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Výročná správa o činnosti Slovenského zväzu orientačných športov za 

rok 2021  

 

Úvod 

                  V roku 2021 organizačné fungovanie nášho zväzu zabezpečovalo Predsedníctvo 
SZOŠ, odvetvové a prierezové komisie. Práca predsedníctva aj komisií prebiehala aj v roku 
2021 s veľkými obmedzeniami, ktoré boli spôsobené opatreniami v súvislosti s epidémiou 
COVID – 19. Prevažná časť zasadnutí sa uskutočnila on-line formou. V roku 2021 boli usku-
točnené dve konferencie SZOŠ. Prvá sa uskutočnila dňa 11.6.2021 a prebehla on-line formou. 
Jej hlavnou náplňou bolo schválenie výročnej správy SZOŠ za rok 2020 vrátane účtovnej 
závierky a schválenie rozpočtu na rok 2021. Druhá sa uskutočnila dňa 19.9.2021 v Banskej 
Bystrici a jej náplňou boli nové voľby do orgánov SZOŠ. Toto zasadnutie bolo uskutočnené 
prezenčnou formou. 

 

Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch 

                      V priebehu roka 2021 neboli vykonané zmeny v stanovách SZOŠ. Čo sa týka  
iných kľúčových predpisov SZOŠ, bola v sledovanom období Predsedníctvom SZOŠ schvá-
lená interná smernica č. 1/2021 o ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanou a zne-
užívaním v športe. 

  

Zmeny v zložení orgánov SZOŠ 

                     Volebná konferencia dňa 19.9.2021 zvolila nové orgány SZOŠ v tomto zložení:  

predseda :                                           Andrej Patráš                                                                                                       
podpredseda:                                      Radoslav Jonáš                                                                                                        
členovia predsedníctva:                      Martin Václavík, Judita Sádecká, Ladislav Pompura         

predseda sekcie OB:                           Radoslav Jonáš                                                                       
predseda sekcie LOB:                         Valér Franko                                                                          
predseda sekcie OC:                            Katarína Mullerová-Papugová                                                                           
predseda sekcie PO:                            Ján Furucz                                                                                                                   
predseda disciplinárnej komisie:         Dušan Hrnčiar                                                                    
podpredseda disciplinárnej komisie:   Erika Nemcová                                                                  
člen disciplinárnej komisie:                 Katarína Schenková                                                  
predseda komisie rozhodcov:              Martin Václavík                                                         
podpredseda komisie rozhodcov:        Zdenko Roháč                                                              
člen komisie rozhodcov:                      Marián Kazík  
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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 31.12.2021 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 2021 predstavovala sumu 79 147 € 
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. Príjmy  
mimo štátneho rozpočtu predstavovali sumu 19 099,26 €. Celkové príjmy SZOŠ teda činili 
98 246,26 €. Celkové výdavky SZOŠ činili 109 020,16 €.  Výsledok  hospodárenia  SZOŠ 
predstavoval  k  31.12.2021 teda stratu vo výške 10 773,90 €  ako rozdiel medzi príjmami 
a výdavkami,  ktorý však  bol významne ovplyvnený presunom finančných prostriedkov vo 
výške 9 362,23 €  z  minulého účtovného obdobia, ktoré bolo potrebné minúť do 31.3.2021. 
Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch je však aktívny a predstavuje sumu 
6 712,47 €.  P SZOŠ  navrhlo  výsledok  hospodárenia stratu vo výške 10 773,90 € 
presunúť do nasledujúceho účtovného obdobia 2022.                                                                                                      
V priebehu účtovného obdobia 2021 bolo celkove vyplatených viac ako 5 000 € 
nasledovným  právnickým a fyzickým osobám:                                                                                                                                                                
fyzickej osobe Milan Mazúr, celkom 7 891,86 €, ktoré predstavovali osobné náklady 
generálneho sekretára, služobné cesty a ostatné výdavky spojené s jeho činnosťou,                                            
právnickej osobe Klub OB ATU Košice, Watsonova 4 A, 040 01 Košice, IČO: 51565153, 
DIČ: 2120743295  v celkovej sume 5 872,77 €, výdavky sa týkali refundácie hlavne 
výdavkov na mládežníckych členov klubu do 23 rokov,                                                   
právnickej osobe Turecký zväz orientačných športov, identifikačné číslo: 3930553004, 
Malteppe Mahallen Selit Daris Tunaligil Sohah č. 3, Kat.: 1 Daire 3-4, Ankara, Turecko, 
celkom  8 205,00 €, výdavky sa týkali poplatkov na juniorské MS v orientačnom behu,  
právnickej osobe Český zväz orientačných športov, IČO: 00548677, DIČ: CZ 00548677, 
Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 – Břevnov, Česká republika, celkom 7 694,77 €, výdavky    
sa týkali poplatkov na MS v orientačnom behu,                                                                                                                 
fyzickej osobe Ján Mižúr celkom 5 148,54 €, výdavky sa týkali hlavne vyúčtovaní členov 
CTM BA, drobných nákupov a vyúčtovaní spojených s účasťou na akciách SZOŠ,               
fyzickej osobe Ján Furucz, celkom 12 550,18 €, výdavky sa týkali vyúčtovaní akcií podľa 
harmonogramu športovej prípravy top-športovca.                                                                                                    
K 31.12.2021 sa uskutočnila aj inventarizácia majetku SZOŠ, ktorá k uvedenému termínu 
eviduje  majetok – zásoby v operatívnej  evidencii  v celkovej  sume 23 232,43 €.  Výkazy 
účtovnej  uzávierky spolu  s  daňovým priznaním  a operatívnou  evidenciu majetku SZOŠ 
k 31.12.2021 sú k dispozícii u generálneho sekretára SZOŠ v listinnej podobe.  
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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. Vznikli aj ďalšie funkcie v rámci IPS, ktoré umožňujú vyhodnotenia jednotlivých 
pretekárov, klubov v rámci rankingu, alebo v rámci majstrovských pretekov. Celý rok už 
fungovala strecha slovenského športu, Slovenský olympijský a športový výbor, ktorý sa 
zaoberal hlavne aktuálnymi problémami v súvislosti s pandémiou COVID 19.  V priebehu 
sledovaného obdobia sme sa aktívne zapojili aj do pripomienkového konania v súvislosti 
s pripravovanou novelizáciou zákona o športe. Tešili sme sa aj zo znovuzvolenia  zástupcu 
orientačných športov Jána Mižúra do funkcie kontrolóra SOŠV do ďalšieho funkčného 
obdobia.   

 

Športové výsledky a zabezpečenie účasti reprezentačných výberov na vrcholných 
svetových podujatiach 

                      V roku 2021 sa z dôvodu pandémie COVID 19 neuskutočnili viaceré  vrcholné 
podujatia v réžii IOF. Významné podujatia boli viackrát presúvané a tak sa podarilo nakoniec 
usporiadať MS v orientačnom behu v Českej republike a juniorské MS v orientačnom behu v 
Turecku.  Z mládežníckych  podujatí boli zorganizované  ME dorastu  v orientačnom behu v 
Litve a svetové hry mládeže v Belehrade v Srbsku v gescii medzinárodnej federácie školského 
športu ISF. Týchto významných podujatí sme sa aktívne zúčastnili a dosiahli sme nasledovné 
výsledky:  Najvýraznejším výsledkom z juniorských MS je individuálne 10. miesto Daniela 
Pompuru na krátkej trati a 8. miesto štafety juniorov v zložení Medard Feder, Adam Jonáš 
a Daniel Pompura. Na ME dorastu v Litve sme boli spokojní s 8. miestom v štafetách starších 
dorastencov v zložení Maximilián Kubík, Martin Roháč a Tomáš Šipoš a 12. miestom štafety 
mladších dorasteniek v zložení Rebecca Herna, Tereza Kendrová a Ema Michačová. 
Významné úspechy sme zaznamenali na svetových hrách mládeže, kde sme získali 
v individuálnych disciplínach nasledovné medailové umiestnenia: dve zlaté Filip Bukovác a 
jednu zlatú Petronela Filipová, jedno striebro získali Tomáš Kasza a Maximilián Kubík, 
bronzové medaile získali Tomáš Kasza, Martin Roháč, Ema Michačová, Tomáš Šipoš 
a Šimon Kukurugya. Okrem toho uvedení pretekári boli aj súčasťou medailových umiestnení 
v súťaži družstiev. Škoda, že ani tieto výrazné výsledky, ktoré sú aj úspechom MŠVVaŠ SR, 
nám nepomohli a stratili sme podporu Národného športového centra, ktorú sme si vážili 
a patrili sme v medailovej bilancii medzi najúspešnejšie športy v jeho histórii. Podarilo sa 
nám nadviazať spoluprácu s armádnym  strediskom Dukla Banská Bystrica, ktorá nám vyšla 
v ústrety hlavne vďaka pochopeniu jeho riaditeľa Mateja Tótha. .                                                                                                                                  

 

Systémová propagácia orientačných športov 

                    Za rozhodujúce  pozitívum z pohľadu fungovania zväzu je potrebné považovať 
skutočnosť, že aj počas veľmi ťažkého obdobia pandémie sme nestratili členskú základňu.  
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Počas preložených olympijských hier v Tokiu sme sa aktívne zapojili do sprievodnej akcie 
slovenského olympijského festivalu v Šamoríne, kde sa na mikro-orientačných pretekoch 
a orientačnom labyrinte zúčastnilo viac ako tristo záujemcov. Orientačné  športy  sme       
propagovali aj viacerými masovými akciami „Pohybom si ma nájdi“ ako aj pokračovaním 
aktivít v oblasti areálov stálych kontrol. Darilo sa nám aj rozvíjať svoju činnosť v krúžkoch 
orientačného behu na školách a pripravili sme aj v ťažkom období niekoľko školských máp, 
ktoré budú slúžiť hlavne k pritiahnutiu začiatočníkov k nášmu športu.       

Práca s mládežou         

                        V oblasti práce s mládežou sme improvizovali. Pandémia COVID19 nás 
preniesla do virtuálneho priestoru a vzniklo viacero iniciatív na organizovanie mapových 
tréningov za dodržania prísnych bezpečnostných opatrení. Veľkým mínusom bolo, že sa 
nemohli  uskutočniť žiadne športové súťaže. Negatívom je aj tá skutočnosť, že zo systému 
školských súťaží bol orientačný beh vyradený a školské súťaže sa budú môcť uskutočniť len 
do úrovne krajských finále a len v dvoch krajoch, Bratislave a Žiline. Celoslovenské finále 
síce môžeme zorganizovať, ale len vo vlastnej réžii a za podmienok účasti zástupcov 
minimálne z piatich krajov. A  tak  sme  boli  veľmi  radi, že fungovali   naše tri  CTM – 
Západ (Bratislava), Stred a Košice, ktoré  sa zamerali na podporu svojich členov na akciách, 
ktoré organizovali hlavne realizačné tímy dorasteneckej a juniorskej reprezentácie v   
orientačnom behu. 

 Práca odborných komisií a sekcií 

Hoci to na výsledkoch ešte nevidno, ale Projektová komisia pod vedením Idy Hernej (FBA) 
systematicky a aktívne pracovala počas celého roka a pripravila celoslovenský projekt 
Areálov stálych kontrol, vedením ktorého je poverená Veronika Vachová (SPE), Projekt bude 
podaný do vhodnej dotačnej schémy.                         

Mapová komisia pod vedením Dušana Furucza (FBA) pripravila slovenské znenie mapových 
noriem ISOM 2017-2, ISprOM 2019-2 a ISSkiOM 2019 

Sekcia OB pracuje od r. 2021 na zjednotení a aktualizácii Pravidiel OB a Súťažného poriadku. 

Spolupráca s významnými športovými subjektami                                 

                   Spolupráca s  vrcholovými  orgánmi športu, mládežníckeho a univerzitného 
športu sa naďalej realizuje. V tomto roku sa síce neuskutočnilo ani jedno vrcholné  podujatie 
v gescii školského a univerzitného športu, ale v spolupráci so SAUŠ sme pripravovali účasť  
našich športovcov na akademických MS v lyžiarskom a orientačnom behu, ktoré by sa mali 
uskutočniť v roku 2022. Horšie je to so spoluprácou so SAŠŠ, ktorá nebola finančne podpo-
rená a vybrané školské športy (medzi ktorými nefiguruje OB)  boli presunuté do gescie 
Národného športového centra.  A tak je ohrozená aj naša účasť na mládežníckych svetových 
hrách, ktoré by sa mali uskutočniť v roku 2022 vo Francúzsku, ktorá je už len v teoretickej 
rovine.  

Podpora mapovej tvorby 

                      Mapová komisia aj v tomto roku podporila hlavne tvorbu školských máp.  
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OB v regiónoch 

Západná oblasť SZOŠ dokončila proces založenia občianskeho združenia s cieľom môcť 
podávať žiadosti o granty. Za predsedníčku bola zvolená Hana Šmelíková (FBA). V r. 2021 
sa uskutočnili napriek obmedzeniam Covid preteky oblastných rebríčkov alebo merané 
tréningy vo všetkých troch oblastiach, v Západnej oblasti dokonca spoločný rakúsko-
slovenský oblastný rebríček v Bratislave a v Hainburgu (ŠK Sandberg a OLG Ströck Wien). 

Členská základňa 

                       Môžeme konštatovať, že nám pomaly stúpa počet registrovaných členov zväzu 
a v rámci nich hlavne členstvo v mládežníckych kategóriách. Je dôležité zachovať tento trend 
a pokúsiť sa krivku rastu ešte zintenzívniť na čo slúžia všetky už spomínané aktivity. 

  

Rozvoj súťaží   

                       Podarilo sa nám zabezpečiť preteky slovenského rebríčka v orientačnom behu    
tak, aby bolo možné jeho vyhodnotenie za rok 2021. Z majstrovských pretekov sa uskutočnili  
šprint, KO šprint, šprintové  štafety, krátka trať a štafety a nakoniec klasická trať v spolupráci  
s maďarským zväzom orientačných športov. Majstrovstvá SR na strednú trať v Kamenci pod 
Vtáčnikom organizované ŠK Sandberg boli zároveň world ranking eventom. Sekcia 
orientačnej cyklistiky zorganizovala majstrovské preteky na krátkych tratiach, sekcia presnej 
orientácie Pre-O a temp-O a vrcholné  súťaže v lyžiarskom orientačnom behu sa neuskutočnili 
z dôvodu pandémie COVID-u.    

 

Špecifické úlohy 

                        Najväčším podujatím na Slovensku, ktoré sme usporiadali, bol world ranking 
event v presnej orientácii v Sološnici a Borinke, ktoré boli v uplynulom roku najväčším 
podujatím na svete v tomto druhu orientácie.     

 

Záver 

                               Záverom mi dovoľte, tak ako po minulé roky, z pozície predsedu SZOŠ 
poďakovať všetkým, ktorí v akejkoľvek forme prispeli  k tomu, že dnešná  výročná  správa     
o činnosti  SZOŠ za rok 2021 má aj napriek všetkým ťažkostiam, ktoré sme spoločne prežili, 
nakoniec pozitívny charakter.  

 

V    Bratislave,  28.3.2022                                                             Andrej Patráš 

                                                                                                      predseda SZOŠ 


