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Zápisnica z  konferencie SZOŠ, konanej 22. 5. 2022: on-line konferencia 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

Program: 

1)     Otvorenie 
2)     Schválenie programu a voľba pracovného predsedníctva 
3)     Výročná správa SZOŠ za rok 2021 
4)     Schválenie rozpočtu SZOŠ na r. 2022 
5)     Správa kontrolóra SZOŠ za rok 2021 
6)     Návrh zmien disciplinárneho poriadku a Stanov SZOŠ 
7)     Návrh zmien smernice o hospodárení 
8)     Návrh zmien prestupového poriadku 
9)     Diskusia 
10) Záver 
 

Bod 1: Otvorenie 

Delegátov privítal predseda SZOŠ Andrej Patráš. Zároveň objasnil delegátom technické 
aspekty rokovania. 

 

Bod 2: Schválenie programu a voľba pracovného predsedníctva  

Informáciu o účasti predniesol Milan Mazúr. Pozvaných bolo 33 delegátov, prítomných pri 
začiatku rokovania bolo 19, konferencia je uznášniaschopná.  

Martin Václavík predniesol návrh programu, k návrhu neboli pripomienky a konferencia ho 
schválila počtom 19 hlasov.  

Ďalej predniesol návrh na zloženie pracovného predsedníctva – Martin Václavík 
(predsedajúci), zapisovateľ – Juraj Nemec st, overovateľ zápisnice – Ladislav Pompura, 
skrutátor – Milan Mazúr. Konferencia tieto návrhy schválila počtom 19 hlasov.  

 

Bod 3:  Výročná správa SZOŠ za rok 2021         

Správu, ktorá bola v termíne predložená písomne, predniesol predseda SZOŠ Andrej Patráš. 
Zdôraznil, že napriek dopadom pandémie COVID-19 sa podarilo pomerne úspešne plniť 
plánované úlohy a ciele. Poďakoval Jurajovi Nemcovi ml. za prácu na rozvoji IS SZOŠ. 
V orgánoch SOŠV pôsobia dvaja zástupcovia – Andrej Patráš a Ján Mižúr. Problémy sú 
v spolupráci s NŠC, na druhej strane sa podarilo rozbehnúť spoluprácu s Duklou Banská 
Bystrica. Výborné výsledky dosiahli reprezentanti na MS juniorov, ME dorastu a hlavne na 
školských MS. Darilo sa aj propagovať orientačné športy pre širokú verejnosť. Členská 
základňa pomaly rastie, čo je v období COVID-u potrebné považovať za pozitívny trend. 
Väčšinu plánovaných súťaží v roku 2021 sa podarilo zorganizovať. Začali fungovať dve nové 
komisie  SZOŠ - Komisia rozvoja a Projektová komisia. 
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Ján Mižúr doplnil informáciu o hospodárení SZOŠ, ktorá je súčasťou správy. Daňové 
priznanie bolo podané v termíne a účtovná závierka zverejnená v registri. Zväz vykázal 
účtovnú stratu vo výške 10773,90 EUR, ktorú presúva do hospodárenia v roku 2022. 

Konferencia schválila správu počtom 20 hlasov (počet prítomných delegátov sa zvýšil na 20). 

 

Bod 4:     Schválenie rozpočtu SZOŠ na r. 2022 

Návrh rozpočtu, ktorý bol v termíne predložený písomne, uviedol Andrej Patráš. Pripomenul, 
že zväz musí použiť príspevok uznanému športu zo štátneho rozpočtu (plán 68 813 EUR) 
v súlade s pravidlami Zákona o športe. Komentoval hlavné výdavkové položky. 

Informáciu doplnil Ján Mižúr. Pripomenul, že vzhľadom k pandémii sú niektoré výdavkové 
položky priamo určené stavom v minulosti. Vzhľadom k tomu, že v roku 2022 sa už 
predpokladá uskutočnenie všetkých IOF súťaží, rozpočet nemôže plne pokryť požiadavky 
všetkých reprezentačných výberov. Poďakoval predsedovi zväzu za sponzorské vybavenie 
novej kancelárie SZOŠ v Dome športu. Uviedol, že v rámci spolupráce so SAUŠ sa podarilo 
vyslať reprezentantov na AMS v lyžiarskom OB a je schválená nominácia na AMS v OB. 

Martin Václavík sa opýtal, či výška príspevku uznanému športu sa vypočítava aj podľa počtu 
registrovaných členov do 23 rokov. Ján Mižúr potvrdil, že áno a tiež potvrdil, že by náš nárast 
členskej základne mládeže mal mať pozitívny dopad na financovanie.  

Konferencia schválila správu počtom 20 hlasov (počet prítomných delegátov sa zvýšil na 20). 

 

Bod 5:    Správa kontrolóra SZOŠ za rok 2021 

Správu, ktorá bola v termíne predložená písomne, predniesol kontrolór zväzu Juraj Nemec. 
Správa konštatuje, že v priebehu hodnoteného obdobia neboli zistené žiadne problémy.  

Konferencia schválila správu počtom 20 hlasov. 

 

Bod 6:  Návrh zmien disciplinárneho poriadku a Stanov SZOŠ 

Návrh, ktorý bol v termíne predložený písomne, uviedol Martin Václavík. Zmeny reagujú na 
nové antidopingové povinnosti, určené zákonom (zriadenie Slovenskej antidopingovej 
agentúry). 

Konferencia schválila návrh zmien počtom 20 hlasov. 

 

Bod 7: Návrh zmien smernice o hospodárení 

Návrh, ktorý bol v termíne predložený písomne, uviedol Milan Mazúr. Cieľom zmien je 
hlavne zosúladenie vekovej štruktúry určujúcej výšku členských príspevkov v súlade so 
znením Zákona o športe (vek mládeže podľa zákona je do 23 rokov), čo následne zdôraznil aj 
Andrej Patráš. Nové pravidlá neovplyvnia výšku členských príspevkov na rok 2022, uplatnia 
sa len prospektívne. 
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Konferencia schválila návrh zmien počtom 20 hlasov. 

 

Bod 8: Návrh zmien prestupového poriadku 

Návrh, ktorý bol v termíne predložený písomne, uviedol Radoslav Jonáš. Navrhuje sa doplniť 
nový článok 20, ktorý reguluje mimoriadne hosťovanie v štafetách. Juraj Nemec st. požiadal 
doplniť, že toto ustanovenie sa dotýka len súťaží v orientačnom behu. Jozef Pollák 
pripomenul potenciálne realizačné problémy („umelé“ kombinácie zloženia štafiet). 
Odporučil doplniť, že v štafete môže hosťovať len jeden pretekár z iného oddielu a môže v nej 
štartovať len ten zahraničný pretekár, ktorý absolvoval minimálne tri štarty v súťažiach SZOŠ 
v danom roku. Tiež dal na zváženie termín 25 dní. Požiadal aj o vysvetlenie termínu 
„spoločne“. Odporučil upraviť aj záverečné ustanovenia článku 20. Na pripomienky reagoval 
Radoslav Jonáš. 

Juraj Nemec odporučil stiahnuť tento bod z rokovania (nehlasovať). Peter Vandlíček navrhol 
iný mechanizmus – založený na automatickom rozhodovaní. Reagoval Radoslav Jonáš. 
Vyjadril sa aj Andrej Patráš, požaduje jasnejšie definovanie, čo je povolené. Radoslav Jonáš 
súhlasil s odložením hlasovania na jesennú konferenciu, čo podporil aj Andrej Patráš. 
Radoslav Jonáš zriadi pracovnú komisiu na doladenie materiálu. Ján Mižúr reagoval na návrh 
ohľadom štartu zahraničných pretekárov – uviedol príklad z Maďarska. Peter Krnáč namietol 
nesystémovosť rozhodovania Sekcie OB (v inej veci – kvalifikácia rozhodcov). Jozef Pollák 
ešte reagoval na otázku štartu zahraničných pretekárov. Reagovali aj Ladislav Pompura 
a Jaroslav Kollár. 

Konferencia o návrhoch zmien prestupového poriadku nehlasovala a presunula tento bod na 
rokovanie nasledujúcej konferencie SZOŠ – 20 hlasov. 

  

Bod 9:  Diskusia 

Ján Mižúr – vyjadril sa k problémom fungovania malého športového zväzu, kompromisy 
a vzájomné rešpektovanie sú nevyhnutné. 

Radoslav Jonáš reagoval na pripomienku Petra Krnáča a vysvetlil situáciu a postupy 
rozhodovania. 

Judita Sádecká pozvala na webinár k problematike grantových možností. 

Vzhľadom k tomu, že sa do diskusie nikto ďalší neprihlásil, konferencia diskusiu ukončila (20 
hlasov). 

 

Bod 10: Záver 

Rokovanie konferencie uzavrel predseda SZOŠ Andrej Patráš. Poďakoval všetkým za aktívnu 
účasť a za prácu vo zväze. Poprosil o konštruktívny prístup k riešeniu prípadných problémov 
fungovania zväzu. 

 

Zapísal:  Juraj Nemec st., v.r.     Overil:  Ladislav Pompura, v.r. 


