
Výročná správa o činnosti Slovenského zväzu orientačných športov za 

rok 2019  

 

Úvod 

                     V roku 2019 organizačné fungovanie nášho zväzu zabezpečovalo Predsedníctvo 
SZOŠ, odvetvové a prierezové komisie. Práca predsedníctva aj komisií prebiehala štandardne, 
k zásadným zmenám oproti predchádzajúcim rokom nedošlo. V sledovanom roku sa uskutoč-
nila  riadna konferencia dňa 25.5.2019 v Trnave.  

 

Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch 

                     V priebehu roka 2019 neboli vykonané zmeny v stanovách SZOŠ. Čo sa týka 
zmien v iných kľúčových predpisoch SZOŠ, ktoré by si vyžadovali schvaľovanie konferen- 
ciou, nebolo potrebné riešiť.  Predsedníctvo  SZOŠ  schválilo  internú  smernicu  č. 1/2019 
o právach a povinnostiach športového reprezentanta v orientačných športoch a internú 
smernicu č. 2/2019 o verejnom obstarávaní.   

 

Zloženie orgánov SZOŠ 

                      V priebehu roka 2019 nedošlo  k  zmenám v zložení volených orgánov SZOŠ. 
V dvojročnom volebnom období pracovali orgány SZOŠ v nasledovnom zložení:  

Predseda :                                           Andrej Patráš                                                                                                       
Podpredseda:                                      Ján Mižúr                                                                                                                            
členovia predsedníctva:                      Radoslav Jonáš, Martin Václavík, Milan Petrinec                
predseda sekcie OB:                           Milan Petrinec                                                                       
predseda sekcie LOB:                         Valér Franko                                                                          
predseda sekcie OC:                            Katarína Papugová                                                                           
predseda sekcie PO:                            Ján Furucz                                                                                                                   
predseda revíznej komisie:                  Juraj Nemec                                                                      
predseda disciplinárnej komisie:         Dušan Hrnčiar                                                                    
podpredseda disciplinárnej komisie:   Erika Nemcová                                                                  
člen disciplinárnej komisie:                 Katarína Schenková                                                  
predseda komisie rozhodcov:               Martin Václavík                                                         
podpredseda komisie rozhodcov:         Radoslav Jonáš                                                              
člen komisie rozhodcov:                       Marián Kazík  

Predseda revíznej komisie Juraj Nemec sa na základe vydaného osvedčenia o odbornej 
spôsobilosti stal hlavným kontrolórom športu s účinnosťou od 28.2.2019 kontrolórom 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 5 000 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 
osobitného 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 

                       Výsledky hospodárenia SZOŠ k 31.12.2019 Vám predkladáme v elektronickej 
forme. Z predložených materiálov je zrejmé, že podstatná časť financií plynie do nášho zväzu 
prostredníctvom štátnych dotácií. Ich celková suma za rok 2019 predstavovala sumu 87 777 € 
a bola evidovaná na dvoch štátnych účtoch SZOŠ. Top-športovec v presnej orientácii Ján Fu-
rucz obdržal  z týchto financií sumu  11 523 €, ktorá bola vyúčtovaná  v  zmysle uzatvorenej 
zmluvy  a účelovo  minutá na prípravu. Príjmy mimo štátneho rozpočtu predstavovali sumu 
40 496,09 €. Výsledok hospodárenia  SZOŠ  predstavuje k 31.12. 2019 zostatok finančných 
prostriedkov - prebytok 2 146,00 €, ktorý bol vytvorený hospodárením na bežnom účte SZOŠ.  
P SZOŠ navrhuje tento zostatok preklopiť do nasledovného účtovného obdobia a použiť ho na 
krytie výdavkov prevádzky SZOŠ. Celkovo bolo vyplatené  jednej fyzickej osobe  viac  ako 
5 000 €, a to členovi top tímu v presnej  orientácii Jánovi Furuczovi, ktorému SZOŠ vyplatilo 
celkom 14 623,94 €, z ktorých sa 12 508,94 € týkalo športovej prípravy, 2 000 € bola vyplate-
ná finančná odmena za výsledky dosiahnuté v roku 2018  a  115 €  sa  vyplatilo za športovú 
obuv. Okrem toho sa právnickej osobe Slovenskej asociácii školského športu v Bratislave,             
Trnavská 37, 831 04, IČO:173253912, DIČ: 2021305968 vyplatila  faktúra za spoluúčasť na 
školských majstrovstvách sveta v orientačnom behu v Estónsku v sume 8 946 €. 
K 31.12.2019 sa uskutočnila aj inventarizácia majetku SZOŠ, ktorá k uvedenému termínu 
eviduje majetok v operatívnej evidencii v celkovej sume 21 820,78 €. Výkazy účtovnej uzá-
vierky spolu s daňovým priznaním a operatívnou evidenciu majetku SZOŠ k 31.12.2019 sú 
k dispozícii u hospodára SZOŠ. V súvislosti s  hospodárením SZOŠ nemôžeme zabudnúť ani  
na  tú  skutočnosť, že v minulom roku nás dobrovoľní prispievatelia podporili sumou 3 825 €, 
ktorá bola použitá na  dofinancovanie  prevádzkových  výdavkov, nákup medailí a podporu  
juniorského tímu v orientačnom behu.      

  

Zákon o športe a informačný systém  

                         V súvislosti so zabezpečením administratívnej agendy v zmysle platného zne- 
nia zákona o športe nám výrazne pomohol náš vlastný informačný systém, ktorý sa nám poda-
rilo hlavne zásluhou Juraja Nemca ml. a jeho spolupracovníkov aktualizovať do takej podoby, 
aby bolo možné na základe neho vypracovať podklady, ktoré od nášho zväzu požadujú štátne 
orgány. Celý rok už fungovala strecha slovenského športu, Slovenský olympijský a športový 
výbor, ktorý sa kreoval v priebehu mesiace december 2018. Na MŠVVaŠ SR bola vytvorená 
funkcia štátneho tajomníka pre šport, do ktorej bol menovaný náš úspešný olympionik, strelec 
Jozef Gonci. Ďalším výrazným úspechom slovenského športu bolo aj zriadenie štátneho fondu 
na podporu športu, ktorý by mal byť ďalším zdrojom financií pre športové organizácie. 

 



Športové výsledky a zabezpečenie účasti reprezentačných výberov na vrcholných 
svetových podujatiach 

                         V roku 2019 pokračovali výborné výsledky našich zástupcov v presnej orien-
tácii, aj keď tentokrát bez medailového výsledku. K nemu nechýbalo veľa, veď štafeta v zlo-
žení Ján Furucz, Dušan Furucz a Pavol Bukovác skočilo hneď za bedňou na nepopulárnom 
štvrtom mieste. Začiatok roka bol pre našich zástupcov na školských majstrovstvách sveta 
v Estónsku mimoriadne úspešní. Podarilo sa nám vybojovať titul majstra sveta Adamom Jo-
nášom, bronzovú medailu vybojovala Tamara Miklušová, ktorá spolu s Dorotou Šmelíkovou, 
Petronelou Filipovou, Ľuboslavou Weisovou a Sandrou Ivánkovou   pridala ešte jeden bronz 
v družstvách. Okrem  toho naši mladí  reprezentanti dosiahli ďalšie výborné umiestnenia 
v prvej desiatke štartového poľa. Aj na základe týchto  výsledkov sme očakávali od  našich  
mládežníkov úspešné vystúpenie aj na majstrovstvách Európy dorastu, ktoré sa uskutočnili 
v Bielorusku.  Nestalo sa, a tak  najvýraznejším umiestnením bolo 8. miesto Tomáša Šipoša, 
čo bolo od nováčika výberu príjemným prekvapením a prísľubom do ďalšieho obdobia. Ešte 
viac sme boli sklamaní z vystúpenia a výsledkov juniorského výberu orientačných bežcov 
v Dánsku, kde sa nepodarilo ani jedno umiestnenie do prvej desiatky štartovného poľa. Na 
vrcholných podujatiach v orientačnej cyklistike a lyžiarskom orientačnom behu sme mali 
symbolické zastúpenia a tak výsledky v prvej tretine štartového poľa nás ani neprekvapili. 
Najťažšiu úlohu mali dospelí  orientační bežci, ktorí súťažili v Nórsku, kde orientačný beh 
vznikol. V silnej konkurencii sa nám nepodarilo dosiahnuť výraznejšie umiestnenie a tak sme 
sa tešili účasti ešte len juniora Jakuba Chupeka vo finále na krátkej trati. V podpore NŠC 
pre ďalšie obdobie  ostali Tamara  Miklušová  a  Jakub Chupek, ku ktorým sa pridal Adam 
Jonáš.                                                                                                                                                                                                                                                          

                        Na rozdiel od oficiálnych výsledkov reprezentačných družstiev, od ktorých 
závisí  aj  tok financií  zo  štátu, sme zaznamenali úspešné vystúpenia našich veteránskych 
reprezentantov Mariána Dávidíka, Jozefa Polláka, Jozefa Chupeka, Karola Hierwega, Silvii 
Chupekovej, Janky Slámovej a ďalších, ktorí  úspešne reprezentovali našu  krajinu  na vete-
ránskych MS v Lotyšsku, kde získali viacero medajlových a umiestnení do prvej desiatky 
výsledkového poradia.   

Systémová propagácia orientačných športov 

                        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. Už po niekoľko rokov za 
sebou sa nám darí propagovať na verejnosti orientačný beh. Zapojili sme sa do akcie sveto-
vého dňa orientačného behu, vo viacerých mestách boli  zorganizované  verejné  orientačné 
podujatia, ktoré propagovali náš šport. Využili  sme možnosť propagácie aj  v  rámci akcie 
Európskeho týždňa  športu formou orientačného labyrintu. Vznikli  ďalšie  areály  pevných 
kontrol, ktoré sú prístupné verejnosti a aj v mestách, kde nemá sídlo ani jeden z našich klu-
bov. V týchto aktivitách plánujeme pokračovať a tým popularizovať naše športové odvetvie.     

Práca s mládežou         

                        V oblasti školských športových súťaží je potrebné poďakovať všetkým orga-
nizátorom, ktorí sa pričinili o účasť vyše 2 500 žiakov na celom Slovensku. Máme  radosť 
hlavne zo zapojenia škôl z lokalít, kde nemáme svojich zástupcov z registrovanej členskej 
základne. Ďalšie rozšírenie účasti je možné už len na úrovni jednotlivých školských resp. 



okresných  kôl, ktoré by sa mali v budúcnosti uskutočniť vo všetkých krajoch Slovenska.     
Pre hladký priebeh športových školských súťaží vedenie zväzu rozhodlo o zakúpení ďalších 
100 elektronických SI čipov, čím  sa vytvorili podmienky  na  to, aby sa  v  jednom termíne 
mohlo zabezpečiť viacero školských súťaží. Naďalej pokračujeme v napĺňaní minimálne 30 
%-ného podielu mládežníkov z celkovej členskej základne. Štandardne fungujú tri CTM – 
Bratislava, Stred a Košice, zamerané na podporu talentovaných športovcov. Manželia 
Baloghovci z ŠK OB Sandberg  Bratislava pokračovali v organizácii mapových O-campov, 
ktoré doteraz zabezpečovali Bukovácovci z Farmaceutu Bratislava. V sledovanom období bol 
ocenený  MŠVVaŠ SR za prácu s mládežou Radoslav Jonáš.  

                     Podarilo sa pokračovať v spolupráci  s  FTVŠ  Univerzity Komenského Bratisla-
va, keď sa pokračovalo v turnusoch pre výuku orientačného behu budúcich učiteľov telesnej 
výchovy. Bola  pripravená  nová  mapa v oblasti zariadenia Počúvadlo a túto aktivitu organi-
začne zabezpečoval  Martin Václavík. Pokračovala aj spolupráca s Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici, ktorá zabezpečovala všeobecnú časť školení na kvalifikáciu trénerov. Po 
viacerých doplneniach a prepracovaniach bol schválený MŠVVaŠ SR vzdelávací program 
„základy orientačných športov na školách“. V neposlednom rade bola koncom roku daná do  
tlače publikácia autorov Aleny a Maroša Bukovácovcov „Aby sme si rozumeli...“  

Spolupráca s významnými športovými subjektami                                 

                      Spolupráca s  vrcholovými  orgánmi športu, mládežníckeho a univerzitného 
športu sa naďalej úspešne realizuje. Aj v tomto roku sa podarilo zabezpečiť štarty našich 
pretekárov na súťažiach FISU: Stanislav Franko sa zúčastnil Zimnej svetovej univerziády      
v Rusku, kde sa po prvý raz dostal do programu aj lyžiarsky orientačný beh. Zúčastnili sme   
sa aj školských majstrovstiev sveta v orientačnom behu v Estónsku s historicky najväčšou 
účasťou za posledné roky. V strešnej organizácii SOŠV naďalej aktívne pracuje vo funkcii 
kontrolóra náš zástupca Ján Mižúr. 

Podpora mapovej tvorby 

                      Mapová Komisia pracovala v r. 2019 v zložení T. Leštínský (predseda) R. 
Jonáš, K. Lamiová a D. Furucz (členovia).  
Tomáš Leštínský sa rozhodol k 31.12.2019 ukončiť svoje pôsobenie v Mapovej Komisii 
SZOŠ a novým predsedom sa stal od 1.1.2020 Dušan Furucz.  
Mapová komisia aj v tomto roku podporila hlavne tvorbu školských máp. Celkovo bolo 
podporené vydanie 13 máp pre prácu s mládežou o súhrnnej výmere 2,5 km2.  

Členská základňa a rozvoj orientačných športov 

                       Môžeme konštatovať, že nám pomaly stúpa počet registrovaných členov zväzu 
a v rámci nich hlavne členstvo v mládežníckych kategóriách. V r. 2019 bol vypracovaný 
návrh Stratégie rozvoja SZOŠ, ktorá bude určovať hlavné ciele smerovania nášho športového 
hnutia. Predpoklad jeho schválenia na konferencii SZOŠ je v r. 2020. Ku jednotlivým 
oblastiam budú vypracované akčné plány.    

Rozvoj súťaží   

                       Podarilo sa nám zabezpečiť všetky súťaže na celoslovenskej úrovni a darilo sa 
nám  aj v  súťažiach na  oblastnej úrovni, hlavne  na západe a východe, stred  bol  z  hľadiska 



počtu a účasti najmenší. Vedenie zväzu  nadviazalo  spoluprácu  so  zástupcami  maďarského 
a českého zväzu orientačných športov, ktoré by do budúcnosti malo priniesť zvýšenú účasť    
na vybraných podujatiach. Od  roku  2021 by sme  mali zabezpečiť  stav, aby  sa  významné 
vrcholové súťaže v rámci týchto krajín nekonali v rovnakom termíne. Konferencia SZOŠ 
schválila zavedenie nového formátu majstrovstiev SR – knock-out šprint. Významným 
prvkom pri súťažiach boli spoločné Majstrovstvá SR a Maďarska v OB na klasickej trati 
v Lučenci v podaní HadveO Banská Bystrica.  

Špecifické úlohy 

                         Podarilo sa nám pokračovať v zabezpečení tradičného podujatia Veľkej ceny 
Slovenska v orientačnom behu, ktorá bola podporená sumou 1 500 € na technicko-organizač-
né zabezpečenie podujatia. V plnom prúde boli hlavne prípravné práce na zabezpečení vete- 
ránskych majstrovstiev sveta v orientačnom behu v Košiciach, ktoré sa mali konať v prvej 
polovici augusta 2020, ale nakoniec boli presunuté na rok 2023.  

Záver 

                               Záverom mi dovoľte, z pozície predsedu SZOŠ poďakovať všetkým, ktorí 
v akejkoľvek forme prospeli  k tomu, že dnešná  výročná  správa     o činnosti SZOŠ za rok 
2019 má pozitívny charakter.  

 

V    Bratislave,  25.5.2020                                                              

Andrej Patráš 
predseda SZOŠ 

 

 

 

 


