
Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnica č. 5/2022 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 4. 12. 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 a Rastislav Oľhava, kontrolór zväzu 

Program:  

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o hospodárení SZOŠ 
3. Prerokovanie záverov z odborných seminárov a návrhov jednotlivých komisii: 

• Komisia mládeže 
• Komisia vrcholového športu  

4. 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:   splnené  

 

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 

Stav:   splnené  

 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

Informáciu o hospodárení predniesol M. Mazúr. Vzhľadom na skorý dátum v mesiaci december, 
neboli ekonomické materiály za mesiac november ešte spracované tak boli členovia predsedníctva 
informovaní o stave hospodárenia k 31.10.2022. 

Oddiel HBB nevie zúčtovať príspevok pre mládež do 23 rokov. Navrhol, aby čiastka 550 EUR 
bola presunutá oddielu ŠK Sandberg - SKS 

   uzn. 01/05/22 P SZOŠ schvaľuje presun príspevku na mládež do 23 rokov vo výške 550 EUR od 
oddielu HBB do oddielu SKS. 

Hlasovanie: 5 hlasov za 

               

 

3. Prerokovanie záverov z odborných seminárov a návrhov jednotlivých komisii 

• Komisia mládeže 

Martin Václavík poslal pred zasadnutím Uznesenie z rokovania Komisie mládeže SZOŠ v ktorom 
odporúča Predsedníctvu SZOŠ schváliť vypočítané pomer delenia príspevkov MŠVVaŠ SR na činnosť 

jednotlivých CTM v r. 2023 ktorý je: 

   CTM Západ 46,5 %  

   CTM Stred 26,5 %  

    CTM Východ 27,0 %  
M. Václavík predloží na najbližšie zasadnutie Predsedníctva SZOŠ štatút komisie, ktorý by mal 
definovať rozsah činnosti a zodpovednosti komisie. 
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• Komisia vrcholového športu  

Informáciu predniesol A. Patraš. Konštatoval, že zápis z KVŠ ešte nie je spracovaný. 
Predsedníctvu SZOŠ odporúča schváliť vypočítané pomery delenia finančných prostriedkov pre 
jednotlivé reprezentácie na rok  2023: 

   OB       64,0 %, 
PO       30,5 %, 
OC         3,5 %, 
LOB       2,0 % 

Tak ako v predchádzajúcom bode, navrhuje vypracovať štatút Komisie vrcholového športu SZOŠ. 

 

 

   uzn. 02/05/22 P SZOŠ schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov pre CTM na rok 2023 
v pomere 46,5% CTM Západ, 26,5% CTM Stred a 27% CTM Východ. 

Výsledok hlasovania - 5 hlasov za. 

 

   uzn. 03/05/22 P SZOŠ schvaľuje prerozdelenie finančných prostriedkov pre  jednotlivé 
reprezentácie na rok 2023 v pomere  64% OB, 3,5% OC, 2% LOB a 30,5% 
presná orientácia. 

Výsledok hlasovania - 5 hlasov za. 

 

uzn. 04/05/22 P SZOŠ ukladá vypracovať štatúty pre Komisiu mládeže SZOŠ a Komisiu 
vrcholového športu.  

Zodp.: A. Patráš a M. Václavík        Termín: 31. 03. 2023 

Výsledok hlasovania - 5 hlasov za. 

 

4. Rôzne 

A. Patráš informoval o vykonanom pohovore s potencionálnym kandidátom na nového 
generálneho sekretára. Na základe tohto pohovoru navrhuje na funkciu nového generálneho 
sekretára Emila Kukurugya. Termín nástupu navrhuje od 1.1.2023. Súčasný gen. sekretár by 
ostával vo funkcii do vykonania volebnej konferencie SZOŠ.  Keďže sa v súčasnej dobe nevie 
presný dátum konferencie vznikla diskusia o stanovenia pevného termínu ku ktorému ukončí 
súčasný gen. sekretár funkciu. Po vyjadrení sa členov k uvedenej téme, bol navrhnutý termín 
28.2.2023. Do tejto doby bude realizované odovzdávanie funkcie gen. sekretára SZOŠ stým, že 
obidvaja budú poberať plat so všetkými povinnými odvodmi štátu.  

 

   uzn. 05/05/22 P SZOŠ schvaľuje prijatie nového generálneho sekretára SZOŠ Emila 
Kukurugya s termínom nástupu do pracovného pomeru 1.1.2023. 

 

Výsledok hlasovania 5 hlasov za. 
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   uzn. 06/05/22 P SZOŠ schvaľuje ukončenie pracovného pomeru súčasného generálneho 
sekretára SZOŠ Milana Mazúra ku dňu  31.2.2023. 

 

Výsledok hlasovania 5 hlasov za. 

 

Nové pravidlá OB 

Na konferencii SZOŠ boli prediskutované nové pravidlá OB, kde z diskusie vyplynula otázka, 
či nejde o reorganizáciu súťaží a tým pádom či nie je potrebné hlasovanie o tejto zmene na 
Konferencii SZOŠ. Ako dôvod bolo uvedené, že sa ruší podkategória M21D, čo môže 
predstavovať reorganizáciu súťaží. V zmysle Stanov SZOŠ podáva výklad pravidiel a Stanov P-
SZOŠ.  R. Jonáš vysvetlil, že v prípade M21D nejde o zrušenie tejto kategórie, ale jej 
premenovanie. Na pretekoch SRJ sa vo vekovej kategórii M21 zvyčajne používajú podkategórie 
M21E, B a D. Nový návrh je M21 A, B a C, čiže nejde o zrušenie podkategórie, ale jej 
premenovanie, pretože počet podkategórií sa nemení a tým pádom nejde z tohto titulu ani 
o reorganizáciu súťaží. 

 

R. Jonáš v bode Rôzne otvoril diskusiu o využití peňazí z odvodu z toho dôvodu, že na minulom 
zasadnutí P-SZOŠ sa diskusia na túto tému začalo, ale nebola dokončená. R. Jonáš uviedol, že 
je potrebné využitie peňazí z odvodu alokovať v rozpočte SZOŠ na rok 2013 v súlade 
s rozhodnutím Konferencie SZOŠ, čo sa dnes nedeje. Je dôležité a potrebné aby boli peniaze 
využité najmä na rozvoj členskej základne. Preto R. Jonáš navrhuje aby z dôvodu naplnenia 
mandátu daného rozhodnutím klubov na konferencii SZOS navrhujem aby sme peniaze 
vyzbierane v r. 2023 použili v súlade s pravidlami ich použitia nasledovne: 

 
10% LOB - na základe návrhu predsedu príslušnej sekcie 
10% PO - na základe návrhu predsedu príslušnej sekcie 
10% OC - na základe návrhu predsedu príslušnej sekcie 
70% OB - 3/4 z tejto sumy venovať na rozvoj OB – t.j. na opatrenia na zvýšenie členskej 
základne, napr. platy trénerov OB v oblastiach, alebo iné opatrenia, ktoré si oblasť navrhne. 
Samozrejme je potrebné vyhodnocovať počet nových členov SZOŠ.  1/4 z tejto sumy podľa 
dohody a v zmysle Stratégie rozvoja SZOŠ. A. Patráš navrhol túto tému prerokovať osobne na 
ďalšom rokovaní PSZOŠ. 
 

J. Sádecká v súvislosti s povinnosťou mať zabezpečené poistenie zodpovednosti za škody 
spôsobené z titulu prenájmu kancelárskych priestorov ponúkla svoje služby finančného 
sprostredkovateľa k vypracovaniu ponuky poistenia. M. Mazúr dodá potrebné podklady. 

 

 

 

 

Zapísal: Milan Mazúr                                                            Limbach, 04. 12. 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: 04. 12. 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 

7.  Rastislav Oľhava  Prítomný on-line 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


