár treba dať skorej aj z toho dôvodu, aby boli podujatia rovnomerne rozdelené. Navrhuje, aby kalendár na rok 
2016 bol predbežne uzavretý v júni 2015. V organizácii pretekov sa výrazne zlepšila situácia v posledných 2 rokoch. 
Otvoril tiež otázku zjednotenia kategórii pretekov, na rebríčkových je 5 ročná kategorizácia a na niektorých MSR je 10 
ročná. 
J. Pollák – myslí si, že za posledné 2 roky sa situácia zmenila k lepšiemu, ale  nie až tak výrazne, činnosť komisie má 
význam, každopádne niektoré dobré preteky sa robili aj predtým 
J. Wallner – pochválil kalendár ako dobrý z pohľadu reprezentačného trénera. Nepozdáva sa mu názov novej sekcie 
Presnej orientácie, lebo to evokuje, ako keby ostatná orientácia bola menej presná. Reagoval na to J. Furucz, v IOF je 
názov Trail O, ale keďže aj pre ostatné sekcie máme slovenské názvy (OC verzus MTBO), tak chceli, aby tento úzus zostal 
zachovaný. 
I. Patráš – máme kvalitné preteky, ale chýba nám zjednotenie jednotlivých pretekov do celku, treba nastoliť OB ako 
životný štýl. 
M. Václavík – dovolil si naformulovať  3. základné úlohy pre roky 2015-2016. Základnou myšlienkou je, že zväz sú kluby 
a tu musí byť snaha o získanie členskej základne. Prvou úlohou sú školské súťaže – zásadnou vecou je to, že preteky sú 
súťažou družstiev, to znamená, mať 3-4 členov za každú školu a nie 1. Druhou úlohou je vzdelávací program pre učiteľov 
– je nutné zadefinovať, čo vlastne od učiteľov chceme. Úlohou je, aby platila rovnica 1 klub = 1 učiteľ za rok. 3. Úlohou  
je zvyšovanie počtu registrovaných pretekárov  - zvýšiť minimálne o 30 %. 
D. Formanko – v reakcii na predchádzajúci príspevok povedal, že si ešte neuvedomujeme, čo vlastne vzdelávací program 
pre učiteľov znamená. Každopádne vždy je to v ľuďoch. 
 
Po prestávke diskusia pokračovala témami otvorené majstrovstvá SR a medzinárodné majstrovstvá SR (Nemec, Furucz, 
A. Patráš, Šurgan, Mazúr, Šoltés, Mižúr, Pollák, Formanko, I. Patráš). V konečnom dôsledku máme v súčasných 
smerniciach pre peší OB zadefinované, že všetky majstrovské súťaže sú otvorené a len vo výnimočných prípadoch môžu 
byť medzinárodné. Je to v kompetenciách príslušnej sekcie – či preteky budú otvorené alebo medzinárodné. Doporučuje 
sa však pri majstrovských pretekoch vyhlasovať samostatne výsledky majstrovských pretekov a následne vyhlásiť verejné 
preteky, pokiaľ budú odlišné od majstrovských. 
 
M. Mikluš otvoril debatu o unifikácii kategórii po 10 rokoch, ďalej sa pridali Šoltés, Kollár, Lago, Mižúr, Formanko, 
Furucz. Hovorilo sa o výhodách a nevýhodách kategórii po 5 a 10 rokoch, či už z hľadiska fyziológie, počtu pretekárov, 
z pohľadu organizátorov a nutnosti zvýšiť počet tratí. Nakoniec v hlasovaní v Diskusii II. bolo rozhodnuté, že tento 
problém neotvoríme, za otvorenie bol 1 delegát, 10 proti, 8 sa zdržali. Je to však námet pre sekciu OB, aby pripravila 
odborné stanovisko, na základe ktorého sa konferencia môže k tejto téme vrátiť. 
 
M. Lago – navrhuje zrušenie kategórie M20, kvôli nízkemu počtu pretekárov, s čím nesúhlasil J. Pollák, že nie je možné 
19 ročného pretekára poslať na trať M21. Z fyziologického hľadiska je to nesprávne. Na to reagoval J. Furucz, že ale 
obdobne funguje kategória W20, ktorá podľa pravidiel musí mať totožnú trať s W21. To asi tiež nie je správne, aj keď 
uznal, že počet pretekárok vo W 20 je minimálny. Je to podnet na sekciu OB. 
 



J. Furucz – robí sa málo tratí, málo KS, treba hľadať rezervy v kluboch, aby sa stavalo viacej kontrol. Treba v kluboch 
apelovať na mladých pretekárov, ktorý sú „stále na FB“, aby sa aj oni chopili práce a niečo robili a nie len vypisovali na 
FB. Dávať im stavať trate, robiť tréningy, robiť výsledky 
M. Tomašovič – ako jednu z vecí, ktorú by mladí pretekári mohli robiť je viesť krúžky na školách 
I. Patráš – treba s mladými hovoriť, dávať im úlohy, oni ich spravia, len im tie úlohy treba zadať 
 
 

10. Predstavenie kandidátov do orgánov SZOŠ 
J. Nemec: po prijatí Sekcie pevnej orientácie bolo nutné doplniť do volebného poriadku: 
- do bodu 1, 4c, a 4 g: predseda sekcie presnej orientácie  
- do bodu3: Navrhovaní kandidáti musia byť členmi SZOŠ 
Následne prebehlo hlasovanie, kde hlasovanie za doplnenie do bodu 1, 4c, 4g bolo jednomyseľne, za doplnenie bodu 3 
bolo za 17 a zdržali sa 3. Návrh bol prijatý. 
Následne predseda volebnej komisie oboznámil prítomných s kandidátmi: 
Kandidát na predsedu SZOŠ: J. Nemec 
Kandidáti na členov predsedníctva: J. Furucz, D. Hrnčiar,  M. Mikluš, J. Mižúr, , A. Patráš, M. Petrinec, M. Václavík 
Kandidát na predsedu sekcie OB: M. Petrinec 
Kandidát na predsedu sekcie LOB: V. Franko 
Kandidát na predsedu sekcie PO: J. Furucz 
Kandidát na predsedu sekcie OC: nikto sa o funkciu neuchádzal 
Kandidáti na členov revíznej komisie:  M. Kollár, P. Krnáč, J. Prékop 
 
Volebné kvórum: 16 hlasov 
 

11. Voľby do orgánov zväzu 
Prebehol volebný akt s nasledovnými výsledkami: 
Za predsedu SZOŠ bol zvolený Juraj Nemec s 13 hlasmi 
 
Členmi  predsedníctva sa stali 
Andrej  Patráš – 16 hlasov 
Ján Mižúr – 13 hlasov 
Martin Václavík – 13 hlasov 
J. Furucz – 10 hlasov 
M. Petrinec – 9 hlasov, v druhom kole získal 9 hlasov 
 
Ďalší dvaja neboli zvolení 
Marian Mikluš – 9 hlasov, v druhom kole získal 7 hlasov 
Dušan Hrnčiar – 7 hlasov 
 
Členovia revíznej komisie: Milan Kollár – 15 hlasov , Peter Krnáč – 15 hlasov, Juraj Prékop – 14 hlasov. Za predsedu si 
zvolili Juraja Prékopa. 
 
Predseda sekcie OB: Milan Petrinec – 16 hlasov 
Predseda sekcie LOB: Valér Franko – 16 hlasov 
Predseda sekcie PO: Ján Furucz – 16 hlasov 

 
12. Hlavné úlohy SZOŠ na r. 2015 
Hlavné úlohy predniesol novozvolený predseda J. Nemec, prevzal materiál, ktorý vypracoval M. Václavík 
a doplnil ho do hlavných úloh zväzu na roky 2015-2016. 
 
 
13. Diskusia II. 
J. Nemec – navrhol zapracovať do hospodárskych smerníc do prílohy č. 5 členský poplatok pre zdravotne 
postihnutých vo výške 2 €. 



M. Václavík – ako dôsledok zákona o organizovaní športových podujatí striktne nepoužívať výraz 
USPORIADATEĽ ale ORGANIZÁTOR. 
J. Pollák – upozornil, že nie je obsadený post trénera pre juniorskú reprezentáciu, ktorý by nové predsedníctvo 
malo urýchlene vyriešiť 
 
14. Návrh uznesení 
Návrh predniesol M. Václavík. Návrh bol jednomyseľne prijatý. 
 
15. Ukončenie konferencie 
 
 
 
 
Zvolen, 23. 11. 2014 
 
D. Richter 
Zapisovateľ 
 
 
J. Pollák 
Overovateľ zápisnice 


