
Zápisnica z Konferencie SZOŠ konanej dňa 26.11.2022 v Banskej  Bystrici  na  

Strednej  odbornej  škole Pod  Bánošom  80. 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

prítomní hostia: Ema Havlíková, Alena Barillová, František Šoltés  

Program: 

1. Otvorenie 

2. Schválenie programu a voľba pracovného predsedníctva 

3. Správa kontrolóra SZOŠ za rok 2022 

4. Voľby Revíznej komisie SZOŠ 

5. Diskusia k návrhu aktualizácie pravidiel v orientačnom behu SZOŠ 

6. Diskusia 

7. Záver 

 

K bodu 1 Otvorenie 

Konferencia sa začala o 16:05 hod. 

Rokovanie konferencie otvoril a prítomných privítal predseda zväzu Andrej Patráš. Odovzdal slovo   

Martinovi  Václavíkovi.  

 

Martin Václavík pristúpil k úkonom: 

Zisťovanie počtu delegátov: 

Bolo pozvaných 33 delegátov s právom účasti na konferencii.  Prítomných bolo 26 právoplatných 

delegátov –78 %, čo je nadpolovičná väčšina. Konferencia  bola  uznášaniaschopná. 

 

Schválenie prítomnosti hostí: 

M. Václavík dal hlasovať o súhlase s prítomnosťou hostí: 

Za: 26    Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Prítomnosť hostí bola schválená. 

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

 

K bodu 2 Schválenie programu a voľba pracovného predsedníctva 

Schválenie programu  

M. Václavík predniesol program konferencie tak, ako bol uvedený v pozvánke. Vyzval prítomných, aby 

predložili ďalšie návrhy, ak také majú.  Neprihlásil sa nikto. 

Hlasovanie o programe: 

Za: 26    Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Program bol schválený. 

 

Voľba pracovného predsedníctva     

Návrh na zloženie pracovného predsedníctva: 

Predseda pracovného predsedníctva : Martin Václavík 

Zapisovateľ :    Judita Sádecká   

Overovateľ zápisnice:    Milan Petrinec 

Skrutátori:     Ema Havlíková, Lukáš Simočko,   

 



Hlasovanie o zložení predsedníctva: 

Za: 25    Proti: 0   Zdržal sa: 1 

Zloženie pracovného predsedníctva bolo schválené 

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

 

K bodu 3  Správa kontrolóra SZOŠ za rok 2022 

A. Patráš sa ujal slova a ospravedlnil z neprítomnosti Juraja Nemca – kontrolóra zväzu, ktorý správu 

vypracoval.  Na konferencii ju prečítal A. Patráš. 

Správa kontrolóra postihuje celé jeho funkčné obdobie od 2018 až 2022. Kontrolór priebežne vykonával 

činnosti, ktoré mu ukladá zákon o športe. V správe konštatuje, že revíznej komisii nebol doručený žiaden 

zásadný podnet okrem jedného, ktorý bol odovzdaný na doriešenie Sekcii OB, ďalej konštatuje, že neboli 

zistené žiadne zásadné nedostatky v hospodárení, ani pri špecializovaných kontrolách verejného 

obstarávania a že evidencia majetku je vedená v súlade s platnými predpismi. Odporučil opatrnejšie 

hospodárenie na výdavkovej strane. 

Kompletná Správa bude v plnom znení zverejnená  na webovom sídle SZOŠ. 

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

 

K bodu č. 4 Voľby  Revíznej komisie SZOŠ  (ďalej iba RK) 

M. Václavík vysvetlil  dôvod konania volieb do RK v tomto období (podľa Zákona o športe je funkčné 

obdobie členov RK  o rok dlhšie ako funkčné obdobie členov ostatných orgánov zväzu) a oboznámil 

prítomných s priebehom  volieb: 

1) Voľba volebnej komisie  (ďalej iba VK) 

2) Voľby prebehnú  v 3 kolách: osobitne sa bude voliť predseda RK, podpredseda RK a člen RK 

3) Voľby do RK prebehnú tajne, napísaním mena preferovaného kandidáta na volebný lístok 

a odovzdaním členovi VK, ktorá hlasy spočíta 

4) Víťazom sa stávajú kandidáti s najvyšším počtom hlasov 

 

Priebeh volieb: 

Do VK boli navrhnutí :  Lukáš Simočko, Ema Havlíková, Július Porubský 

Hlasovanie o zložení volebnej komisie: 

Za: 26    Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Zloženie volebnej komisie bolo schválená.  VK si určila predsedu VK – Július Porubský 

 

Boli predstavení kandidáti do Revíznej komisie: 

na predsedu RK:  Juraj Nemec, st.,   Rastislav Oľhava 

na podpredsedu RK:  Barbora Vorlíčková 

na člena RK:   Eva Trepáčová 

 

Prebehli  3 kolá hlasovania, VK spočítala hlasy. 

 

Výsledky volieb: 

Predseda RK 

Juraj Nemec,st.  11 hlasov 

Rastislav Oľhava: 13 hlasov 

Hlasovania sa zdržali    2 hlasy 

 

 



 

Podpredseda RK: 

Barbora Vorlíčková 24 hlasov 

Hlasovania sa zdržali    2 hlasy 

 

Člen RK 

Eva Trepáčová  25 hlasov 

Hlasovania sa zdržali    1 hlas 

 

Zloženie Revíznej komisie na ďalšie funkčné obdobie: 

Rastislav Oľhava – predseda;   Barbora Vorlíčková – podpredseda;  Eva Trepáčová – člen 

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

 

K bodu 5 Diskusia k návrhu aktualizácie pravidiel v orientačnom behu SZOŠ 

Diskusiu otvoril R. Jonáš. V úvode poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave novej verzie pravidiel 

a tiež tým, ktorí pravidlá pripomienkovali.  Zopakoval dôvody, kvôli ktorým sa pristúpilo k tejto rozsiahlej 

zmene: 

− zjednotenie tých ustanovení Súťažného poriadku OB a Pravidiel OB, ktoré boli doteraz  
rozdelené do dvoch dokumentov, tak aby organizátor jednoducho našiel všetko potrebné v 
jednom dokumente  

− vyčistiť dokumenty od zastaraných a  nepotrebných ustanovení  

− zjednodušiť nepotrebne komplikované a nejednoznačné pravidlá a  ustanovenia  

− doplnenie aj o ustanovenia, ktoré reflektujú na bežnú realizačnú prax ako aj o pravidlá, ktoré 
riešia bežne sa vyskytujúce nedostatky 

T. č. je spracovaný dokument, ktorý zohľadňuje  146 pripomienok, z toho 58 bolo po rôznych diskusiách 

spracovaných princípom „akceptované resp. neakceptované“. Pracuje sa ďalej, predpoklad ukončenia 

a definitívneho schválenia je termín 1.1.2023. 

Celú agendu vedie Martin  Jonáš, ktorý sa pre potreby diskusie pripojil ku schôdzi on-line a odpovedal na 

pripomienky. 

Prebehla plodná diskusia, prihlásilo sa 7 diskutujúcich s podnetnými návrhmi, ktoré boli vzaté do úvahy. 

Pracovná verzia pravidiel je stále otvorená a aj už akceptované a zapracované podnety môžu byť po 

pripomienkovaní  vhodnou argumentáciou zmenené.  

M. Václavík poďakoval R. Jonášovi  a diskusiu na túto tému ukončil. 

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

K bodu 6 Diskusia. 

1) J. Nemec, ml. – prihlasovanie na preteky v CZ cez ORIS sa v poslednej dobe komplikuje. 

Treba nadviazať dialóg a dohodnúť zjednodušenie prihlasovania. 

2) J. Pollák – pozýva všetkých do Košíc na WMOC 2023 či už ako pretekárov,  ale najmä do radov 

dobrovoľníkov. Podal stručné informácie o dobrovoľníckej práci, o spôsobe prihlasovania 

aj o odmene.  

3) P. Mižúr sa dotazoval, prečo je zrušená kategória MW21D. Odpovedal R. Jonáš 

4) I. Patráš  poďakoval sekcii OB za systematickú a dobrú prácu, ktorú odvádzali v poslednom 

období, hlavne ocenil prácu všetkých, ktorí pracovali na úprave Pravidiel OB a Súťažného 

poriadku.  

R. Jonáš poďakoval a pochvalu odovzdá V. Vachovej, M. Krajčíkovi, M. Jonášovi. 



5) A. Patráš poďakoval J. Nemcovi , ml. za spravovanie IS SZOŠ a o jeho neustále vylepšovanie. 

6) J. Nemec, ml. vyzval členov, ktorí majú programátorské skúsenosti, aby sa pridali do jeho tímu IT 

7) P. Bukovac  má výhrady voči nominačným kritériám na šprintové disciplíny, ktoré sú podľa neho 

diskriminačné  pre pretekárov žijúcich v zahraničí, čo im znemožňuje  zúčastniť sa na 

nominačných pretekoch na SK. 

I.Patráš  odporučil túto otázku riešiť na úrovni komisie vrcholového športu. 

8) M. Petrinec dal návrh, aby nová revízna komisia posúdila, či musí konferencia schvaľovať v 

pripravovaných pravidlách pre OB časti týkajúce sa nových disciplín (ultralong), prípadne  aj 

nové pravidlá, nakoľko sú zlúčené do jedného dokumentu so Súťažným poriadkom a dokument 

bude značne aktualizovaný. V minulosti práve konferencia zrušila ultralong a schválila šprintové 

štafety a knock-out šprint. 

 

OCENENIE 

Za Talent roka 2022 bola vyhlásená Zuzana Kováčová za výborné výsledky na majstrovských 

podujatiach. Cena kvôli neprítomnosti Zuzany bude odovzdaná na CESOMe, kde budú 

odovzdávané aj ocenenia dlhodobých súťaží a SRJ. 

 

M. Václavík vyzval prítomných do diskusie na iné témy. Do diskusie sa už nikto neprihlásil. Dal hlasovať 

o súhlase s ukončením diskusie  

 

Hlasovanie za ukončenie diskusie: 

Za: 26    Proti: 0   Zdržal sa: 0 

Diskusia bola ukončená. 

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

 

K bodu  11 Záver 

A. Patráš sa poďakoval za konštruktívny prístup a hladký priebeh konferencie.  Poprial všetkým príjemné 

prežitie blížiacich sa sviatkov. 

 

Zapísala:  Judita Sádecká, v.r.      Overil:  Milan Petrinec, v.r. 


