
Stanovisko k využitiu odvodu z pretekov v návrhu 
rozpočtu na rok 2023  
Použité dokumenty:  
• Zápisnica z Konferencie SZOŠ konanej dňa 25.05.2019 v Trnave 
• Návrh finančného odvodu organizátora SRJ a MSR (predložený ako podklad 

pred Konferenciou SZOŠ konanou dňa 25.05.2019) 
• Zápisnica z Konferencie SZOŠ konanej dňa 27.06.2020 v Banskej Bystrici 
• Stratégia rozvoja SZOŠ - Analytická časť, Hlavné ciele, Akčné plány (predložená ako 

podklad pred Konferenciou SZOŠ konanou dňa 27.06.2020) 
• Zápisnica z Konferencie SZOŠ konanej dňa 11.06.2021 online formou 
• Zápisnica z Konferencie SZOŠ konanej 19.9.2021 v Banskej Bystrici 
• Zápisnica z Konferencie SZOŠ konanej 22.5.2022 online formou 
• Zápisnica z Konferencie SZOŠ konanej 26.11.2022 v Banskej Bystrici 

Stanovisko: 
Odvod z pretekov v rámci sekcie OB nemôže byť použitý na krytie výdajových položiek - 
nájom, energia, doplatok platu, réžia a zasadnutia SZOŠ, telekomunikačné prostriedky, 
poháre a ocenenia, medaile (ďalej len Réžijné položky) a niektorých príspevkových kont, 
ako k tomu dochádza v predloženom návrhu rozpočtu na rok 2023, pretože je to v rozpore 
s účelom zavedenia tohto odvodu, ktorý bol schválený Konferenciou SZOŠ v rokoch 2019 
a 2020. Podľa platných Stanov SZOŠ (ďalej len Stanovy) Konferencia SZOŠ schvaľuje 
prideľovanie finančných prostriedkov zo zdrojov SZOŠ a úlohou Predsedníctva SZOŠ je 
zapezpečenie plnenia s tým spätých uznesení a rozhodnutí. Jednostranná zmena účelu 
využitia odvodu z pretekov zo strany Predsedníctva SZOŠ je nutne v rozpore 
so Stanovami. Viac detailov sa nachádza v zdôvodnení. 

Kontrolór SZOŠ vyzýva Predsedníctvo SZOŠ, aby tento rozpor odstránilo: 
• úpravou návrhu rozpočtu na rok 2023 
• alebo vypracovaním návrhu na rozšírenie účelu využitia odvodov z pretekov, ktorý 

bude predložený na Konferenciu SZOŠ a následne schválený 
• alebo pomernou kombináciou predošlých dvoch bodov. 

Kontrolór SZOŠ ďalej vyzýva Predsedníctvo SZOŠ, aby bližšie špecifikovalo účel 
príspevkových kont spôsobom, ktorý umožní jednoznačne určiť či výdavky spojené 
s daným príspevkovým kontom budú použité v rámci Stratégie rozvoja SZOŠ. 
Pre vylúčenie pochybností je nutné špecifikovať konkrétne, na ktorý akčný plán 
v rámci Stratégie rozvoja SZOŠ je plánované výdavok použiť, akým spôsobom bude 
na konci kalendárneho roku skontrolované, že nedošlo k využitiu na nesúvisiace 
účely a kto je zodpovedná osoba.  

Zdôvodnenie: 
Konferencia SZOŠ 2019 
Dňa 25.05.2019 bola najvyšším orgánom SZOŠ schválená povinnosť finančného odvodu 
z majstrovských a rankingových pretekov vo výške 1 € za pretekára pre všetky 
organizujúce kluby.  Návrh bol predstavený a motivovaný dokumentom s názvom Návrh 
finančného odvodu organizátora SRJ a MSR, ktorý Konferencii SZOŠ predložil jeho autor 
R. Jonáš. 



Predložený dokument popisuje účely, na ktoré sa majú peniaze použiť. A to nasledovne: 

• Malé druhy orientácie (LOB, OC a PreO): spôsob využitia prostriedkov navrhne 
príslušná sekcia a návrh predloží na schválenie P-SZOŠ do 30.11. predchádzajúceho 
roka. Pri návrhu sekcia volí taký spôsob využitia, ktorý prispeje ku tvorbe podmienok 
pre rozvoj daného druhu orientácie 

• Orientačný beh: vyzbierané prostriedky budú použité na podporu prioritných oblastí 
rozvoja SZOŠ. Tieto prioritné oblasti vyplynú zo Stratégie rozvoja SZOŠ. Stratégiu 
rozvoja SZOŠ vypracuje v r. 2019 P-SZOŠ a predloží ho klubom na doplnenie a 
pripomienkovanie. 

V prípade (v tej dobe odhadovaného 94%) balíku pre sekciu OB bol, i keď implicitne, ale 
jednoznačne určený účel a to podpora prioritných oblastí rozvoja SZOŠ, ktoré budú 
následne explicitne špecifikované v pripravovanom dokumente Stratégia rozvoja SZOŠ. Je 
nutné dodať, že návrh počítal s možnými budúcimi zmenami na základe podnetov klubov 
a skúseností z praxe, čo bolo tiež predmetom prieskumu v rámci prípravy tohto 
stanoviska. 

Zo zápisnice uvedenej Konferencie SZOŠ vyplýva, že delegáti sa počas diskusie 
opakovane dotkli aj účelu odvodu z pretekov.  
• J. Pollák navrhol, aby sa pri rozdeľovaní odvodu myslelo aj na sekreteriát a vymenúva 

dôvody. Zo zápisnice však nevyplýva, že by bol tento návrh prijatý či zapracovaný 
do originálneho návrhu. V Zápisnici nie je uvedená ani žiadna reakcia na túto 
pripomienku.  

• Š. Máj spolu s kladným postojom klubu, ktorý zastupoval vyjadril pochybnosť či majú 
kluby podporovať zväz alebo to má byť opačne. Odpoveďou predsedu SZOŠ bolo, že 
cieľom odvodu z pretekov je pre začiatok vytvoriť technickú základňu pre organizátorov 
a podporiť tvorbu map. Autor návrhu upresnil, že zámerom je dosiahnuť spoločnú 
dohodu. Ako príklady využitia uviedol zabezpečenie materiálového balíka, tvorby máp, 
platy trenérov a uviedol tiež, že budú vytvorené konkrétne projekty s konkrétnymi 
časovými horizontmi a konkrétnym rozpočtom.  

Z diskutovaného vyplýva, že predsedom SZOŠ a autorom návrhu bolo na pochybnosti 
Š. Mája ohľadom využitia (že budú smerovať do zväzu od klubov a nie opačne) 
reflektované a boli uvedené príklady využitia odvodu z pretekov. Medzi týmito príkladmi 
využitia odvodu neboli uvedené Réžijné položky, ani príspevky na ekonomickú službu 
tretích osôb pre zväz či príspevky na generálneho sekretára. Odvod bol na základe 
návrhu, diskusie a odpovedí predsedu SZOŠ a autora návrhu schválený Konferenciou 
SZOŠ, a teda je pre Predsedníctvo SZOŠ záväzný.  

Konferencia SZOŠ 2020 
Dňa 27.06.2020 bola najvyšším orgánom SZOŠ schválená Stratégia rozvoja, ktorá bola 
vo forme troch dokumentov - Stratégia rozvoja SZOŠ Akčné plány, Stratégia rozvoja 
SZOŠ Analytická časť, Stratégia rozvoja SZOŠ Hlavné ciele sprístupnená delegátom pred 
samotným konaním Konferencie SZOŠ. V týchto dokumentoch bola autormi (R. Jonáš, 
I. Patráš, M. Václavík, J. Furucz, J. Wallner, D. Furucz) rozpracovaná stratégia rozvoja 
vo forme detailného popisu základných oblastí a cieľov rozvoja SZOŠ spolu s príslušnými 
akčnými plánmi a súvisiacou analytickou časťou.  

V týchto dokumentoch, v rámci základných oblastí a cieľov rozvoja SZOŠ, nie je uvedené 
zabezpečovanie Réžijnych položiek zväzu, ani príspevky na ekonomickú službu tretích 



osôb pre zväz, ani príspevky na generálneho sekretára. Je nutné dodať, že oblasti a ciele 
sú v rámci možností autorov detailne popísané a zodpovedajú príkladom uvedeným 
v diskusii v rámci schvaľovania odvodu z pretekov na Konferencii SZOŠ konanej v máji 
2019.  

Prípadna zmena účelu využitia odvodu z pretekov 
V rámci ďalších uskutočnených Konferencií SZOŠ, menovite: dňa 11.06.2021 online 
formou, dňa 19.9.2021 v Banskej Bystrici, dňa 22.5.2022 online formou a dňa 26.11.2022 
v Banskej Bystrici nebola prijatá zmena účelu využitia odvodu z pretekov. Z toho vyplýva, 
že v súčasnosti platí stav riadne schválený Konfernciou SZOŠ pri zavedení povinného 
odvodu z pretekov a následne prijatej Stratégie rozvoja SZOŠ. 

Návrh rozpočtu na rok 2023 
V predloženom návrhu rozpočtu na rok 2023 je položka odvod z pretekov, vyčíslená 
na 7000 €, uvedená medzi vlastnými prostriedkami, ktoré tvoria balík vo veľkosti 22100 €. 
Týmito zdrojmi sú kryté Réžijné položky vo výške 15 700 €, podpora nových krúžkov OB 
vo výške 1000€ a príspevkové kontá vo výške 5400 €.  

Nenulové položky, ktoré nie sú uvedené v Stratégii rozvoja: 
• Réžijne položky vo výške 15700 €; 
• Príspevok Ján Mižúr - ekonomické služby vo výške 700 €; 
• Príspevok Emil Kukurugya -  generálny sekretár vo výške 600 €. 
Celkový súčet je 17000 €. 

V prípade nasledujúcich položiek je situácia nejasná: 
• Príspevok tréner dospelých a juniorov vo výške 2500 €; 
• Príspevok Šimon Mižúr - tréner PO vo výške 500 €; 
• Príspevok Dávid Franko - tréner dorastu OB vo výške 500 €; 
• Mapová komisia vo výške 600 € 
Celkový súčet je 4100 €. 
Ohľadom týchto položiek je nutné jasne špecifikovať, ktorý bod akčného plánu bude 
poskytnutím tohto financovania riešený a akým spôsobom bude kontrolovaná realizácia, 
aby bolo zabezpečené, že príspevok nebude použitý na účel nesúvisiaci s cieľmi 
uvedenými v Stratégii rozvoja SZOŠ. Je nutné tiež dávať pozor na to, aby sa krytie cieľov 
z viacerých zdrojov neprekrývalo.  

Na základe týchto rozkladov je možné konštatovať, že v návrhu rozpočtu je minimálne 
1900 € z čiastky 7000 € odvodov z pretekov plánované na krytie výdavkov v rozpore 
s rozhodnutiami Konferencie SZOŠ. Ďalších 4100 € vyžaduje bližšiu špecifikáciu.   

Vypracoval dňa 12.3.2023 v Prahe, 
Rastislav Oľhava 
predseda Revíznej komisie SZOŠ a kontrolór SZOŠ.


