
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Zápisnica č. 04/2014 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 13.10.2014 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:   

Program:    1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

3  Príprava správy o SZOŠ za rok 2014 a príprava volebnej konferencie       

4. Problematika OB 

• kandidatúra SK Hadveo BB na usporiadanie EYOC 2017 

• kandidatúra Akademik TU Košice na usporiadanie veteránskych 
majstrovstiev sveta v OB pre rok 2018 

• stav prípravy kalendára súťaží v OB pre rok 2015 

• informácia o príprave kvalifikácie na MŠM v orientačnom behu pre rok 
2015 

5. Problematika OC 

6. Problematika LOB 

• stav prípravy kalendára súťaží LOB na sezónu 2015 

• LOB a univerziáda 2015 

7. Rôzne 

• návrh na finančnú  podporu pre M. Šmelíka 
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1. Kontrola uznesení predchádzajúcich zasadnutí s termínom plnenia k 13. 10. 2014. 

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

- splnené 

METKO podala žiadosť o akreditáciu vzdelávania učiteľov základných a stredných škôl na Metodicko-
pedagogické centrum. Táto žiadosť bola v programe kontinuálneho vzdelávania s názvom „Orienta čný 
beh v telesnej a športovej výchove na základných a stredných školách“  schválená 6. 10. 2014 
sekciou regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.  

Predsedníctvo SZOŠ ďakuje P. Májovej za spracovanie a podanie žiadosti o akreditáciu vzdelávania 
učiteľov základných a stredných škôl. 

METKO po získaní akreditácie na školenie učiteľov požiada v zmysle stanovených potrieb (viď 
05/01/14) o ďalšie akreditácie.  
  
 

uzn. 03/06/13 P SZOŠ ukladá aktualizovať predpisy OB uverejnené na webovej 
stránke SZOŠ. - v plnení  

T: 30.09.2013  
 

uzn. 01/04/14 P SZOŠ ukladá skontrolovať predsedom sekcii aktuálnosť 
predpisov zverejnených na stránke SZOŠ. - v plnení  

T: 23.11.2014 zodp.: predsedovia sekcii 
 

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. 

- splnené 
 

T.: 31.1. 2014 M. Mazúr 
 

uzn. 09/08/13 P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi a Predsedovi SZOŠ dopracovať 
registratúrny poriadok SZOŠ. 

- v plnení 
 

T.: 31.1. 2014 M. Mazúr, J. Nemec 
 

uzn. 02/01/14 P SZOŠ ukladá navrhnúť nutné úpravy príslušných predpisov SZOŠ 
tak aby boli v súlade so zákonom o športových podujatiach. 

- splnené 
 

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. 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.03 /02/14 P SZOŠ ukladá Marketingovej komisii a gen. sekretárovi umiestniť na 
web stránku SZOŠ propagáciu školských MSR v OB.  

- v plnení 
 

  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 

- splnené 
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2. Informácia o hospodárení SZOŠ. 

J. Mižúr informoval o stave  hospodárenia na štátnom účte a bežnom účte k 31. 10. 2014. Z MŠVVaŠ 
SR by sme mali dostať na štátny účet ešte cca 3000 eur. Finančné prostriedky zo ŠR sa míňajú 
v súlade rozpočtom s tým, že P SZOŠ upozornilo príslušné subjekty aby dodali vyúčtovania, ide 
hlavne o CTM.   

3. Príprava správy o SZOŠ za rok 2014 a príprava volebnej konferencie.  

Predsedníctvo sa zaoberalo program konferencie, ktorý bude vyzerať takto: 

sobota 22.11.2014  

    15,00 - 17,30 - zasadnutie komisie mládeže 
    17,30 - 18,00 - večera 
    18,00 - 19,00 - krátke školenie k spravovaniu web stránky SZOŠ 

19,00 - 22,00  - zasadnutie komisie vrcholového športu SZOŠ 
 

nedeľa, 23. 11. 2014: konferencia SZOŠ 
 
Konferenciu bude viesť D. Formanko.  
    

             

4. Problematika OB 

a) Patráš predstavil zámer ŠK Hadveo BB usporiadať v r. 2017 majstrovstvá Európy v doraste v OB. 
Šampionát by sa mal konať koncom júna 2017 v okolí Banskej Bystrice a Banskej Štiavnice. 
J. Mižúr - táto aktivita sa musí schváliť na úrovni zväzu. Pokiaľ ju SZOŠ schváli, v prípade keď 
štát neposkytne dotáciu osobitného významu na tuto aktivitu, SZOŠ musí garantovať základnú 
výšku rozpočtu.  
J. Nemec – dnes sa nevime zaviazať akú výšku môžeme garantovať v roku 2017, keď má nastúpiť 
nový spôsob financovania športu. A. Patráš – klub neočakáva nejakú veľkú garanciu zo strany 
SZOŠ alebo štátu,  ale chce sa uchádzať o usporiadanie MED 2017 na  IOF. J. Nemec – najprv 
treba dohodnúť národného kontrolóra, to je podmienka. 

 

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.   

- splnené 
 

  30.09.2014 M. Mazúr 

uzn. 07/02/14 P SZOŠ schvaľuje nákup nového monitoru. - splnené 
 

  30.07.2014 M. Mazúr 

uzn. 02/04/14 P SZOŠ ukladá predsedom sekcii a komisii predložiť jednotlivé 
správy o činnosti za rok 2014.  
P SZOŠ žiada revíznu komisiu o predloženie jej správa o činnosti za r. 
2014. 

 
 

  310.10.2014 Predsedovia sekcii OB, LOB, OC, predsedovia MK, KR, MaPRK, METKO a RK 

uzn. 03/04/14 P SZOŠ schvaľuje kandidatúru ŠK Hadveo BB na usporiadanie 
EYOC 2017 bez konkrétnych finančných garancií. 

 
 

  

uzn. 04/04/14 P SZOŠ ukladá podať žiadosť na MŠVVaŠ SR o zaradenie akcie EYOC 2017 do 
kalendára významných medzinárodných športových podujatí na území SR v r. 
2017. 
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b) Akademik TU Košice podal žiadosť na SZOŠ o schválenie kandidatúry na usporiadanie 

veteránskych majstrovstiev sveta v OB v 2018. Predsedníctvo SZOŠ sa uznieslo, že schváli 
predmetnú kandidatúru, ale upozorňuje usporiadateľa, že nie je možné počítať s  finančnou 
podporou zo strany štátneho rozpočtu a SZOŠ.    

c) Stav prípravy kalendára súťaží v OB na rok 2015 predniesol M. Petrinec. Konštatoval, že na 
majstrovské súťaže sa prihlásil len jeden klub a to ŽU Žilina na MSR na dlhej trati. Rebríčkové 
súťaže sú zatiaľ ako tak obsadené.  

d) Informáciu o príprave kvalifikácie na ISF 2015 podal J. Prékop. Centrum pretekov je zabezpečené 
na základnej škole Sliač. Postupne prichádzajú prihlášky zo škôl. V súčasnosti  prebiehajú 
koordinačné rokovania zo SAŠŠ.  J. Mižúr poukázal na skutočnosť, že SAŠŠ v roku 2015 zaradil  
do plánu účasti na medzinárodné podujatia ISF  len 5 športov a OB je medzi nimi, čo je veľký 
úspech.    

5. Problematika OC 

P SZOŠ konštatuje, že naďalej pretrváva stav nečinnosti a chýba tu hybná osobnosť, ktorá by viedla 
túto sekciu. Pretekári sa zúčastnia niektorých vrcholových podujatí v ČR. R. Malátek je ochotný len 
zorganizovať výjazdy na podujatia.  

6. Problematika LOB 

Na túto sezónu sa plánujú 2 preteky. Jeden termín bude tzv. plávajúci a keď napadne sneh, AŠK 
Pezinok zorganizuje preteky. Druhý pretek je fixne naplánovaný na 7.-8. marca 2015 na Skalke. 
V reprezentácii je vzhľadom na zdravotný stav pretekárov taký, že sa vrcholových podujatí môže 
zúčastniť len 1 žena a 1 muž.  

Na medzinárodnom poli sa vedú diskusie či a ako riešiť propagáciu LOB, pretože na Štrbskom Plese 
bude na budúci rok Svetová zimná univerziáda. V r. 2016 budú Akademické majstrovstvá sveta 
v LOB a v 2018 Svetová univerziáda v LOB.    

7. Rôzne 

a) P SZOŠ sa zaoberalo návrhom A. Patráš odmeniť M. Šmelíka za dosiahnuté výsledky v r. 2014.                  

b) J. Mižúr podal tieto informácie: 

• Termín Akademických MS je 30.7 -5.8. 2016 v Miškolci Maďarsko.  

• KŠZ na základe pripomienok jednotlivých zväzov vypracovalo stanovisko ku kritériám štátnych 
dotácii tak aby aj menšie športové zväzy dostali aspoň minimálny paušál. Ďalej bolo navrhnuté 
aby vo vzorci výpočtu... mal parameter „popularita“ menšiu váhu ako do teraz a bol 
prepočítavaný každý rok.  

• Vyhlasovanie najlepších športovcov neolympijských športov bude 13.12. 2014 v Trenčíne.   
 

 

  31.10.2014 M. Mazúr, I. Patráš 

uzn. 05/04/14 P SZOŠ schvaľuje kandidatúru  Akademik TU Košice na usporiadanie 
veteránskych majstrovstiev sveta v OB v 2018. 

 
 

  

uzn. 06/04/14 Predsedníctvo SZOŠ rozhodlo o udelení ocenenia M. Šmelíkovi za 
najhodnotnejšie výsledky v mládežníckych kategóriách v roku 2014 a 
schvaľuje navýšenie osobného konta o 250 Eur. 

 
 

  

uzn.07 /04/14 P SZOŠ schvaľuje základnú účasť na vyhlasovaní výsledkov najlepších 
neolympijských športovcov 13.12. 2014 v Trenčíne. 

 
 

    

uzn.08 /04/14 P SZOŠ ukladá  gen. sekretárovi  preveriť zaplatenie členských poplatkov  
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c) A. Patráš informoval:  

• o pripravovaných zmenách web stránky SZOŠ,  

• o pripravenom  prezentačnom videu zo Školských majstrovstiev SR 2014, 

• o cenovej ponuke na  nákup prezentačných vlajok na štart, ciel, a zväzovú vlajku ako 
náhrady za staré banery.   

 

 
 

 
d) P SZOŠ sa zaoberalo ponukou denníka Šport na reklamnú spoluprácu za 200 Eur. Táto 

ponuka je pre SZOŠ nevýhodná.   

 

Zapísal: Milan Mazúr  

 

 

 jednotlivými klubmi.  
  23.11.2014 M. Mazúr 
uzn.09 /04/14 P SZOŠ ukladá  vydať informáciu klubom, že pre rok 2014 sa nebudú 

vydávať členské známky. 
 

 
  23.11.2014 M. Mazúr 

uzn.10 /04/14 P SZOŠ schvaľuje dotáciu 200 Eur ŠK Hadveo BB za vytvorenie 
prezentačného videa Školských majstrovstiev SR 2014. 

 
 

  20.11.2014  

uzn. 11/02/14 P SZOŠ schvaľuje nákup vlajok 2 ks štart, 2 ks cieľ, 1 ks zväzovú.  
 

  15.12.2014 M. Mazúr 


