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Výročná správa o činnosti Slovenského zväzu orientačných športov za 

rok 2022  

 

Úvod 

                  V roku 2022 organizačné fungovanie nášho zväzu zabezpečovalo Predsedníctvo 
SZOŠ, odvetvové a prierezové komisie. Práca predsedníctva aj komisií prebiehala aj v roku 
2022 s obmedzeniami, ktoré boli spôsobené s naštartovaním procesov po vysporiadaní sa  
s epidémiou COVID – 19  a sťahovaním  sa  do  nových priestorov na  Junáckej ulici č. 6.  
Prevažná časť zasadnutí sa uskutočnila on-line formou. V roku 2022 boli uskutočnené dve 
konferencie SZOŠ. Prvá sa uskutočnila dňa 22.5.2022 a prebehla on-line formou. Jej hlavnou 
náplňou bolo schválenie výročnej správy SZOŠ  za  rok  2021 vrátane účtovnej uzávierky a     
schválenie rozpočtu na rok 2022, zmeny Stanov SZOŠ, disciplinárneho poriadku a smernice 
o hospodárení SZOŠ. Druhá sa uskutočnila dňa 26.11.2022 Banskej Bystrici a jej náplňou boli 
nové voľby do orgánov SZOŠ, konkrétne revíznej komisie SZOŠ. Toto zasadnutie už prebehlo 
prezenčnou formou a na je rokovaní sa diskutovalo aj o aktualizácii pravidiel v orientačnom 
behu SZOŠ. 

 

Zmeny vykonané v zakladajúcom dokumente a iných predpisoch 

                  V priebehu roka 2022 boli vykonané zmeny v stanovách SZOŠ a disciplinárneho 
poriadku SZOŠ, ktoré vyplývali s fungovania Antidopingovej agentúry SR. Bližšia špecifiká-
cia všetkých zmien je zverejnená na stránke webového sídla  SZOŠ v  časti  „zverejňovanie  
údajov“. Čo sa týka iných kľúčových predpisov SZOŠ, bola v sledovanom období schválená 
aj zmena  smernice o  hospodárení  SZOŠ,  ktorej cieľom bolo zosúladenie vekovej štruktúry 
určujúcej výšku členských príspevkov  v súlade so  Zákonom o športe  (vek mládeže podľa 
zákona je 23 rokov). Bližšia špecifikácia a zmeny sú zverejnené na stránke webového sídla 
SZOŠ.  

  

Zmeny v zložení orgánov SZOŠ 

                   Konferencia SZOŠ dňa 26.11.2022 zvolila nové orgány SZOŠ v tomto zložení:  

predseda revíznej komisie:                 Rastislav Oľhava                                                                                                       
podpredseda revíznej komisie:           Barbora Vorlíčková                                                                                               
člen revíznej komisie:                         Eva Trepáčová         
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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 31.12.2022 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 2022 predstavovala sumu 72 376 € 
a bola evidovaná na štátnom  účte SZOŠ. (z minulého roka 2021 sme zo štátnych prostriedkov 
presunuli do roku 2022  aj  sumu 2 827,82 €, ktorú  sme minuli  do 31.3.2022 podľa zmluvy). 
Príjmy  mimo  štátneho rozpočtu  predstavovali  sumu  19 994,76 €.  Celkové  príjmy SZOŠ  
činili  92 370,76 €.  Celkové  výdavky  SZOŠ  činili 93 865,71 €.  Výsledok  hospodárenia  
SZOŠ  predstavoval  k  31.12.2022  stratu vo výške 1 494,95 €  ako rozdiel medzi príjmami 
a výdavkami.   Zostatok  finančných  prostriedkov na  bankových účtoch je však aktívny a 
predstavuje sumu 5 217,52 €  k 31.12.2022.                                                                                                         
P SZOŠ  navrhlo  výsledok  hospodárenia stratu vo výške 1 494,95 € presunúť do 
nasledujúceho účtovného obdobia 2023.     

V priebehu účtovného obdobia 2022 bolo celkove vyplatených viac ako 5 000 € 
nasledovným  právnickým a fyzickým osobám: 

• právnickej osobe Klub OB ATU Košice, Watsonova 4 A, 040 01 Košice, IČO: 
51565153, DIČ: 2120743295, výdavky  sa  týkali  refundácie  hlavne výdavkov na 
mládežníckych členov klubu do 23 rokov a výdavky na centrum talentovanej mládeže,  

• právnickej osobe O-portugal, pt., Rua Dom Alfonso Henriques, No. 136, 2150-168 
Golega, Portugal, Tlf: 965197376,  Cons. Reg. Comercial: Lisboa 510813186,  Nlf: PT 
510813186, výdavky sa  týkali  poplatkov na juniorské MS v orientačnom behu,   ktoré  
sa konali  z  dôvodov vysokých  horúčav a  lesných požiarov v letnom  aj  jesennom 
termíne, 

• fyzickej osobe Milan Mazúr, výdavky sa týkali miezd a bežných vyúčtovaní členov 
SZOŠ. 

 K 31.12.2022 sa uskutočnila aj inventarizácia majetku SZOŠ, ktorá k uvedenému termínu 
eviduje  majetok – zásoby v operatívnej  evidencii  v celkovej  sume 24 117,60 €.  Výkazy 
účtovnej  uzávierky spolu  s  daňovým priznaním  a operatívnou  evidenciu majetku SZOŠ 
k 31.12.2022 sú k dispozícii u generálneho sekretára SZOŠ v listinnej podobe.  

 

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 



 

3 
 

orgány. Tento informačný systém sa stále zdokonaľuje a dopĺňa o ďalšie dôležité  údaje.   
V priebehu sledovaného obdobia sme sa aktívne zapojili aj do pripomienkového konania 
v súvislosti s pripravovanou novelizáciou zákona o športe.   

 

Športové výsledky a zabezpečenie účasti reprezentačných výberov na vrcholných 
svetových podujatiach 

                        V roku 2022 dosiahli najvýraznejšie výsledky naši  reprezentanti v presnej 
orientácii. Na majstrovstvách sveta v Poľsku sa Ján Furucz v disciplíne Pre-O stal majstrom 
sveta a štafeta v zložení Ján Furucz, Šimon Mižúr a Pavol Bukovác si vybojovala bronz. Na 
tých istých MS potom v disciplíne Temp-O  postúpili  do záverečného finále Ján Furucz a 
a Šimon Mižúr kde dosiahli 13. a  25. miesto. Na Majstrovstvách Európy vo Fínsku štafeta  
v zložení Dušan Furucz, Marián Mikluš a Ján Furucz bola na 6. mieste, v disciplíne Temp-O 
skončili vo finále Dušan Furucz na 16. a Ján Furucz na 20. mieste.                                             
Majstrovstvá sveta dospelých v orientačnom behu  v  šprintových  disciplínach sa konali v 
Dánsku, kde sa najvýraznejšie presadila Zuzana Kováčová, ktorá sa prebojovala v disciplíne 
KO až do semifinále, kde bola klasifikovaná na 16.mieste a postup do finále si zopakovala aj 
v klasickom šprinte, kde obsadila 36. miesto.                                                                                 
Ďalšími vrcholnými podujatiami boli akademické majstrovstvá sveta v lyžiarskom a orientač-
nom behu. Na lyžiarskych MS sme mali zastúpenie Danom Pompurom a Adamom Jonášom, 
ktorí na tomto podujatí v Českej republike získavali hlavne skúsenosti. Akademické MS v OB 
vo Švajčiarsku však boli veľmi úspešné hlavne vynikajúcim výsledkom Terezy Šmelíkovej, 
študujúcou v zahraničí, ktorá na strednej trati skončila na 8. a na klasickej trati na 15. mieste. 
Štafeta žien v zložení Tamara Miklušová, Ľuboslava Weissová a Tereza Šmelíková skončila 
na 9. mieste a mužská  štafeta v zložení Adam Jonáš, Daniel Pompura a Jakub Chupek si 
dobehla pre pekné 12. miesto. Šprintová štafeta v zložení Tamara Miklušová, Martin Roháč, 
Daniel Pompura a Tereza Šmelíková pridali ešte 15. miesto.                                                                    
Juniorské majstrovstvá sveta v OB v Portugalsku sa vlastne konali na dvakrát. Mali sme tu 
zastúpenie hlavne mladými pretekármi, ktorí ešte vekom nepatria do juniorského veku. Ich                       
vystúpenia sú však prísľubom do ďalšieho obdobia. Najvýraznejší výsledok dosiahla štafeta 
v mestskom šprinte v zložení Tamara Miklušová, Filip Bukovác, Martin Roháč a Zuzana 
Kováčová, ktorá skončila na 10. mieste.                                                                                    
Majstrovstvá Európy v OB dorastu sa konali v Maďarsku a boli pre slovenskú výpravu veľmi 
úspešné. Pričinil sa o to hlavne Filip Jančík, ktorý v kategórii mladších dorastencov dosiahol 
v disciplíne šprint  5. miesto a štafeta v zložení Matej Balogh, Tomáš Syrový a Filip Jančík 
skončila na 6. mieste.                                                                                                                  
V orientačnej cyklistike sme mali na Majstrovstvách Európy v Litve symbolické zastúpenie 
v mužskej kategórii Matejom Mullerom, ktorý sa výraznejšie 
nepresadil.                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Systémová propagácia orientačných športov 

                    Za rozhodujúce  pozitívum pohľadu fungovania zväzu je potrebné považovať 
skutočnosť, že  aj  počas  veľmi ťažkého obdobia zapríčinenej  pandémiou  sme nestratili 
členskú základňu. Orientačné športy sme  propagovali aj viacerými masovými akciami -  
nájdi si ma pomocou mapy,  ako aj pokračovaním aktivít v oblasti školského športu, ktorá 
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stratila podporu zo strany MŠVV a Š SR a zabezpečili sme ju podporou z iných zdrojov. 
Pokračovali sme v budovaní areálov stálych kontrol a darilo sa nám aj rozvíjať svoju činnosť 
v krúžkoch orientačného behu na školách. Pripravili sme niekoľko školských máp, ktoré budú 
slúžiť hlavne k pritiahnutiu začiatočníkov k nášmu športu.       

 

Práca s mládežou         

                        V oblasti práce s mládežou sme pokračovali v podpore našich troch CTM – 
Západ (Bratislava), Stred a Košice, ktoré  sa zamerali na podporu svojich členov na akciách 
podľa schváleného plánu akcií. Môžeme konštatovať, že väčšina účastníkov na vrcholných 
podujatiach mládeže a juniorov v sledovanom období bola z týchto centier.  Nakoľko našou 
najväčšou prioritou je práca s mládežou, väčšia časť rozpočtu je smerovaná do tejto oblasti 
a plánujeme v tom pokračovať. 

 

 Spolupráca s významnými športovými subjektami                                 

                        Spolupráca s  vrcholovými  orgánmi športu pokračovala hlavne so  SOŠV a 
SAUŠ. Zo strany SAUŠ bola v tomto roku podporená účasť našich reprezentantov na oboch 
vrcholných  podujatiach,  na akademických MS v lyžiarskom aj orientačnom behu, za čo  
patrí  veľká  vďaka  našim akademickým klubom v  Košiciach,  Žiline,  Banskej Bystrici a 
Bratislave.   

 

Podpora mapovej tvorby 

                      Mapová komisia aj v tomto roku podporila hlavne tvorbu školských máp. 
V tejto aktivite plánujeme pokračovať s cieľom rozširovať možnosti praktického vzdelávania 
v oblasti nášho športu. 

 

Členská základňa 

                       Môžeme konštatovať, že nám pomaly stúpa počet registrovaných členov zväzu 
a v rámci nich hlavne členstvo v mládežníckych kategóriách. Covid výrazne ovplyvnil nálady 
v spoločnosti a e predpoklad, že môže krátkodobo dôjsť k miernemu poklesu. Na túto 
skutočnosť sa snažíme reagovať rôznymi rozvojovými aktivitami v oblasti školstva a hlavne 
mládeže.  
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Rozvoj súťaží   

                       Podarilo sa nám zabezpečiť súťaže na všetkých úrovniach. Dôraz bol kladený 
hlavne na rankingové a oblastné súťaže – Západ , Stred a Východ, ktoré by mali aj 
v budúcnosti pritiahnuť nových adeptov pre tento krásny šport..       

Záver 

                       Záverom mi dovoľte z pozície predsedu SZOŠ poďakovať všetkým, ktorí            
v akejkoľvek forme prispeli  k tomu, že dnešné vyhodnotenie činnosti  SZOŠ za rok 2022    
má pozitívny charakter a môžeme konštatovať, že bol v rámci možností úspešný.  

 

V    Bratislave,  23.2.2023                                                             Andrej Patráš 

                                                                                                       predseda SZOŠ 


