
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Zápisnica č. 02/2014 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 17.06.2014 v Bratislave. 

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

Milan Mazúr - gen. sekretár, 

Neprítomný:  Anton Kniebügl, ospravedlnil sa  
 

Prizvaní:  – J. Walner, 
– Igor Patráš, 
– Rastislav Malátek 

Program:    1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

• Stav pridelených dotácii na rok 2014 pre SZOŠ  

3. Problematika OB 

• informácie o príprave reprezentačných družstiev  na MED, JMS MS 2014 
• informácia o príprave Veľkej ceny Slovenska v OB 2014 

4. Problematika OC 

• informácie o príprave reprezentačných družstiev na JMS MS 2014 

5. Školské športové súťaže 2014 

• vyhodnotenie školských športových súťaží v OB 2013/2014 

6. Rôzne 

• kartografické práce na mape Adamovec v Žiline 
• kongres WOC/IOF 

1. Kontrola uznesení predchádzajúcich zasadnutí s termínom plnenia k 17. 06. 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. 01/01/14 
 

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

T: 30. 6. 2014 zodp.: 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 
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uzn. 10/08/13 

 

P SZOŠ poveruje M. Petrinca preveriť dopady schváleného zákona 
o športových podujatiach na organizovanie pretekov SZOŠ. - splnené 

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. - v plnení 

T: 31. 7. 2014 zodp.: M. Mazúr 

 

 

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 P. Májová, M. Mazúr 

 

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  

-  splnené 

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.  - splnené 

T.: 06. 06. 2014 M. Mazúr 

 

 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ. 

J. Mižur informoval o stave  hospodárenia na štátnom účte a bežnom účte k 31. 05. 2014.  Zväz 
funguje podľa plánovaného rozpočtu, financie pokrývajú jednotlivé kontá. Ostáva prerozdeliť 3000 
Eur zo štátnej dotácie pre mládež.  Z bežných prostriedkov navrhuje príspevok 1500 Eur pre Veľkú 
cenu Slovenska a príspevok na kontá jednotlivých oblastí. 

 

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.  

- v plnení 

T.: 30. 6. 2014   

uzn. 10/01/14 
 

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

- splnené 

30.6. 2014 M. Mazúr 

uzn. 01/02/14 
 

Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje rozdelenie financií takto: 
mládež    OB                               2500 Eur, 
mládež    LOB                               500 Eur, 
Veľká cena Slovenska                 1500 Eur,  
kontá jednotlivých oblastí      3x 200 Eur, 
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3. Problematika OB 

a)  Informáciu o príprave reprezentačného družstva  na MED v OB 2014 podal I. Patráš.  
Príprava sa uskutočnila podľa plánovaných sústredení a ďalších prípravných podujatí 
v dostatočnom počte účastníkov.  
Nominovaný sú: 

M16     Dušan Sláma,  Jakub Chupek ,  Stanislav Franko. 
W16     Tereza Šmelíková,  Antónia Šofránková. 
M18     Martin Šmelík,   Martin Jonáš,  Martin Klabouch,  Teodor Takáč. 
W18     Andrea Papugová. 

Očakáva sa slušné umiestnenie M. Šmelíka, ktorý je na tom oproti minulému roku kondične 
lepšie pripravený. Teoreticky umiestnenie jednej zo štafiet do 10. miesta.  
V príprave jednotlivých sústredení vyzdvihol poctivú  prácu Š. Šurgana. 
                
b)  Informáciu o príprave reprezentačného družstva  na MS v OB 2014 podal J. Wallner. 
Cieľom reprezentácie je dostať sa do 2. divízie krajín v kategórii mužov a podľa toho bola 
zostavená nominácia na jednotlivé disciplíny takto: 

 
Michal Krajčik    - krátka trať, dlhá trať 
Jana Macinská  - šprint, šprint štafety, dlhá trať 
Štefan Ringer    - šprint, 
Katarina  Labašová - šprint,  šprint štafety 
Pavol Bukovac  - šprint,  šprint štafety 
David Franko   - šprint 
Ondrej Pijak     - krátka trať,  šprint štafety 
 

c) A. Patráš podal informáciu o príprave Veľkej ceny Slovenska v OB 2014, mapy  sú 
pripravené  trate sa obiehajú.  Začína sa v Španej doline oproti pôvodnému plánu v 
Kremničke.  

4. Problematika OC 

Informáciu o príprave reprezentačného družstva  na JMS a MS 2014 podal R. Malátek, ktorý 
na začiatok  konštatoval, že nerobí trénera ale len manažéra, ktorý je poverený prípravou 
reprezentantov na toto podujatie. Príprava reprezentantov prebieha individuálne a zúčastňujú 
sa jednotlivých plánovaných sústredení.  

Nominovaný sú: 

W21-  Stanislava Fajtová, Natália Tyszová 
Juniori -  Matej Muller,  Ján Andrej Cully,  Teodor Takáč 

P SZOŠ sa zaoberalo aj situáciou nečinnosti samotnej sekcie OC a navrhuje stretnutie s 
členmi sekcie OC počas pretekov Pohár Slovenského krasu aby sa porozprávali o danej 
situácii.  

 

5. Školské športové súťaže 2014 

I. Patráš zhodnotil školské MSR v Banskej Bystrici ako úspešné s veľkým ohlasom 
u učiteľov. Z médií sa podarilo pritiahnuť RTVS a Markízu čím sa toto podujatie dostalo do 
hlavných spravodajských správ. Náklady na realizáciu školských MS sú  2956  Eur. 

J. Mižur zhodnotil majstrovstvá ako kvalitne pripravené s pozitívnou odozvou zúčastnených. 
Z ekonomického hľadiska pripomenul, že už na konferencii v r 2013 bola deklarovaná 
 podpora školských súťaží od oblastných kôl až po školské MSR a teda, keď to chceme robiť 
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tak to aj bude niečo stáť. Vyjadril žiadosť aby sa niektoré informácie, ktoré boli na sociálnej 
sieti aby sa objavili aj na stránke SZOŠ. Na školských MSR sa zúčastnilo 139 pretekárov z 41 
zúčastnených škôl. Open pretekov sa zúčastnilo ďalších 130 pretekárov. Celkove sa do 
školských súťaží zapojilo 1535 detí a študentov. 

A. Patráš poukázal na to aby sa informácie o školských postupových súťažiach objavili už 
v septembri, pretože v tomto mesiaci sa plánujú všetky aktivity škôl na celý školský rok.   

D. Formanko informoval o priebehu oblastných a krajských školských postupových súťaží 
v Bratislavskom kraji, kde sa podarilo zásluhou E. Královej získať dotáciu z Bratislavského 
samosprávneho kraja. 

P SZOŠ sa zaoberalo aj organizáciou školských MSR v OB pre rok 2015. Na návrh J. Mižúra 
sa predpokladá uskutočniť toto podujatie v Bratislave v lokalite Karlova Ves. Ako osobnosť 
podujatia sa navrhuje osloviť D. Hrbatého, K Habšudovú.     

 

 
 

 

6. Rôzne 

 
a) kartografické práce na mape Adamovec v Žiline  
 

 
b) kongres WOC/IOF  

 
c) A. Patráš informoval že bolo spracované video o školských MSR a je k dispozícii za 200 eur pre 
SZOŠ.  Ďalej navrhol vytvoriť promo prezentačné materiály ako zväzový transparent, štartové 
a cieľové vlajky. 
 
d) M. Petrinec informoval, že vyhlásenie víťazov rebríčka 2013 bude pred vyhlásením výsledkov  
prvej etapy.  
 
e) D. Formanko poukázal na tú skutočnosť že na web stránke nemáme logo SZOŠ v zmysle stanov 
SZOŠ. 
 
f) J. Prekop, konštatoval, že na web stránke nie sú informácie ohľadom predsedníctva napr. zápisy. 
V minulosti boli takéto informácie v Infobe.   
 

uzn. 02/02/14 
 

P SZOŠ ďakuje Šimonovi Mižúrovi za operatívne spracovávanie 
agendy na školskom informačnom portáli pre školské športové súťaže. 

 

    

uzn.03 /02/14 
 

P SZOŠ ukladá Marketingovej komisii a gen. sekretárovi umiestniť na 
web stránku SZOŠ propagáciu školských MSR v OB.  

 

  30 .08. 2014 Predseda MK,    M. Mazúr 

uzn. 04/02/14 
 

P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi pripraviť všetky podklady ku 
školským športovým súťažiam na školský rok 2014/2015 a zabezpečiť 
ich zverejnenie na školskom portáli a web stránkach SZOŠ. 

 

   30.08. 2014 M. Mazúr 

uzn.05 /02/14 
 

Na návrh mapovej komisie P SZOŠ schvaľuje preplatenie 
kartografických prác na mape Adamovec v Žiline v hodnote 249 Eur.   

 

   M. Mazúr 

uzn. 06/02/14 
 

P SZOŠ schvaľuje účasť na kongrese WOC/IOF a zasadnutie 
európskej komisie J. Nemca na vlastné náklady. 
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g) M. Mazúr predložil návrh na zakúpenie nového monitoru za starý ktorý, prestal fungovať. 

 

Ďalšie zasadnutie P SZOŠ  bude 1. týždeň v mesiaci september. 

Zapísal: Milan Mazúr  

uzn. 07/02/14 
 

P SZOŠ schvaľuje nákup nového monitoru.  

   M. Mazúr 


