Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava

Zápisnica č. 4/2022
zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 25. 10. 2022: „on-line“ zasadnutie

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 a Juraj Nemec, kontrolór zväzu

Program:
1. Kontrola plnenia uznesení
2. Informácia o hospodárení SZOŠ
• Zverejnenie v Obchodnom vestníku využitie vyzbieraných financií za rok
2021
3. Konferencia SZOŠ a sprievodné podujatia:
• Voľba Predsedu revíznej komisie SZOŠ
• Komisia mládeže
• Komisia vrcholového športu
4. Aktualizácia kompetencii členov P SZOŠ
5. Návrh na využitie príjmov z odvodu národných pretekov
6. Dodatočné schválenie – zadokumentovanie nominácii vykonaných perolamom v
dobe od 8.9.do 25.10.2022
7. Rôzne
1.

Kontrola plnenia uznesení

uzn. 02/03/22

Zorganizovať seminár organizátorov pretekov OB so zameraním na diskusiu
o nových pravidlách v OB a na terénne práce pri mapovaní.

Zodp.: R. Jonáš, D. Furucz

Termín: november 2022

Stav: v plnení
2.

Informácia o hospodárení SZOŠ

Informáciu o hospodárení predniesol M. Mazúr. Podkladový materiál bol zaslaný pred
zasadnutím predsedníctva. Posledný transfer príspevku uznanému športu je už na účte SZOŠ.
Oddiel RBK nevie zúčtovať príspevok pre mládež do 23 rokov. Navrhol, aby čiastka 100 EUR
bola presunutá oddielu s najvyšším počtom mládežníckych členov – SPE.
uzn. 01/04/22

P SZOŠ schvaľuje presun príspevku na mládež do 23 rokov vo výške 100 EUR od
oddielu RBK do oddielu SPE.
Hlasovanie: 5 hlasov za

M. Mazúr tiež informoval, že vzhľadom k výške prijatých prostriedkov v rámci 2% dane je
potrebné dať oznam o použití zdrojov do Obchodného vestníka.
uzn. 02/04/22

P SZOŠ ukladá generálnemu sekretárovi zverejniť oznámenie o použití
prostriedkov asignácie dane v Obchodnom vestníku.
Zodp.: M. Mazúr a L. Pompura

Termín: podľa zákonných podmienok

Hlasovanie: 5 hlasov za
A. Patráš sa vyjadril k použitiu odvodu z pretekov. Podľa jeho názoru je tento príjem regulárnou
súčasťou rozpočtu. Tento odvod by mal byť použitý hlavne na rozvoj členskej základne, ale
v roku 2022 je potrebné výnosy odvodu použiť na sanovanie schodku hospodárenia (nižšie ako
plánované príjmy a vyššie náklady). Stav na bežnom účte je v súčasnom období pomerne
problematický, niektoré výdavky nie sú kryté. Pre budúcnosť je možné a potrebné zvážiť, na aké
priority tento príjem použiť.
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R. Jonáš prezentoval svoj pohľad, ktorý uviedol ako úplne odlišný. Opýtal sa, či vieme členskej
základni povedať, za akým účelom bol príjem z odvodu použitý. To dnes presne nevieme
povedať, pretože ak nie sú peniaze na niečo vopred presne určené, tak to môže byť realizované
na výdavky na repre, na administráciu zväzu alebo na školské mapy, podľa toho ako sa kto na to
pozrie, čo nie je správne. Zároveň ale uviedol, že jeho návrh, ktorý predložil písomne, je
perspektívneho charakteru, nevzťahuje sa na rok 2022. Navrhuje, aby 75 % príjmu z odvodu bolo
v roku 2023 použité na rozvoj členskej základne. Pripomenul tiež, že avizované príspevky
jednotlivým odvetviam orientačných športov neboli realizované, čo nám môže členská základňa/
kluby vyčítať, s tým, že nedodržiavame pravidlá schválené na konferencii SZOŠ. Upozornil tiež,
že v roku 2021 neboli všetky prostriedky odvodu vybrané (MSR long, presná orientácia).
M. Mazúr akceptoval, že v roku 2021 sa pri výbere odvodu vyskytli implementačné nedostatky.
Navrhuje, aby sa pre tento príjem vytvoril špeciálny podúčet, kde bude jasne vidieť príjmy a ich
použitie. Z odvodu by sa mali hradiť náklady na medaily.
R. Jonáš pripomenul, že pri schvaľovaní odvodu sa jasne argumentovalo, že tento príjem bude
použitý na rozvoj a s touto argumentáciou bol odvod na konferencii schválený. Prostriedky na
trénerov mládeže by bolo možné realizovať cez kluby alebo oblasti.
J. Sádecká sa opýtala, ako bude fungovať systém hodnotenia trénerov, ak budú financovaní
z prostriedkov získaných odvodom z pretekov. R. Jonáš reagoval, že financovanie a hodnotenie
rozvoja/trénerov by mala byť kompetencia oblastí, ktorým by sa na tento účel poskytla dotácia.
Hlavným kritériom by mal byť počet nových členov napr. ku koncu roka.
A. Patráš pripomenul, aký objem prostriedkov ide klubom v rámci príspevku na mládež. R. Jonáš
reagoval, že tieto zdroje sú použité na podporu mládeže, ale realita viacerých rokov ukazuje, že
ich efekt na rozvoj členskej základne je minimálny. A. Patráš uviedol, že práve tieto prostriedky
by mali slúžiť na rozvoj. R. Jonáš pripomenul, že PSZOŠ má malé právomoci ovplyvniť použitie
príspevku na mládež, poskytovaného v zmysle zákona o športe a naopak má podstatne vyššiu
možnosť kontrolovať použitie príspevku z odvodu.
A. Patráš navrhol, aby sa P SZOŠ vrátilo k tejto otázke na fyzickom zasadnutí. P SZOŠ s týmto
návrhom súhlasilo.
3.

Konferencia SZOŠ a sprievodné podujatia

Informoval M. Mazúr. Začiatok programu P SZOŠ určilo na 10:00, začiatok konferencie bude
o 16:00. R. Jonáš navrhol zaradiť do programu aj voľby člena predsedníctva. V prípade, že bude
vhodný kandidát, tento bod bude dodatočne zaradený do programu. Pri diskusii k tomuto bodu sa
zistilo, že minimálne termíny zasielania dokumentov pre konferenciu zákon zmenil na 7 dní,
postupovať sa ale musí podľa platných Stanov SZOŠ. P SZOŠ prerokovalo a odsúhlasilo znenia
všetkých pozvánok na daný deň, ako aj zoznamy pozvaných. On-line pripojenie bude
zabezpečené (A. Patráš).
4.

Aktualizácia kompetencii členov P SZOŠ

R. Jonáš upozornil, že aktualizovaný materiál nie je zverejnený on-line. Nové kompetencie sú
schválené. M. Mazúr obratom materiál na webe aktualizuje.
5.

Návrh na využitie príjmov z odvodu národných pretekov

Prerokované v bode 2.
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6.

Dodatočné schválenie - zadokumentovanie nominácii vykonaných perolamom v
dobe od 8. 9. do 25. 10. 2022

Majstrovstvá sveta juniorov 2022 v lesných disciplínach OB, Portugalsko, 3.-6.11.2022 (JWOC
2022). Táto nominácia sa uskutočnila na základe rozhodnutia IOF o uskutočnení lesných disciplín
JWOC 2022, ktoré sa nemohli uskutočniť vzhľadom vydania zákazu vlády Portugalska z dôvodu
nebezpečenstva požiarov v krajine.
M 20
Martin Roháč
Filip Bukovác
Tomáš Kasza
W 20
Tamara Miklušová
Ľuboslava Weissová
Viktória Kostercová
Vedúci: Dušan Sláma
uzn. 3/04/22 P SZOŠ schvaľuje predložené nominácie.
Hlasovanie: 5 hlasov za
7.

Rôzne

J. Sádecká informovala, že pravidelne beží výzva Visegrádskeho fondu, podmienka sú tri
participujúce krajiny. Tiež upozornila, že pri MSR v NOB nebolo správne uskutočnené
žrebovanie (termín na podanie námietok už ale uplynul).
M. Václavík sa opýtal aká je situácia pri hľadaní nového generálneho sekretára. A. Patráš
reagoval, že predbežné rokovania prebiehajú, jeden potenciálny kandidát má záujem. Zmena na
poste generálneho sekretára by sa mala realizovať k termínu volebnej konferencie. Upozornil na
problematický trend počtov štartujúcich na národných podujatiach.
M. Mazúr pripomenul, že je potrebné oceniť najlepších športovcov zväzu za rok 2022. P SZOŠ
rozhodlo udeliť tituly „Najúspešnejší športovec“ – Ján Furucz a „Talent roka“ – Zuzana
Kováčová. V súvislosti s týmto bodom prebehla diskusia o tom, akým spôsobom motivovať
mladších športovcov na základe dosiahnutých výsledkov v súťažiach organizovaných IOF.
M. Mazúr informoval o každoročnej povinnosti zaslania zoznam športovcov/reprezentantov za
naše jednotlivé športy do zoznamu športovcov – Registre SADA 2023. Do zoznamov musia byť
zahrnutí nádejní reprezentanti od 17 rokov. Tento zoznam sa vypracuje po zasadnutí Komisie
mládeže SZOŠ a Komisie vrcholového športu SZOŠ, ktoré sa uskutočnia 26. 11. 2022 v Banskej
Bystrici.
uzn. 04/04/22

P SZOŠ ukladá vypracovať a poslať zoznam športovcov do registra SADA
2023.
Zodp.: M. Mazúr a J. Sádecká

Termín: 30. 11. 2022

Hlasovanie: 5 hlasov za
J. Nemec oznámil, že v termíne konferencie len prilieta zo zahraničia a nevie garantovať účasť.
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Zapísal: Milan Mazúr

Limbach, 25. 10. 2022

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

PREZENČNÁ LISTINA
Názov akcie: Zasadnutie Predsedníctva SZOŠ
Miesto: „on-line“

P. Č.

MENO A PRIEZVISKO

Dátum: 25. 10. 2022

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

7.

Juraj Nemec

Banská Bystrica

Prítomný on-line
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