
Výročná správa o činnosti Slovenského zväzu orientačných športov za 

rok 2020  

Úvod 

  V roku 2020 organizačné fungovanie nášho zväzu zabezpečovalo Predsedníctvo SZOŠ, 
odvetvové a prierezové komisie. Práca predsedníctva aj komisií prebiehala s veľkými 
obmedzeniami, ktoré boli spôsobené opatreniami v súvislosti s epidémiou COVID – 19. Viac 
zasadnutí sa uskutočnilo on-line formou. Po prvom uvoľnení opatrení sme mohli uskutočniť 
riadnu konferenciu dňa 27.6.2020 v Banskej Bystrici.  

 

Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch 

V priebehu roka 2020 neboli vykonané zmeny v stanovách SZOŠ. Čo sa týka zmien 
v iných kľúčových predpisoch SZOŠ, ktoré by si vyžadovali schvaľovanie konferenciou, bolo 
prerokované zaradenie novej disciplíny KO šprint v orientačnom behu do súťaží orientačných 
športov. Vytvorenie tejto novej disciplíny sa stretlo s pozitívnym ohlasom a bola aj schválená 
ako nová disciplína, následne ju sekcia schválila ako majstrovskú disciplínu. Konferencia 
schválila aj predĺženie mandátu volených členov do orgánov SZOŠ  o 1 rok. Okrem toho 
Predsedníctvo  SZOŠ  schválilo  internú  smernicu  č. 1/2020  o  ochrane osobných údajov 
v SZOŠ.   

 

Zmeny v zložení orgánov SZOŠ 

V priebehu roka 2020 došlo k  zmenám v zložení volených orgánov SZOŠ.   
Predsedníctvo SZOŠ bolo doplnené o jednu členku, a to z oblasti východ Juditou Sádeckou.   
V sledovanom období pracovali orgány SZOŠ v nasledovnom zložení:  

Predseda :                                          Andrej Patráš                                                                                                       
Podpredseda:                                      Ján Mižúr                                                                                                                    
členovia predsedníctva:                     Radoslav Jonáš, Martin Václavík, Milan Petrinec                                                                                                         
                                                           Judita Sádecká            

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 plnil v zmysle platnej legislatívy funkciu 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 5 000 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 31.12.2020 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 2020 predstavovala sumu 78 825 € 
a bola  evidovaná  na  dvoch  štátnych  účtoch  SZOŠ. Top-športovec v presnej orientácii Ján 
Furucz  mal  schválené  z  týchto financií  sumu  10 429 €, ktorá bola v zmysle uzatvorenej 
zmluvy určená na prípravu podľa schváleného harmonogramu športovej prípravy. Z dôvodu 
obmedzených možností v príprave však do konca roku 2020 bolo z nich minuté len 3 954,35 €  
a  nevyčerpaný  zostatok  bol  presunutý  do roku  2021. Ten istý problém vznikol nakoniec aj 
pri  štátnej  dotácii  určenej  na  činnosť SZOŠ, kde z tých  istých dôvodov bolo  do roku 2021 
presunutých  na vyčerpanie 2 887,58 €. Všetky presuny týchto finančných prostriedkov boli 
riešené dodatkami k schváleným zmluvám  a  museli  sa  vyúčtovať  najneskôr  do  31.3.2021.  
Príjmy mimo štátneho rozpočtu predstavovali sumu 23 025,97 €. Výsledok hospodárenia  
SZOŠ  predstavoval  k  31.12.2020 zostatok finančných prostriedkov - prebytok 17 486,37 €.                                                          
P SZOŠ navrhlo výsledok hospodárenia riešiť nasledovne:   

• sumy 2 887,58 €  (zostatok PUŠ) a 6 474,65 € (zostatok TOP) vyčerpať do 31.3.2021 
v zmysle dodatkov k schváleným zmluvám,                                                                           

• sumu  8 124,14 €     preklopiť do nasledovného účtovného obdobia a použiť ho na krytie 
výdavkov prevádzky SZOŠ.                                                                                                        

Celkovo bolo vyplatených viac ako 5 000 € nasledovných právnickým a fyzickým 
osobám:   

• právnickej osobe Vavrys SK s.r.o., A. Rudnaya 3619, IČO: 36716111, 
DIČ: SK2022303415 vyplatila  faktúra za tréningové sety v celkovej sume 5 390,08 €,  

• fyzickej osobe Milan Mazúr celkom 7 617,75 €, ktoré predstavovali osobné náklady 
generálneho sekretára, služobné cesty a ostatné výdavky spojené s jeho činnosťou,     

• právnickej osobe Klub OB ATU Košice, Watsonova 4A, 040 01 Košice, IČO: 51565153, 
DIČ: 2120743295 v celkovej sume 5 584,92 €, výdavky sa týkali refundácie hlavne 
výdavkov na mládež  

• fyzickej osobe Ján Mižúr celkom 5 384,50 €, výdavky sa týkali hlavne vyúčtovaní členov 
CTM a výdavky spojené s výkonom funkcie hospodára SZOŠ.                                                                                              

K 31.12.2020 sa uskutočnila aj inventarizácia majetku SZOŠ, ktorá k uvedenému 
termínu eviduje  majetok  v operatívnej  evidencii  v celkovej  sume 24 401,78 €. Výkazy 
účtovnej uzávierky spolu s daňovým priznaním a operatívnou evidenciu majetku SZOŠ 



k 31.12.2020 sú k dispozícii u generálneho sekretára SZOŠ v listinnej podobe. V súvislosti s  
hospodárením SZOŠ nemôžeme zabudnúť ani  na  tú  skutočnosť, že v  minulom  roku  nás  
podporili naši členovia formou dobrovoľného príspevku a aj prostredníctvom 2%, za čo 
všetkým ďakujeme. Všetky získané prostriedky sú využité na zveľadenie fungovania zväzu, 
prácu s mládežou a rozširovanie členskej a materiálnej základne. 

  

Zákon o športe a informačný systém  

V súvislosti so zabezpečením administratívnej agendy v zmysle platného znenia 
zákona o športe nám výrazne pomohol náš vlastný informačný systém, ktorý sa nám podarilo 
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 zaoberal hlavne aktuálnymi problémami v súvislosti s pandémiou COVID 19. 
Na MŠVVaŠ SR bol do funkcie  štátneho tajomníka pre šport menovaný Ivan Husár, ktorý 
nahradil  Jozefa  Gonciho. Na  čelo  štátneho  fondu  na  podporu  športu  sa  dostal Ladislav 
Križan. V priebehu sledovaného obdobia došlo k novelizácii zákona o športe. Zmeny sa týkali 
hlavne oblasti financovania. Zmenili sa percentuálne pomery čerpania príspevkov pre uznaný 
šport z dôvodu COVIDu-19 a to tak, že na  prevádzku  a  réžiu  sa percentuálny pomer zvýšil 
z 15  na  20 %  a  zvyšných  80 %  mohol  príslušný  športový zväz vyčerpať podľa svojich 
požiadaviek schválených svojimi riadiacimi orgánmi . Zároveň  sa  zrušila  aj  povinnosť 
absolvovania  troch  účastí  na  športových  podujatiach  riadených príslušným  zväzom  pri 
mládežníkoch do 23 rokov.  

 

Športové výsledky a zabezpečenie účasti reprezentačných výberov na vrcholných 
svetových podujatiach 

V roku 2020 sa z dôvodu pandémie COVID 19 neuskutočnilo ani jedno vrcholné 
podujatie v réžii IOF. Významné podujatia boli viackrát presúvané a prekladané a nakoniec sa 
neuskutočnili. Reprezentačné výbery v jednotlivých odvetviach orientačných športoch sa síce 
pripravovali v obmedzenom režime, ale k porovnávaniu s najlepšími však nedošlo. V podpore 
NŠC sme mali v priebehu sledovaného obdobia Tamaru Miklušovú, Jakuba Chupeka 
a Adama Jonáša.       

Pozitívne vnímam, že po dlhšom období sa začína vytvárať širší reprezentačný tím 
v doraste, junioroch aj dospelých v orientačnom behu. Deficit máme v ženských kategóriách, 
ale tento trend je žiaľ aj v iných športoch. Robíme všetko preto, aby sme v maximálnej miere 
zabezpečili prípravu a účasť na vrcholných podujatiach.                                                                                                               

 

Systémová propagácia orientačných športov 

Za rozhodujúce  pozitívum pohľadu fungovania zväzu je potrebné považovať 
skutočnosť, že  pokračujeme síce v miernom, ale postupnom náraste členskej základne, ako 



výsledok  aktívnej  práce viacerých oddielov na  celom Slovensku.  Orientačné  športy  sme       
propagovali počas Európskeho týždňa športu formou orientačného labyrintu.      

 

Práca s mládežou         

V oblasti práce s mládežou sme improvizovali. Pandémia COVID19 nás preniesla do 
virtuálneho priestoru a vzniklo viacero iniciatív o organizovanie mapových tréningov za 
dodržania prísnych bezpečnostných opatrení. Veľkým mínusom bolo, že sa nemohli  
uskutočniť žiadne športové súťaže a tak  sme  boli  veľmi  nadšení iniciatívou klubu H2O 
Banská Bystrica, ktorá zorganizovala mládežnícky orientačný  kemp. V obmedzenom režime 
fungovali  aj  naše tri CTM – Západ, Stred a Východ, ktoré  sa zamerali na podporu svojich 
členov na akciách, ktoré organizovali hlavne realizačné tímy dorasteneckej a juniorskej 
reprezentácie v orientačnom behu. V sledovanom období bol ocenený  MŠVVaŠ SR za prácu 
s mládežou Medard Feder starší.  

Vo februári bola vytlačená aktualizovaná verzia publikácie autorov Aleny a Maroša 
Bukovácovcov za podpory zväzu „Aby sme si rozumeli..“, ktorá bola podporená následne aj 
finančnou čiastkou 1 000 € zo strany NŠC.  

 

Spolupráca s významnými športovými subjektami                                 

Spolupráca s  vrcholovými  orgánmi športu, mládežníckeho a univerzitného športu sa 
naďalej úspešne realizuje. V tomto roku sa nám podarilo úspešne zabezpečiť  organizáciu 
Slovenskej univerziády v Žiline, na programe ktorej bol po dlhom čase aj orientačný beh. 
Pandemické opatrenia a obmedzenia však dovolili zorganizovať len súťaž v orientačnom 
šprinte. Poďakovanie patrí organizačnému tímu vysokoškolskému oddielu OB ŽU Žilina pod 
vedením Petra Vandlíčka. V areáli vysokoškolského mestečka vznikla nová mapa vhodná do 
budúcna hlavne na prípravu mládežníkov. Akademické majstrovstvá sveta boli zrušené 
a najbližšie sa uskutočnia až v roku 2022. V strešnej organizácii SOŠV naďalej aktívne 
pracuje vo funkcii kontrolóra náš zástupca Ján Mižúr. 

 

Podpora mapovej tvorby 

Mapová komisia aj v tomto roku podporila hlavne tvorbu školských máp. Tento 
formát podpory plánujeme použiť aj v ďalšom období. 

 

Členská základňa 

Môžeme konštatovať, že nám pomaly stúpa počet registrovaných členov zväzu 
a v rámci nich hlavne členstvo v mládežníckych kategóriách. Sme si vedomí, že v tomto 
smere nás ešte čaká dlhá cesta, ale vytvárame postupne predpoklady na to, aby členská 
základňa naďalej rástla.  



 Rozvoj súťaží   

Podarilo sa nám zabezpečiť 9 kôl slovenského rebríčka v orientačnom behu.    
Z majstrovských pretekov sa uskutočnili len šprint, šprintové štafety a súťaž v nočnom 
orientačnom behu. Ostatné majstrovské preteky sa museli hlavne pre nástup druhej vlny 
pandémie COVID-u zrušiť. Vedenie zväzu nadviazalo spoluprácu so zástupcami  maďarského 
a českého zväzu orientačných športov. Vedenie zväzu sa na začiatku roka zúčastnilo 
spoločného rokovania s predstaviteľmi maďarského zväzu, ktoré sa uskutočnili pred oslavami 
50 výročia vzniku orientačného behu v Maďarsku. Rokovania boli úspešné, avšak realizáciu 
záverov z tejto porady prekazila už viackrát spomínaná pandémia. Podarilo sa nám usporiadať 
jubilejné 50. stretnutie veteránov Slovenska a Maďarska na podujatí Tipo cup v Maďarsku.  

 

Špecifické úlohy 

Najväčším podujatím na Slovensku mali byť veteránske majstrovstvá sveta 
v orientačnom behu v Košiciach pod taktovkou klubu OB ATU Košice, ktoré sa nakoniec    
po viacerých rokovaniach na úrovni IOF preložili na rok 2023. A tak sme sa na Plešiveckej 
planine zišli a podporili organizátorov tohto podujatia na tréningových tratiach, ktoré boli 
pripravené na vysokej úrovni.    

 

Záver 

Záverom mi dovoľte z pozície predsedu SZOŠ poďakovať všetkým, ktorí 
v akejkoľvek forme prispeli  k tomu, že dnešná  výročná  správa o činnosti  SZOŠ za rok 2020 
má aj napriek všetkým ťažkostiam, ktoré sme spoločne prežili, nakoniec  pozitívny charakter. 
Veľmi si vážime prácu každého, kto pridá ruku k dielu a pomáha orientačným športom rásť 
v akejkoľvek forme. 

Pevne verím, že sa v roku 2021 vrátime aspoň čiastočne do normálu a budeme sa 
spoločne stretávať na pretekoch, tréningoch a sústredeniach.  

 

 

 

V    Bratislave,  7.5.2021                                                               Andrej Patráš 

                                                                                                      predseda SZOŠ 

 

 


