
Zápisnica z Konferencie SZOŠ konanej dňa 11.06.2021   online formou 

 

Prítomní: Prezentácia prebehla kontrolou pripojenia sa prostredníctvom Google Meet. 

Konferencia sa začala o 19:05 hod. 

  Neboli prítomní žiadni hostia  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu a voľba pracovného predsedníctva 

3. Výročná správa o činnosti SZOŠ za rok 2020 + Správa o hospodárení 

4. Schválenie rozpočtu SZOŠ na r. 2021 

5. Správa kontrolóra SZOŠ za rok 2020 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

K bodu 1 Otvorenie 

Rokovanie Konferencie otvoril a prítomných privítal Martin Václavík.  

Predniesol program Konferencie tak, ako bol uvedený v pozvánke. 

 

Milan Mazúr – Generálny sekretár (GS) SZOŠ pristúpil k zisťovaniu počtu delegátov: 

Bolo pozvaných 33 delegátov s právom zúčastniť sa Konferencie.  Prítomných, resp. pripojených 

prostredníctvom Google Meet,  bolo 23 právoplatných delegátov – 69,7%, čo je nadpolovičná väčšina. 

Konferencia  bola  uznášaniaschopná. 

Vyzval prítomných, aby predložili návrhy do programu, ak také majú.  Neprihlásil sa nikto.  

M. Václavík  vysvetlil spôsob hlasovania vzhľadom na okolnosti. Hlasovať sa bude opačne:  najprv budú 

vyzvaní tí, ktorí sú proti – dotyční povedia svoje meno a klub, potom tí, ktorí sa zdržali – dotyční povedia 

svoje meno a klub. Od počtu prítomných delegátov sa tieto hlasy odpočítajú a to bude výsledok 

hlasujúcich ZA.  Pred každým hlasovaním bude počet pripojených delegátov opätovne prekontrolovaný. 

Pristúpilo sa k hlasovaniu o programe.  

 

O 19:11 sa pripojil ďalší delegát, počet pripojených stúpol na 24. 

 

Hlasovanie o programe: 

Za: 24    Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Program bol schválený. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

K bodu 2 Voľba pracovného predsedníctva     

Návrh na zloženie pracovného predsedníctva: 

Predseda pracovného predsedníctva  (ďalej iba PPP) – Martin Václavík 

Členovia – Andrej Patráš,  Milan Mazúr 

Zapisovateľ – Judita Sádecká   

 

 



Hlasovanie o zložení pracovného predsedníctva : 

Za: 24    Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Zloženie pracovného predsedníctva bolo schválené. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

K bodu 3  Výročná správa o činnosti SZOŠ za rok 2020 

PPP odovzdal slovo Andrejovi Patrášovi - predsedovi  SZOŠ, ktorý Výročnú správu o činnosti pripravil 

a predniesol.  Výročná správa bola delegátom zaslaná mailom, každý mal možnosť si ju prečítať. 

Dôležité body: 

− Celý rok bol poznačený pandémiou COVID 19 vo všetkých oblastiach činnosti. Aj napriek tomu 

bola snaha o organizovanie pretekov –podarilo sa 9 rebríčkových pretekov, MSR v šprinte 

a štafetách a Nočný OB.   

− Neboli zahraničné ani reprezentačné výjazdy, preto sa podarilo ušetriť určité financie , ktoré sa 

podarilo investovať do technického zabezpečenia v Oblastiach. 

− V legislatíve sa darí plniť predpisy, máme výborný IS, darí sa generovať výsledky a počty členov, 

tým pádom spĺňame podmienky na získanie príspevku uznanému športu od štátu 

− Úzka spolupráca so SOŠV 

− Športové výsledky sa nedali dosiahnuť kvôli zrušeniu pretekov 

− Práca s mládežou –krok dopredu 

− Pracuje sa na propagácii OŠ smerom k verejnosti, pripravuje sa projekt Areálu stálych kontrol 

− V rámci SZOŠ vznikli 2 nové komisie a už intenzívne pracujú: Projektová komisia a  Komisia 

rozvoja  

− V Žiline sa uskutočnila Slovenská univerziáda –poďakovanie žilinskému klubu pod vedením Petra 

Vandlíčka.  Dobrá prezentácia OŠ. 

− SZOŠ podporil tvorbu školských máp, v týchto aktivitách sa bude pokračovať – má vplyv na 

nárast členskej základne  

− WMOC 2020 sa presunuli  na r. 2023 

− Poďakovanie všetkým, ktorí sú aktívni v akejkoľvek oblasti prospešnej pre OŠ 

 

Súčasťou Výročnej správy SZOŠ  je aj  Správa o hospodárení a o hospodárskom výsledku. Správa 

o hospodárení bola delegátom zaslaná mailom, každý mal možnosť si ju prečítať. Správu predniesol 

hospodár združenia Ján Mižúr. 

− Náročný rok, množstvo rozhodnutí sa robilo operatívne 

− Aj napriek snahe, nepodarilo sa minúť všetky štátne prostriedky do 31.12.2020, ale vďaka 

rozhodnutiu vlády sa  termín čerpania posunul do 31.3.2021 a prostriedky sa podarilo vyčerpať 

v 100% výške.  Žiaľ, TOP športovci nedokázali svoje prostriedky plne  vyčerpať, museli časť vrátiť 

štátu. 

− Veľká časť štátnych prostriedkov sa mohla použiť na podporu klubov, ktoré majú mládež do 23 

rokov -  CTM. 

− Ocenil tlač publikácie „Aby sme si rozumeli“  a dúfa, že sa zlepší distribúcia smerom k mládeži  

− Podpora pre kluby, ktorým sa podarilo zorganizovať Majstrovské preteky 

− Veľká časť prostriedkov sa investovala do technického vybavenia zväzu a športového oblečenia 

pre všetky reprezentácie 

 



Celkový prebytok finančných prostriedkov je 17 486,37 EUR, z toho hospodársky výsledok za r. 2020 

je 14 598,79 EUR  a 2887,58 EUR bolo minutých až v ďalšom roku 2021.  6474,00 EUR bolo 

presunutých na TOP športovcov na dočerpanie do 31.3.2021.  8124,14 EUR navrhujeme preklopiť do 

ďalšieho obdobia a použiť na prevádzku. 

 

Hlasovanie o schválení Výročnej správy SZOŠ, ktorej súčasťou je Správa o hospodárení a návrh na 

 vysporiadanie prebytku za rok 2020 

Za: 24    Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Výročná správa, Správa o hospodárení a návrh na vysporiadanie prebytku boli jednomyseľne schválené. 

Kompletná Výročná správa o činnosti, Správa o hospodárení zväzu a Účtovná závierka za rok 2020 tvoria  

prílohy k Zápisnici z Konferencie  a v plnom znení budú zverejnené na webovom sídle SZOŠ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

K bodu č. 4 Návrh rozpočtu SZOŠ na r. 2021 – predniesol J. Mižúr  

Návrh rozpočtu bol zaslaný mailom, každý mal možnosť sa s ním oboznámiť.  Najdôležitejšie témy 

z návrhu na rozpočet: 

− Štátny príspevok pre kluby pre aktívnych členov do 23 rokov bol diskutovaný  na najvyšších 

úrovniach športu vzhľadom na to, že neboli žiadne vrcholové súťaže, od ktorých sa príspevok 

odvíja.  Výsledkom je, že návrh obsahuje presne tie isté sumy ako v r. 2020 

− Zvyšuje sa podpora talentovanej mládeže, kde sa navrhuje všetky finančné prostriedky 

prerozdeliť na tri existujúce CTM (BA, BB, KE) v zmysle platných ukazovateľov 

z predchádzajúceho obdobia 

− Na reprezentáciu sme vyčlenili 26 690,- EUR. Vrcholové podujatia sú už v rozbehu. Škoda, že OC 

nebudeme mať zastúpenú vo Fínsku. Výdavky sú rozpočítané podľa predpisov, avšak, môžu sa 

operatívne meniť 

− Vlastné zdroje sú tvorené členskými príspevkami a odvodmi z pretekov. Sú plánované výdavky 

kryté z týchto príjmov 

 

Hlasovanie o schválení rozpočtu SZOŠ na rok 2021 

Za: 24    Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Návrh rozpočtu SZOŠ na r. 2021 bol  jednomyseľne schválený. 

 

Návrh rozpočtu na r. 2021 tvorí  prílohu k Zápisnici z Konferencie  a v plnom znení bude zverejnená na 

webovom sídle SZOŠ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu 5 Správa kontrolóra SZOŠ za rok 2020 

Správu predniesol kontrolór zväzu Juraj  Nemec. Správa bola delegátom zaslaná mailom, každý mal 

možnosť si ju prečítať. 

Stručne: 

− kontrolór vykonával tie činnosti, ktoré mu ukladá zákon o športe   

− nebolo doručené žiadne  podanie, neboli žiadne problémy 

− neboli zistené žiadne nedostatky 

− v r. 2021 plánuje vykonať kontrolu verejného obstarávania 

PPP vyzval k pripomienkovaniu Správy kontrolóra. Pripomienky neboli. 



Hlasovanie za prijatie Správy kontrolóra: 

Za: 24    Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Správa kontrolóra bola jednomyseľne schválená. 

 

Kompletná Správa kontrolóra tvorí  prílohu k Zápisnici z Konferencie  a v plnom znení bude zverejnená  

na webovom sídle SZOŠ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu 6 Diskusia. 

Diskusný príspevok  zaslal dodatočne mailom P. Krnáč  a v Zápisnici je uvedený  v jeho vlastnom 

znení: 

1) Mapárske školenie - kvôli nízkej účasti zrušené, ale radi by sme si za to aj zaplatili (náklady 

nemusel znášať SZOŠ), keďže sme mali záujem. Záujem je a treba stanoviť nejaký minimálny počet. 

Odpovedal  R. Jonáš: Školenie mapárov pripravovali spolu s Dušanom Furuczom, všetko bolo pripravené, 

ale pre  nízky záujem sa rozhodli školenie presunúť na vhodnejší termín, keď sa prihlási viac záujemcov. 

Zároveň vyzýva všetkých zástupcov klubov, aby preposlali  informáciu o tejto možnosti do vlastných 

radov. Je za myšlienku radšej vychovať a podporiť vlastných mapárov ako pozývať mapárov z cudzích 

krajín. 

 

2) Pri iných jednaniach s lesníkmi sme dostali ponuku na vytvorenie ASK v lesníckom skanzene vo 

Vydrove. Budeme riešiť v budúcnosti. Na to odpovedal aj Andrej Patráš, že to má v hľadáčiku jednaní. 

 

3) MSR OB lesníkov, jednáme o tom s pánom zo Slovenskej lesníckej komory. Niečo rozbehol aj 

Rado Jonáš, budeme to postupne riešiť. 

Odpovedal  R. Jonáš: potvrdil, že má rovnaký názor podporiť túto myšlienku  a vidí priestor na to, aby sa 

 takéto podujatie zorganizovalo na celoslovenskej úrovni a neskôr možno aj na európskej.  

 

4) Aktualizácia databázy Trénerov pre orientačný beh. Martin Václavík prisľúbil, že to bude do 

začiatku školského roka 2021/2022. Taktiež čakáme na certifikáty Trénerov od SZOŠ. Sú nám potrebné, 

ak chceme fungovať v krúžkoch na školách, CVČ... 

Odpovedal M. Václavík:   Trénerské certifikáty má na starosti  Komisia rozhodcov, ktorej M. Václavík 

predsedá. Vyjadril sa, že do začiatku školského roka dá Komisia rozhodcov certifikáty do poriadku 

a taktiež zoznam trénerov zverejnených v IS na stránkach SZOŠ bude aktualizovaný. 

 

J. Mižúr: 

Informoval o  olympijskom festivale, ktorý sa bude organizovať v čase svetových OH a to v termíne   

od 23.7.- 8.8.2021 v Šamoríne, zabezpečuje ho  SOŠV. Je obmedzená účasť na OH a dala sa možnosť 

športovým zväzom takto prezentovať svoju činnosť . Predsedníctvo SZOŠ schválilo možnosť prezentovať 

OŠ na tomto festivale  a to v dňoch 4. – 5.8.2021 s tým, že 5.8.2021 bude vyhlásený deň OŠ. V tento  deň 

budeme mať príležitosť verejne prezentovať OŠ rôznymi vstupmi, napr. budú organizované autobusové 

prepravy  z BA pre deti a mládež, pripraví sa labyrint, mikroorientačný beh, budeme mať prezentačný 

stánok, ap.  

P. Krnáč potvrdil pomoc pri príprave labyrintu a mikroOB a vyzval k podpore aj bratislavské kluby.  

Š. Máj potvrdil poskytnutie mapy z daného areálu.  

Odpovedal predseda SZOŠ A. Patráš:  Poďakoval za iniciatívu a prisľúbil maximálnu podporu zo strany 

SZOŠ. Osobne pozve aj štátneho tajomníka, aby si prišiel vyskúšať orientačný beh. 

 



 

PPP vyzval prítomných do diskusie na iné témy. Iné témy sa neotvorili.  

 

PPP  dal hlasovať o súhlas s ukončením diskusie a zároveň dal preveriť aktuálny počet  prihlásených 

delegátov. Delegátov bolo prihlásených 25. 

 

Hlasovanie za ukončenie diskusie: 

Za: 25    Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Diskusia bola ukončená. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PPP:  Z Konferencie bude urobená Zápisnica  a bude vypracovaný zjednodušený dokument  - Uznesenie 

z konferencie. Oba budú zverejnené na webovom sídle zväzu. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

K bodu  11 Záver 

A. Patráš sa poďakoval za konštruktívny prístup a hladký priebeh konferencie.  Teší sa na stretnutia na 

pretekoch. 

 

Zapísala:  Judita Sádecká, v.r.     Overil:  Martin Václavík, v.r. 


