Správa o činnosti Slovenského zväzu orientačných športov
za rok 2017

Úvod
V roku 2017 organizačné fungovanie nášho zväzu zabezpečovalo Predsedníctvo SZOŠ, odvetvové
a prierezové komisie. Z pohľadu práce odvetvových komisií môžeme konštatovať, že funkčnosť sekcie
OC sa čiastočne zlepšila, ale stále pretrvávajú rezervy. Čo sa týka prierezových komisií, štandardne
kvalitne pracuje mapová komisia. Veľmi dobre sa rozbehla práca novozvolenej komisie rozhodcov,
ktorá postupne v plnej miere preberá funkciu licenčného orgánu a čiastočne aj metodického orgánu
(metodická komisia momentálne nemá predsedu). Komisia pre marketing a PR sa dominantne
venovala dokončovaniu prác na novej webovej stránke a Informačnému systému SZOŠ – podľa
názoru predsedníctva veľmi úspešne.

Zákon o športe
Špecifickou hlavnou úlohou zväzu na rok 2016 bolo „Vykonať všetky potrebné úkony spojené z
požiadavkami nového zákona o športe na všetkých úrovniach zväzu - od členov až po jeho vedenie“
a na ostatnej riadnej konferencii sme konštatovali, že táto úloha bola úspešne splnená. To bolo
predčasné – plnenie úloh vyplývajúcich z dikcie nového zákona a jeho výkladu orgánmi štátu stálo
veľmi veľa síl aj v roku 2017. Dokladom je nutnosť konania mimoriadnej konferencie 6.mája 2017 v
Jahodniku, kde sme museli schvaľovať zmeny stanov. Skutočnosť, že štátny informačný systém športu
„nenaštartoval“ znamenala presun bremena výkazníctva na zväzy. Ani dnes nie je dotiahnutý systém
školení a skúšok kontrolórov zväzu, atď. Veľká vďaka Martinovi Václavíkovi, Dušanovi Hrnčiarovi
a Milanovi Mazúrovi a mnohým ďalším za množstvo práce, ktoré bolo v týchto súvislostiach potrebné
odviesť.

Mimoriadne športové výsledky
V roku 2017 pokračovali v medailovom ťažení zástupcovia presnej orientácie – na MS sa najviac
darilo v disciplíne TempO, kde Ján Furucz získal bronzovú medailu. V našej najsilnejšej disciplíne
štafeta obsadila konečné 4. miesto, len 1,5 sekundy za bronzovou medailou, čím naši pretekári
potvrdili príslušnosť k svetovej špičke - nie každý rok môžu byť veľké hody, ale aj toto sú obrovské
úspechy!
Nastupujúca generácia v orientačnom behu v tomto roku plne prerazila do medzinárodnej špičky.
Medaily sa „sypali“ ako na ME dorastu v Banskej Bystrici, tak aj na MS školskej mládeže v Palerme.
Jakub Dekrét je majstrom Európy v šprinte, bronzový na dlhej trati. Obrovským prekvapením (chýbal
stabilný tretí člen) je bronz štafety. V Palerme sa Jakub Chupek stal majstrom sveta a získal ďalšiu
medailu, striebro a bronz pridal Jakub Dekrét, ďalšie striebro Tereza Šmelíková a bronzy Dorota
Šmelíková a Ľubka Weissová. Gratulujeme a vďaka pretekárom aj trénerom!

Špecifické hlavné úlohy na rok 2017
Na rok 2017 sme prijali na riadnej konferencii dve nasledujúce špecifické úlohy:
1. Úspešná organizácia Majstrovstiev Európy dorastu (EYOC) v roku 2017.
2. Uvedenie lnformačného systému orientačných športov (lSOS) do rutinnej prevádzky.
Dnes môžeme konštatovať, že sa ich podarilo kvalitne naplniť.
Organizačný team ME dorastu v Banskej Bystrici pod vedením Igora Patráša odviedol po všetkých
stránkach výbornú prácu. Pre súťaže vybral intravilán mesta Banská Štiavnica pre šprint a okolie
Suchého Vrchu pre klasiku a štafety. Spoločenskú stránku zabezpečil v úzkej koordinácii s mestom
Banská Bystrica a určite tak znovu výrazne zviditeľnil náš šport pred verejnosťou. Vďaka všetkým!
Malá skupina informatikov pod vedením Juraja Nemca ml. a Jána Furucza sfunkčnila základné modulu
nového informačného systému, čo zväzu nesmierne pomohlo najmä pri plnení si úloh, vyplývajúcich
zo zákona o športe. Myslím si, že nový systém je ale aj prínosom pre každého člena, umožňuje
podstatne komfortnejší prístup k všetkým potrebným informáciám. Pre nasledujúce obdobie bude
úlohou komisií navrhnúť obsah a pomôcť vytvoriť nadstavbové moduly systému.

Trvalé úlohy
Nepovažujem za nutné vyjadrovať sa ku každej úlohe osobitne a špecificky – uvediem len kľúčové
veci. Začnem „základom“ – financiami.
Zákon o športe sme zatiaľ spomínali len ako záťaž, ale je potrebné aj vidieť, že nášmu športu priniesol
podstatne vyššie štátne príspevky ako v minulosti – cca 116 000 EUR, čo už určite nie je málo.
Nevýhodou ale je striktné účelové určenie poskytnutých prostriedkov, ktoré neposkytuje voľnosť pri
ich používaní (hlavné položky, kde musíme dodržať „štátne čísla“ sú reprezentácia, mládež, mzdy,
top team pod.). Takže napr. ak by sme aj chceli investovať do profesionálneho trénera, čo je častý
podnet od členov, systém poskytovania príspevku to nedovolí („povolený“ objem miezd len tak tak
vykrýva nie vysokú mzdu generálneho sekretára). Na druhej strane sme mohli poskytnúť príspevky
členským subjektom SZOŠ na mládež a v plnej miere vykryli všetky reprezentačné výjazdy, čo sa nikdy
v minulosti nepodarilo.
V oblasti školských postupových súťaží sme sa zase posunuli o kúsok dopredu – z pohľadu
geografického pokrytia a počtov. Už nie rovnomernosti – centrá ako Banská Bystrica a Žilina sa stále
nedokázali plne naštartovať.
Z pohľadu práce s mládežou naďalej štandardne fungujú tri CTM – Bratislava, Žilina (Stred) a Košice,
zamerané na výkonnostný šport. Z pohľadu rozvoja organizáciu O-campov viac ako 70 účastníkov má
za sebou ďalší O-camp, ktorý pripravili členovia TJ Farmaceut a ŠK Sandberg z Bratislavy pre všetkých
orienťákov, na Vysočine, južne od Jihlavy, neďaleko obce Řásná. Ďalší camp na Záhorí sa pre malý
záujem neuskutočnil a posledný usporiadali v Banskej Bystrici (ŠK Hadveo).
Zopakujem ale vety z minulého roka – „Stále chýba ďalší oddiel, ktorý by sa z pohľadu práce
s mládežou pridal k Pezinku, kde sa podarilo angažovať väčší počet žiakov. 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“.
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.

Medzinárodným záväzkom v oblasti organizácie medzinárodných podujatí sú ME v presnej orientácii
v okolí Bratislavy v roku 2018 a potom Majstrovstvá sveta veteránov, ktoré IOF pridelila Košiciam na
rok 2020. Pomocné ruky budú nevyhnutné.
Záverom správy si, tak ako po minulé roky, dovolím z pozície predsedu SZOŠ poďakovať všetkým,
ktorí v akejkoľvek forme prospeli k tomu, že dnešná správa o činnosti SZOŠ za rok 2017 má
dominantne pozitívny charakter. Niektoré mená sú uvedené priamo v správe, ale tých, čo výrazne
pomohli je podstatne viacej.

