
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 

 

Zápisnica č. 02/2015 

 

 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 22.6.2015 v Bratislave 

Prítomní: 

Juraj Nemec, Ján Mižúr, Andrej Patráš, Milan Petrinec, – predsedníctvo SZOŠ,   

Milan Mazúr - gen. sekretár, 

 

Neprítomný: 

Ján Furucz,  Martin Václavík, obidvaja sa ospravedlnili 

 

Prizvaní: 

Dušan Hrnčiar , Jozef Wallner 

 

Program:    

 

1.  Kontrola plnenia uznesení 

2.  Informácia o hospodárení SZOŠ 

3.  Problematika OB – stav pripravenosti jednotlivých výprav na významné športové podujatia v 

OB 

• MED v OB  Rumunsko 

• JMS v OB 2015 do Nórsko 

• MS v OB 2015 do Škótsko 

4.  Informácia IOF o pripravovanej zmene organizácie majstrovstiev sveta v OB 

5.  Návrh Predsedu TJ Rapid Bratislava na disciplinárne konanie voči členovi TJ Čingov 

Spišská Nová Ves M. Bednárikovi 

6.  Prehľad tvorby školských máp v r.2015 

7.  Školské športové súťaže v OB v šk. r. 2014/2015 

8.  Informácia o vzdelávaní učiteľov 

9.  Rôzne 
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1. Kontrola uznesení predchádzajúcich zasadnutí s termínom plnenia k 25. 03. 2015. 

 
uzn. 01/04/14 P SZOŠ ukladá skontrolovať predsedom sekcii aktuálnosť predpisov 

zverejnených na stránke SZOŠ. 
- splnené 

 
T: 23.11.2014 zodp.:  predsedovia sekcii 
 
 

uzn. 05/01/14 P SZOŠ ukladá MetKo pripraviť dokumenty k žiadosti SZOŠ 
o akreditáciu postupne pre  odbornosti T1, T2, R1, R2, R3. 

- v plnení 
 

T.: 31.5. 2014 zodp.:  P. Májová, M. Mazúr 
 

  

 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

 J. Mižúr informoval o stave  hospodárenia na štátnom účte a bežnom účte k  31. 5. 2015. 

 Na štátny účet prišlo z MŠVVaŠ SR viac ako polovica plánovaných finančných prostriedkov.   

 Informoval o vykonaných platbách, ktoré prebehli všetky podľa plánu. 

 J. Mižúr zdôraznil, že za jednotlivé podúčty zodpovedajú reprezentační tréneri a predsedníctvo 
akceptuje ich návrhy, návrhy a návrhy na zmeny musí predložiť konkrétny tréner.     

    

3. Problematika OB 

 Predsedníctvo SZOŠ sa zaoberalo návrhom predsedu TKE Jozefa Polláka na prehodnotenie výšky 
zálohy Martina Šmelíka na JMS. Predsedníctvo sa stotožnilo s návrhom reprezentačného trénera, 
aby výška zálohy zostala podľa pôvodného návrhu. 

 Predsedníctvo odporúča reprezentačnému trénerovi dorastu I. Patrášovi nahradiť na MED  
pretekára D. Slámu, ktorý nemôže odcestovať pre chorobu, iným pretekárom, keďže náklady už 
nebudú vrátené. 

 Jozef Wallner informoval o príprave pretekárov na JMS a MS v OB, ktoré sa uskutočnia v Škótsku. 

 Predseda SZOŠ Juraj Nemec informoval o návšteve Davida Maya v Košiciach v súvislosti 
s kandidatúrou TKE na MS veteránov 2018. 

  

uzn. 01/02/15 P SZOŠ  ukladá generálnemu sekretárovi kontaktovať reprezentačného 
trénera OC Šurgana a klub Vazka s výzvou na zaplatenie príspevku za 
SP v OC v Maďarsku za pretekára Chrappu. 

 
 

T.: .5. 7. 2015 gen. sekretár 

 

 

uzn. 05/01/15 Predsedníctvo SZOŠ žiada mapovú komisiu o aktualizovaný 
plán nových školských máp odsúhlasený jednotlivými klubmi 

- splnené  

31.07. 2015 zodp.: A. Patráš,  M. Mazúr 

uzn. 06/01/15 Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen. sekretárovi osloviť všetky 
oddiely, aby zaslali informáciu o termínoch školských 
športových súťaží v OB, so zdôraznením na plnenie trvalej 
úlohy č. 9 z Konferencie SZOŠ 2015.  

- splnené 
 

05.04. 2015 zodp.:   M. Mazúr 
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4. Informácia IOF o pripravovanej zmene organizácie MS v OB 

 J. Nemec informoval o pripravovaných zmenách v organizácii MS v OB od roku 2019. 
Predsedníctvo dáva súhlasné stanovisko s rozdelením MS na dvojročný model Lesné MS / 
šprintové MS. 

5. Návrh Predsedu TJ Rapid Bratislava na disciplinárne konanie voči členovi TJ Čingov 
Spišská Nová Ves M. Bednárikovi 

 Predsedníctvo SZOŠ vymenovalo Disciplinárnu komisiu v zložení: 

Patráš Andrej – predseda komisie 

Hrnčiar Dušan – člen komisie 

Hlaváčiková Erika – člen komisie 

 

uzn. 02/02/15 P SZOŠ ukladá disciplinárnej komisii konať v prípade návrhu 
predsedu oddielu OB TJ Rapid Bratislava. 

 
 

T.: 31. 8. 2015 zodp.: A. Patráš 

6. Prehľad tvorby školských máp v r. 2015 

 Predsedníctvu SZOŠ berie na vedomie zoznam novovytvorených školských máp. 

 Predsedníctvo SZOŠ žiada mapovú komisiu o stanovisko a prešetrenie prípadu Bednárik 
verzus Rapid Bratislava, či nedošlo ku konfliktu záujmov, prípadne porušeniu kompetencií 
člena Mapovej komisie SZOŠ M. Bednárika. 

 

uzn. 03/02/15 Predsedníctvo SZOŠ žiada Mapovú komisiu SZOŠ  
o vytvorenie vzorovej zmluvy, ktorá bude uzatváraná medzi 
kartografom a klubom. 

 
 

T.: 30.08. 2015 zodp.: T.  Leštinský 

 

uzn. 04/02/15 Predsedníctvo SZOŠ žiada Mapovú komisiu SZOŠ 
o vypracovanie návrhu k problematike prideľovania priestorov, 
prideľovania čísel, archivácie máp. 

 
 

T.: 30.08. 2015 zodp.:  Patráš, Leštinský 

 

uzn. 05/02/15 Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen. sekretárovi aby požiadal 
Kobru Bratislava o podanie informácii o pripravovanom 
podujatí Olympijský festival detí a mládeže Slovenska 2015. 

  

T.: 10.07. 2015 zodp.:  gen. sekretár:  

7. Školské športové súťaže v OB v šk.r. 2014/2015 

 J. Mižúr informoval o organizácii školských obvodných a krajských kôl a vyzdvihol pozitívny 
medziročný rast v účasti na týchto kolách, v tomto ročníku sa zúčastnilo 1609 pretekárov z 214 
škôl, čo je medziročne nárast o vyše sto pretekárov. 

 Organizácia MSR školských prebehla na vysokej úrovni za účasti 164 pretekárov z 28 škôl. 

 Predsedníctvo SZOŠ schválilo vyúčtovanie MSR školských v sume 1409,60 eur. 
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 Predsedníctvo SZOŠ ďakuje jednotlivým klubom za spoluprácu pri organizácii jednotlivých kôl, 
ako aj Školských majstrovstiev SR. 

 Predsedníctvo SZOŠ schválilo príspevok 100 eur na podúčet J. Mižúra za komplexné spracovanie 
prihlášok a výsledkov Školských majstrovstiev SR.  

 J. Mižúr navrhol nákup 100 ks čipov a 1tunelového stanu pre účely zabezpečenia školských súťaží 
v OB, ktoré budú vyúčtované zo štátneho rozpočtu. 

 

uzn. 06/02/15 Predsedníctvo SZOŠ  ukladá generálnemu sekretárovi zabezpečiť 
nákup 100 ks čipov a 1ks tunelového stanu. 

 
 

T.: 31.10. 2015 Zodp.:  gen. sekretár 

 

uzn. 07/02/15 Predsedníctvo SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi zaslať list na 
MŠVVaŠ SR so žiadosťou o prehodnotenie zaradenia školských 
súťaží v OB z B do A kategórie. 

 
 

T.: 1.7. 2015 Zodp.:  gen. sekretár 
 

uzn. 07/02/15 Predsedníctvo ukladá generálnemu sekretárovi osloviť ATU Košice 
ohľadne organizácie Školských majstrovstiev SR pre rok 2016 

 
 

T.: 10.7. 2015 Zodp.:  gen. sekretár 

8. Informácia o vzdelávaní učiteľov 

 J. Mižúr informoval o priebehu  školenia učiteľov, ktoré sa konalo v Modre Harmónii. Na školení sa 
zúčastnilo 25 učiteľov. Školenie malo vysokú úroveň. Predsedníctvo ďakuje P. Májovej, 
M. Václavíkovi a všetkým, ktorí sa pričinili o úspešnú organizáciu tohto školenia. 

9. Rôzne 

 M. Mazúr informoval o úspešnej reprezentácii na MS školských v Turecku. 

 Predseda J. Nemec navrhol vyslať aspoň 1 pretekára na akademické MS v LOB vo februári 2016 z 
dôvodov snahy LOB o OH a účasti čo najviac krajín na významných podujatiach. 

 Predseda J. Nemec informoval, že bol menovaný za technického delegáta FISU. 

 

 
Zapísal: M. Mazúr  a  A. Patráš 

 

Najbližšie zasadnutie sa plánuje podvečer 18.07. 2015  počas podujatia BBO-Cup 2015 


