
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

Zápisnica č. 05/2014 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 18.12.2014 v Banskej Bystrici. 

Prítomní: Juraj Nemec, Ján Mižúr, Andrej Patráš, Martin Václavík, Ján Furucz, Milan Petrinec, – 
predsedníctvo SZOŠ,   

Juraj Prekop za revíznu komisiu 

Milan Mazúr - gen. sekretár, 

Neprítomný:   

Prizvaní:   

Program:    1. Kontrola plnenia uznesení 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

3. Plán práce Predsedníctva SZOŠ na rok 2015 (1. polrok) 

4. Problematika OB 

• plán činnosti juniorského výberu v OB na rok 2015 

5. Problematika OC, 

6. Problematika LOB, 

7. Problematika PO, 

• kalendár pretekov na rok 2015 (MSR a SP) 
• informovanie o členoch sekcie 
• plán činností sekcie na rok 2015 
• reprezentácia - návrh na schválenie reprezentačného trénera Dušan 

Furucza, 
• plán činností na najbližšie dva roky,  

8. Informačný systém SZOŠ 

9. Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí 

10. Rôzne 
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1. Kontrola uznesení predchádzajúcich zasadnutí s termínom plnenia k 18. 12. 2014. 

 
uzn. 03/06/13 P SZOŠ ukladá aktualizovať predpisy OB uverejnené na webovej 

stránke SZOŠ. - splnené  
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. 09/08/13 P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi a Predsedovi SZOŠ dopracovať 

registratúrny poriadok SZOŠ. 
- splnené 

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

 
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 
 

 

 

 

 
 
 
 

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.  

 
 - splnené 

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.  

- splnené 
 

  30 .08. 2014 zodp.:  predseda MK,   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. 

- splnené 
 

  310.10.2014      zodp.: predsedovia sekcii OB, LOB, OC,    
predsedovia MK, KR, MaPRK, METKO a RK 

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. 

- splnené 
  

31.10.2014 zodp.:  M. Mazúr, I. Patráš  

uzn.08 /04/14 P SZOŠ ukladá  gen. sekretárovi  preveriť zaplatenie členských 
poplatkov jednotlivými klubmi.  

- splnené 
 

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

vydávať členské známky. 
 

 
  23.11.2014 zodp.:  M. Mazúr 
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2. Informácia o hospodárení SZOŠ. 

J. Mižúr informoval o stave  hospodárenia na štátnom účte a bežnom účte k 30. 11. 2014. Ďalej informoval: 
- o refundáciách vybraných nákladov zo štátneho účtu do bežného účtu, ktoré budú zahrnuté v ročnom 

vyúčtovaní dotácii z  MŠVVaŠ SR, 
- o refundácii 300,- eur zo SAŠŠ za organizáciu kvalifikácie na školské majstrovstvá sveta ISF 2015, 
- o rokovaní na SAŠŠ ohľadom školských majstrovstiev sveta ISF, kde SZOŠ odovzdal zoznam 

nominovaných pretekárov národného družstva, 
 
Predsedníctvo SZOŠ prerokovalo: 
- dotácie za výsledky na vrcholových podujatiach v r. 2014(refundácie), 

o 500,- eur M. Krajčík, 
o 138,- eur T. Šmelíková, 
o 275,- eur D. Sláma, 
o 275,- eur J. Chupek, 
o 275,- eur M. Šmelík, 
o 450,- eur M. Šmelík schválené perolamom 11.11.2014 

  
- pridelenie 250,- eur na podúčet sekcie OB, 
- pridelenie finančných príspevkov na podúčet  trénerov: 

o  1000,- eur tréner OB dospelých, 
o    500,- eur tréner OB juniorov, 
o    500,- eur trener OB dorastu, 
o    500,- eur tréner OC,  

 

 

 

 

 

3. Plán práce Predsedníctva SZOŠ na rok 2015 (1. polrok).  

Predsedníctvo SZOŠ prerokovalo Plán práce Predsedníctva SZOŠ na 1. polrok r. 2015. 

uzn. 01/05/14 P SZOŠ schvaľuje dotácie ako príspevok na prípravu týchto pretekárov: 
- M. Krajčík      TKE 500,- eur, 
- M. Šmelík       TKE 275,- eur, 
- M. Šmelík       TKE 450,- eur, 
- D. Sláma         TKE 275,- eur, 
- J. Chupek        VZA 275,- eur 
- T. Šmelíková  RBA 138,- eur, 
PSZOŠ ukladá previesť finančné prostriedky na účty príslušným klubom 

 
 

31.12.2014 zodp.:  M. Mazúr 

uzn. 02/05/14 P SZOŠ schvaľuje pridelenie 250,- eur na činnosť sekcie OB. 
 

 
 

  

uzn. 03/05/14 P SZOŠ schvaľuje pridelenie finančných príspevkov na podúčet  trénerov: 
o 1000,- eur tréner OB dospelých, 
o   500,- eur tréner OB juniorov, 
o   500,- eur trener OB dorastu, 
o   500,- eur tréner OC,  

 
 

  

uzn. 04/05/14 PSZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi vyzvať kluby KOBRA 
Bratislava, ŠK BIKO Banská Bystrica, ŠK Pegas,RC&P TEAM 
Bratislava aby okamžite zaplatili členský príspevok do SZOŠ za r. 
2014. 

 
 

31.12.2014 zodp.:  M. Mazúr 

uzn. 05/05/14 P SZOŠ schvaľuje Plán práce Predsedníctva SZOŠ na 1. polrok 2015  
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            Problematika OB 
Predsedníctvo SZOŠ prerokovalo problematiku reprezentačného trénera juniorov v OB, kde vychádzalo 
z dvoch kandidátov Ondreja Pijáka a Martina Mazúra a ich požiadaviek na činnosť.   

 

4. Problematika OC 

Predsedníctvo SZOŠ prerokovalo problematiku reprezentačného trénera v OC, kde bol navrhnutý Štefan 
Šurgan.  

 

5. Problematika LOB 

J. Nemec informoval, o výsledkov zasadnutia MOV, ktorý schváli zjednodušené zaradovanie športov do 
programu olympijských hier. Organizátor konkrétnej olympiády bude mať určité práva zaradiť novú 
športovú disciplínu alebo šport do programu hier s tým, že počet medailí je definovaný a nemenný. Preto 
IOF vyvíja tlak na  usporiadateľov  LOB v Nórsku a Švédsku v r. 2015 na vysokú usporiadateľskú úroveň, 
ktorá by mohla pomôcť k presadeniu sa LOB na najbližšie olympijské hry. V r. 2016 budú akademické MS 
v Tule, kde bude technický delegát J. Nemec.  

 

6. Problematika PO 

J. Furucz informoval P SZOŠ o týchto záležitostiach sekcie presnej orientácie: 
- kalendár pretekov na rok 2015 (MSR a SP), 
- zloženie sekcie  

predseda  J. Furucz, 
členovia  D. Furucz a M. Mikluš, 

- plán činnosti sekcie na rok 2015 a na najbližšie dva roky, 
- návrh na schválenie reprezentačného trénera v PO Dušan Furucza, 

 

7. Informa čný systém SZOŠ 

Predsedníctvo SZOŠ sa zaoberalo problematikou nového informačného systému SZOŠ. Spustenie 
prvých modulov sa predpokladá na jar 2015.   

 

8. Zákon č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí 

M. Václavík predložil návrh úprav pravidiel v OB, LOB, OC, PO ktoré budú v súlade so Zákonom   č. 
1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí 

 

 
  

uzn. 06/05/14 P SZOŠ schvaľuje za trénera juniorskej reprezentácie v OB Martina 
Mazúra  

 
 

  

uzn. 07/05/14 P SZOŠ schvaľuje za trénera reprezentácie v OC Štefana Šurgana.  
 

  

uzn. 08/05/14 P SZOŠ schvaľuje za trénera reprezentácie v PO Dušana Furucza 
a schvaľuje konto vo výške 500,- eur  

 
 

  

uzn. 09/05/14 P SZOŠ schvaľuje návrh zmien pravidiel OB, LOB, OC, PO Finálnu podobu sa 
ukladá zverejniť na web stránke SZOŠ 

 
 

31.03.2015 zodp.:  predsedovia sekcii OB, LOB, OC,PO, gen. sekretár 
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9. Rôzne 

a) P SZOŠ sa zaoberalo Registratúrnym plánom SZOŠ, ktorý je vydávaný v súlade s § 16 ods. 2 písm. b) 
zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Tento plán upravuje postup SZOŠ pri správe registratúry, a to najmä pri 
organizovaní manipulácie s registratúrnymi záznamami  a spismi po ich vybavení a uzatvorení, ako aj 
pri náležitom a pravidelnom vyraďovaní registratúrnych záznamov.   

 

b) P SZOŠ sa zaoberalo návrhom A. Patráš odmeniť prácu tvorcov web stránky R. Szaba (HBB) a J. 
Nemca ml. (EBB) formou dotácie klubom po 200,- eur. 

  
c) SZOŠ vypisuje súťaž na nový dizajn medailí. 
d) M. Václavík informoval o pripravovanom školení pre učiteľov. Aby sa takéto školenie mohlo 

uskutočniť musí byť splnená základná podmienka, minimálne 12 prihlásených učiteľov telesnej 
výchovy 2. stupňa ZŠ. 

e) PSZOŠ sa zaoberalo zápisom z Konferencie SZOŠ 2014, z ktorého vyplýva spracovať usmernenie pre 
vyhlasovanie výsledkov otvorených majstrovstiev Slovenska.  

 
 

 

Zapísal: Milan Mazúr  

 

 

uzn. 10/05/14 P SZOŠ schvaľuje Registratúrny plán SZOŠ s platnosťou od 18.12.2014. 
 

 
 

18.12.2014  

uzn. 11/05/14 Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje dotáciu klubom: 
200,- eur ŠK Hadveo BB,    
200,- eur TJ Slávia Ekonóm BB. 

 
 

31.12.2014  


