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Zápisnica č. 1/2023 

zo zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 26. 1. 2023 
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Prítomní: Zasadnutie P SZOŠ sa uskutočnilo prezenčne a on-line formou. Prítomní boli 
Andrej Patráš,  Radoslav Jonáš,  Martin Václavík, Ladislav Pompura, Judita 
Sádecká (on-line), ďalej Milan Mazúr - generálny sekretár SZOŠ, Emil 
Kukurugya – hosť, zapisovateľ a Rastislav Oľhava, kontrolór zväzu (on-line) 

Program:  

 1. Kontrola plnenia uznesení 

 2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

 3. Vystúpenie kolektívneho člena RC&P Team Bratislava zo SZOŠ 

 4. Problematika mapovej komisie 2022/2023 

 5. Návrh rozpočtu na rok 2023 

  6. Rôzne 
 

1. Kontrola plnenia uznesení  

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

               

Zodp.: A. Patráš a M. Václavík    Termín: 31.3. 2023 

Stav:   čiastočne splnené – M. Václavík predložil návrh štatútu pre Komisiu mládeže. 

 

2. Informácia o hospodárení SZOŠ 

Informáciu o hospodárení predniesol M. Mazúr. ŠUP boli vyčerpané na 100 %, vyúčtovanie musí 
byť spravené do 15. 4. 2023. Na bežnom účte je k 1. 1. 2023 prebytok 5217,52 Eur.  

M. Václavík položil otázku ohľadom členskej základne. V súčasnej dobe má SZOŠ 821 členov, 
čo znamená mierny nárast oproti minulému roku. 

 

3. Vystúpenie kolektívneho člena RC&P Team Bratislava zo SZOŠ 

Kolektívne členstvo člena RC&P v SZOŠ zaniklo oznámením o vystúpení so SZOŠ. Zánik 
členstva kolektívneho člena SZOŠ vezme na vedomie Konferencia SZOŠ, pričom členstvo 
kolektívneho člena SZOŠ zaniklo dňom nastania predmetnej skutočnosti.  

 

 4. Problematika mapovej komisie 2022/2023 

R. Jonáš informoval o problematike prípravy máp pre prácu s mládežou. Sekretariátu boli 
jednotlivými klubmi predložené 2 faktúry za spracovanie máp pre prácu s mládežou. 

   uzn. 01/01/23 P SZOŠ schvaľuje zaplatenie faktúr za spracovanie máp pre prácu s mládežou 
jednotlivým klubom takto: 

TKE       100 Eur 

VZA       120 Eur 

SKS         50 Eur 

SPE        220 Eur 

Výsledok hlasovania - 5 hlasov za. 
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A. Patráš informoval o požiadavke kolektívneho člena KOBRA Bratislava o použitie mapy 
Zázrivá, pričom KOBRA Bratislava odvedie v prospech SZOŠ jednorazový poplatok 0,50 Eur za 
pretekára. 

   uzn. 02/01/23 P SZOŠ schvaľuje  použitie mapy Zázrivá, pričom kolektívny člen KOBRA 
Bratislava odvedie v prospech SZOŠ jednorazový poplatok 0,50 Eur za pretekára. 

Výsledok hlasovania - 5 hlasov za. 

 

 5. Návrh rozpočtu na rok 2023 

A. Patráš predložil Návrh rozpočtu SZOŠ na rok 2023. PUŠ boli oproti minulému roku znížené o 
10 %, čo je 61 931 Eur. Na prevádzku je možné z týchto prostriedkov čerpať maximálne 15 %, 
čo nepostačuje na chod sekretariátu (nájomné + plat GS). Z uvedeného dôvodu je rozdiel potrebné 
riešiť z vlastných prostriedkov. R. Jonáš upozornil, že na základe rozhodnutia Konferencie SZOŠ 
je možné odvod z pretekov použiť len na financovanie strategického rozvoja SZOŠ, pričom on 
odporúča použiť prostriedky z odvodu z pretekov na rozvoj krúžkov na školách, ako odmenu pre 
jednotlivých trénerov. A. Patráš otvoril diskusiu, čo je súčasťou rozvoja členskej základne 
a upozornil, že základom pre udržanie a rozvoj základne je v prvom rade funkčný sekretariát, bez 
neho žiadna základňa nebude môcť byť ani evidovaná. J. Sádecká navrhla zvýšenie členského 
poplatku, ale A. Patráš upozornil na riziko zníženia členskej základne, čo by v konečnom 
dôsledku nemuselo priniesť vyšší príjem do rozpočtu a navrhoval zvýšenie odvodu z pretekov pre 
rok 2024. O tomto bode sa viedla dlhá diskusia s odporúčaním na diskusiu na jesennú 
konferenciu. V oblasti využitia odvodu sa navrhol kompromis, čiastočné využitie odvodu na 
rozvoj krúžkovej činnosti a čiastočne ako súčasť celkového rozpočtu s využitím na jednotlivé 
potreby SZOŠ. Zmena návrhu využitia odvodu bude prerokovaná na jarnej konferencii.  Zároveň 
R. Jonáš pripraví na Konferenciu návrh Rozvoja krúžkovej činnosti orientačného športu na 
školách. A. Patráš upozornil, že návrh príjmovej časti vlastných prostriedkov v Rozpočte je len 
odhadovaný a bude sa v priebehu roku upravovať. 

R. Jonáš a R. Oľhava upozornili na nesúlad rozhodnutia Konferencie SZOŠ s navrhovaným 
použitím odvodu a potrebu jeho riešenia. A.Patráš vyslovil názor, že pokiaľ je odvod zahrnutý 
v rozpočte a bude schválený konferenciou, tým pádom je schválený aj jeho účel a použitie 
v danom roku.  

Po diskusii k Príspevkovým kontám bolo prijaté rozhodnutie, že peniaze na príspevkových 
kontách sa budú držať na týchto kontách v rámci jedného roka s tým, že sa nebudú prenášať do 
ďalšieho roka.  

   uzn. 03/01/23 P SZOŠ schvaľuje návrh Rozpočtu SZOŠ na rok 2023 a predloží ho na schválenie 
najbližšej Konferencie SZOŠ. 

Výsledok hlasovania - 5 hlasov za. 

 

6. Rôzne 

J. Sádecká informovala o možnosti poistenia nehnuteľných a hnuteľných vecí (kancelária 
sekretariátu a jej vybavenie), ako aj o možnosti poistenia zodpovednosti organizátorov športových 
súťaží za spôsobené škody na zdraví a majetku. J. Sádecká predloží na ďalšie zasadnutie 
Predsedníctva SZOŠ podrobné podklady, na základe ktorých bude rozhodnuté o predložení 
návrhu na Konferenciu SZOŠ. 

M. Václavík informoval o návrhu Štatútu komisie mládeže.  
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R. Jonáš informoval, že boli vyhodnotené všetky pripomienky klubov k Pravidlám OB a po 
dopracovaní Súťažného poriadku môžu byť zverejnené na webstránke SZOŠ.  

R. Jonáš navrhuje v mene SOB zaradiť výsledky z kvalifikácie KO šprintu do SRJ. 

R. Jonáš navrhuje v súpise majetku vyškrtnúť výškomer, ktorý už nie je možné použiť. 

R. Jonáš informoval, že Oblasť Západ bude v tomto roku organizovať 10 pretekov a má ambíciu 
podať žiadosť o grant na spoločnú mapu. 

R. Jonáš informoval o potrebe zmeniť predsedu Projektovej komisie. 

M. Mazúr navrhol zmeniť ceny za elitnú kategóriu v SRJ, čím by sa táto kategória výraznejšie 
odlíšila od ostatných kategórií. Navrhnutá bola zmena darčekového poukazu (A. Patráš), prípadne 
zavedenie putovného pohára (ceny) s uvádzaním mien víťazov v jednotlivých ročníkoch. 

 

Zapísal: Emil Kukurugya                                                            Banská Bystrica, 26. 1. 2023 

 

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

 

Názov akcie: Zasadnutie Predsedníctva SZOŠ 

Miesto:  Banská Bystrica      Dátum: 26. 1. 2023 

 

P. Č. 

 

 

MENO A PRIEZVISKO 

 

BYDLISKO (KLUB) 

 

PODPIS 

 

1.  Andrej Patráš Banská Bystrica Prítomný  

2.  Radoslav Jonáš  Bratislava Prítomný  

3.  Martin Václavík Martin Prítomný  

4.  Judita Sádecká  Košice  Prítomná on-line 

5.  Ladislav Pompura Banská Bystrica  Prítomný  

6.  Milan Mazúr Limbach Prítomný  

7.  Rastislav Oľhava  Prítomný on-line 

8.  Emil Kukurugya Pezinok Prítomný  

 

 

 

 

 

 

 


