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Zápisnica č. 3/2022 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 7. 9. 2022: „on-line“ zasadnutie 
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Prítomní: Zasadnutie P SZOŠ sa uskutočnilo on-line formou. Prítomní boli Andrej Patráš,  
Radoslav Jonáš, Judita Sádecká, Martin Václavík, Ladislav Pompura, ďalej 
Milan Mazúr - generálny sekretár SZOŠ  

Program:  

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o hospodárení SZOŠ 
3. Informácia o aktuálnom stave projektu stálych kontrol  
4. Konferencia SZOŠ a sprievodné podujatia: 

• Voľba Predsedu revíznej komisie SZOŠ 
• Komisia mládeže 
• Komisia vrcholového športu 

5. OB na školách  
6. Stav trénerských a rozhodcovských licencii 
7. Aktuálny stav kalendárov pre rok 2023, LOB, OC, OB a zmeny v kalendári 2022 
8. Spolupráca s VŠC Dukla 
9. Pozícia generálneho sekretára 
10. Jesenný seminár 

• Nove pravidlá OB 
• MK SZOS - školenie o  nových spôsoboch terénnych a kancelárskych 

prác pri spracovaní máp pre OB 
11. Dodatočné schválenie - zadokumentovanie  nominácii vykonaných perolamom  
12. Rôzne 

• Skenované metodické materiály od K. Lamiovej  
 

1. Kontrola plnenia uznesení  

 

   uzn. 12/01/21 P SZOŠ ukladá zapracovať nové skutočnosti do disciplinárneho poriadku 
a predložiť nové znenie na rokovanie P-SZOŠ. 

               

Zodp.: M. Václavík a D. Hrnčiar   Termín: 31. 3. 2021 

Stav: splnené 

 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

Informáciu o hospodárení predniesol M. Mazúr. Podkladový materiál bol zaslaný pred 
zasadnutím predsedníctva. Žiadosť o príspevku uznanému športu na rok 2023 treba podať do 
30.9.2022. V diskusii k tomu bodu neboli zásadnejšie pripomienky. 

   uzn. 1/03/22 P SZOŠ súhlasí s refundáciou nákladov zo štátneho účtu na bežný účet v hodnote 
1334,70 eur za prenájom kancelárie v mesiacoch február, marec, apríl. 

               

Zodp.: M. Mazúr, J. Mižúr   Termín: 30. 9. 2022 

Hlasovanie: 5 hlasov za 

 

3. Informácia o aktuálnom stave projektu stálych kontrol  

Informoval R. Jonáš. Žiadosť na Fond pre podporu športu podaná. Je potrebné pokračovať 
v oboznamovaní štátnych funkcionárov s projektom – napríklad nový štátny tajomník, predseda 
SOŠV, dohodnúť s nimi stretnutia na úrovni vedenia SZOŠ.   
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4. Konferencia SZOŠ a sprievodné podujatia: 

Konferencia SZOŠ a sprievodné podujatia (Komisia mládeže a Komisia vrcholového športu) sa 
navrhuje uskutočniť  26. 11. 2022. Na konferencii sa bude voliť Predseda a členovia revíznej 
komisie SZOŠ. 

 

5. OB na školách  

Informoval A. Patráš. Je šanca, že by sme sa mohli dostať naspäť do kategórie A. Všetko sa ale 
môže meniť v súvislosti so zmenami na ministerstve. Stretol sa aj s p. Kučerom - možnosť 
našich licencovaných trénerov poslať na štátne školenie pod názvom Tréneri na školách. 
Reagovala J. Sádecká (tento systém je s náročnými  podmienkami. Musí sa odučiť patričné 
množstvo hodín so striktnými  termínmi  na školách). 

 

6. Stav trénerských a rozhodcovských licencii 

Informoval M. Václavík.  Rozhodcovské licencie boli naposledy aktualizované v júni 2021. 
Priznanie akéhokoľvek stupňa  rozhodcovskej triedy sa môže riešiť aj individuálne, ale 
iniciatívu musí vyvinúť tá osoba ktorá o to žiada.  

Pri trénerských licenciách je situácia trochu zložitejšia. Máme tu skupinu  členov, ktorí majú 
absolvované všeobecné vzdelávanie trénerov na UMB BB, ale nemáme dotiahnutú tú časť 
špeciálneho vzdelávania. Materiály pre dokončenie vzdelávania sú pripravené, trénerské 
licencie sa doriešia do zasadnutí jednotlivých komisií. 

 

7. Aktuálny stav kalendárov pre rok 2023, LOB, OC, OB a zmeny v kalendári 2022 

R. Jonáš informoval o aktuálnom stave kalendára pretekov na rok 2023 v OB a o zmenách 
v kalendári OB 2022. LOB a OC kalendár ešte nemajú. 

   

8. Spolupráca s VŠC Dukla 

Zväz má podpísanú zmluvu o spolupráci s VŠC Dukla BB.  Je aj spracovaný zoznam 
reprezentantov, ktorí by mohli využívať služby VŠC Dukla BB. Momentálne sa rieši spôsob ako 
využívať túto zmluvu. 

 

9. Pozícia generálneho sekretára 

Milan Mazúr sa vyjadril, že chce ukončiť svoju činnosť vo funkcii generálneho sekretára k 31. 
12. 2022. Predbežná dohoda je taká, že najbližšie 2 mesiace sa bude hľadať nový GS a potom 
bude prebiehať jeho zaškolenie až do času volebnej konferencie, kedy M. Mazúr ukončí svoju 
činnosť. 

 

10. Jesenný seminár 

R. Jonáš informoval, že sekcia OB vypracovala nove pravidla OB. Tieto pravidlá boli poslané 
klubom na vyjadrenie. Do teraz prišlo cca 80 pripomienok. Následne sekcia všetky pripomienky 
vyhodnotí  a relevantne pripomienky zapracuje do nových pravidiel.    
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Tiež informoval, že školenie o  nových spôsoboch terénnych a kancelárskych prac pri 
spracovaní máp pre OB sa zrealizovalo online. 

Jesenný seminár by mal reagovať na zmeny pravidiel a obsahovať aj školenie o terénnych 
prácach pri mapovaní. Plánovaný termín v prvej polovici novembra 2022. Garanti R. Jonáš a D. 
Furucz.   

   uzn. 1/03/22 Zorganizovať seminár organizátorov pretekov OB so zameraním na diskusiu 
o nových pravidlách v OB a na terénne práce pri mapovaní.  

               

Zodp.: R. Jonáš a D. Furucz   Termín: november 2022 

Hlasovanie: 5 hlasov za 

 

11. Dodatočné schválenie - zadokumentovanie  nominácii vykonaných perolamom 

1. Majstrovstvá sveta 2022 v OB, Dánsko, 26.-30.6.2022 (WOC 2022): 
M21  

• Tomáš Mušinský  
• Medard Féder, 
• Pavol Bukovác 

W21 
• Zuzana Kováčová,  
• Ľuboslava Weissová,  
• Tamara Miklušová 

Vedúci: Peter Mižúr 
 
2. Majstrovstvá sveta juniorov 2022 v OB, Portugalsko, 11.-16.7.2022 (JWOC 2022): 
M 20 

• Martin Roháč 
• Filip Bukovác  
• Tomáš Kasza  
• Martin Knor  

 
W 20 

• Tamara Miklušová  
• Ľuboslava Weissová  
• Viktória Kostercová  
• Zuzana Kováčová 

 
Vedúci: Dušan Sláma 
Asistent: Karol Hierweg 
 
3. Majstrovstvá Európy dorastu 2022 v OB, Maďarsko, 01.-04.07.2022 (EYOC 2022): 
W-16 

• Tereza Kendrová  
• Nina Jurčíková 

 
M-16 

• Filip Jančík  
• Tomáš Syrový  
• Matej Balogh  
• Michal Dolný 
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W-18 

• Simona Mihaličová  
• Rebecca Herna  
• Ema Michačová  
• Kamila Pompurová 

 
M-18 
  

• Marek Dolný  
• Adam Trepáč  
• Filip Bukovác  
• Tomáš Kasza 

 
Vedúci: David Franko 
Asistent: Igor Patráš, Dušan Sláma 
 
4. Majstrovstvá Európy 2022 v OB, Estónsko, 02.- 07.8.2022 (EOC 2022) s jednotlivými 

príspevkami: 
M21  

• Michal Krajčík           400 € 
• Jakub Chupek          300 € 
• Daniel Pompura       250 € 
• Adam Jonáš             250 € 
• Medard Féder          250 € 

  
W21 

• Rebecca Herna       250 € 
• Kristína Krajčíková  200 € 

 
Vedúci: Dušan Sláma 
 
5. 3. kolo Svetového pohára v OB, Švajčiarsko, 01.- 03.10.2022 (WOC 2022): 
M21  

• Michal Krajčík            
• Jakub Chupek           
• Daniel Pompura        
• Adam Jonáš              

 W21 
• Kristína Krajčíková  
• Tereza Šmelíková 

  
Vedúci: Michal Krajčík 
Všetci pretekári idú na vlastné náklady ako tréningový príprava na WOC 2023 
 
6. Majstrovstvá Sveta 2022 v presnej orientácii Poľsko, 18.- 24.7. 2022 (WTOC 2022): 
 

• Ján Furucz 
• Jonatán Furucz 
• Šimon Mižúr 
• Pavol Bukovác 
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Vedúci: Ján Furucz 
Podmienečná nominácia : 

• Marian Mikluš, 
• Tamara Miklušová 
• Tereza Miklušová 

  

uzn. 2/03/22  P SZOŠ schvaľuje predložené nominácie. 
 
Hlasovanie: 5 hlasov za 
 

12. Rôzne 

Diskutovalo sa na tému ako zvýšiť členskú základňu a ako je možne peniaze zo SR 
efektívnejšie využívať na rozvoj členskej základne. R. Jonáš - cesta je mať trénera OB pre 
mládež plateného niekde na škole alebo niekde inde. Ako klub sme začali s ďalšou aktivitou na 
ďalšej škole. Je potrebné preveriť, použitie štátneho príspevku na činnosť trénera – čo nám 
zákon umožňuje a čo nie. Po analýze vytvárať legislatívny tlak pri tvorbe zákona o športe. Cieľ 
- dosiahnuť financovanie trénerov mládeže zo štátnych financií. Ďalej by bolo vhodné zistiť ako 
v iných zväzoch využívajú financie zo štátu určené pre mládež do 23 rokov. A. Patráš sa podujal 
zistiť v menších športových zväzoch ako uplatňujú časť štátnej dotácie venovanej športovcovom 
do 23 rokov.  

M. Mazúr podal informáciu o skenovaných školiacich materiálov pre trénerov, ktoré nám 
vyrobila K. Lamiová (Telesná príprava v orientačnom behu: Juraj Nagy), Tréning fyzické 
kondice v orientačním běhu: A. Gjeset, E. Johansen, preložili Karel Daňek a Ján Kaplan) 

Predsedníctvo SZOŠ vyjadruje poďakovanie za túto prácu. Uvedené materiály budú k dispozícii 
na web stránke SZOŠ. 

Predsedníctvo prerokovalo žiadosť Juraja Šmelíka o kompenzácie nákladov za 3. kolo SP v OB 
(Švajčiarsko) pre Terezu Šmelíkovú. Predsedníctvo zaujalo postoj, že pre podporu 
reprezentantov treba riešiť proporcionálne a motivačne pre všetkých reprezentantov. M. Mazúr 
a A. Patráš prerokujú žiadosť a jej súvislosti s vedúcim reprezentácie v OB. 

V situácii s účasťou na pokračovaní JWOC  2022 v lesných disciplínach (nemohli sa uskutočniť 
kvôli opatrenia proti požiarom v Portugalsku) M. Mazúr zisťuje záujem o účasti našich 
reprezentantov na tomto podujatí. Predpokladá sa, že si záujemci budú hradiť toto podujatia, 
pretože konto juniorskej a dospelej reprezentácie je minuté. Schvaľovanie účasti pretekárov na  
pokračovaní JWOC 2022 sa bude riešiť perolamom s návrhom financovania.   

M. Mazúr tiež preverí, či reprezentácie OC  a PO budú ešte do konca roka ešte nejaké financie 
čerpať.  

P SZOŠ berie na vedomie  zvýšenie minimálnej výšky stravného lístka pre generálneho 
sekretára na sumu 4,80 €. 

 

Zapísal: Milan Mazúr                                                            Limbach, 7. 9. 2022 

 

Meno, priezvisko a podpis predsedajúceho zasadnutiu:  Andrej Patráš, v.r. 
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PREZENČNÁ  LISTINA 

 

Názov akcie: Zasadnutie Predsedníctva SZOŠ 

Miesto:  „on-line“       Dátum: 7. 9. 2022 

 

 

P. Č. 

 

 

MENO A PRIEZVISKO 

 

BYDLISKO (KLUB) 

 

PODPIS 

 

1.  Andrej Patráš Banská Bystrica Prítomný on-line 

2.  Radoslav Jonáš  Bratislava Prítomný on-line 

3.  Martin Václavík Martin Prítomný on-line 

4.  Judita Sádecká  Košice  Prítomný on-line 

5.  Ladislav Pompura Banská Bystrica  Prítomný on-line 

6.  Milan Mazúr Limbach Prítomný on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 


