
Správa o činnosti Slovenského zväzu orientačných športov  
za rok 2015  

 
 
Úvod 
 

V roku 2015 organizačné fungovanie nášho zväzu zabezpečovalo Predsedníctvo SZOŠ, 
odvetvové a prierezové komisie. Zasadnutia predsedníctva sa konali podľa schváleného plánu 
a za vysokej percentuálnej účasti členov. Predsedníctvo pracovalo v „plnom“ zložení, 
z pohľadu vekovej štruktúry je pomerne vyvážené. Postupne ale bude aktuálna otázka 
výmeny v čele zväzu (už teraz je dĺžka pôsobenia predsedu vo funkcii „rekordná“). 

Oživenie práce komisií z roku 2014 pokračovalo aj v tomto roku (o činnosti komisií budú ich 
predsedovia informovať samostatne a ich správy sú súčasťou dokumentácie pre túto 
konferenciu). Zásadným problémom, ktorý (dúfam) budeme dnes riešiť, je nefunkčnosť 
sekcie OC a druhým horúcim zemiakom dokončenie reštrukturalizácie IT služieb (obavám sa, 
že členská základňa nebola veľmi nadšená napr. rýchlosťou a kvalitou managementu 
rankingu).  
 

Mimoriadne výsledky 
 
Pred štandardným odpočtom miery naplnenia našich plánov si dovolím vyzdvihnúť niekoľko 
mimoriadnych momentov z roku 2015. 

Prednosť dám rozvoju – vďaka metodickej komisii (najmä Pavlína Májová) a komisii 
mládeže (najmä Martin Václavík), ale aj za pomoci mnohých ďalších, sme nielen získali 
akreditáciu na školenie učiteľov ZŠ, ale ak dve školenia realizovali – a pre ich realizáciu aj 
vypracovali metodický materiál „Orientačný beh na školách“. V Bratislave sa školenia 
zúčastnilo 24 učiteľov, v Košiciach 37. Ostáva len veriť, že takto vytvorený potenciál (a prácu 
našich členov) dokážu oddiely využiť pre podporu rozvoja nášho športu. V tomto odstavci 
tiež môžeme oznámiť, že naša snaha pri organizovaní školských súťaží „za vlastné“ našla 
odozvu – v roku 2016 by mali byť vyššie (ak nie všetky) kolá školských súťaží zase 
financované SAAŠ. 
Do tejto časti správy samozrejme patria aj mimoriadne výsledky. Medaily Hany Garde už 
patria Francúzsku, ale vďaka Jánovi Furuczovi máme jednu striebornú medailu z MS 
v kategórii dospelých a striebornú medailu na Majstrovstvách sveta juniorov získal aj Andrej 
Cully. 
Záverom tejto časti ešte dve pozitívne správy – v Banskej Bystrici budú v roku 2017 ME 
dorastu v OB a s vysokou pravdepodobnosťou budeme v roku 2018 organizovať aj ME 
v presnej orientácii.  

 
 
Plnenie hlavných úloh zväzu 
 

Pre rok 2015 prijala zväzová konferencia nasledovné hlavné úlohy: 

 



a/ Trvalé úlohy  

1. Zabezpečiť účasť reprezentačných výberov na vrcholných svetových podujatiach (MS, ME, 
AMS), podľa finančných a materiálových možností zväzu.  

2. Systémová propagácia SZOŠ a orientačných športov voči verejnosti, ako vo vzťahu k 
vrcholovému, tak i masovému športu. Jej využitie pri hľadaní spôsobov spolupráce s 
možnými reklamnými partnermi SZOŠ.  
3. Podpora práce a športovej činnosti s deťmi a mládežou, podpora talentovaných 
jednotlivcov v CTM. Účinná podpora vzniku žiackych krúžkov OB na klubovej úrovni.  
4. Spolupráca s významnými športovými a spoločenskými subjektmi, ako SOV, SAŠŠ, 
SAUŠ, NŠC, KŠZ a pod.  
5. Špecifická podpora mapovej tvorby s cieľom zabezpečiť kvalitu súťažných máp a postupné 
pokrytie územia SR školskými mapami.  

6. Vytváranie podmienok pre postupný dlhodobý rozvoj členskej základne SZOŠ. 
Konferencia SZOŠ žiada členské subjekty SZOŠ, aby dosiahli minimálne 30 % podiel 
mládeže na svojej členskej základni.  

7. Rozvíjať súčasnú štruktúru súťaží vo všetkých druhoch športovej orientácie s dôrazom na 
oblastnú úroveň, špecifická podpora rozvoja regionálnych súťaží a aktivít.  

8. Urobiť maximum pre postupné zvyšovanie podielu vlastných príjmov na všetkých 
úrovniach zväzu.  

9. Rozvíjať systém školských postupových súťaží. Pokúsiť sa zabezpečiť, aby okresné kolá 
postupne prebehli v každom okrese, kde sa nachádza členský klub SZOŠ, ale aj v ďalších 
regiónoch (minimálna účasť za školu by mali byť dve družstvá).  
b/ Špecifická úloha: 

10. Obsahovo a organizačne participovať na zabezpečení realizácie prvého turnusu 
vzdelávacieho programu pre učiteľov (konferencia SZOŠ žiada každý členský subjekt SZOŠ, 
aby získal minimálne jedného záujemcu z radov učiteľov telesnej výchovy, ktorý absolvuje 
vzdelávací program).  

 

K plneniu špecifickej úlohy som sa už vyjadril v úvodnej časti. Je síce pravdou, že nie každý 
oddiel získal aspoň jedného účastníka – v oblasti Stred sa školenie ani nestihlo realizovať, ale 
priamy výsledok (počet vyškolených) je vynikajúci (dopady snáď tiež postupne vzniknú). Do 
akej miery bude možné v školenia pokračovať – ich financovanie – zatiaľ presne nevieme. 
Túto špecifickú úlohu by sme mohli považovať za splnenú.  

Stručne k  ďalším oblastiam (úlohy 3, 6 a 9 sú diskutované v jednom celku). 
Z pohľadu reprezentácií stav viac menej zodpovedá podmienkam, ktoré sú pre vrcholový 
šport v našej situácii vytvorené (a stále rastúcej svetovej konkurencii). Výsledky môže 
dosahovať len jedinec, ktorý má reprezentovanie ako prioritu a navyše si dokáže zabezpečiť aj 
nutné materiálne podmienky (to ale nie je typické len pre náš šport – ani v olympijských 
športoch dnes už štátne prostriedky špičke nepostačujú). Pozitívom, okrem spomenutých 
medailí, boli aj výsledky na školských majstrovstvách sveta (a ďalšie umiestnenia na MSJ 
v OC). Komisia vrcholového športu v sobotu pred našou konferenciou zhodnotí výsledky 
a prácu všetkých reprezentácií a mala by aj prijať nutné závery.  



Marketingová komisia zrejme stratí (stratila) predsedu, uvidíme, ako sa jej podarí ďalej 
pokračovať. Propagáciu nášho športu sa darí, adekvátne možnostiam, pomerne dobre 
realizovať – na jeseň sme sa dostali aj do hlavných spravodajstiev RTVS. Dlhodobého 
významného reklamného partnera sa naďalej nedarí získať.  
Z pohľadu práce s mládežou štandardne fungujú tri CTM – Bratislava, Žilina a Košice. Tieto 
sú ale skôr zamerané na výkonnostný šport, z pohľadu práce s mládežou bol asi  
najviditeľnejším  výsledkom letný detský tábor - O-camp Tesáre 2015- ktorého hlavnými 
garantmi boli Alena a Maroš Bukovácovci (vďaka a tešíme sa na rok 2016). Môžeme dúfať, 
že k Pezinku, kde sa znovu podarilo angažovať väčší počet žiakov, sa pridajú aj ďalší. 
Naďalej platí, že členská základňa mládeže je jedným z našich najslabších miest, pyramída 
štartujúcich vo zväzových súťažiach má základňu vo veteránoch a nie dole, tam, kde by pevná 
pyramída základ mala mať. Konferencia žiadala oddiely, aby dosiahli aspoň 30 % podiel 
mládeže z registrovaných, toto však mnohé oddiely nedokázali zrealizovať (pokiaľ ale aspoň 
týmto smerom idú, stále dobre). Kľúčové bude, aby sa s daným cieľom stotožnili najmä veľké 
oddiely – na malé rodinné subjekty sa asi budeme musieť v mnohých pohľadoch pozerať 
špecificky. 
Spolupráca s vrcholovými orgánmi športu, mládežníckeho a univerzitného športu sa naďalej 
úspešne realizuje, najmä vďaka dobrým interpersonálnym vzťahom a dlhodobej tradícii – tu 
je potrebné poďakovať najmä Jankovi Mižúrovi.  

Z pohľadu mapovej tvorby je základným pozitívom skutočnosť, že vieme zabezpečiť 
vytvorenie školskej mapy tam, kde vzniká aktuálna potreba – v tomto trende je určite 
potrebné naďalej pokračovať a považovať ho za prioritu. 
Národné súťaže majú najvyššiu kvantitu v orientačnom behu, stále viacej sa presadzuje aj 
presná orientácia. OC a LOB stagnujú, v druhom prípade sú príčiny zrejmé. MSR v LOB 
musí sekcia pravidelne organizovať na poslednom funkčnom mieste (Skalka – kde je šanca na 
sneh a nie sú potrebné povolenia), všetko ostatné závisí od počasia. Uvidíme, aké šance budú 
na návrat na Štrbské Pleso. Podrobnosti uvedú predsedovia sekcií v diskusii (podľa mojich 
informácií sa v diskusii dozvieme aj o krokoch, ktoré sa realizujú smerom k „automatizácii“ 
rankingu za OB). 

V ekonomickej oblasti je vytvorená finančná rezerva, čo umožnilo použiť všetky dotácie 
z verejných zdrojov priamo na činnosť zväzu. Pre rok 2016 by sa situácia nemala razantnejšie 
zmeniť, ale v ďalšom období zrejme už vstúpi do platnosti nový zákon o športe, ktorý nám 
život výrazne skomplikuje. Jeho dopady na financie zatiaľ nevieme odhadnúť (futbal a hokej 
sa snažia svoj podiel na dotáciách z MŠMTVŠ maximalizovať na úkor všetkých ostatných), 
jeho dopady na činnosť budú značné. Už v tomto momente si dovolím osobne a v mene 
celého zväzu požiadať všetkých členov, aby pomohli splniť všetky byrokratické požiadavky, 
ktoré prinesie (jednotný register, špecifické povinnosti pre športových funkcionárov a pod.). 

Záverom správy si dovolím z pozície predsedu SZOŠ poďakovať všetkým, ktorí v akejkoľvek 
forme prospeli k tomu, že dnešná správa o činnosti SZOŠ za rok 2015 má dominantne 
pozitívny charakter. SZOŠ sme všetci, nie iba predsedníctvo a ruku  k dielu môže a mal by 
(ak chceme niečo spoločne dosiahnuť) priložiť každý z nás. Predsedníctvo má za hlavnú 
úlohu aktivity koordinovať a riadiť a určite každú zmysluplnú aktivitu aj primeraným 
spôsobom podporí.  

A už v tejto fáze konferencie si dovolím dopredu zaželať, aby sa v obdobnom, dominantne 
pozitívnom, duchu niesla aj konferencia v roku 2016.  


