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Zápisnica z volebnej Konferencie SZOŠ, konanej 13.11.2016 v Martine – Priekope. 

 

 

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny sa konferencie celkovo zúčastnilo  20 pozvaných zástupcov 
klubov,  členovia predsedníctva SZOŠ a hostia  podľa prezenčnej listiny.  

Program konferencie : 

1) Otvorenie 
2) Voľba   -     pracovného predsedníctva 

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

3) Zánik a prijatie kolektívneho člena SZOŠ 
4) Správa o činnosti SZOŠ za rok 2016 
5) Správy jednotlivých sekcií a komisií SZOŠ za r. 2016 
6) Správa o hospodárení zväzu v roku 2016 
7) Správa revíznej komisie 
8) Ocenenie najúspešnejšieho člena SZOŠ 
9) Diskusia I. 
10) Predstavenie kandidátov do orgánov SZOŠ 
11) Odvolanie orgánov SZOŠ a voľby do orgánov SZOŠ, voľby predsedov sekcií SZOŠ 
12) Hlavné úlohy zväzu na r. 2017 
13) Diskusia II. 
14) Návrh uznesenia 
15) Záver 

 
1) Otvorenie 
Konferenciu otvoril a viedol člen predsedníctva SZOŠ Martin Václavík. Informoval prítomných, 
že konferencia bude vedená v súlade s novými Stanovami SZOŠ, ktoré boli prijaté na mimoriadnej 
konferencii SZOŠ uskutočnenej dňa 11.6.2016 v Žiline. 
Z pozvaných 20 zástupcov klubov (delegátov) bolo prítomných 20 (100%). Konferencia bola 
uznášaniaschopná. 
Na úvod došlo k odhlasovaniu zmeny programu konferencie. Oproti programu, zverejnenému 
v pozvánke, došlo k zmene v bodoch 3) a 11) tak, ako je uvedené vyššie. Program bol schválený aj 
s navrhovanými zmenami počtom hlasov 20. Ďalej delegáti odhlasovali súhlas s prítomnosťou 
hostí. 
 
2) Voľba    
Prítomní delegáti zvolili hlasovaním členov pracovného predsedníctva a členov komisií 
konferencie (počet hlasov v zátvorke). 
Pracovné predsedníctvo : Martin Václavík - predsedajúci, Elena Belicová - zapisovateľ, Milan    
                                        Petrinec - overovateľ, Zuzana Sleziaková, Michal Tomašovič -   
                                        skrutátori (20) 
Návrhová komisia : Jaroslav Kollár, Jozef Wallner (19) 
Mandátová komisia : Milan Mazúr (20) 
Volebná komisia : Dušan Formanko, Július Porubský, Medard Féder st. (20) 
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3) Zánik a prijatie kolektívneho člena SZOŠ 
K 30.10.2016 v súlade so stanovami zaniklo členstvo 8 členom SZOŠ: 
 
TJ Mladosť Zvolen – pre nedostatok minimálne 5 členov 
KOŠ Ružomberok – pre nedostatok minimálne 5 členov 
RCP Team Bratislava – pre nedodanie podkladov 
ŠK Terezka B. Bystrica – pre nedodanie podkladov  
Klub OB Rozsutec Zázrivá – pre nedodanie podkladov 
Klub OB Topoľčianky – požiadal o ukončenie členstva 
Klub OB Dargov Košice – požiadal o ukončenie členstva 
Slávia TU Zvolen – o ukončenie členstva požiadala príslušná TJ 
Konferencia zobrala na vedomie zánik členstva uvedeným kolektívnym členom SZOŠ 
k 30.10.2016. 
 
O obnovenie členstva v SZOŠ požiadali 4 kluby, a to TJ Mladosť Zvolen, KOŠ Ružomberok, RCP 
Team Bratislava a ŠK Terezka B. Bystrica. O členstvo vo zväze požiadal ŠK Triturus Nitra. 
Uvedené kluby splnili podmienky členstva. Hlasovanie o prijatí nových členov SZOŠ prebehlo 
jednotlivo po kluboch. Vo všetkých prípadoch boli noví členovia prijatí hlasovaním počtom 
hlasov 20. 
Počet možných delegátov prebiehajúcej konferencie sa tým zvýšil na 25, počet prítomných 
delegátov sa zvýšil na 22 (zástupcovia 3 novoprijatých kolektívnych členov SZOŠ neboli 
prítomní). V ďalšom priebehu schôdze malo právo hlasovať 22 delegátov. 
 
4) Správa o činnosti SZOŠ za rok 2016 
Správu predniesol predseda SZOŠ Juraj Nemec. Kompletná písomná správa je zverejnená na 
portáli www.orienteering.sk, preto bola len verbálne komentovaná resp. doplnená 
v najdôležitejších bodoch.  
Predseda SZOŠ vyslovil poďakovanie generálnemu sekretárovi Milanovi Mazúrovi a všetkým 
ďalším zainteresovaným, najmä Dušanovi Hrnčiarovi a Martinovi Václavíkovi, za včasné a 
úspešné splnenie množstva úloh vyplývajúcich z prijatého Zákona o športe.  
V športovej oblasti vyzdvihol medailové umiestnenia z vrcholných podujatí v presnej orientácii 
(zlatá medaila z MS vo Švédsku v štafetách, 2 bronzové medaily z ME v ČR v štafetách 
a v disciplíne TempO, víťazstvo Jána Furucza v Európskom pohári) a tiež pekné umiestnenia 
v orientačnej cyklistike (6. miesto z MS na dlhej trati a 6. a 7. miesto z MSJ na strednej a dlhej 
trati).  Smerom k sekcii orientačného behu vyjadril najmä podporu SZOŠ sľubne sa vyvíjajúcim 
talentom v mládežníckych kategóriách. S potešením bolo konštatované, že v oblasti školských 
športových súťaží bol orientačný beh opätovne zaradený medzi športy kategórie A priamo riadené 
a podporované Ministerstvom školstva. Prvýkrát v histórii sa podarilo zapojiť do školských súťaží 
všetkých 8 krajov územného členenia, čím sa napĺňa jedno zo základných poslaní týchto súťaží. 
Zvláštnu pozornosť si zasluhuje vysoká účasť mládeže na školských súťažiach v Nitre napriek 
neexistencii funkčného klubu. Špeciálne poďakovanie za prácu s mládežou bolo tiež vyslovené 
zástupcom KOB Sokol Pezinok a členom TJ Slávia Farmaceut Bratislava za zorganizovanie 
letného O-campu.  
Predseda SZOŠ vyslovil poďakovanie Jánovi Mižúrovi za aktívne kontakty s partnermi 
a športovými organizáciami mimo SZOŠ, ktoré napomáhajú rozvoju činností  a propagácie SZOŠ, 
napríklad jeho zvolenie do orgánov Slovenského olympijského výboru, ale aj za ďalšie aktivity.  
Dôležitým krokom pre skvalitnenie práce v oblasti organizovania súťaží a informatizácie je rozbeh 
informačného systému orientačných športov SZOŠ, ktorý bol naplnený a sfunkčnený hlavne 
zásluhou a Juraja Nemca ml. a Jána Furucza, za čo im patrí poďakovanie. Bude úlohou 
nasledujúceho obdobia tento systém dopracovať a zaviesť do praxe. 
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V ekonomickej oblasti bol rok 2016 ohodnotený ako dobrý. Vďaka všetkým zainteresovaným, 
ktorí sa na činnosti SZOŠ podieľali na úrovni predsedníctva, sekcií, komisií, klubov či 
jednotlivcov sa hlavné úlohy na rok 2016 podarilo naplniť.  
 
5) Správy jednotlivých sekcií a komisií SZOŠ za r. 2016 

 
Sekcia PRE-O. Správu predniesol predseda sekcie Ján Furucz. Kompletná písomná správa je 
zverejnená na portáli SZOŠ. Najdôležitejším trailovým podujatím organizovaným v r. 2016 sa na 
Slovensku bol Európsky pohár. Reprezentácia sa zúčastnila 2 vrcholných svetových podujatí, a to 
ME v ČR a MS vo Švédsku, ako aj niekoľkých kôl Európskeho pohára. Na každom podujatí boli 
dosiahnuté vynikajúce výsledky. Z pripravovaných podujatí budú najdôležitejšie organizácia 
Európskeho pohára 2017 a organizácia ME 2018. Predseda sekcie vyzval k širšej pomoci 
a spolupráci pri organizovaní týchto vrcholných podujatí. 
 
Sekcia OC. Správu predniesol predseda sekcie Juraj Opršál. Kompletná písomná správa je 
zverejnená na portáli SZOŠ.  V roku 2016 sa aktívne zúčastňovalo aktivít v orientačnej cyklistike 
ešte menej členov ako po predošlé roky. Z tohto dôvodu neboli na Slovensku organizované súťaže 
v OC, pretekári sa zúčastňujú súťaží v zahraničí, prevažne v ČR a MR. V súčasnosti neexistuje 
post reprezentačného trénera. Najvýraznejšími dosiahnutými výsledkami v r. 2016 boli 6. miesto 
z MS a 6. a 7. miesto z JMS. 
 
Sekcia LOB. Správu predniesol v zastúpení neprítomného predsedu sekcie Juraj Nemec. 
Kompletná správa je zverejnená na portáli SZOŠ. Z dôvodu zlých snehových podmienok boli 
plánované súťaže na Slovensku zrušené, uskutočnili sa iba MSR na dlhej trati a MSR štafiet na 
Skalke. Na svetových podujatiach sa slovenský výber zúčastňujeme len v symbolickom zastúpení. 
V najbližšom období sa nedá počítať s rozvojom v rámci sekcie LOB, úlohou je aspoň udržať 
existujúci stav činnosti sekcie. 
 
Sekcia OB. Správu predniesol predseda sekcie Milan Petrinec. Kompletná písomná správa je  
zverejnená na portáli SZOŠ. V prednesenom komentári sa predseda sekcie zameral hlavne na tieto 
témy : 
- predbežne na 4.3.2017 je stanovený termín seminára rozhodcov, v rámci ktorého bude časť 
venovaná novému  informačnému systému orientačných športov vrátane aplikácie prihlasovacieho 
systému, uvítal by preto čo najširšiu účasť zástupcov členov, ktorí budú v roku 2017 organizovať 
podujatia 
- vyzdvihol prácu marketingovej komisie, ktorej sa podarilo vďaka uzavretým partnerstvám dať 
slovenským rankingovým súťažiam nielen nový názov INOV-8 cup (Vavrys), ale tiež získať 
hodnotné športové ceny pre víťazov rankingu,  zabezpečiť občerstvenie v cieli (Estim/Ethic) a 
zľavy na nákup produktov či získať ďalšiu cennú podporu iných partnerov; v tejto súvislosti bude 
ešte potrebné dohodnúť spôsob odovzdania cien reklamných partnerov 
- usporiadanie spoločných majstrovstiev Slovenska a Maďarska ŠK HADVEO Banská Bystrica 
malo dobrý ohlas na oboch stranách, z čoho vyplynula myšlienka organizovania recipročného 
podujatia v Maďarsku, konkrétne do Postás Kupa 2017 zahrnúť zorganizovanie SRJ 
- témou na diskusiu je rozdielna kategorizácia štafetových pretekov oproti našim susedom (ČR, 
MR); aj vzhľadom na reálne počty štafiet, ktoré sú slovenské kluby schopné na jednotlivé 
podujatia naplniť sa predseda sekcie prihovára za kategorizáciu podľa súčtov vekov členov štafiet 
(obdobne ako u susedných zväzov); do diskusie zahrnúť aj možnosť tzv. „hosťujúceho“ člena 
štafety 
- kalendár súťaží na r. 2017 je známy a všetky majstrovské preteky ako aj preteky SRJ  sú 
organizačne obsadené; v tejto súvislosti je potešiteľné, že sa zvýši počet pretekov na dlhej trati, čo 
môže prispieť k skvalitneniu prípravy reprezentantov na vrcholné podujatia v tejto disciplíne.  
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Na úvod zhodnotenia činnosti jednotlivých komisií SZOŠ Martin Václavík pripomenul, že zo 7 
komisií sú podľa stanov 3 komisie volené konferenciou (revízna komisia, disciplinárna komisia 
a komisia rozhodcov) a 4 komisie sú priamo založené predsedníctvom (marketingová komisia, 
metodická komisia, mapová komisia  a komisia mládeže). 
 
Marketingová komisia. Správu predniesol predseda komisie Igor Patráš. Kompletná písomná 
správa je zverejnená na portáli SZOŠ. Hlavným cieľom práce komisie bolo zviditeľnenie 
športových odvetví SZOŠ a hľadanie podpory reklamných partnerov. Zaujímavým podujatím bola 
akcia IOF – Word Orienteering Day (WOD), ktorej sa v rámci celého Slovenska zúčastnilo 
v jeden deň viac ako 1000 účastníkov. Komisia rozbehla okrem iných spoluprácu s firmou Vavrys  
na podporu dorasteneckých kategórií, pričom prísľub bol daný aj pre budúce obdobia. Pre rok 
2017 sú v jednaní partnerské zmluvy s riaditeľstvom Národného lesníckeho centra, firmou TOI-
TOI a ďalšími. Andrej Patráš zdôraznil, že marketingová komisia je pripravená svoju činnosť 
rozvíjať v prospech všetkých sekcií zväzu. 
 
Metodická komisia. Krátke zhodnotenie činnosti predniesol v zastúpení neprítomnej 
predsedníčky komisie Martin Václavík. Kompletná písomná správa vypracovaná Pavlínou 
Májovou je zverejnená na portáli SZOŠ. Pavlína Májová sa vzdala postu predsedu komisie, jej 
nástupcom sa bude predsedníctvo zaoberať. Patrí jej veľké poďakovanie za doterajšiu činnosť 
v komisii a v rovnakej miere za prácu na metodických materiáloch, ktoré sú sprístupnené na 
portáli SZOŠ. 
 
Mapová komisia. Správu predniesol za neprítomnosti predsedu komisie člen mapovej komisie 
Radoslav Jonáš. Písomná správa nebola komisiou vypracovaná. Činnosť komisie bola vykonávaná 
vo viacerých rovinách, dôležitou súčasťou boli práce na systéme registrácie a zverejňovania 
realizovaných máp. V oblasti podpory školských máp, ich financovania a zabezpečovania 
mapárov pracovali Zuzana Janotová a Radoslav Jonáš. Kontrolu kvality máp majstrovských 
podujatí a ich súlad s normou zabezpečovali Tomáš Leštinský, Zuzana Janotová, Radoslav Jonáš 
a Róbert Miček. Komisia zabezpečovala dodávanie podkladových dát z laserscanov pre tvorbu 
máp; za spoluprácu v tejto oblasti patrí poďakovanie ŠK HADVEO Banská Bystrica, najmä 
Igorovi Patrášovi. Klubom, ktoré majú záujem o nalietanie území cez Národné lesnícke centrum 
(NLC) v roku 2017 bola adresovaná výzva včasného zaradenia požiadavky do termínovníka. 
Predsedníctvu SZOŠ bola prednesená požiadavka na zakúpenie softwaru OCAD 12, ktorý 
skvalitní, urýchli a zlacní realizáciu máp. (Pozn.: za zabezpečenie budú zodpovední Milan Mazúr 
a Radoslav Jonáš ). Neriešenou agendou v roku 2016 ostalo odovzdávanie poznatkov a skúseností 
záujemcom o mapovanie, nebolo zabezpečené žiadne školenie s týmto obsahom.   
V reakcii na uvedené potvrdil Igor Patráš ochotu na ďalšiu spoluprácu s mapovou komisiou. 
Začiatkom roku bude zverejnená súhrnná mapa nalietaného územia Slovenska. Následne bude 
potrebné zadať NLC všetky nové požiadavky na scanovanie najneskôr do konca februára (max. 
začiatok marca) v spoločnom zadaní. Na každý zadaný podklad bude cenová kalkulácia 
vypracovaná samostatne, ceny sa predpokladajú na úrovni resp. mierne pod súčasnými cenami. 
Cena dát už nalietaných území bude pravdepodobne na súčasnej úrovni. 
 
Komisia mládeže. Správu predniesol predseda komisie Martin Václavík. Kompletná písomná 
správa je zverejnená na portáli SZOŠ. Je potešiteľné, že školské športové súťaže majú tendenciu 
stúpajúcej účasti. Pokračovala organizácia krajského kola pre žiakov a študentov trenčianskeho 
kraja (súbežne s krajom Nitra), opätovne bola súťaž zorganizovaná v trnavskom kraji. Prvýkrát sa 
súťaž konala v prešovskom kraji. Je škoda, že parameter školských športových súťaží – 6 žiakov 
z jednej školy sa nedarí celkom dodržať a mnohé školy vysielajú iba jednotlivcov. Za veľmi 
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pozitívny „fenomén“ možno hodnotiť účasť na školskej súťaži v Nitre, kde sa zúčastnilo 
rekordných 432 pretekárov. Za túto skutočnosť je potrebné poďakovať najmä  Júliusovi 
Porubskému. 
Prebehla kvalifikácie na MS ISF 2017, ktoré sa uskutočnia v Taliansku. 
V roku 2016 metodicko-pedagogické centrá nerobili školiace akcie pre učiteľov z dôvodu nejasnej 
legislatívy. Záujemcom o individuálne alebo aj kolektívne získavanie poznatkov v tejto oblasti sú 
na stránke SZOŠ voľne dostupné materiály, ktoré sa budú aj naďalej aktualizovať a dopĺňať. 
 

 
6) Správa o hospodárení zväzu v roku 2016 
Správu predniesol podpredseda SZOŠ Ján Mižúr. Kompletná písomná správa je zverejnená na 
portáli SZOŠ. V súvislosti s novým zákonom o športe informoval, že nakoľko 102 členov zväzu 
neodovzdalo údaj rodného čísla, nebude možné na týchto členov dostať dotáciu. Upozornil na 
stav, že pokiaľ by v budúcnosti nastala situácia, že medzi takýmito členmi budú aj potenciálni 
reprezentanti, nebude možné čerpať pre nich štátne finančné prostriedky a vysielanie takéhoto 
pretekára na vrcholné podujatia môže byť administratívne náročné. Za reprezentantov platí SZOŠ 
licenčný poplatok medzinárodnej federácii IOF.  
Za uplynulé obdobie už boli vyplatené financie za úspešné reprezentovanie v zmysle platnej 
legislatívy. Bol tiež zrealizovaný nákup nového reprezentačného oblečenia. Marketingová komisia 
SZOŠ pracuje na novom dizajne medailí pre majstrovské súťaže.  
Z dôvodu administratívnej prekážky nebol SZOŠ v roku 2016 zaradený do zoznamu prijímateľov 
2% z daní. Táto prekážka bude na rok 2017 odstránená a prebehne nová registrácia pre opätovné 
zaradenie na zoznam. 
V roku 2016 bola vykonaná kontrola zo Sociálnej poisťovne a tiež daňová kontrola. Výsledky 
kontrol konštatovali súlad s legislatívou resp. len drobné nedostatky. 
V súvislosti s novou legislatívou je možné, že v závislosti od výšky štátnych dotácií bude potrebné 
zamestnať kontrolóra, čím sa bude potrebné v predsedníctve zaoberať. 
Členské príspevky klubov do SZOŠ sa od roku 2017 budú odvádzať na začiatku kalendárneho 
roku, a to do konca februára. 

 
7) Správa revíznej komisie 
Predseda revíznej komisie Juraj Prékop konštatoval, že správa revíznej komisie bola písomne 
predložená a je zverejnená na portáli SZOŠ. 
 
8) Ocenenie najúspešnejšieho člena SZOŠ 
Toto ocenenie odovzdal  predseda SZOŠ Juraj Nemec. Najúspešnejším členom SZOŠ za rok 2016 
bol vyhlásený Ján Furucz, ktorý sa stal víťazom neoficiálneho Európskeho pohára v presnej 
orientácii, získal 2 bronzové medaily z ME (v štafetách a TempO) a získal zlatú medailu na MS 
(v štafetách). 
Ostatné ocenenia za rok 2016 budú ešte udeľované a výsledky budú aj mediálne prezentované. 

 
9) Diskusia I.  
Milan  Mazúr predstavil štatistiku počtu členov SZOŠ v členení podľa nového zákona. 
Juraj Nemec ml. odprezentoval, čo je k termínu konania konferencie dostupné v novom 
informačnom systéme orientačných športov ( ISOŠ ): ranking za rok 2016 v novom formáte, 
evidenčná a registračná časť vrátane histórie, evidencia klubov, podujatí, platieb, prihlasovacích 
termínov, výsledkov a ďalších doplnkových funkcionalít. Systém by mal uľahčiť prácu výberom 
dát z naplnenej databázy, čím sa eliminujú najčastejšie chyby. Kluby dostanú v krátkom čase 
prístupy do prihláškových častí, ktoré môžu sprístupniť povereným členom na prácu v systéme. 
Pre kluby bude výhodné exportovať časti databázy do klubových systémov, o detailoch sú 
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spracovatelia pripravení s klubmi komunikovať. Výsledková časť databázy bude automaticky 
generovaná v rôznych formátoch (pre rôzne účely). 

Andrej Patráš cca v polovici decembra budú klubom vydané usmernenia, aké sú ich 
povinnosti a ako so systémom narábať. Dovtedy treba ešte dotiahnuť niekoľko detailov, 
skontrolovať importy a nastavenia. 

Ján Furucz uvítal spustenie ISOŠ, nebudú sa strácať výsledky na stránkach klubov, ktoré 
históriu často neuchovávajú. 

Róbert Miček sa zaujímal aké budú možnosti/povinnosti klubov, pokiaľ meranie a 
výsledkovú časť pretekov zabezpečuje externá firma. 

Juraj Nemec ml. uistil, že 5-6 výsledkových formátov by malo postačovať na 
exporty výsledkov z akýchkoľvek databáz externých dodávateľov a odporučil organizátorom, aby 
vopred túto tému odkomunikovali so správcom ISOŠ. 

Jozef Pollák sa dotazoval, či bude systém povinný aj pre preteky oblastného významu 
a či budú výsledky rankingových pretekov automaticky prepočítavané. 

Martin Václavík, Juraj Nemec ml. – do systému budú povinne zadávané aj výsledky 
oblastných či školských súťaží, dôvodom je napĺňanie štatistík o počte športovcov zapojených do 
súťaží orientačných športov, mládeže do 18 rokov pre účely dotácií a pod. U týchto súťaží nebude 
povinná prihlášková časť v systéme, výsledková však áno. Rankingové súťaže budú automaticky 
prepočítavané s frekvenciou, ktorá sa dá nastaviť. 

Peter Krnáč sa dotazoval na spôsob registrácie napr. pretekov slovenského pohára v OC, 
ktorá sa zatiaľ odohráva iba v zahraničí. 

Juraj Nemec ml. pre tento prípad označil ako nevyhnutné, aby organizátori 
slovenského pohára zabezpečili prenos výsledkov do ISOŠ. 

Jaroslav Kollár sa uisťoval, aké formy registrácie pretekárov sú prípustné. 
 Martin Václavík upresnil, že systém bude rozlišovať medzi registrovaným 

a neregistrovaným pretekárom, všetci členovia SZOŠ budú v systéme povinne vopred 
registrovaní. 
Darina Polónyiová požiadala o vysvetlenie, čo sa rozumie pod pojmom aktivita rozhodcu. 

Martin Václavík upriamil na Smernicu SZOŠ, ktorá toto definuje. Zjednodušene 
povedané, aktivita rozhodcu je činnosť uvedená v protokole z pretekov. Komisia rozhodcov môže 
na základe žiadosti a posúdenia udeliť výnimku. 
Jozef Wallner dal návrh na zmenu obdobia, na ktoré sa vydáva licencia pre rozhodcovskú triedu 

R1, lebo v praxi sa stáva, že rozhodca nedodržal obdobie predpísanej praxe z rôznych dôvodov, 
pričom svoje odborné schopnosti nestratil. 

Radoslav Jonáš uistil, že komisia rozhodcov sa bude týmto návrhom zaoberať, pričom 
má oprávnenie riešiť aj výnimky. 
Martin Václavík dal podnet na diskusiu k otázke výšky štartovného na pretekoch SZOŠ. 

Organizovanie nie je pre kluby finančne motivačné pri počte účastníkov pretekov slovenského 
významu. K tejto téme sa postupne vyjadrilo viacero prítomných: 

- Andrej Patráš: výšku štartovného nie je treba regulovať, je to otázka trhu 
- Jozef Wallner: je možné zvažovať aj český model, kde sa odvádza zväzu paušál za 

pretekára, to však nerieši ekonomiku organizátorovi 
- Radoslav Jonáš: v ČR je regulované štartovné, napr. aj podľa kategórií, regulácia by 

bola na diskusiu 
- Igor Patráš: treba citlivo zvažovať štartovné z dvoch pohľadov: organizátora, ale aj 

vysielajúceho klubu, aby zvýšenie štartovného negatívne neovplyvnilo účasť, hlavne 
v mládežníckych kategóriách 

- Andrej Patráš: regulácia možno v tejto situácii nie je najšťastnejšia cesta, skôr dohoda 
klubov na výške štartovného 
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- Radoslav Jonáš: účastníci hladkých behov sú ochotní za štart zaplatiť oveľa viac, naša 
organizácia je ďaleko náročnejšia, mnohí „atléti“ sú prekvapení nízkym štartovným 
na OB 

- Jozef Pollák: prepočet P. Klimpla o účasti minimálne 530 pretekárov pre 
zorganizovanie ziskových pretekov, čo je na Slovensku takmer nereálne dosiahnuť, 
netreba zabúdať, že organizujeme preteky takmer výlučne na báze dobrovoľnosti; 
tiež sa prikláňa k postoju nechať výšku štartovného na trh 

- Dušan Formanko: zvýšenie štartovného by mohlo priniesť aj novú kvalitu na preteky,  
je to nástroj aj na vyprofilovanie konkurencieschopnosti klubov 

- Juraj Opršál: veľkým klubom sa ľahšie organizujú preteky, mali by prevziať väčšiu 
aktivitu  

- Jozef Pollák: na druhej strane zas majú zvýšené náklady pri účasti na pretekoch pri 
zvýšenom štartovnom 

- Dušan Formanko: organizovanie pretekov v malých kluboch zas môže napomôcť 
dopracovať sa aktívnou činnosťou k plusovému hospodáreniu 

- Jozef Wallner: najväčšou položkou pri organizovaní je tvorba mapy, tu treba využívať 
moderné technológie  (napr. laserscan), aby sa položka na prácu mapárov znížila, 
pričom kvalita môže ísť hore; zároveň je možné v tom istom čase urobiť viacej 
kvalitných máp 

- Róbert Miček: treba sa sústrediť na zvyšovanie počtu pretekárov a nie na zvyšovanie 
štartovného; ak bude na slovenských pretekoch aspoň 450 pretekárov, bude aj 
záujem klubov o organizovanie a aj primeraný rozpočet 

- Radoslav Jonáš: pokiaľ by v budúcnosti prichádzal do úvahy paušál vo forme odvodu 
do zväzu, je možné potom efektívnejšie využívať napríklad materiálové, 
marketingové či iné nástroje, ktoré by zväz mohol poskytovať organizátorom ako 
protihodnotu 

- Ján Furucz: samotné štartovné je tá nižšia položka z pohľadu nákladov účastníka, 
mierne zvýšenie by pretekár uniesol 

- Róbert Miček: skúsenosti ukázali, že organizovanie školských pretekov nie je cesta, 
ako prilákať nových členov do SZOŠ; ich organizovanie má svoje opodstatnenie, ale 
na zvyšovanie členskej základne je treba aj iné zameranie a aktivity 

- Milan Mazúr: štatistiky poukazujú na medziročný mierny nárast členskej základne, 
väčšinou detí, to sa zatiaľ prejavuje viac na oblastných súťažiach, nie na 
celoslovenských; trend je ale pozitívny 

- Ján Mižúr: lokálne podujatia je treba všemožne podporiť ( príklad Mikulášskych 
pretekov, organizovaných Evou Farkašovou za účasti 600 detí ) 

- Pavol Bukovác: je potrebné rozmýšľať aj marketingovo, dnes majú veľmi vysokú 
účasť (a aj štartovné) rôzne podujatia typu Spartan Race, treba prilákať účastníkov 
nápadom, sloganom a pod. 

- Igor Patráš: najviac zlyhávame v neschopnosti podchytiť pravidelnou tréningovou 
činnosťou deti, ktoré majú záujem o náš šport; väčšinou to skonči jednorazovou 
účasťou na pretekoch, lebo klubov, ktoré sa aktívne zaoberajú tréningovou prípravou 
detí je veľmi málo 

- Pavol Bukovác: využívať portály beh.sk a behame.sk na informovanie o O-
podujatiach  

- Igor Patráš: je na zváženie, či sa nevrátiť na pretekoch k stavbe fáborkových tratí pre 
zvýšenie náborovej účasti 

- Dušan Formanko: odporúča zainteresovať Centrá voľného času (CVČ) do O- aktivít, 
majú možnosti na pomoc pri organizovaní rôznych podujatí a majú priamy prístup 
ku skupinám detí a mládeže, ktoré hľadajú náplň pre voľný čas  
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Diskusia bola ukončená odhlasovaním počtom hlasov 22. 
 
 

10) Predstavenie kandidátov do orgánov SZOŠ 
 
Martin Václavík predstavil prítomným delegátom menovité návrhy klubov resp. individuálnych 
členov SZOŠ na obsadenie jednotlivých postov v orgánoch SZOŠ v nastávajúcom období, a na 
obsadenie postov predsedov sekcií SZOŠ. 

11) Odvolanie orgánov SZOŠ a voľby do orgánov SZOŠ, voľby predsedov sekcií SZOŠ 
 
Odvolanie orgánov SZOŠ 

Z dôvodu zosúladenia  funkčných období všetkých orgánov SZOŠ boli odvolaní členovia 
disciplinárnej komisie a komisie rozhodcov. Za odvolanie hlasovalo zhodne 22 delegátov. 
 
 
Voľby do orgánov SZOŠ, voľby predsedov sekcií SZOŠ  
Voľby do orgánov SZOŠ viedol v súlade so stanovami predseda volebnej komisie Dušan Formanko. 
Voľby prebiehali tajným  hlasovaním vpisovaním mena zvoleného kandidáta na volebný lístok. 
Volebná komisia po spočítaní hlasov oznámila tieto výsledky: 
 
a/ za predsedu SZOŠ bol zvolený Juraj Nemec počtom hlasov 19 
b/ za podpredsedu SZOŠ bol zvolený Ján Mižúr počtom hlasov 21 
c/ za členov predsedníctva SZOŠ boli zvolení  Ján Furucz počtom hlasov 19 

Andrej Patráš počtom hlasov 22 
Milan Petrinec počtom hlasov 19 
Martin Václavík počtom hlasov 21 
 

d/ za predsedu revíznej komisie bol zvolený Juraj Prékop počtom hlasov 22 
e/ za podpredsedu revíznej komisie bol zvolený Milan Kollár počtom hlasov 22 
f/ za člena revíznej komisie bol zvolený Peter Krnáč počtom hlasov 22 
g/ za predsedu disciplinárnej komisie bol zvolený Dušan Hrnčiar počtom hlasov 22 
h/ za podpredsedu disciplinárnej komisie bola zvolená Erika Nemcová počtom hlasov 22 
i/ za člena disciplinárnej komisie bola zvolená Katarína Schenková počtom hlasov 22 
j/ za predsedu komisie rozhodcov bol zvolený Martin Václavík počtom hlasov 21 
k/ za podpredsedu komisie rozhodcov bol v opakovanej voľbe  podľa čl. 14 stanov SZOŠ zvolený          

Marián Kazík počtom hlasov 12  ( v prvom kole volieb mali dvaja kandidáti zhodný počet 
hlasov ) 

l/ za člena komisie rozhodcov bol zvolený Radoslav Jonáš počtom hlasov 16 
  
m/ za predsedu sekcie OC bol zvolený Juraj Opršál počtom hlasov 22 
n/ za predsedu sekcie PO bol zvolený Ján Furucz počtom hlasov 22 
o/ za predsedu sekcie LOB bol zvolený Valér Franko počtom hlasov 22 
p/ za predsedu sekcie OB bol zvolený Milan Petrinec počtom hlasov 21 
 
Predsedovia sekcií budú menovať ďalších členov svojich sekcií, s ktorými budú spolupracovať. 
 

12) Hlavné úlohy zväzu na r. 2017 
Predseda SZOŠ Juraj Nemec predložil zoznam hlavných úloh SZOŠ na r. 2017 rozdelených do dvoch 
častí : trvalé úlohy a špecifické úlohy. Úlohy sú uvedené v Uznesení z konferencie SZOŠ. 
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13) Diskusia II. 

Do diskusie II. programu sa nikto neprihlásil. 
 

14) Návrh uznesenia 
Návrh uznesenia predniesol predseda návrhovej komisie Jaroslav Kollár. Pripomienky k prečítanému 
uzneseniu vznesené neboli. Uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 

Príloha č. 1: Uznesenie z konferencie SZOŠ. 

15) Záver 
Poďakovaním predsedajúceho Martina Václavíka a predsedu SZOŠ Juraja Nemca bolo zasadnutie  
konferencie ukončené. 
 

 

 

 

Martin-Priekopa, 13.11.2016                                                       Elena Belicová  - zapisovateľ 

 Milan Petrinec - overovateľ zápisnice 

 

  


