
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Zápisnica č. 01/2014 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 25.03.2014 v Bratislave. 

Prítomní: Juraj Nemec, Ján Mižúr, Milan Petrinec, Dušan Formanko, Andrej Patráš, Anton 
Kniebügl,– predsedníctvo SZOŠ, 

Milan Mazúr - gen. sekretár, 

Neprítomný:  Juraj Prekop (ospravedlnil sa) 

Prizvaní:  – Paulina Májová, 
– Igor Patráš, 
 

Program:    1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

• Stav pridelených dotácii na rok 2014 pre SZOŠ  
3. Plán práce Predsedníctva SZOŠ na rok 2014 (1. polrok) 
4. Problematika OB 

• kompetencie medzi Sekciou OB a Mapovou komisiou 
5. Problematika LOB 

• vyhodnotenie sezóny LOB 
6. Problematika OC  

• kalendár OC  
• rozhodnutie H: Bajtošovej reprezentovať Francúzsko v OC 

7. Problematika Metodickej komisie v oblasti akreditácie SZOŠ školiť 
funkcionársky aktív v orientačných športoch. 

• zloženie MetKO  
 8. Školské športové súťaže 2014 

• kalendár školských športových súťaží 
9. Rôzne 

• 46. valné zhromaždenie SOV 
• valné zhromaždenie KŠZ SR 
• prihláška nového klubu VIATORIS Zvolen 
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1. Kontrola uznesení predchádzajúcich zasadnutí s termínom plnenia k 25. 03.  2014. 

uzn. 18/03/09 Požiadať o akreditáciu a vydanie oprávnenia pre SZOŠ školiť 
funkcionársky aktív v orientačných športoch. 

− v plnení 

P SZOŠ požiada METKO o preverenie záujmu o podanie návrhu na vydanie licencii pre SZOŠ právo 
školiť funkcionársky aktív,  trénerov a rozhodcov v orientačných športov. 

 
uzn. 03/06/13 
T: 30.09.2013 

P SZOŠ ukladá aktualizovať predpisy OB uverejnené na webovej 
stránke SZOŠ. − v plnení 

uzn. 03/08/13 

 

P SZOŠ schvaľuje  refundácie záloh za reprezentačné akcie: 
− ME v OC       3 x 400,00 eur, 
− MS v OC       3 x 400,00 eur, 
− JMS v OC      2 x   75,00 eur,     
− JMS v OB      1 x  220,00 eur, 
− MS v OB       1 x  250,00 eur, 
− MED v OB    1 x  300,00 eur. 

− splnené  

T: 30. 3. 2014 zodp.: M. Mazúr 
 

uzn. 01/01/14 
 

P SZOŠ ukladá vyplatiť refundácie záloh príslušným klubom až po uhradení 
členských príspevkov SZOŠ na rok 2014. 

 

T: 30. 6. 2014 zodp.: M. Mazúr 
 

  
uzn. 04/08/13 

 

P SZOŠ berie na vedomie Súťažný poriadok LOB pre sezónu 
2013/2014.  
Ukladá gen. sekretárovi zverejniť Súťažný poriadok LOB na web 
stránkach SZOŠ  

− splnené 

T.: 31. 12. 2013 M. Mazúr 
   

uzn. 07/08/13 

 

P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi spracovať konkrétne podmienky 
kvalifikácie na MS ISF 2015.  − splnené 

T.: 31.1. 2014 M. Mazúr 
   

uzn. 08/08/13 

 

P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi preveriť dopad zákona č. 122/2013 
– Zákon na ochranu osobných údajov na fungovanie zväzu, 
pripraviť informáciu, prípadne prijať okamžité opatrenia. 

− v plnení 

T.: 31.1. 2014 M. Mazúr 
 

uzn. 09/08/13 − v plnení 
 

P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi a Predsedovi SZOŠ dopracovať 
registratúrny poriadok SZOŠ 

T.: 31.1. 2014 M. Mazúr, J. Nemec 
   

uzn. 10/08/13 

 

P SZOŠ poveruje M. Petrinca preveriť dopady schváleného zákona 
o športových podujatiach na organizovanie pretekov SZOŠ. − v plnení 

31.3. 2014 M. Petrinec 
 

uzn. 02/01/14 
 

P SZOŠ ukladá navrhnúť nutné úpravy príslušných predpisov SZOŠ tak aby boli 
v súlade so zákonom o športových podujatiach. 

 

T: 31. 7. 2014 zodp.: M. Mazúr 
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2. Informácia o hospodárení SZOŠ. 

J. Mižur informoval o stave  hospodárenia na štátnom účte a bežnom účte k 28. 02. 2014. Zväz 
funguje v úspornom režime. Financujú sa len nevyhnutné výdaje. Momentálne sme do štátneho účtu 
dostali 7200 eur. 
Štátna dotácia je zmluvou č. 0047/2014 uzatvorená na sumu 26 002,00 eur, ktorá je členená takto: 

– Školské MSR v OB  ......................................................................................... 2 100,00 eur 
– Štátna športová reprezentácia a rozvoj športových odvetví ..........................  20 502,00 eur 
– Športovo talentovaná mládež ........................................................................... 3 400,00 eur 

 
Rozpočet zo štátnej dotácie kde máme na činnosť 19 600,00 eur: 

– Mzdy a odvody ................................................................................................ 8 900,00 eur 
– Prenájmy .......................................................................................................... 1 800,00 eur 
– Poplatky IOF .................................................................................................... 1 500,00 eur 
– Spolu nevyhnutné náklady ............................................................................. 12 200,00 eur  

 
Dočasný návrh na čerpanie prostriedkov: 
Príspevok zväzu na MED .................................................................................................700,00 eur 
CTM ..............................................................................................................................1 000,00 eur 
 
Svoju činnosť skončilo ekonomické oddelenie na KŠZ, príslušnú personálnu a účtovnícku agendu sme 
prevzali. Túto činnosť bola ochotná prevziať pani, ktorá vedie agendu pre NŠC za menšie finančné 
náklady než do teraz.     
 

3. Plán práce Predsedníctva SZOŠ na rok 2014  

 
uzn. 03/01/14 
 

P SZOŠ schvaľuje rámcový plán predsedníctva na rok 2014.  
 

 

  

4. Problematika OB 

M. Petrinec poukázal na trvalý spor s mapovou komisiou ohľadom niektorých jej požiadaviek. 
Predsedníctvo odporúča zrealizovať spoločné stretnutie sekcie OB a Mapovej komisie za účelom 
dosiahnutia konsenzu.  

Sekcia OB zverejní vzor protokolu z pretekov, ktorý bude slúžiť aj ako podklad pre vyhodnocovanie  
rozhodcovskej praxe.    

Vyhlásenie víťazov rebríčka v OB 2014 bude počas Veľkej ceny Slovenska 2014  

 

5. Problematika LOB 

Nebola prerokovávaná. 

 

6.  Problematika OC 

 P SZOŠ bolo informované listom od H. Garde Bajtošovej, ktorá oznámila, že nadobudla  
Francúzske občianstvo a rozhodla sa v r. 2014 reprezentovať Francúzsko. Ďalej vyjadrila žiadosť aby 
jej nevyúčtované prostriedky na podúčte SZOŠ boli venované Martinovi Šmelíkovi.       

uzn. 04/01/14 
 

P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi pripraviť ďakovný list Hane Garde Bajtošovej. 
Schvaľuje požiadavku H. Garde previesť zostatok jej konta M. Šmelíkovi.  

 

T.: 30. 6. 2014 M. Mazúr 
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7. Problematika Metodickej komisie v oblasti akreditácie SZOŠ školiť funkcionársky aktív 
v orientačných športov. 

Predsedníctvo  sa zaoberalo prácou Metodickej komisie, ktorú referovala P. Májová.  
 
Zloženie komisie. 
predseda:  P. Májová, 
zástupca trénerov mládeže, : I. Patráš    
zástupcovia RT OB, OC,LOB, M. Kazík,  J.Wallner 
zástupca mapovej komisie:  P. Borčin  
zástupca komisie rozhodcov: M. Václavik 
člen pre koordináciu a tvorbu metodických materiálov : J. Petrinec. 
Člen:  D. Poloniová, M. Mazúr. 
 
Uvedený členovia budú koordinovať prácu v uvedených odbornostiach  a predkladať materiály na 
rokovania P SZOS.  
Jednou z hlavných úloh MetKo bude pripraviť zoznam lektorov za jednotlivé odbornosti, ktorí budú 
ochotní školiť funkcionársky aktív,  trénerov a rozhodcov v orientačných športov. 
 

uzn. 05/01/14 
 

P SZOŠ ukladá MetKo pripraviť dokumenty k žiadosti SZOŠ o akreditáciu 
postupne pre  odbornosti T1, T2, R1, R2, R3   

 

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

8. Školské športové súťaže v r. 2014 

I. Patraš informoval o príprave Školských majstrovstiev SR, ktoré sa budú konať v predpokladanom 
termíne od 3. – 12. 6. 2014. Preteky sú koncipované tak aby sa na nich mohol zúčastniť čo najväčší 
počet žiakov, teda aj tí ktorí nepostúpili na ŠMSR. Po odštartovaní a skončení  hlavnej majstrovskej 
súťaži, bude spustený ďalší pretek tzv. OPEN v rovnakých kategóriách ako majstrovské preteky ale 
s odlišnými traťami. Pre spestrenie pretekov a ich propagáciu sa pokúsi usporiadateľ zariadiť 
prítomnosť významnej osobnosti Anastázii Kuzminovej. Jej prítomnosť by pomohla pritiahnuť väčší 
počet žiakov na tieto preteky odhaduje sa na 200-250 žiakov. Na propagáciu pretekov sa pripravuje 
plagát, ktorý by sa rozoslal do tých škôl z ktorých chodí najviac žiakov na školské preteky.  

Predpokladané náklady:  

 Autobusy :    Bratislava - BB ...  1400 eur, 
   Košice - BB .......... 1400 eur, 
   Žilina – BB ..................   300 eur, 
 Strava       600 eur, 
 ostatné náklady      500 eur, 
 
         

uzn. 06/01/14 
 

P SZOŠ poveruje usporiadaním Školských majstrovstiev SR v OB 2014 ŠK Hdveo 
s rozpočtom 3000 eur. 
I. Patráš predloží písomnú informáciu s propozíciami  

 

T.: 30.4. 2014 I. Patráš 
 

uzn. 07/01/14 
 

P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi koordinovať termíny oblastných a krajských kôl 
školských súťaží v OB.  

 

T.: 06. 06. 2014 M. Mazúr 
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Predsedníctvo SZOŠ sa zaoberalo aj kvalifikáciou na MS školskej mládeže ISF v OB 2015, kde bol 
stanovený termín na 9. 11. 2014 vo Zvolene, usporiadateľ TJ Ekonóm Banská Bystrica spolu s TJ 
Domino Mladosť Zvolen.  

 

9. Rôzne 

a) Na 46. valné zhromaždenie SOV sa zúčastní M. Mazúr, 
 
b) XI. valné zhromaždenie KŠZ SR 
 

uzn. 08/01/14 
 

Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje účasť na XI. valné zhromaždenie KŠZ SR 
D. Formanko, M. Mazúr  

 

  
 

c) Prihláška nového klubu VIATORIS Zvolen 

Predsedníctvo SZOŠ sa zaoberalo prihláškou nového klubu do SZOŠ, ktorú predložil zakladajúci 
člen občianskeho združenia VIATORIS  Peter Krnáč.   
 

uzn. 09/01/14 
 

Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje za pridruženého člena SZOŠ klub Viatoris.  

T.: 31.1. 2014 M. Mazúr, J. Nemec 
  

d) Žiadosť o preplatenie 50% nákladov na seminári kartografov v ČR A. Kniebugl, 

 

e) J. Návrh na zmenu hostingoveho poskytovateľa webu orienteering.sk 

A. Patráš predložil návrh na zmenu hostingoveho  poskytovateľa webu orienteering.sk 
z WebHouse s.r.o. na WebSupport s.r.o. Táto zmena súvisí s celkovými požiadavkami na 
spoľahlivosť novej web stránky orienteering.sk. 

f) Informácia o príprave školských oblastných pretekov v Bratislavskom samosprávnom kraji.  

D. Formanko informoval o príprave školských oblastných pretekov v Bratislavskom 
samosprávnom kraji. Ocenil prácu E. Královej za jej snahu a osobné kontakty pri vybavovaní ako 
priestorov tak dotácii z BSK.  

g) Informácia o príprave školskej mapy v Žiline Zástrani.  

A. Kniebugl informoval o príprave školskej mapy Žilina Zástranie, ktorá sa začala realizovať na 
základe požiadavky Polóniovej z TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina.  

 

Zapísal: Milan Mazúr  

uzn. 10/01/14 
 

Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje preplatenie 50% nákladov za účasť na seminári 
kartografov v ČR A.  Kniebüglovi 

 

30.6. 2014 M. Mazúr 

uzn. 11/01/14 
 

Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje zmenu hostingového poskytovateľa webu 
orienteering.sk. 

 

  


