Výročná správa o činnosti Slovenského zväzu orientačných športov za
rok 2018

Úvod
V roku 2018 organizačné fungovanie nášho zväzu zabezpečovalo Predsedníctvo SZOŠ,
odvetvové a prierezové komisie. Práca predsedníctva aj komisií prebiehala štandardne,
k zásadným zmenám oproti predchádzajúcim rokom nedošlo (metodická komisia naďalej
nemá predsedu). V roku 2018 sa uskutočnila jedna mimoriadna konferencia SZOŠ
v Šamoríne dňa 16. 6. 2018. Táto konferencia schválila Audit riadnej účtovnej závierky SZOŠ
za rok 2017.

Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch
V priebehu roka 2018 neboli vykonané zmeny v stanovách SZOŠ a ani zmeny v iných
kľúčových predpisoch SZOŠ, ktoré by si vyžadovali schvaľovanie konferenciou alebo
predsedníctvom SZOŠ.

Zmeny v zložení orgánov SZOŠ
V priebehu roka 2018 do momentu konania volebnej konferencie SZOŠ dňa 2. 12. 2018
nedošlo k zmenám v zložení volených orgánov SZOŠ. Výsledky volieb na konferencii 2. 12.
2018 sa stanú súčasťou tejto správy momentom ukončenia konferencie. Predseda revíznej
komisie J. Prekop stratil k 30.09. 2018 spôsobilosť vykonávať funkciu Hlavného kontrolóra
SZOŠ.

Zhodnotenie základných údajov obsiahnutých v účtovníctve podľa § 9 ods. 5 písm. c)
zákona o športe, prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu podľa § 9 ods. 5 písm. d)
zákona o športe, zoznam osôb, ktorým kontrolovaný subjekt poskytol zo svojho
rozpočtu prostriedky prevyšujúce 5 0000 eur podľa § ods. 5 písm. e) zákona o športe,
prehľad nákladov športovej organizácie a osobitne prehľad nákladov na prevádzku
športovej organizácie, mzdové náklady, náklady na odmeny a náhrady výdavkov podľa
osobitn6ho predpisu podľa § 9 ods. 5 písm. f) zákona o športe, stav a pohyb majetku a
záväzkov podľa § 9 ods. 5 písm. g) zákona o športe a návrh na vysporiadanie výsledku
hospodárenia podľa g 9 ods. 5 písm. h) zákona o športe
Ekonomické údaje budú súčasťou účtovnej závierky zväzu, ktorú nie je ešte v tomto čase
možné vyhotoviť a budú schválené na konferencii SZOŠ v roku 2019 v termíne stanovenom
zákonom o športe. Všetky požadované údaje budú do tejto správy doplnené a tým sa správa
stane finálnou výročnou správou podľa zákona o športe.
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Zákon o športe
Na rok 2018 sme si už nedávali nové špecifické úlohy v súvislosti s dopadom zákona o športe
na náš športový zväz. Ako obvykle, „štátnu byrokraciu“ sme podcenili. Veľká časť aktivít
generálneho sekretára počas celého roka bola spojená s reagovaním na požiadavky, ktoré voči
financovaným zväzom uplatňovali štátne orgány. Asi kľúčovou úlohou bolo naplnenie
informačného systému športu údajmi o našich členoch – čo nebolo jednoduché, pretože
systém pracuje na zastaranom hardware a s veľkými chybami (je ale potrebné oceniť
súčinnosť zodpovedných za tento informačný systém, ktorí pomerne rýchlo reagovali na naše
pripomienky a otázky).
Hlavný kontrolór športu vykonal v našom zväze kontrolu dňa 17. 9. 2018 s pre nás nie
priaznivým výsledkom (obdobne dopadli ďalšie kontrolované zväzy) – významnú časť
požiadaviek spojených s obsahom výročnej správy a auditu sa nám nepodarilo na 100 %
splniť. Predsedníctvo SZOŠ na svojom zasadnutí dňa 1. 12. 2018 prijalo nápravné opatrenia k
návrhu záverov z kontroly zo 17. 9. 2018 a nedostatky by sa v ďalšom období nemali
opakovať. Predsedníctvo ale v tejto súvislosti navrhuje zvolať na jar 2019 riadnu konferenciu
SZOŠ a týmto do budúcnosti presunúť termín zasadania nášho najvyššieho orgánu na jar
(volebná konferencia by sa takto konala už na jar 2020). V každom prípade musíme na jar
2019 schváliť finálny text výročnej správy a výsledky hospodárenia zväzu.

Mimoriadne športové výsledky
V roku 2018 pokračovali v medailovom ťažení zástupcovia presnej orientácie - titul majstra
sveta získal v Lotyšsku Ján Furucz v disciplíne PreO Open. Na týchto MS ešte v disciplíne
TempO získal Ján Furucz striebornú medailu. Na majstrovstvách Európy, ktoré sme
organizovali na Slovensku a kde naši najlepší neštartovali, sa výborne darilo najmä štafete v
zložení Tereza Miklušová, Šimon Mižúr a Pavol Bukovác, ktorá v silnej konkurencii obsadila
spolu s Nemeckom výborné 5. miesto. Vo svetovom rankingu je ku koncu roka 2018 Ján
Furucz na 3. mieste. V celkovom poradí Európskeho pohára Ján Furucz obsadil 1. miesto,
Dušan Furucz bol šiesty.
Na majstrovstvách Európy dorastu v orientačnom behu v Bulharsku dosiahla vynikajúci
výsledok Tamara Miklušová, ktorá získala striebornú medailu v disciplíne šprint.
Veľmi dobre sa darilo tým starším na veteránskych majstrovstvách sveta. V orientačnom behu
na dlhej trati obsadil Ondrej Piják druhé miesto, Katarína Lamiová sa umiestnila na 4. mieste
a Jozef Pollák na 8. mieste. Na krátkej trati získal bronzovú medailu Ondrej Piják. Do prvej
desiatky sa umiestnili ešte traja slovenskí pretekári - 5. miesto Katarína Lamiova, 5. miesto
Silvia Chupeková a 9. miesto Jozef Pollák. V šprinte si Katarína Lamiová vybojovala zlatú
medailu, Silvia Chupeková získala v kategórii bronzovú medailu a 4. miesto obsadil aj Ondrej
Piják v kategórii. V orientačnej cyklistike sa Eva Králová víťazstvom na strednej i dlhej trati
stala dvojnásobnou majsterkou sveta a na strednej trati si výborné 4. miesto vybojovala
Taťjana Jánošková.
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Trvalé úlohy
Táto časť správy po minulé roky začínala financiami, ale konečne je množné a potrebné
zmeniť poradie bodov. Za rozhodujúce pozitívum pohľadu fungovania zväzu je potrebné
považovať skutočnosť, že po rokoch stagnácie až poklesu začal postupný nárast členskej
základne, ako výsledok aktívnej práce viacerých oddielov na celom Slovensku (najmä
Pezinok a Košice, ale aj Bratislava, Banská Bystrica a ďalší) a určite aj aktivít, ktoré sa na
poli rozvoja vykonali. Štruktúra členskej základne k 15. 11. 2018 bola nasledovná:
-

celkový počet oddielov 21,
počet členov SZOŠ – 825,
počet mládeže do 23 rokov – 235 s priemerným vekom 14,54.

V oblasti školských postupových súťaží je potrebné poďakovať všetkým organizátorom, ale
na druhej strane znovu musíme konštatovať, že bývalé centrá OB ako napr. Banská Bystrica a
Žilina sa stále nedokázali plne naštartovať. V septembri sa v Mošovciach uskutočnila
kvalifikácia na MS školskej mládeže v roku 2019, ktorej výsledky budú základom pre
prípadnú nomináciu teamov (rozpočet SAŠS na rok 2019 nie je známy a preto nie je možné
dnes hovoriť o tom, kto pocestuje alebo nepocestuje).
Z pohľadu práce s mládežou už bolo naznačené, že vďaka práci viacerých oddielov sa naša
členská základňa zlepšuje – na druhej strane ale ostáva dosť oddielov, ktoré neplnia dlhodobú
úlohu: „Konferencia SZOŠ žiada členské subjekty SZOŠ, aby dosiahli minimálne 30% podiel
mládeže vo svojej členskej základni.“ Štandardne fungujú tri CTM – Bratislava, Stred a
Košice, zamerané na výkonnostný šport. V týždni 14. - 21. 7. 2018 sa uskutočnil už štvrtý
ročník O-campu. V okolí Milovského rybníka - dejiska JWOC 2000 - trénovalo 79
slovenských pretekárov, ktorí počas 7 dní absolvovali 12 mapových tréningov, nočnú hru s
mapou a dva turisticko-čučoriedkové výlety (chránené oblasti Devět skal a Štyři palice).
Bezchybný priebeh všetkých tréningov a aktivít pripravili Maroš a Alena Bukovác a
zabezpečili ostatní tréneri: Marek Koman, Hanka a Rišo Baloghovci, Šimon Mižúr, Vlado
Janota, Miro Lago, Saša Volkov a Laco Kasza. Veľká vďaka!
Po rokoch sa podarilo rozbehnúť spolupráce s FTVŠ Univerzity Komenského Bratislava, keď
v rámci štyroch turnusov letných sústredení v Tatranskej Lomnici boli vždy v rozsahu
jedného dňa odprezentované orientačné športy a hlavne študenti absolvovali preteky v
orientačnom behu (termíny 24. 5., 31. 5.,14. 6. a 28. 6. 2018 , účasť cca 200 študentov celkom
= budúci učitelia TV alebo budúci tréneri rôznych športov). Aktivitu organizačne zabezpečil
Martin Václavík. Hlavne v tejto súvislosti Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity
Komenského v Bratislave udelila bronzovú medailu Slovenskému zväzu orientačných športov
za nezištnú pomoc pri výučbe nových foriem orientačných športov na FTVŠ UK. Obdobná
(možno menej komplexná) dlhodobá spolupráca funguje aj s FHV Univerzity Mateja Bela.
SZOŠ podpísal zmluvu s UMB Banská Bystrica o poskytovaní všeobecnej časti vzdelávania
trénerov OB, prví traja záujemcovia absolvovali kurz v októbri 2018. V nadväznosti SZOŠ
musí poskytnúť špeciálnu časť vzdelávania.
Pokračovalo kreditné vzdelávanie učiteľov TV, ktoré organizujú metodicko- pedagogické
centrá. V Košiciach v termíne máj/jún lektorsky zabezpečil Marián Kazík, v Bratislave v
septembri/októbri lektorsky zabezpečila Paulína Májová. Akreditačnej komisii ministerstva
školstva bol predložený na schválenie vzdelávací program "Základy orientačných športov na
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školách". Ak do 9.12.2018 zapracujeme pripomienky akreditačnej komisie, program bude
schválený a SZOŠ bude môcť samostatne poskytovať kreditné vzdelávanie učiteľov TV .
Akreditáciu programu zabezpečuje Paulína Májová.
Financie – v roku 2017 to bolo od štátu „dostali“ 116 158 €, v roku 2018 to bolo 95 388 €, z
ktorých bolo na základe dosiahnutých úspešných výsledkov reprezentantov v presnej
orientácii za roky 2016 a 2017 pridelených na top-tím pre rok 2018 celkom 28 781 €, na
ostatnú činnosť zväzu 65 107 € a 1 500 € predstavovali účelovo vyplatené odmeny za
výsledky za rok 2017 a odmena za prácu s mládežou. Zmluvne vyčlenená suma 65 107 je
striktne účelovo rozdelená v zmysle zákona o športe, čo nám veľmi nevyhovuje, lebo
nepokrýva ani len režijné náklady na chod sekretariátu SZOŠ, ledva vykryje minimálne
výdavky na výplatu mzdy a zákonných odvodov do poisťovní a daňový úrad. Z uvedeného
dôvodu v tomto roku muselo predsedníctvo prijať rozhodnutie, na základe ktorého sa v
rámci výdavkov na všetky reprezentačné výjazdy nepreplácali výdavky na cestovné – aj
zrejme aj v budúcnosti budeme musieť asi znovu a znovu pristúpiť k nepopulárnemu
spolufinancovaniu reprezentačných výjazdov zo strany pretekárov a klubov.
Spolupráca s vrcholovými orgánmi športu, mládežníckeho a univerzitného športu sa naďalej
úspešne realizuje, najmä vďaka dobrým interpersonálnym vzťahom a dlhodobej tradícii – tu
je potrebné poďakovať najmä Jankovi Mižúrovi. Aj v tomto roku sa podarilo zabezpečiť
štarty našich pretekárov na súťažiach FISU: Stanislav Franko sa zúčastnil na Akademických
majstrovstvách sveta v LOB v estónskom Tartu a pod vedením Jána a Petra Mižúra
vycestovala na Akademické majstrovstvá sveta v orientačnom behu vo Fínsku výprava
v zložení: Martin Jonáš, Tomáš Mušinský, Matej Hraboš, Vanda Hošeková, Ela Sedileková,
Barbora Pijáková, Lucia Kovalančíková.
Mapová komisia rozhodla o podpore 11 školských máp o celkovej výmere 1,7 km2 a za sumu
410 Eur (tieto prostriedky však zatiaľ oddiely nevyúčtovali v plnej výške). Mapy boli
vytvorené v Žiline, Bratislave, Trenčíne, Pezinku, Prešove, Skalici a Tatranskej Lomnici. Na
mapách sa podieľalo 14 mapárov, z ktorých okrem jedného boli všetci mladí začínajúci
mapári.

Špecifické úlohy
Medzinárodným záväzkom v oblasti organizácie medzinárodných podujatí boli ME v presnej
orientácii v okolí Bratislavy, ktoré zorganizoval team okolo bratov Furuczovcov. Kvalita
majstrovstiev bola účastníkmi aj IOF hodnotená veľmi vysoko. Gratulujeme a ďakujeme! Na
druhej strane je ale potrebné upozorniť na to, že štát finančne nepodporil toto veľmi
významné podujatie v orientačných športoch, čo sa nám v minulosti nestalo ani raz (pri
v termíne podanom návrhu na podporu významných podujatí formátu MS, ME, MSJ a MEJ
sa v minulosti vždy poskytla aspoň minimálna podpora). Z uvedeného dôvodu predsedníctvo
SZOŠ podporilo túto akciu sumou 2 424 € a takisto podporila aj technicko-organizačné
zabezpečenie tradičnej Veľkej ceny Slovenska sumou 1 500 € z rozpočtu na vlastnú činnosť.
Práce na rozvoji informačného systému SZOŠ boli obmedzené tým, že časová kapacita
garantov musela byť alokovaná na úlohu spomínanú vyššie – prevod našich údajov do
centrálneho informačného systému športu. Náš zväzový systém je ale v podstate plne funkčný
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a jeho ďalší rozvoj môže spočívať hlavne v dopĺňaní údajov a modulov – čo je úloha
predstaviteľov orgánov zväzu.

Záver
Záverom správy si, tak ako po minulé roky, dovolím z pozície predsedu SZOŠ poďakovať
všetkým, ktorí v akejkoľvek forme prospeli k tomu, že dnešná správa o činnosti SZOŠ za rok
2018 má dominantne pozitívny charakter. Niektoré mená sú uvedené priamo v správe, ale
tých, čo výrazne pomohli je podstatne viacej.

V Banskej Bystrici, dňa 27. 11. 2018

Juraj Nemec
predseda SZOŠ
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