Zápisnica z riadnej volebnej konferencie SZOŠ, konanej 19. 9. 2021 v Banskej
Bystrici na strednej odbornej škole Pod Bánošom 80
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Otvorenie
Schválenie programu a voľba pracovného predsedníctva
Správa o činnosti revíznej komisie SZOŠ
Predstavenie kandidátov do orgánov SZOŠ
Voľby do orgánov zväzu
Hlavné úlohy SZOŠ na r. 2022 a Stratégia rozvoja SZOŠ
Kalendár pretekov 2022, organizácia pretekov v období covidu
Diskusia
Záver

Bod 1: Otvorenie
Delegátov privítal predseda SZOŠ Andrej Patráš.

Bod 2: Schválenie programu a voľba pracovného predsedníctva
Informáciu o účasti predniesol Milan Mazúr. Pozvaných bolo 33 delegátov, prítomných pri
začiatku rokovania bolo 18, konferencia je uznášaniaschopná.
Martin Václavík predniesol návrh programu, k návrhu neboli pripomienky a konferencia ho
schválila.
Ďalej predniesol návrh na zloženie pracovného predsedníctva – Martin Václavík
(predsedajúci), zapisovateľ – Juraj Nemec, overovateľ zápisnice – Judita Sádecká, skrutátori Medard Féder a Július Porubský. Konferencia tieto návrhy schválila počtom 18 hlasov. Ďalej
konferencia schválila účasť hosťa – Valér Franko, tiež počtom 18 hlasov.

Bod 3: Správa o činnosti revíznej komisie SZOŠ
Správu predniesol hlavný kontrolór zväzu Juraj Nemec. Správa bola predložená písomne,
konštatuje, že v priebehu hodnoteného obdobia neboli zistené žiadne problémy. Konferencia
schválila správu 18 hlasmi.

Bod 4:

Predstavenie kandidátov do orgánov SZOŠ

Kandidátov na jednotlivé funkcie, ktoré sú predmetom volieb a ich súhlasy s prípadným
pôsobením vo funkcii uviedol a doložil Milan Mazúr. Plénum doplnilo jedného kandidáta –
Zdenko Roháč, funkcia podpredseda komisie rozhodcov.
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Konferencia zvolila trojčlennú volebnú komisiu – Jaroslav Kollár, Július Porubský a Medard
Féder (18 hlasov za). Komisia si zvolila za predsedu Jaroslava Kollára. Pred zahájením volieb
sa počet prítomných s právom hlasovať zvýšil na 20.

Bod 5: Voľby do orgánov zväzu
Predseda SZOŠ: Andrej Patráš (19 hlasov za, jeden sa zdržal)
Podpredseda SZOŠ: Radoslav Jonáš (19 hlasov za, jeden sa zdržal)
Členovia predsedníctva SZOŠ:

Martin Václavík (19 hlasov za, jeden sa zdržal)
Judita Sádecká (19 hlasov za, jeden sa zdržal)
Ladislav Pompura (19 hlasov za, jeden sa zdržal)

Predseda disciplinárnej komisie: Dušan Hrnčiar (20 hlasov za)
Podpredseda disciplinárnej komisie: Erika Nemcová (20 hlasov za)
Člen disciplinárnej komisie: Katarína Schenková (20 hlasov za)
Predseda komisie rozhodcov: Martin Václavík (19 hlasov za, jeden sa zdržal)
Podpredseda komisie rozhodcov: Zdenko Roháč (19 hlasov za, jeden sa zdržal)
Člen komisie rozhodcov: Marián Kazík (20 hlasov za)
Predseda sekcie OB: Radoslav Jonáš (19 hlasov za, jeden sa zdržal)
Predseda sekcie OC: Katarína Müller Papugová (20 hlasov za)
Predseda sekcie LOB: Valér Franko (20 hlasov za)
Predseda sekcie presnej orientácie: Ján Furucz (20 hlasov za)
Na záver volieb novozvolený podpredseda zväzu poďakoval všetkým, ktorí prejavili súhlas
s kandidatúrou a ochotu pracovať v orgánoch zväzu.

Bod 6: Hlavné úlohy SZOŠ na r. 2022 a Stratégia rozvoja SZOŠ
Bod rokovania uviedol Andrej Patráš. Hlavným zameraním zväzu na najbližšie obdobie je
zvyšovanie členskej základne, výkonnostnej úrovne a stabilizácia personálneho zabezpečenia.
Vzhľadom k tomu, že sa podarilo vytvoriť Stratégiu rozvoja, nebude už zväz definovať
hlavné úlohy na každý rok, ale spracovávať Akčný plán, ktorý bude každoročne aktualizovať
Stratégiu.
Radoslav Jonáš doplnil ďalšie informácie ohľadom Stratégie rozvoja SZOŠ. Uviedol príklady
aktivít, ktoré pozitívne prispievajú k zviditeľňovaniu orientačných športov a rozvoju členskej
základne, ako aj komentoval výsledky práce Komisie rozvoja.
Andrej Patráš komentoval účasť SZOŠ na Olympijskom festivale a spomenul, že je potrebné
ešte lepšie spracovať navigáciu, ktorá pomôže novým záujemcom začať s naším športom
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(navigácia „Ako začať?“). Tiež spomenul projekt areálov stálych kontrol a možnosti jeho
financovania zo štátnych prostriedkov.
Martin Václavík sa vyjadril k oblasti orientačných športov na školách. Systém školských
športových súťaží prechádza zásadnými zmenami (centrálne slovenské finále sa organizuje už
len pre 6 športov). Okresné a krajské kolá sa formálne môžu organizovať, ale reálne nie je
možné predpokladať, že sa systémovo uskutočnia súťaže v OB na tejto úrovni. Spomenul aj
vynikajúce výsledky na MS škôl v OB v Srbsku tento september. Kompetencie SAŠŠ by sa
mali presunúť na NŠC. Spomenul tiež oblasť vzdelávania učiteľov základných škôl
a pozitívny príklad v Martine (ZŠ Hurbanova), kde sa okrem iného aj podarilo zaradiť 10 detí
do športovej triedy.
Judita Sádecká pripomenula projekt „Pohybom si ma nájdi“, ktorý sa rozbehol sa vo
viacerých miestach (Košice, Spišská Nová Ves, Martin). Prebehla stručná diskusia.

Bod 7:

Kalendár pretekov 2022, organizácia pretekov v období covidu

Bod uviedol Andrej Patráš. Ani v tomto roku sa z rôznych dôvodov nepodarilo finalizovať
kalendár včas. Podarilo sa doladiť prihlasovací systém, ktorý funguje a definuje termíny, kedy
by sa preteky mali konať.
Predpokladaný kalendár súťaží na rok 2022 prezentoval Radoslav Jonáš. Momentálne sú
predbežne obsadené tri víkendy. K návrhu kalendára prebehla krátka diskusia. Karst cup je
plánovaný na 29. - 31. 7. 2022. V rámci diskusie Martin Václavík informoval, že ich oddiel
nebude organizovať MSR v NOB v roku 2021, vzhľadom k problémovej pandemickej
situácii. Radoslav Jonáš navrhol možnosť pomoci malým klubom, ktoré by mali záujem
organizovať preteky.

Bod 8: Diskusia
Jozef Pollák – detské trate na pretekoch, navrhol zvážiť koncepciu kategórií pre deti do 10
rokov (hlavne deti s „doprovodom“). Krátka trať na zhromaždisku ako alternatíva. Iná
alternatíva sú stužkové trate. Možno nie je vhodné vyhlasovať v tejto kategórii poradie, ale
odmeniť všetkých štartujúcich.
Jozef Pollák – problém zmeny štartovného času v prípade, kedy meškanie bolo spôsobené
pretekárom. Toto nie je povolené, ale v tomto roku sa stalo viacej razy. Projekt „Pohybom si
ma nájdi“ – očakával sa možno niečo väčší ohlas verejnosti, ale aj tak považuje aktivitu za
prospešnú – získané skúsenosti je potrebné využiť na jej skvalitnenie. V každom prípade je
potrebné v projekte pokračovať a rozšíriť miesta jeho realizácie. Propagácia cez Facebook sa
ukazuje ako efektívna. Informoval, že Klub OB ATU KE realizoval vzdelávanie budúcich
učiteľov na Prešovskej univerzite. Spoločné majstrovstvá s inými krajinami – je potrebné
zvážiť efektivitu takejto akcie, najmä ak sa takéto preteky konajú v zahraničí (nízka účasť
slovenských pretekárov, vysoké relatívne náklady).
K poslednému bodu reagoval Radoslav Jonáš. Skúsenosti Sandbergu sú pomerne dobré.
Chápe problém ekonomiky, ale pri tomto type akcie musí byť určitá miera reciprocity.
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Elena Belicová – bolo by dobré zintenzívniť školiace aktivity zväzu, nájsť nové motivácie pre
športových odborníkov. Prebehla krátka diskusia – na ostatné školenie mapárov sa prihlásil
veľmi malý počet záujemcov (v čase, kedy už obmedzenia dané COVIDom, boli zrušené).
Judita Sádecká – preteky Likavka, zatiaľ žiadne informácie. Akú mieru kontroly má SZOŠ
ohľadom tejto akcie? Aké sú nástroje riešenia obdobného problému všeobecne? Prebehla
krátka diskusia.
Andrej Patráš – otvoril otázku trénerov reprezentačných výberov a perspektívne trénerov pre
oblasti. V súčasnosti nemá zväz profesionálneho alebo poloprofesionálneho trénera. Reagoval
Milan Mazúr, ktorý upozornil na skutočnosť, že platený tréner bude musieť mať kvalifikáciu.
Radoslav Jonáš a ďalší podporili myšlienku profesionalizácie (pokiaľ budú zdroje). Prebehla
krátka diskusia k možnostiam implementácie, ako aj ku skúsenostiam z fungovania
trénerského zabezpečenia v súčasnom období.
Vzhľadom k tomu, že nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, konferencia diskusiu ukončila.

Bod 9: Záver
Rokovanie konferencie uzavrel novozvolený predseda Andrej Patráš. Poďakoval všetkým za
aktívnu účasť a za prácu vo zväze.

Zapísal: Juraj Nemec, v.r.

Overil: Judita Sádecká, v.r.

Predsedajúci: Martin Václavík, v.r.
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