
Zápisnica z Konferencie SZOŠ, konanej 29. 11. 2015 vo Zvolene 
 
 
Prítomní: Podľa prezenčnej listiny sa celkovo zúčastnilo: 
 z 26 pozvaných zástupcov klubov sa zúčastnilo 21 delegátov, zo 6 členov predsedníctva 

SZOŠ 4 členovia + 1 člen revíznej komisie, 4 hostia. 
 
 
Program konferencie: 

  1) Otvorenie  
  2) Voľba - pracovného predsedníctva     
  - návrhovej komisie 
  - mandátovej komisie 
  - volebnej komisie 
  - zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3) Správa o činnosti SZOŠ od poslednej konferencie 

      4) Správy jednotlivých sekcií a komisií SZOŠ za r. 2015 
                         5) Správa o hospodárení zväzu v roku 2015 
                         6) Správa revíznej komisie 
                         7) Diskusia  
                         8) Voľba predsedu sekcie OC  
                         9) Hlavné úlohy SZOŠ na r. 2016 
                       10) Návrh uznesenia 
                       11) Záver 
 
 
1. Otvorenie 
Konferenciu otvoril a viedol člen predsedníctva Martin Václávík.  
Z 25 pozvaných zástupcov klubov bolo prítomných 21 (81,7 %), zo 6 členov predsedníctva boli prítomní 
4 členovia. Spolu 25 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Konferencia bola uznášaniaschopná. 
 
 
2. Voľba 
Pracovné predsedníctvo: Martin Václávík, Juraj Nemec, Juraj Prékop 
Návrhová komisia: Marián Mikluš, Jozef Gajdošík, František Šoltés 
Mandátová komisia: Milan Mazúr 
Zapisovateľ: Marian Kazík 
Overovatelia zápisnice: Dušan Richter, Milan Petrinec 
Volebná komisia: Ján Furucz, Ivan Repáč, Valér Franko 
Prebehlo aj hlasovanie o programe konferencie, program bol schválený. 
 
 
3. Správa o činnosti SZOŠ od poslednej konferencie 
Správu predniesol predseda SZOŠ Juraj Nemec. Správa bola zverejnené na portáli www.orienteering.sk 
spolu s ostatnými dodanými správami informáciami pred konferenciou, preto bola len verbálne doplnená 
o najdôležitejšie skutočnosti. Vyzdvihol aktivitu Martina Václavíka a prácu komisie mládeže. Poďakoval 
Jánovi Furuczovi za zisk striebra na MS v presnej orientácii v Chorvátsku a zvýraznil, že spolu so 
striebrom Andreja Cullyho z JMS v OC v ČR sú to najvýznamnejšie výsledky pre SZOŠ. Dobre sa 
prezentovala aj mládež na školských MS ISF v OB 2015 v Turecku. 
Schválený Zákon o športe prinesie okrem mediálneho optimizmu aj nové úlohy a obrovské množstvo 
byrokracie.  
Potešiteľné je, že sa darí napĺňať jednu z priorít hnutia – podpora mládeže. Tretina rozpočtu zväzu bola 
rozdelená na aktivity súvisiace s mládežou a rozvojovými aktivitami. Rozvoj členskej základne sa zatiaľ 
neprejavil, ale zaradenie školských súťaží v OB medzi priamo riadené ministerstvom školstva, O-camp 
pre deti mládež (Bukovacovci), práca s deťmi v Pezinku a v iných kluboch (SKS, FBA, a.i.), vzdelávanie 



cez MPC) dávajú optimistické vyhliadky do najbližšej budúcnosti. Členstvo v kluboch - zvýšenie podielu 
mládeže musí byť naozaj hlavnou úlohou pre nás všetkých. 
Slovensko čaká v blízkom období aj niekoľko organizátorských povinností medzinárodného významu – 
ME dorastu v OB 2017 (HBB), a možno ME v presnej orientácii 2018 (FBA). 
V globále – pozitívny charakter činnosti zväzu. 
 
 
4. Správy jednotlivých sekcií a komisií SZOŠ za rok 2015 
 
Sekcia PRE-O – predniesol J. Furucz – správa bola zverejnená spolu s materiálmi ku konferencii. Sekcia 
pracuje oficiálne 1 rok, pracovala v zložení J. Furucz, D. Furucz, M. Mikluš. Cieľom sekcie je prilákať 
k tomuto odvetviu aj mladších pretekárov a viac zintegrovať hendikepovaných športovcov. Výborná je 
spolupráca s okolitými štátmi, najmä s ČR. V r. 2016 sa na Slovensku uskutoční neoficiálny Európsky 
trailový pohár. V kalendári slovenských súťaží budú 4 podujatia v SR. Medzinárodná sezóna bude mať 2 
vrcholy – ME v ČR a MS vo Švédsku, pribudnú preteky štafiet ako nová oficiálna disciplína.  
 
Sekcia LOB – predniesol Valér Franko – správa bola zverejnená spolu s materiálmi ku konferencii. 
Sekcia pracovala v zložení V. Franko, Radovan Marton a Juraj Nemec. Ako v predchádzajúcich rokoch, 
tak i v minulom a pre najbližšiu sezónu je najväčším problémom zostaviť kalendár súťaží a s tým spojené 
neustále sa opakujúce usporiadanie súťaží na tých istých miestach. Udržanie štruktúry súťaží je 
prioritným cieľom. V sezóne 2015 sa uskutočnilo 5 pretekov jednotlivcov a jedny preteky štafiet (2x 
HUN, 4x SVK). Na MS v LOB v SUI neštartoval zo Slovenska nikto, účasť bola iba na ME a MED 
v LOB v Nórsku. 
 
Sekcia OC – predniesol v zastúpení Miroslav Lago (sekcia OC „pracovala“ bez predsedu) – správa 
nebola zverejnená vopred. Situácia v domácich súťažiach je priam tragická, zúčastňuje sa iba niekoľko 
desiatok pretekárov, konalo sa 10 kôl zaradených do Slovenského pohára (2x SVK, 2x HUN, 2x AUT, 4x 
CZE). Jediné podujatie usporiadala ŠK Vazka Bratislava, ktoré malo bohatú zahraničnú účasť – bolo 
súčasťou Českého, Rakúskeho i Maďarského pohára. Zostaviť kalendár súťaží na r. 2016 bude 
problematické najmä z dôvodu nezáujmu o usporiadanie pretekov z radov domácich klubov, paradoxne 
jednotlivcom reprezentujúcim SVK sa darí, čoho dôkazom je aj zisk medaily z JMS v OC 2015 
a niekoľko výborných umiestnení najmä juniorov. 
Sekcia OC bude pracovať pod vedením nového predsedu Juraja Opršala. 
 
Sekcia OB – predniesol Milan Petrinec. Správa bola zverejnená spolu s materiálmi ku konferencii. 
V správe sa zameral na vykonané aktivity: 

- zloženie sekcie sa priebežne menilo (F. Papuga, D. Formanko, M. Václavík, J. Furucz), napriek 
tomu všetci pracovali aktívne,  

- jarný seminár usporiadateľov a rozhodcov vo Vrútkach, najbližší bude poslednú februárovú 
sobotu, 

- sekcia OB úzko spolupracovala s komisiou rozhodcov a mapovou komisiou, 
- príliš veľa súťaží je zaradených do rebríčka, málo pretekov je na dlhých tratiach, 
- viac súťaží v jeden deň – treba zvážiť vhodné kombinovanie a či vôbec ich usporadúvať, 
- kvalita organizácie pretekov mala kolísavú úroveň, 
- problém bol so správnym vypisovaním a výkladom majstrovských súťaží (medzinárodné 

a otvorené MSR, udeľovanie medailí „Neslovákom“), 
- priemerne sa podujatí v OB zúčastňuje 250 - 300 pretekárov, 
- kalendár na rok 2016 zatiaľ nie je úplne skompletizovaný, treba zvážiť usporiadanie Veľkej ceny 

Slovenska v OB (ak áno, tak ktoré preteky budú mať tento štatút), 
- pochválil prácu s deťmi v Pezinku (M. Tomašovič) a v Bratislave (R. Balogh, A. Bukovacová).  

Vyzval prítomných, že je nutné zaoberať sa nasledovnými témami týkajúcimi sa OB: 
1. Medzinárodné majstrovstvá SR či iba národné MSR? – jednoznačné stanovisko 
2. Chceme 2 preteky v jeden deň, ktoré budú hodnotené do slovenského rankingu? 
3. Ako ďalej s hodnotením rankingu OB? 
4. Zmena termínu hodnotenia rankingu OB. 



5. Osobný list od J. Pijáka pre predsedu SZOŠ a predsedu sekcie OB o kategorizácii veteránov  
    (po 10 rokoch je neobjektívne) 
6. Snaha o motiváciu zaregistrovať neregistrovaných účastníkov súťaží do SZOŠ – výška  
    štartovného so zľavou 50 %. 

 
Mapová komisia – predniesol v zastúpení člen mapovej komisie R. Jonáš (predseda T. Leštinský sa 
konferencie nezúčastnil) – správa bola zverejnená spolu s materiálmi ku konferencii. Členmi komisie boli 
R. Jonáš a Z. Janotová (M. Bednárik už nie člen mapovej komisie), aktívne však spolupracujú Rudolf 
Brídzik – skenovanie máp, Katarína Lami rod. Labašová – usporiadanie archívu máp. Činnosť MK bola 
zameraná na zapožičiavanie pomôcok na mapovanie, prospekciu zaujímavých terénov, podporu 
školských a výukových máp, zabezpečenie podkladov pre mapy (data z laserscaningu), dohľad nad 
súladom máp na majstrovské súťaže s normami, vypracovanie vzorovej zmluvy o diele medzi mapárom 
a klubom. O školenie mapárov nebol záujem. Žiada vyňať z úloh MK - pokrytie všetkých okresov v SR 
školskými mapami.  
 
Metodická komisia – predniesol v zastúpení člen metodickej komisie M. Václavík – správa bola 
zverejnená spolu s materiálmi ku konferencii.. Komisiu viedla P. Májová, členovia komisie pracovali 
samostatne v rámci svojich kompetencií. Najvýznamnejšími aktivitami boli: obsahové zabezpečenie 
seminára trénerov spojeného s testovaním mládeže v decembri 2014 v Banskej Bystrici, aktualizácia 
webovej stránky, doplňovanie podstránok, spracovanie metodického materiálu ku kontinuálnemu 
vzdelávaniu učiteľov TV (vydaný ako učebný zdroj Metodicko pedagogického centra (MPC) 
v Bratislave). V spolupráci s MPC boli uskutočnené semináre pre učiteľov TV pre oblasť Bratislava 
a okolie ktorý absolvovalo 24 pedagógov a pre oblasť Košice a okolie ktorý absolvovalo 37 pedagógov. 
 
Marketingová komisia – predniesol v zastúpení člen marketingovej komisie Andrej Patráš (predseda 
Martin Mazúr sa konferencie nezúčastnil) – správa nebola zverejnená. Komisia pracovala v zložení M. 
Mazúr, Joxeba Agire, A. Patráš, v najbližšom období dôjde k zmene, predsedom bude I. Patráš, členmi A. 
Patráš a J. Macinská. Podarilo sa vytvoriť základný vizuál pretekov, ktorý sa na vrcholových podujatiach 
SZOŠ používa, nadviazala sa spolupráca s firmami TOM-TOM, ESTIM. O ďalších cieľoch informoval I. 
Patráš – naďalej pracovať najmä na pozdvihnutí povedomia verejnosti o orientačných športoch, 
spolupráca s TV, sfunkčniť nový prihlasovací systém. 
 
Komisia rozhodcov – predniesol predseda komisie rozhodcov Martin Václavík – správa bola zverejnená 
spolu s materiálmi ku konferencii. Komisia v roku 2015 pracovala v zložení: Martin Václavík, predseda + 
členovia Ján Furucz, Marián Kazík. Výrazne sa zlepšila situácia so zverejňovaním protokolov, 
podrobnejšia analýza aktivity rozhodcov bude zverejnená v závere roka. 
 
 
5. Správa o hospodárení zväzu za rok 2015 
Správu predniesol hospodár zväzu Ján Mižúr. Delegáti dostali prehľad o hospodárení so zväzovými 
prostriedkami k 31. 10. 2015 písomne pred rokovaním. V roku 2015 boli významnými príjmami zväzu 
štátne dotácie a príspevky klubov a jednotlivcov. Stručne opísal súčasnú situáciu s financovaním športu – 
nový zákon o športe nie je priaznivo naklonený malým športom. Pozitívom je financovanie škol. súťaží 
v šk. roku 2015/2016 priamo cez MŠVVaŠ SR prostredníctvom SAŠŠ, podpora akademického šport cez 
SAUŠ bude realizovaná i v ďalšom roku. 
 
 
6. Správa revíznej komisie 
Správa nebola zverejnená spolu s materiálmi ku konferencii, predniesol ju predseda revíznej komisie 
Juraj Prékop. Komisia pracovala v zložení Prékop, Marián Mikluš, Milan Kollár. Boli zaznamenané dva 
podnety na disciplinárne konanie, ktoré boli prešetrené a uzavreté. Komisia nezistila žiadne nehospodárne 
konania a konštatuje, že orgány SZOŠ pracovali v súlade s predpismi. Na sekretariáte SZOŠ bola 
vykonaná inventarizácia materiálu, neboli zistené žiadne nedostatky. 
 
 



7. Diskusia 
 
Martin Václavík – pokrytie všetkých okresov v SR školskými mapami je jedna z hlavných úloh SZOŠ, 
súvisí s rozvojom, môžeme ju však preformulovať.  
Milan Petrinec – predstavil neúplný kalendár OB súťaží na r. 2016, upozornil na fakt, že o štatút GPS 
v OB 2016 neprejavil záujem žiaden klub (na r. 2017 ohlásil usporiadanie RBK), mal niekoľko 
pripomienok k správe mapovej komisie:  
nový fenomén – nesúlad s normou po schválení, 
ochrannú lehotu zmapovaných terénov predĺžiť z 5 rokov na 10 rokov, 
žiadať o registračné číslo na mapu pred začatím mapovacích prác, nie pred vydaním hotovej mapy.  
Radoslav Jonáš – doplnil ešte jedno vysvetlenie k správe MK (M. Bednárik), nevidí problém zmeniť 
ochrannú lehotu na mapovanie.  
Jozef Wallner – terény k mapovaniu (kolízie s vlastníkmi predchádzajúcich máp) na CESOM 2016 sú 
vyriešené. 
Andrej Patráš – tiež sa vyjadril k rezervácii zmapovaných terénov, zmluvu so zhotoviteľom mapy 
považuje za záležitosť klubu.  
 J. Nemec (T)  – Dušan Hrnčiar spracoval vzorovú zmluvu, je k dispozícii 
Marián Mikluš – navrhol úplne zrušiť ochrannú lehotu zmapovaných terénov.  
 R. Jonáš (T)  – mapa je autorské dielo, na ktorom sa robia preteky  
 J. Nemec (T)  – nezabúdajte, že platí autorský zákon  
Marian Kazík – je výborné, že už nie je potrebné zaraďovať zahraničné podujatia v OB medzi 
rankingové podujatia, možno by stálo za úvahu aj súčasný počet zaradených pretekov trochu zredukovať.  
Radoslav Jonáš – zmapovať a nakresliť mapu nie je také jednoduché, systém registrácie máp by 
v podstate riešil „mapovacie kolízie“, je nutné pred začatím prác kontaktovať MK, predíde sa zbytočným 
konfliktom.  
Igor Patráš – žiada vypracovať jednoduchý postup (sled krokov), ako začať s mapovaním. Mapový 
poriadok SZOŠ sa mu zdá komplikovaný.  
Jozef Pollák – vyjadril sa pozitívne k práce marketingovej komisie, chválil TV šoty z orientačných 
pretekov, navrhuje osloviť RTVS (alebo inú TV) na pravidelnú spoluprácu na navštevovanie podujatí 
v orientačných športoch.  
 A. Patráš (T)  – vysvetlil ako to reálne funguje, pravidelnosť je nerealizovateľná  
 R. Jonáš (T)  – treba si uvedomiť, že v prípade nejakej rámcovej dohody s TV je ju nutné aj  

   obsahovo napĺňať 
   – dve podujatia za deň, treba to nechať na účastníkoch nech si vyberú  
      – podporuje preklasifikovať kategorizáciu veteránov v OB 
 A. Patráš (T)  – k 2 podujatiam za 1 deň – platí systém dopyt/ponuka   
      – navrhuje zjednotiť kategorizáciu veteránov v OB s rebríčkovými kategóriami  
    M. Kazík (T) – treba riešiť aj kateg. W -20 a juniorské kategórie v ostatných majstrovských  
         pretekoch OB 
 R. Jonáš (T)  – uviedol niekoľko príkladov, prečo sa robia dve podujatia za deň  

J. Nemec (T)  – kategorizácia veteránov sa týka iba OB  
Jozef Pollák – MSR a MMSR nie je jasný rozdiel, štatút otvorenosti pretekov a udeľovanie medailí nie je 
to isté, uviedol niekoľko príkladov ako je to s udeľovaním medailí v HUN, CZE. Zdôraznil, že medaily 
slúžia na podporu činnosti klubov z miestnych zdrojov, je to jeden z dôležitých parametrov.  
 
 
Prestávka na obed, po obede pokračovaniu diskusie predchádzalo ocenenie najúspešnejších 
športovcov a trénerov SZOŠ za r. 2015: 
 
Najúspešnejší orientačný bežec 2015  - Michal Krajčík  
Najúspešnejší orientačný cyklista 2015  - Ján Andrej Cully  
Najúspešnejší športovec v presnej orientácii 2015 - Ján Furucz  
Najúspešnejší tréner 2015    - Jozef Pollák 
Talent roka 2015     - Tereza Šmelíková 
 



Diskusia pokračovala technickým úvodom k problematike udeľovania medailí, MSR a MMSR. 
 M. Václavík (T) – k MSR: - upozornil na Pravidlá OB čl. 2.3.1 a Súťažný poriadok OB čl. 4.7.5  
          písmená c, d, e  
Radoslav Jonáš – urobil prehľad udeľovania medailí zahraničným účastníkom za posledných 15 rokov,  
uviedol niekoľko príkladov ako je to s udeľovaním medailí v POL a iných štátoch. Navrhuje, aby všetky 
majstrovstvá v OB boli medzinárodné a otvorené, zabezpečí to väčšiu konkurenciu a vyššiu účasť na 
podujatiach.  
 I. Patráš (T)  – definitívne treba stanoviť ako to bude, medaila je dôležitý prvok pre prezentáciu  

   klubu navonok 
 J. Wallner (T)  – navrhuje neponáhľať sa v tejto veci a počkať s hlasovaním 
 R. Jonáš (T)  – uviedol osobnú skúsenosť s vyhlasovaním na Ukrajine   
    M. Kazík (T) – spýtal sa, či problematika so štatútom majstrovských súťaží sa týka aj iných  

   disciplín športovej orientácie alebo iba OB  
    J. Pollák (T) – doplnil ešte niekoľko argumentov prečo je potrebné selektovať slovenských  

   pretekárov a hodnotiť ich samostatne na MSR v OB  
    J. Furucz (T) – objasnil, ako je to v súťažiach PRE-O 
Martin Václavík – medzi členmi PSZOŠ prebehla diskusia o poplatkoch v SZOŠ a o tom, aké služby za 
to registrovaný člen dostáva. 
 A. Patráš (T)  – zdôraznil, že členstvo v SZOŠ niečo znamená  
Martin Václavík – zhrnul odznené príspevky pred hlasovaním o majstrovských súťažiach v OB – máme 
dva názorové prúdy, jeden berie ohľad na zahraničných účastníkov, druhý nie a súviseli by s ním úpravy 
SP v čl. 4.7.5 v písmenách c, d, e. 
 
HLASOVANIE: 
  

• Kto je za to, aby sa príslušné články súťažného poriadku OB (čl. 4.7.5 v písmenách c, d, e) 
zmenili tak, že Majstrom Slovenska bude ten, kto má platnú registráciu v SZOŠ. 

25 hlasujúcich  za:  20 
   proti:    3 
   zdržali sa:   2 

 NÁVRH NA ZMENU BOL PRIJATÝ. 
 
Martin Václavík – treba sa pozrieť na členstvo v kluboch, je dôležité, aby 30 % tvorila mládež do 18 
rokov. Z pohľadu štátu sú pre príjem dotácií dôležité dva fakty – členská základňa a výsledky.  
 R. Jonáš (T)  – nevidí dôvod registrovať malé deti a začiatočníkov, načo?, veď nesúťažia  

   na celoslovenských pretekoch, je zbytočné za nich platiť 
J. Wallner (T)  – v klube BBA sme zameraní na výkonnostný šport, s mládežou je problém a nie je  

   to našou prioritou vychovávať nových adeptov orientačných športov 
 D. Furucz (T)  – to nie je dobrý argument, že ešte nechodia pravidelne na súťaže 

J.Gajdošík(T)  – potencionálny stav je taký, že nové deti a ich rodičia ešte nemajú úplne  
   vyprofilovaný záujem o naše aktivity, nemajú ambície byť registrovanými  
   pretekármi   

J. Mižúr (T)  – nový zákon o športe jasne definuje kto je registrovaný pretekár  
M. Mazúr (T)  – informoval, aké sú aktuálne členské a registračné poplatky SZOŠ  
I. Patráš (T)  – zaoberajme sa odvodom z pretekov SZOŠ a neplaťme členské príspevky  
M.Václavík(T)– toto už predsedníctvo riešilo, ale je to administratívne náročné, jednoduchšie je  

   platiť raz ročne  
R. Jonáš (T)  – zavedenie platby vo výške 50 % štartovného pre registrovaných pretekárov  

   v SZOŠ nie je dobrý nápad  
Z.Sleziaková(T)– je normálne že nie každý chce byť členom SZOŠ 
M. Kazík (T) – sme schizofrenickí, na jednej strane chápeme potrebu zvýšiť členskú základňu  

   o mladšie ročníky, na druhej strane nevidíme dôvod ich registrovať napriek tomu,  
   že s deťmi sa pracuje, pohľad do databázy SZOŠ však naše aktivity nepotvrdzuje 

J. Furucz (T)  – 50 % zo štartovného sa nemôže vzťahovať na kondičné a náborové kategórie  
J. Mižúr (T)  – členská základňa úzko súvisí s celkovou činnosťou nášho zväzu  



R. Jonáš (T)  – navrhol znížiť príspevky pre novoregistrované osoby a odporúča diskutovať  
   o 50 % zľave z výšky štartovného  

M.Václavík(T)– nediskutujme ďalej o probléme poplatkov 
Igor Patráš – predstavil projekt tréningov pre bežcov v B. Bystrici – park stálych kontrol, podobným 
priestorom by bola venovaná samostatná webová stránka.  

J. Wallner (T)  – priestory so stálymi KS existujú na Bankove - Košice (TKE), v Malinovej (BBA)  
Z.Sleziaková(T)– v parku je návestie KS veľmi ohrozené, životnosť bude veľmi krátka 

Radoslav Jonáš – pripomenul problematiku  týkajúcu sa webu www.orienteering.sk, kde sa deje 
„cenzurovanie“ resp. Nezverejňovanie iných informácií, ktoré by rozšírili obzory väčšej cieľovej skupine, 
chýba informačné médium podobné Infobu. Zaráža ho, že metodická komisia nevyužíva existujúce 
materiály z iných zdrojov (klubových). Odporúčal ROUTEGADGET ako výborný nástroj a pomôcku na 
analýzu postupov pretekárov, vyzýval na častejšie používanie.  

J. Wallner (T)  – reagoval, že subjektívny opis prípravy pretekov, resp. osobných skúseností,  
   nemôže byť oficiálnym univerzálnym metodickým materiálom 

Ján Furucz – informoval o webových službách, problémoch pri spracovaní rankingu OB, aktuálnom 
stave na novom prihlasovacom systéme. V priebehu r. 2016 bude sprístupnený nový spôsob 
prihlasovania, zatiaľ iba v beta verzii, musí byť pre všetkých povinný. 
Marian Kazík – úvodnú stránku webu www.orienteering.sk  je potrebné „odľahčiť“ od veľkých 
obrázkov, ktoré navodzujú dojem, že na stránke nie sú žiadne nové informácie. 
Juraj Nemec – význam papierových registračných preukazov nie je až taký podstatný, no zatiaľ ich 
nerušme, ako ďalej vyrieši nový zákon o športe v praxi.  
Milan Petrinec – znovu sa vrátil ku kalendáru súťaží OB, poukázal na usporiadateľské neobsadenie 
nočných MSR, navrhol aby GPS v OB 2016 bola súčasťou Pohára Slovenského krasu. Aj podľa neho 
treba kategorizáciu v OB zjednotiť a upraviť pre všetky OB disciplíny rovnako, treba ešte vyriešiť, či je 
potrebné pre udelenie medailí uplatňovať pravidlo štartu minimálne 3 pretekárov v kategórii.  
 
HLASOVANIE: 
  

• Kto je za to, aby sa zrušil článok 4.7.6 súťažného poriadku OB (čl. 4.7.6), ktorý hovorí 
o podmienke 3 štartujúcich v kategórii pre udelenie príslušného majstrovského titulu. 

24 hlasujúcich  za:  11 
   proti:    9 
   zdržali sa:   4 

 NÁVRH NA ZRUŠENIE ČLÁNKU BOL ZAMIETNUTÝ, podmienka 3 štartujúcich v kategórii 
pre udelenie príslušného majstrovského titulu sa zachovala.  
  

• Kto je za to, aby veteránske kategórie boli členené po 5 rokov, tak ako pri MSR v OB na dlhých 
tratiach. 

24 hlasujúcich  za:  21 
   proti:    3 
   zdržali sa:   0 

 NÁVRH BOL PRIJATÝ, úprava Súťažného poriadku OB je v kompetencii sekcie OB.  
  

• Kto je za to, aby juniorské kategórie M -20 a W -20 boli vypisované na všetkých MSR v OB. 
24 hlasujúcich  za:  21 
   proti:    2 
   zdržali sa:   1 

 NÁVRH BOL PRIJATÝ, úprava Súťažného poriadku OB je v kompetencii sekcie OB. 
 
Medard Féder – upozornil, že usporiadatelia dostatočne nezohľadňujú náročnosť tratí pri zlúčení 
najstarších veteránov do mladších veteránskych kategórií. Pre vyššie ročníky sú takéto trate neúmerne 
fyzicky náročné, zlučovanie znižuje účasť. 
Marian Kazík – vrátil sa k správe revíznej komisie a spýtal sa, aké disciplinárne konania boli riešené.  

J. Nemec (T)  – odpovedal, že viac je uvedené v zápisnici z PSZOŠ  



 
8. Voľba predsedu sekcie OC 
Na túto funkciu bol iba jeden kandidát – Juraj Opršal (VBA). 

HLASOVANIE: 
   23 hlasujúcich  za:  20 

   proti:    3 
   zdržali sa:   0 

 Juraj Opršal bol zvolený za predsedu sekcie orientačnej cyklistiky SZOŠ.  
 
 
9. Hlavné úlohy SZOŠ na rok 2016 
J. Nemec operatívne predložil mierne upravený zoznam úloh, ktoré sú zhodné s úlohami 
z predchádzajúceho obdobia. 
(Hlavné úlohy sú obsiahnuté v prílohe č. 1: Uznesenie z konferencie SZOŠ)  
 
 
10. Návrh uznesenia. 
Predniesol predseda návrhovej komisie M. Mikluš. 
Pripomienky k uzneseniu neboli, uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 
(príloha č. 1: Uznesenie z konferencie SZOŠ)  
 
 
10. Záver 
Poďakovaním Juraja Nemca všetkým zúčastneným za doterajšiu činnosť bola konferencia ukončená. 
 
 
 
29. 11. 2015, Zvolen    Marian Kazík – zapisovateľ 

 

Dušan Richter - overovateľ zápisnice  

Milan Petrinec - overovateľ zápisnice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


