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STANOVY 
Slovenského zväzu orientačných športov 

 
 

ČASŤ PRVÁ 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 
Článok I. 

 
Názov, právna forma, sídlo a spôsob konania 

 
1. Slovenský zväz orientačných športov (ďalej len „SZOŠ“ alebo „Zväz“) je občianskym združením podľa 

zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, združujúcim fyzické osoby 
a právnické osoby vo všetkých druhoch orientačných športov. 

 
2. Oficiálnou skratkou názvu Slovenského zväzu orientačných športov je „SZOŠ“.  
 
3. Názov SZOŠ v anglickom jazyku je „Slovak Orienteering Association“. 
 
4. Sídlom SZOŠ je Junácka 6, 832 80 Bratislava. 
 
5. SZOŠ je členom International Orienteering Federation (ďalej len „IOF“). 
 
6. SZOŠ je samostatnou právnickou osobou - športovým združením s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá 

vystupuje pod vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť podľa týchto stanov. 
 
7. V mene SZOŠ vykonáva právne úkony ako štatutárny zástupca SZOŠ buď predseda SZOŠ samostatne, 

v prípadoch uvedených v čl. X. bod 6 týchto stanov podpredseda SZOŠ samostatne alebo generálny  
sekretár SZOŠ spoločne s ktorýmkoľvek iným členom Predsedníctva SZOŠ. 

 
 

Článok II. 
Charakter Zväzu  

 
1. SZOŠ svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a pri dodržaní zásad demokracie. 
 
2. SZOŠ je dobrovoľným záujmovým združením, ktoré združuje fyzické osoby a právne, majetkovo 

a organizačne samostatné, rovnoprávne a nezávislé športové občianske združenia (ďalej len „kolektívni 
členovia SZOŠ“) so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorých základným cieľom je 
zabezpečovanie jednotlivých druhov orientačných športov pre vlastných členov združenia alebo pre 
neorganizovanú verejnosť.  

 
3. Kolektívnym členom SZOŠ (podľa bodu 2 tohto článku) môže byť aj iná právnická osoba za 

predpokladu, že v predmete jej činnosti je aj činnosť v zmysle bodu 2 tohto článku. 
 
4. Fyzická osoba s členstvom v kolektívnom  členovi SZOŠ sa na základe žiadosti kolektívneho člena 

SZOŠ o registráciu fyzickej osoby v SZOŠ  po splnení podmienok určených týmito stanovami stáva 
individuálnym členom SZOŠ registrovaným v kolektívnom členovi SZOŠ  (ďalej len „individuálny člen 
SZOŠ“). Pre účely týchto stanov sa členstvo fyzickej osoby v kolektívnom členovi SZOŠ rozumie 
akýkoľvek právny vzťah fyzickej osoby a kolektívneho člena SZOŠ, na základe ktorého sa fyzická osoba 
podieľa na činnosti kolektívneho člena SZOŠ. 

 
5. Kolektívni členovia SZOŠ sa riadia vlastnými stanovami, majú samostatné postavenie subjektu 

a samostatne vykonávajú a zodpovedajú za svoju činnosť, za vlastné právne úkony, za správu 
a evidenciu vlastného alebo zvereného majetku. 
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6. SZOŠ zastupuje kolektívnych členov SZOŠ v záležitostiach ich spoločného záujmu, ich postavení 

a podmienok súvisiacich s organizovaním pretekov v jednotlivých druhoch orientačných športov, pri 
rokovaniach so zainteresovanými orgánmi štátnej správy, telovýchovy a ďalšími orgánmi a inštitúciami, 
ktoré majú vplyv na uvedené záležitosti alebo o nich rozhodujú. 

 
 

Článok III. 
Poslanie Zväzu 

 
1. Hlavným poslaním Zväzu je starostlivosť o rozvoj všetkých druhov orientačných športov, združených vo 

Zväze v rámci Slovenskej republiky. 
 
2. Zväz združuje nasledovné druhy orientačných športov, ktorých činnosť zabezpečujú Sekcie SZOŠ (čl. 

XI. týchto stanov) 
 

(a) orientačný beh (ďalej tiež „OB“), 

(b) lyžiarsky orientačný beh (ďalej tiež „LOB“), 

(c) orientačná cyklistika (ďalej tiež „OC“), 

(d) presná orientácia (ďalej tiež „PO“). 

 
 
3. SZOŠ prostredníctvom svojich orgánov (čl. VIII. bod 1 týchto stanov) plní najmä tieto hlavné úlohy: 
 

(a) organizuje a riadi súťaže v jednotlivých druhoch orientačných športov združených vo Zväze na 
úrovni medzinárodnej, celoštátnej a úrovniach nižších tak, aby každý záujemca o športovú 
orientáciu mal možnosť všestranného pretekania na príslušnej úrovni, 

(b) stará sa o výchovu mládeže, vrátane prípravy najtalentovanejších jednotlivcov za účelom 
dosiahnutia najvyššej športovej výkonnosti, 

(c) podporuje šport pre všetkých a zdravý spôsob života obyvateľstva organizovaním jednoduchých 
pretekov v športovej orientácii pre nových záujemcov a pre tých, ktorí športujú len príležitostne, 

(d) vydáva pravidlá jednotlivých druhov orientačných športov združených vo Zväze a ďalšie interné 
predpisy Zväzu, 

(e) vypracováva metodiku jednotlivých druhov orientačných športov združených vo Zväze pre 
úrovne športu pre všetkých, výkonnostnú a vrcholovú úroveň, 

(f) organizuje systém vzdelávania športových odborníkov, 

(g) menuje reprezentačné družstvá Slovenskej republiky v jednotlivých druhoch orientačných športov 
združených vo Zväze a zabezpečuje ich účasť na schválených reprezentačných štartoch, 

(h) zabezpečuje geodetické a kartografické práce pre potreby jednotlivých druhov orientačných 
športov združených vo Zväze, 

(i) vydáva periodické a neperiodické publikácie vrátane máp, 

(j) presadzuje a chráni spoločné záujmy a práva vo Zväze združených subjektov tak, aby neboli 
obmedzované alebo porušované, a prijíma opatrenia v prípadoch, ak ide o záležitosti presahujúce 
pôsobnosť jedného združeného subjektu, 

(k) získava a sústreďuje verejné, súkromné a vlastné finančné zdroje, ktoré sú určené k spoločnému 
financovaniu činností spadajúcich do úloh Zväzu a v ňom združených subjektov a formou 
schválených kritérií a podľa rozhodnutia kompetentných orgánov Zväzu zabezpečuje ich 
distribúciu, výkazníctvo a kontrolu ich použitia, 

(l) spravuje vlastný a zverený hmotný a nehmotný majetok, 

(m) spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi telovýchovy a športu, orgánmi miestnej samosprávy, 
inými orgánmi verejnej moci a ostatnými inštitúciami pri zabezpečovaní úloh Zväzu, 
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(n) spolupracuje s  IOF a všetkými národnými asociáciami, ktoré sú členmi IOF, 

(o) v súčinnosti s masovo-komunikačnými prostriedkami zabezpečuje primeranú propagáciu 
jednotlivých druhov orientačných športov. 

 
4. Na zabezpečenie plnenia úloh môže SZOŠ svojim menom prevádzkovať obchodnú alebo inú obdobnú 

činnosť, vstupovať do obchodných vzťahov a môže pre tieto účely zakladať alebo sa podieľať na 
založení  iných právnych subjektov. 

 
 

ČASŤ DRUHÁ 
ČLENSKÁ ZÁKLADŇA 

 
Článok IV. 

Kolektívne členstvo 
 
1. Kolektívnym členom SZOŠ sa môže stať každá právnická osoba spĺňajúca podmienky uvedené v čl. II. 

bod 2 a 3 týchto stanov, a to na základe písomnej prihlášky podpísanej jej štatutárnym zástupcom. 
Z prihlášky musí byť zrejmá forma právnej subjektivity právnickej osoby. Podmienky prijatia právnickej 
osoby za kolektívneho člena SZOŠ sú nasledovné: 

 
(a) právnická osoba, ktorá podala prihlášku za kolektívneho člena SZOŠ  je zapísaná do Registra 

právnických osôb v športe, 

(b) v Registri fyzických osôb v športe je zapísaných minimálne 5 fyzických osôb so vzťahom 
k právnickej osobe, ktorá podala prihlášku za kolektívneho člena respektíve uvedená právnická 
osoba s prihláškou za kolektívneho člena SZOŠ predložila údaje a informácie najmenej o 5 
fyzických osobách, ktoré sú povinne zapisované do Registra fyzických osôb v športe a ktoré budú 
do Registra fyzických osôb zapísané so vzťahom k tejto právnickej osobe po prijatí za 
kolektívneho člena SZOŠ. 

 
2. Kolektívne členstvo v SZOŠ vzniká dňom schválenia prijatia za kolektívneho člena SZOŠ Konferenciou 

SZOŠ.  
 
3. Kolektívni členovia SZOŠ majú právo: 
 

(a) predkladať návrhy a podnety k činnosti orgánov SZOŠ, 

(b) predkladať návrhy kandidátov z radov svojich individuálnych členov SZOŠ na funkcie 
v orgánoch SZOŠ,  

(c) určovať členov Konferencie SZOŠ s právom hlasovať  z radov svojich individuálnych členov 
SZOŠ podľa článku IX. bod 3 týchto stanov.  

 
4. Kolektívni členovia SZOŠ sú povinní: 
 

(a) dodržiavať Stanovy SZOŠ a ostatné predpisy vydané SZOŠ alebo jej orgánmi (ďalej len 
„Predpisy SZOŠ“), 

(b) v stanovenom termíne uhradiť na účet SZOŠ ročný členský poplatok za každého registrovaného 
individuálneho člena tak, ako ho Konferencia SZOŠ schválila podľa čl. IX. bod 14 písm. (e) 
týchto stanov, 

(c) zodpovedne, riadne a načas plniť záväzky a úlohy vyplývajúce z Predpisov SZOŠ, uznesení 
a rozhodnutí orgánov SZOŠ, ktoré sú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky a týmito 
stanovami, 

(d) účelne, hospodárne a podľa schválených pravidiel nakladať so zverenými alebo pridelenými 
finančnými prostriedkami zo zdrojov SZOŠ, 
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(e) organizovať športové súťaže v jednotlivých druhoch orientačných športov pre členov SZOŠ 
a neorganizovanú verejnosť. 

 
 

5. Kolektívne členstvo v SZOŠ zaniká: 
 

(a) písomným oznámením kolektívneho člena SZOŠ o vystúpení zo  SZOŠ podpísaným dvomi 
oprávnenými zástupcami kolektívneho člena, 

(b) právnym zánikom kolektívneho člena SZOŠ, 

(c) právoplatnosťou rozhodnutia Disciplinárnej komisie SZOŠ o udelení disciplinárneho trestu – 
zrušenia kolektívneho členstva v SZOŠ, 

(d) vylúčením  kolektívneho člena SZOŠ z dôvodu jeho dlhodobej nečinnosti alebo z dôvodu 
neplnenia povinností vyplývajúcich z Predpisov SZOŠ alebo rozhodnutia orgánu SZOŠ alebo 
z dôvodu hrubého porušenia Predpisov SZOŠ, 

(e) vylúčením  kolektívneho člena SZOŠ z dôvodu uznania kolektívneho člena SZOŠ vinným zo 
spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu v súvislosti s činnosťou SZOŠ 
alebo v súvislosti s  prípravou alebo priebehom pretekov SZOŠ, ak takéto uznanie viny je 
prekážkou prejednania predmetného konania či opomenutia konania ako disciplinárneho 
previnenia v disciplinárnom konaní podľa Disciplinárneho poriadku SZOŠ, pričom dotknutý 
kolektívny člen SZOŠ je povinný oznámiť SZOŠ skutočnosť, že bol uznaný vinným zo spáchania 
trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu v súvislosti s činnosťou SZOŠ alebo 
v súvislosti s  prípravou alebo priebehom pretekov SZOŠ bez zbytočného odkladu po 
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o spáchaní trestného činu, priestupku alebo iného 
správneho deliktu dotknutým kolektívnym členom SZOŠ. 

Zánik členstva kolektívneho člena SZOŠ v zmysle písm. (a), (b) alebo (c) tohto bodu berie Konferencia 
SZOŠ na vedomie, pričom členstvo kolektívneho člena SZOŠ zaniká dňom nastania predmetnej 
skutočnosti. Vylúčenie kolektívneho člena SZOŠ podľa písm.  (d) alebo (e) schvaľuje Konferencia 
SZOŠ na návrh Predsedníctva SZOŠ. Členstvo kolektívneho člena SZOŠ zaniká v zmysle písm. (d) 
alebo (e) tohto bodu schválením vylúčenia Konferenciou SZOŠ. 

 
6. Kolektívnemu členovi SZOŠ, ktorý neplní povinnosti vyplývajúce z Predpisov SZOŠ alebo neposkytuje 

riadne a včas základné informácie a údaje v súlade s Predpismi SZOŠ, môže byť rozhodnutím 
Predsedníctva SZOŠ zrušená dotácia finančných prostriedkov prideľovaná podľa osobitných pravidiel 
schválených Konferenciou SZOŠ, resp. môže mu byť rozhodnutím Predsedníctva SZOŠ stanovená 
povinnosť úhrady dvojnásobných štartovných poplatkov na podujatiach organizovaných SZOŠ. 

 
 

Článok V. 
Individuálne členstvo 

 
1. Individuálne členstvo fyzickej osoby v SZOŠ vzniká registráciou  tejto osoby ako individuálneho člena 

SZOŠ na základe žiadosti o registráciu podanú kolektívnym členom SZOŠ respektíve právnickou 
osobou, ktorá podala prihlášku za kolektívneho člena SZOŠ. 
 

2. Podmienky  registrácie  fyzickej osoby ako individuálneho člena SZOŠ sú nasledovné: 
 

(a) fyzická osoba je členom kolektívneho člena SZOŠ respektíve právnickej osoby, ktorá podala 
prihlášku za kolektívneho člena SZOŠ a to na základe osobitného vzťahu s kolektívnym členom 
SZOŠ respektíve s právnickou osobou, ktorá podala prihlášku za kolektívneho člena SZOŠ, 

(b) fyzická osoba je zapísaná v Registri fyzických osôb v športe vo vzťahu ku kolektívnemu členovi 
SZOŠ respektíve k právnickej osobe, ktorá podala prihlášku za kolektívneho člena SZOŠ alebo 
k žiadosti o registráciu individuálneho člena SZOŠ sú pripojené údaje a informácie, ktoré 
o fyzickej osobe sú povinne zapisované do Registra fyzických osôb v športe.  
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3. Každý jednotlivec môže byť individuálnym členom SZOŠ registrovaným vo vzťahu len k jednému 

kolektívnemu členovi SZOŠ. 
 
4. Proces registrácie individuálneho členstva a spôsob jej preukazovania upravuje Registračný poriadok 

SZOŠ.  
 
5. Zmeny individuálneho členstva (prestup medzi kolektívnymi členmi SZOŠ, hosťovanie v kolektívnom 

členovi SZOŠ)  upravuje Prestupový poriadok SZOŠ.  
 
6. Individuálne členstvo jednotlivca v SZOŠ zaniká: 

 
(a) zánikom členstva kolektívneho člena SZOŠ v SZOŠ, 

(b) zrušením členstva individuálneho člena SZOŠ v  kolektívnom členovi SZOŠ, 

(c) na základe oznámenia individuálneho člena SZOŠ o ukončení členstva v SZOŠ, 

(d) stratou spôsobilosti na právne úkony individuálneho člena SZOŠ, 

(e) právoplatnosťou rozhodnutia Disciplinárnej komisie SZOŠ o udelení disciplinárneho trestu – 
zrušenia individuálneho členstva v SZOŠ, 

(f) vylúčením  individuálneho člena SZOŠ z dôvodu uznania individuálneho člena SZOŠ vinným zo 
spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu v súvislosti s činnosťou SZOŠ 
alebo v súvislosti s  prípravou alebo priebehom pretekov SZOŠ, ak takéto uznanie viny je 
prekážkou prerokovania predmetného konania či opomenutia konania ako disciplinárneho 
previnenia v disciplinárnom konaní podľa Disciplinárneho poriadku SZOŠ, pričom dotknutý 
individuálny člen SZOŠ je povinný oznámiť SZOŠ skutočnosť, že bol uznaný vinným zo 
spáchania trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu v súvislosti s činnosťou SZOŠ 
alebo v súvislosti s  prípravou alebo priebehom pretekov SZOŠ bez zbytočného odkladu po 
nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o spáchaní trestného činu, priestupku alebo iného 
správneho deliktu dotknutým individuálnym členom SZOŠ. 

K zániku členstva individuálneho člena SZOŠ v zmysle písm. (a), (b), (c), (d) alebo (e) tohto bodu dôjde 
dňom nastania predmetnej skutočnosti. Vylúčenie individuálneho člena SZOŠ podľa písm. (f) schvaľuje 
Konferencia SZOŠ na návrh Predsedníctva SZOŠ. Členstvo individuálneho člena SZOŠ zaniká 
v zmysle písm. (f) tohto bodu schválením vylúčenia Konferenciou SZOŠ. 

 
7. Individuálni členovia SZOŠ majú právo: 
 

(a) zúčastňovať sa podľa svojej športovej výkonnosti na športových akciách organizovaných SZOŠ 
(vrátane akcií zabezpečovaných kolektívnymi členmi SZOŠ), 

(b) predkladať návrhy a podnety k činnosti orgánov SZOŠ, 

(c) predkladať návrhy kandidátov na funkcie v orgánoch SZOŠ, 

(d) kandidovať na funkcie v orgánoch SZOŠ. 

 
8. Individuálni členovia SZOŠ sú povinní: 
 

(a) dodržiavať Predpisy SZOŠ a rozhodnutia orgánov SZOŠ, 

(b) vykonávať športovú činnosť vždy v duchu zásad fair play a bez použitia látok respektíve metód 
uvedených v aktuálne platnom  a účinnom Zozname zakázaných látok a metód vydaných 
Svetovou antidopingovou agentúrou (WADA), 

(c) vykonávať športovú činnosť podľa pravidiel a súťažného poriadku príslušného druhu 
orientačných športov. 
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Článok VI. 

Čestné členstvo 
 

1. Čestným členom SZOŠ sa môže stať fyzická osoba, ktorá sa obzvlášť zaslúžila o rozvoj alebo 
propagáciu niektorého druhu orientačných športov alebo dosiahla výnimočné výsledky v niektorom 
druhu orientačných športov. 

 
2. Štatút čestného člena SZOŠ získa fyzická osoba na základe rozhodnutia Predsedníctva SZOŠ. 
 
3. Čestný člen SZOŠ  nemá  práva ani povinnosti individuálneho člena SZOŠ podľa článku V. týchto 

stanov, s výnimkou práva  podľa čl. V, bod 7, písm. c). 
 

 
Článok VII. 

Zrušený  
 
 
 

ČASŤ TRETIA 
ORGÁNY SZOŠ 

 
Článok VIII. 

 
1. Orgánmi SZOŠ sú: 

 
(a) Konferencia SZOŠ (najvyšší orgán SZOŠ), ustanovená podľa čl. IX. týchto stanov, 

(b) Predsedníctvo SZOŠ (výkonný orgán SZOŠ, orgán na riešenie sporov), volené Konferenciou 
SZOŠ, 

(c) Revízna komisia SZOŠ (kontrolný orgán SZOŠ), volená Konferenciou SZOŠ, 

(d) Disciplinárna komisia SZOŠ (disciplinárny orgán), volená Konferenciou SZOŠ, 

(e) Komisia rozhodcov SZOŠ (licenčný orgán), volená Konferenciou SZOŠ. 

 
Štatutárny zástupca SZOŠ a členovia orgánov SZOŠ  sú povinní vykonávať svoju funkciu s náležitou 
starostlivosťou a pri rozhodovaní zohľadňovať stanoviská Kontrolóra SZOŠ a odborných komisií 
SZOŠ; ak sa od ich stanoviska odchýlia, sú povinní svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu s 
príslušným stanoviskom.  

 
2. Konferencia SZOŠ, Predsedníctvo SZOŠ a Revízna komisia SZOŠ sú zo svojich rokovaní povinné 

vyhotovovať zápisnice, ktoré obsahujú: 
 

(a) schválený program zasadnutia, 

(b) prezenčnú listinu, zápisnice o zvolení za člena Konferencie SZOŠ (ak ide o zasadnutie 
Konferencie SZOŠ) a písomné splnomocnenia, ak boli predložené,  

(c) zoznam podkladov k jednotlivým bodom programu a spôsob prístupu k nim,  

(d) dôležité vyjadrenia členov orgánu k jednotlivým bodom programu,  

(e) rozhodnutia prijaté k jednotlivým bodom programu vrátane výsledkov hlasovania a odlišného 
stanoviska člena orgánu, ktorý nesúhlasil s prijatým rozhodnutím alebo s jeho odôvodnením, ak 
o to požiada,  

(f) meno, priezvisko a podpis predsedajúceho a zapisovateľa.  
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Zápisnice sa zverejňujú na webovom sídle SZOŠ a zasielajú všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa 
zasadnutia príslušného orgánu, a to do 25 dní odo dňa zasadnutia príslušného orgánu. 
 

3. Výkon funkcie v orgánoch SZOŠ je podmienený spôsobilosťou na právne úkony.  Ustanovenia týchto 
stanov môžu určiť aj iné podmienky výkonu funkcie v orgáne SZOŠ. Na volenú funkciu do orgánov 
SZOŠ môže kandidovať každá fyzická osoba, ak ju navrhne člen SZOŠ. Ak ide o voľbu zástupcu 
záujmovej skupiny osôb s príslušnosťou k SZOŠ, kandidátov navrhujú osoby z tejto záujmovej skupiny.  

 
4. Výkon funkcie člena orgánu SZOŠ alebo štatutárneho respektíve výkonného orgánu kolektívneho člena 

SZOŠ je nezlučiteľný s výkonom funkcie v štatutárnom orgáne alebo vo výkonnom orgáne dodávateľa 
tovarov alebo služieb pre SZOŠ alebo pre kolektívneho člena SZOŠ.  

 
5. Výkon funkcií v Predsedníctve SZOŠ, v Revíznej komisii SZOŠ a v Disciplinárnej komisii SZOŠ sú 

navzájom nezlučiteľné. Výkon funkcie v Komisii rozhodcov SZOŠ a v Revíznej komisii SZOŠ sú 
navzájom nezlučiteľné. 

 
6. Ak v konkrétnej veci existuje alebo hrozí konflikt záujmov člena orgánu SZOŠ alebo jeho kolektívneho 

člena SZOŠ, tento člen sa nesmie zúčastniť na jej prerokovaní a rozhodovaní. Ak je pochybnosť 
o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov, rozhoduje predsedajúci orgánu, o člena ktorého ide; ak 
ide o predsedajúceho, o existencii alebo o hrozbe konfliktu záujmov rozhodujú ostatní členovia 
príslušného orgánu tajným hlasovaním. 

 
7. Člen orgánu SZOŠ alebo kolektívneho člena SZOŠ, ktorý rozhodoval vo veci v ktoromkoľvek stupni, je 

vylúčený z rozhodovania v tej istej veci v orgáne, ktorý rozhoduje v inom stupni alebo v tej istej veci 
vykonáva kontrolnú pôsobnosť alebo prieskumnú pôsobnosť voči konečnému rozhodnutiu orgánu 
SZOŠ alebo kolektívneho člena SZOŠ. 

 
8. Funkčné obdobie členov Revíznej komisie SZOŠ je 3 roky od zvolenia do funkcie, členov ostatných 

volených orgánov SZOŠ  2 roky od zvolenia do funkcie.  Výnimkou sú voľby podľa bodu 16 tohto 
článku. 

 
9. Mandát člena voleného orgánu SZOŠ zaniká: 
 

(a) uplynutím funkčného obdobia, 

(b) písomným vzdaním sa členstva v príslušnom orgáne, 

(c) odvolaním Konferenciou, 

(d) stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony. 

 
10. Voľby členov orgánov SZOŠ podľa bodu 1 písm. (b), (c), (d) a (e) tohto článku uskutočňujú delegáti 

Konferencie SZOŠ na jej zasadnutí tajným hlasovaním.  
 
11. Voľby pripravuje a riadi volebná komisia v počte 3 členov, volená Konferenciou SZOŠ, ktorá si medzi 

sebou zvolí predsedu.  
 
12. Delegáti postupne volia:  
 

(a) predsedu SZOŠ, pričom predsedom SZOŠ sa stane kandidát s najvyšším počtom  hlasov, 

(b) podpredsedu SZOŠ, pričom podpredsedom SZOŠ sa stane kandidát s najvyšším počtom  hlasov,  

(c) členov Predsedníctva SZOŠ, pričom členmi Predsedníctva SZOŠ sa stanú kandidáti s najvyšším 
počtom hlasov, 

(d) predsedu Revíznej komisie SZOŠ, pričom predsedom Revíznej komisie SZOŠ sa stane kandidát 
s najvyšším počtom  hlasov, 

(e) podpredsedu Revíznej komisie SZOŠ, pričom predsedom Revíznej komisie SZOŠ sa stane 
kandidát s najvyšším počtom  hlasov, 
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(f) členov Revíznej komisie SZOŠ, pričom členmi Revíznej komisie SZOŠ sa stanú kandidáti 
s najvyšším počtom hlasov, 

(g) predsedu Disciplinárnej komisie SZOŠ, pričom predsedom Disciplinárnej komisie SZOŠ sa stane 
kandidát s najvyšším počtom  hlasov, 

(h) podpredsedu Disciplinárnej komisie SZOŠ, pričom predsedom Disciplinárnej komisie SZOŠ sa 
stane kandidát s najvyšším počtom  hlasov, 

(i) členov Disciplinárnej komisie SZOŠ, pričom členmi Disciplinárnej  komisie sa stanú kandidáti 
s najvyšším počtom hlasov), 

(j) predsedu Komisie rozhodcov SZOŠ, pričom predsedom Komisie rozhodcov SZOŠ sa stane 
kandidát s najvyšším počtom  hlasov, 

(k) podpredsedu Komisie rozhodcov SZOŠ, pričom predsedom Komisie rozhodcov SZOŠ sa stane 
kandidát s najvyšším počtom  hlasov, 

(l) členov Komisie rozhodcov SZOŠ, pričom členmi Komisie rozhodcov SZOŠ sa stanú kandidáti 
s najvyšším počtom hlasov. 

 
13. Pred každou voľbou predseda volebnej komisie predloží delegátom Konferencie SZOŠ zoznam 

všetkých navrhovaných kandidátov a každého navrhovaného kandidáta sa opýta, či s kandidatúrou 
súhlasí, pokiaľ tento súhlas nebol daný vopred. 

 
14. Členovia volebnej komisie pred každým hlasovaním rozdajú hlasovacie lístky. Po každom hlasovaní 

členovia volebnej komisie lístky zozbierajú a na osobitnom mieste spočítajú hlasy a predseda volebnej 
komisie oznámi výsledok hlasovania. V prípade rovnakého počtu hlasov sa voľby opakujú. Volebná 
komisia vypracuje protokol o voľbách, ktorý je súčasťou zápisnice podľa čl. VIII. bod 2  týchto stanov.  

 
15. Predseda SZOŠ je povinný na žiadosť ktoréhokoľvek kolektívneho člena SZOŠ požiadať Ministerstvo 

školstva, vedy výskumu a športu SR o určenie nezávislého pozorovateľa, ktorý bude oprávnený 
zúčastniť sa na voľbách a na zasadnutí volebnej komisie vrátane sčítavania hlasov. 

 
16. V prípade zaniknutia mandátu člena voleného orgánu SZOŠ podľa bodu 9 písm. b) alebo d) tohto 

článku, tieto orgány pokračujú vo svojej činnosti ďalej bez doplnenia počtu svojich členov až do 
najbližšieho zasadnutia Konferencie, na ktorom  delegáti zvolia na uvoľnené miesto nového funkcionára 
na zostávajúce funkčné obdobie. 

 
17. V prípade zaniknutia mandátu členov volených orgánov SZOŠ podľa bodu 9 písm. a) tohto článku sú 

orgány SZOŠ oprávnené vykonávať iba nevyhnutné úkony na zabezpečenie činnosti SZOŠ až do 
okamihu zvolenia nových členov orgánov. 

 
 

Článok IX. 
Konferencia SZOŠ 

 
1. Najvyšším orgánom SZOŠ je Konferencia SZOŠ. 
 
2. Členmi Konferencie SZOŠ s právom hlasovať sú: 
 

(a) zástupcovia kolektívnych členov SZOŠ respektíve ich náhradníci, 

(b) jeden zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 
športovcov. V prípade ak by navrhlo viacero záujmových organizácií športovcov alebo viacero 
skupín športovcov viacero osôb za zástupcu športovcov, členom Konferencie SZOŠ s právom 
hlasovať sa stane ten zástupca športovcov, na ktorom sa spoločne zhodnú všetci navrhovatelia, 

(c) jeden zástupca športových odborníkov, ak ho navrhne záujmová organizácia športových 
odborníkov alebo najmenej 20 športových odborníkov. V prípade ak by navrhlo viacero 
záujmových organizácií športových odborníkov alebo viacero skupín športových odborníkov 
viacero osôb za zástupcu športových odborníkov, členom Konferencie SZOŠ s právom hlasovať 
sa stane ten zástupca športových odborníkov, na ktorom sa spoločne zhodnú všetci navrhovatelia. 
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(ďalej spolu len „Delegáti“). 
 
Počet Delegátov v zmysle písm. (a) za každého kolektívneho člena SZOŠ bude určený tak, že za každú 
aj začatú päťdesiatku počtu jeho individuálnych členov SZOŠ (ku dňu konania sa zasadnutia 
Konferencie SZOŠ) registrovaných v predmetnom kolektívnom členovi SZOŠ bude kolektívnemu 
členovi SZOŠ prináležať 1 Delegát. Kolektívni členovia SZOŠ, ktorí sa umiestnili v najvyššej národnej 
súťaži družstiev SZOŠ na prvom až treťom  mieste, majú právo zvýšiť počet svojich Delegátov na 
nasledujúci kalendárny rok o jedného Delegáta oproti počtu podľa predchádzajúcej vety. 
 

 
3. Určenie Delegátov v zmysle bodu 2 písm. (a) tohto článku vykonáva kolektívny člen SZOŠ takto: 
 

(a) k dátumu 30.10. bežného roka nahlási písomne na sekretariát SZOŠ meno a priezvisko zástupcu 
kolektívneho člena  a jeho náhradníka. Jeden zástupca môže mať iba jedného náhradníka, 

(b) určenie Delegátov podľa písm. (a) tohto bodu je pre SZOŠ záväzné až do oznámenia nového 
zástupcu respektíve jeho náhradníka SZOŠ, 

(c) jedným z Delegátov (podľa bodu 2 tohto článku) je štatutárny zástupca kolektívneho člena SZOŠ. 
Ak kolektívneho člena SZOŠ môže zastupovať iba jeden Delegát, tak týmto Delegátom je vždy 
štatutárny zástupca  kolektívneho člena SZOŠ. Zmenu štatutárneho zástupcu je kolektívny člen 
SZOŠ povinný oznámiť na sekretariát SZOŠ do 15 dní od jej uskutočnenia spolu s doložením 
kópie zápisnice o zvolení nového štatutárneho zástupcu kolektívneho člena SZOŠ.   

 
4. Ak kolektívny člen SZOŠ  oznámi SZOŠ svojho zástupcu podľa bodu 3 písmeno (a) tohto článku, ale 

zároveň neurčí jeho náhradníka, tak v prípade neúčasti tohto Delegáta na zasadnutí Konferencie SZOŠ  
nebude môcť kolektívny člen SZOŠ uplatniť svoje hlasovacie právo za daného Delegáta. 

 
5. Zasadnutie Konferencie sa koná na území Slovenskej republiky na mieste, ktoré je verejne dostupné 

obvyklým spôsobom.  
 
6. Riadne zasadnutie Konferencie SZOŠ zvoláva Predsedníctvo SZOŠ najmenej raz ročne, a to  najmenej 

30 dní pred termínom jeho konania sa.  
 
7. Mimoriadne zasadnutie Konferencie SZOŠ zvolá Predsedníctvo SZOŠ z vlastného podnetu alebo ak 

o  jeho zvolanie požiada najmenej 1/3 kolektívnych členov SZOŠ alebo Revízna komisia SZOŠ. Ak 
uplynulo funkčné obdobie členov Predsedníctva SZOŠ a Revíznej komisie SZOŠ a noví členovia 
uvedených orgánov SZOŠ na ďalšie obdobie neboli zvolení, mimoriadne zasadnutie Konferencie SZOŠ 
je oprávnený zvolať ktorýkoľvek kolektívny člen SZOŠ. Mimoriadne zasadnutie konferencie SZOŠ 
musí byť zvolané najmenej 7  dní pred termínom jeho konania sa.   

 
8. Za zvolanie zasadnutia Konferencie sa považuje zaslanie písomnej pozvánky, obsahujúcej informácie 

o dátume, mieste, čase začiatku konania a programe Konferencie SZOŠ všetkým SZOŠ známym 
Delegátom a zverejnenie týchto informácií na webovom sídle SZOŠ. Pozvánka spolu s podkladmi 
k programu sa zasiela Delegátom v termínoch podľa bodov 6. a 7. tohto článku a môže byť zaslaná aj 
ako súčasť elektronickej poštovej správy zaslanej na e-mailovú adresu oznámenú SZOŠ kolektívnym 
členom SZOŠ.  

 
9. V prípade, že o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Konferencie SZOŠ žiadajú kolektívni členovia 

SZOŠ, ich žiadosť musí byť adresovaná zvlášť Predsedníctvu SZOŠ a zvlášť Revíznej komisii SZOŠ a 
musí byť opatrená podpismi štatutárnych zástupcov každého z kolektívnych členov SZOŠ, ktorí 
zvolanie mimoriadneho zasadnutia Konferencie SZOŠ požadujú.  Zasadnutie Konferencie musí byť 
v takomto prípade zvolané najmenej 7 dní pred termínom jeho konania sa, ktorý je najneskôr 30 dní od 
doručenia žiadosti na jeho zvolanie.  

 
10. V prípade, že Predsedníctvo SZOŠ mimoriadne zasadnutie Konferencie SZOŠ podľa bodu 9 tohto 

článku v stanovenom termíne nezvolá, zasadnutie Konferencie SZOŠ zvolá Revízna komisia SZOŠ 
s termínom uskutočnenia do 60 dní od doručenia žiadosti na jeho zvolanie.  
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11. V pozvánke na mimoriadne zasadnutie Konferencie je uvedený aj dôvod jeho zvolania. 
 
12. Konferencia SZOŠ je oprávnená na svojom zasadnutí  uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 

Delegátov.  
 
13. Zasadnutia Konferencie majú právo zúčastniť sa: 
 

(a) Delegáti, 

(b) členovia Predsedníctva SZOŠ, 

(c) členovia Revíznej komisie SZOŠ, 

(d) pracovníci sekretariátu SZOŠ, 

(e) predkladatelia žiadostí o kolektívne členstvo v SZOŠ, 

(f) hostia, navrhnutí ktorýmkoľvek účastníkom zasadnutia Konferencie, prítomnosť ktorých musia 
schváliť Delegáti. 

 
14. Konferencia SZOŠ je oprávnená na svojom zasadnutí rokovať a rozhodovať o všetkých otázkach, ktoré 

súvisia s predmetom činnosti Zväzu, jeho majetkom a hospodárením ako aj výkonom jeho poslania pre 
kolektívnych členov SZOŠ. Konferencia SZOŠ najmä: 

 
(a) schvaľuje program svojho rokovania, 

(b) schvaľuje stanovy SZOŠ a ich zmeny, 

(c) schvaľuje prijatie konkrétneho druhu orientačných športov do SZOŠ, resp. jeho vylúčenie zo 
SZOŠ, 

(d) schvaľuje prijatie alebo neprijatie kolektívneho člena SZOŠ, resp. jeho vylúčenie, 

(e) schvaľuje výšku ročného členského príspevku kolektívnych a individuálnych členov SZOŠ, 

(f) schvaľuje prideľovanie finančných prostriedkov zo zdrojov SZOŠ, 

(g) rozhoduje o členstve SZOŠ v IOF, a tiež o členstve v iných združeniach, 

(h) schvaľuje dlhodobé koncepcie rozvoja jednotlivých druhov orientačných športov združených 
v SZOŠ, 

(i) schvaľuje hlavné úlohy SZOŠ na nasledujúci kalendárny rok, 

(j) schvaľuje správu o činnosti Zväzu a jeho hospodárení od poslednej Konferencie SZOŠ, správu 
Revíznej komisie SZOŠ a rozpočet Zväzu, 

(k) schvaľuje ostatné poriadky SZOŠ, ktorých schvaľovanie nie je v kompetencii Predsedníctva 
SZOŠ alebo Sekcií SZOŠ (ide najmä o: Registračný poriadok, Prestupový poriadok, 
Disciplinárny poriadok), 

(l) volí, resp. odvoláva predsedu SZOŠ, podpredsedu SZOŠ, ďalších členov Predsedníctva SZOŠ, 
predsedu, podpredsedu a členov Disciplinárnej komisie SZOŠ,  predsedu, podpredsedu a členov 
Revíznej komisie SZOŠ, predsedu, podpredsedu a členov Komisie rozhodcov SZOŠ a predsedov 
sekcií SZOŠ, pričom na odvolanie predsedu Revíznej komisie SZOŠ je potrebná 2/3 väčšina 
hlasov všetkých delegátov a uvedenie dôvodu odvolania, 

(m) rozhoduje o prípadnom zrušení, resp. zániku SZOŠ a o spôsobe vysporiadania jeho majetku,  

(n) schvaľuje štruktúru sekretariátu ako profesionálneho servisného aparátu SZOŠ (čl. X. bod 7 
týchto stanov), 

(o) schvaľuje vytvorenie alebo vstup do obchodnej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo 
nadobudnutie, zmenu či zánik majetkových práv v obchodnej  spoločnosti alebo inej právnickej 
osobe, schvaľuje uzatvorenie zmluvného vzťahu, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 
50% výšky ročného príspevku štátu SZOŠ v kalendárnom roku, v ktorom sa zmluvný vzťah 
uzatvára, 

(p) schvaľuje Smernicu o hospodárení SZOŠ (čl. XIX. bod 3 týchto stanov), 
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(q) schvaľuje reorganizáciu súťaží v jednotlivých druhoch orientačných športov, 

(r) rozhoduje o neprijatí alebo vylúčení individuálneho člena SZOŠ a čestného člena SZOŠ zo 
SZOŠ. 

 
Konferencia SZOŠ schvaľuje program svojho rokovania vrátane prípadných návrhov na jeho zmenu či 
doplnenie na začiatku konania zasadnutia Konferencie SZOŠ. Po schválení programu Konferencie 
SZOŠ vrátane jeho prípadných zmien a doplnení program nie je tento možné opätovne meniť či 
dopĺňať. O otázkach či veciach neuvedených v schválenom programe Konferencie SZOŠ  nemôže 
Konferencia SZOŠ prijímať rozhodnutie, môže však v predmetnej veci prijať alebo zaujať stanovisko. 

 
15. Konferencia SZOŠ si nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných Delegátov volí pre riadenie priebehu 

svojho zasadnutia pracovné predsedníctvo, z osôb prítomných na zasadnutí Konferencie SZOŠ. 
Pracovné predsedníctvo  tvorí predsedajúci, zapisovateľ, dve osoby poverené sčítaním hlasov (ďalej len 
„Skrutátori“), overovateľ zápisnice. 

 
16. Na platnosť uznesenia Konferencie k záležitostiam uvedeným v čl. IX. bod 14 písm. (b), (c), (e), (m), 

(o) a (q) je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny hlasov prítomných Delegátov respektíve ich 
náhradníkov. Na platnosť uznesenia Konferencie v ostatných záležitostiach je potrebný súhlas 
nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných Delegátov respektíve ich náhradníkov. 

   
17. Pri schvaľovaní uznesení sa o návrhoch hlasuje v poradí, v akom boli Konferencii SZOŠ predložené. 

Návrh je schválený, ak sa zaň vyslovila potrebná väčšina Delegátov. V prípade, ak by došlo k rovnosti 
hlasov za dva alebo viac návrhov, predsedajúci vytvorí z Delegátov dohadovaciu komisiu, ktorá 
predloží nový návrh.  

 
18. Na zasadnutí Konferencie SZOŠ vedie diskusiu predsedajúci, alebo ním poverený prítomný Delegát. 

Právo jedného diskusného príspevku má každý Delegát. O vystúpení hosťa rozhoduje pracovné 
predsedníctvo. Diskusný príspevok nie je časovo obmedzený, mal by byť však vecný a konštruktívny. 
Opakované vystúpenie môžu na návrh predsedajúceho schváliť prítomný Delegáti. Predsedajúci nemôže 
diskusiu komentovať, alebo iným spôsobom obmedzovať názor diskutujúceho.  

 
19. Diskusia na zasadnutí Konferencie sa končí rozhodnutím Delegátov na základe návrhu ktoréhokoľvek 

prítomného Delegáta. Písomne pripravené diskusné príspevky možno odovzdať predsedajúcemu. 
Predsedajúcemu je tiež možné odovzdať písomne pripravené diskusné príspevky, ktoré nemohli byť 
prednesené. Všetky diskusné príspevky budú zaprotokolované.  

 
 
 

Článok X. 
Predsedníctvo SZOŠ 

 
1. Predsedníctvo SZOŠ (ďalej len „P SZOŠ“) je voleným výkonným orgánom Zväzu, ktorý v období 

medzi zasadnutiami Konferencie SZOŠ riadi činnosť SZOŠ a je oprávnený konať v mene Zväzu vo 
vzťahu k tretím osobám a rozhodovať vo všetkých veciach a otázkach, ktoré sú mu delegované týmito 
stanovami alebo Konferenciou SZOŠ s výnimkou záležitostí uvedených v čl. IX. bod 15 týchto stanov, 
alebo záležitostí, pri ktorých si Konferencia osobitne vyhradila, že o nich rozhodne sama. V mene 
SZOŠ  vykonáva právne úkony ako štatutárny zástupca SZOŠ buď predseda SZOŠ samostatne, 
v prípadoch uvedených v čl. X. bod 6 týchto stanov podpredseda SZOŠ samostatne alebo generálny  
sekretár SZOŠ spoločne s ktorýmkoľvek iným členom Predsedníctva SZOŠ. P SZOŠ je súčasne 
orgánom na riešenie sporov, ktorý najmä v prípade vzniku sporu medzi kolektívnymi členmi SZOŠ 
alebo v prípade sporu medzi individuálnymi členmi SZOŠ alebo vzniku sporu medzi kolektívnym 
členom SZOŠ a individuálnym členom SZOŠ vyvíja činnosť smerujúcu k tomu, aby vzniknutý spor 
účastníci sporu vyriešili dohodou či zmierom. 

 
2. P SZOŠ zabezpečuje plnenie uznesení Konferencie SZOŠ, zabezpečuje plnenie hlavných úloh SZOŠ na 

príslušné obdobie, zodpovedá za hospodárenie s prostriedkami SZOŠ, vystupuje menom SZOŠ 
v právnych vzťahoch (čl. I. bod 7 týchto Stanov) a zastupuje SZOŠ vo vzťahu k štátnym, 
telovýchovným a iným orgánom a ďalším inštitúciám, a to v rámci SR aj na medzinárodnej úrovni. 
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V mene SZOŠ  vykonáva právne úkony ako štatutárny zástupca SZOŠ buď predseda SZOŠ samostatne, 
v prípadoch uvedených v čl. X. bod 6 týchto stanov podpredseda SZOŠ samostatne alebo generálny  
sekretár SZOŠ spoločne s ktorýmkoľvek iným členom Predsedníctva SZOŠ. 

 
3. P SZOŠ je povinné pri svojom rozhodovaní zohľadňovať stanoviská príslušných odborných komisií 

SZOŠ. Ak sa od ich stanoviska odchýli, je povinné svoje rozhodnutie zdôvodniť a zverejniť spolu so  
stanoviskom príslušnej komisie. 

 
4. P SZOŠ je povinné pri svojom rozhodovaní zohľadňovať stanoviská Revíznej komisie SZOŠ, 

Disciplinárnej komisie SZOŠ a Komisie rozhodcov SZOŠ. Ak P SZOŠ nebude súhlasiť so stanoviskom 
niektorého z uvedených orgánov SZOŠ, je povinné svoj nesúhlas odôvodniť. 

 
5. P SZOŠ tvorí predseda SZOŠ, podpredseda SZOŠ a 4 členovia P SZOŠ. Členom P SZOŠ je aj jeden 

zástupca športovcov, ak ho navrhne záujmová organizácia športovcov alebo najmenej 50 športovcov, 
v takomto prípade je celkový počet členov P SZOŠ vrátane predsedu SZOŠ a podpredsedu SZOŠ 
sedem. V prípade ak by na člena P SZOŠ navrhlo viacero záujmových organizácií športovcov alebo 
viacero skupín športovcov viacero osôb, členom P SZOŠ sa stane ten zástupca športovcov, na ktorom sa 
spoločne zhodnú všetci navrhovatelia. Zástupcu športovcov musí za člena P SZOŠ zvoliť Konferencia. 

 
6. Činnosť P SZOŠ riadi predseda SZOŠ, v jeho neprítomnosti podpredseda SZOŠ. V prípade ak predseda 

SZOŠ dlhodobo (viac ako 3 mesiace) nie je spôsobilý vykonávať svoju funkciu, právomoci predsedu 
SZOŠ prechádzajú na podpredsedu SZOŠ. V prípade zániku mandátu predsedu SZOŠ iným spôsobom 
ako uplynutím funkčného obdobia právomoci predsedu SZOŠ prechádzajú na podpredsedu SZOŠ a to 
až do zvolenia nového predsedu SZOŠ. 

 
7. P SZOŠ si na zabezpečenie úloh a uznesení môže v nevyhnutnom rozsahu zriadiť odborné komisie a so 

súhlasom Konferencie SZOŠ sekretariát SZOŠ ako profesionálny servisný aparát.  
 
8. Zasadnutie P SZOŠ vedie predseda SZOŠ, v jeho neprítomnosti podpredseda SZOŠ. Ak na zasadnutí 

P SZOŠ nie je prítomný predseda SZOŠ ani podpredseda SZOŠ, zasadnutie P SZOŠ vedie člen P SZOŠ 
poverený predsedom P SOZŠ. P SZOŠ je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho 
členov. Na platnosť uznesenia P SZOŠ je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. 
V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu SZOŠ alebo iného člena P SZOŠ vedúceho 
zasadnutia P SZOŠ.  

 
9. P SZOŠ najmä: 
 

(a) schvaľuje plán práce P SZOŠ a ním zriadených odborných komisií, 

(b) menuje predsedov odborných komisií a tímov, 

(c) schvaľuje prijatie čestných členov SZOŠ, 

(d) pripravuje a schvaľuje dohody o spolupráci s inými právnymi subjektmi, štátnymi orgánmi 
a orgánmi športu, 

(e) pripravuje návrh rozpočtu SZOŠ a predkladá ho na schválenie Konferencii SZOŠ, 

(f) organizuje a zodpovedá za medzinárodné styky SZOŠ, 

(g) schvaľuje kalendár súťaží organizovaných SZOŠ a prípadné zmeny termínov konania súťaží 
zaradených do kalendára súťaží, 

(h) vytvára podmienky pre prípravu a činnosť reprezentačných družstiev SR v jednotlivých druhoch 
orientačných športov, 

(i) schvaľuje nominačné kritériá na účasť reprezentantov SR v jednotlivých druhoch orientačných 
športov združených v SZOŠ na medzinárodných podujatiach a nomináciu reprezentantov na tieto 
podujatia, 

(j) rozhoduje s konečnou platnosťou o odvolaniach individuálnych a kolektívnych členov proti 
rozhodnutiam odborných komisií alebo tímov, 

(k) schvaľuje Smernice SZOŠ, vypracované odbornými komisiami (čl. XII. bod 5) týchto stanov), 
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(l) schvaľuje kandidátov SZOŠ do orgánov telovýchovy v Slovenskej republike aj na medzinárodnej 
úrovni, 

(m) schvaľuje prihlášky SZOŠ na organizovanie športových podujatí podľa kalendára IOF, 

(n) schvaľuje kritériá na rozdeľovanie finančných prostriedkov z rozpočtu SZOŠ ako aj samotné 
rozdelenie týchto prostriedkov, 

(o) schvaľuje podmienky získania odbornej spôsobilosti jednotlivých športových odborníkov 
v SZOŠ,  

(p) poskytuje oficiálny výklad poriadkov SZOŠ, ktorých schvaľovanie je v kompetencii Konferencie 
SZOŠ, 

(q) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam Disciplinárnej komisie SZOŠ, 

(r) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam Komisie rozhodcov SZOŠ o udelení respektíve 
neudelení licencie. 

 
Článok XI. 

Sekcie SZOŠ 
 
1. Činnosť jednotlivých druhov orientačných športov, združených v SZOŠ zabezpečujú Sekcie SZOŠ 

(ďalej len „Sekcie“). 
 
2. Na čele Sekcie stojí volený predseda Sekcie, ktorý je spravidla aj členom P SZOŠ. Funkčné obdobie 

predsedu Sekcie je 2 roky od zvolenia do funkcie s výnimkou voľby podľa bodu 3 tohto článku. 
  
3. V prípade, že Konferencia nezvolí za predsedu Sekcie žiadneho kandidáta, funkciu predsedu Sekcie 

vykonáva generálny sekretár SZOŠ; uvedené platí obdobne aj pre prípad zániku mandátu predsedu 
Sekcie.  

 
4. Predsedov jednotlivých Sekcií volí Konferencia SZOŠ tajným hlasovaním po ukončení voľby orgánov 

SZOŠ, pričom predsedom Sekcie sa stane kandidát s najvyšším počtom hlasov. Ustanovenia článku 
VIII. týchto stanov upravujúce priebeh voľby orgánov SZOŠ sa uplatnia primerane aj na voľbu 
predsedov Sekcií. 

 
5. Mandát predsedu Sekcie zaniká: 
 

(a) uplynutím funkčného obdobia, 

(b) písomným vzdaním sa členstva v príslušnom orgáne, 

(c) odvolaním Konferenciou, 

(d) stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony. 

 
6. V rámci Sekcie pôsobia tímy pre riešenie jednotlivých odborných oblastí (napr. športovo-technický tím, 

realizačný tím reprezentácie a pod.) daného druhu orientačných športov. Predsedov tímov menuje na 
návrh predsedu Sekcie Predsedníctvo SZOŠ. Členov tímov menuje na návrh predsedu tímu  predseda 
Sekcie. 

 
7. Sekcia  zabezpečuje  nasledujúce úlohy:  
 

(a) riadi súťaže v konkrétnom druhu orientačných športov,  

(b) pripravuje kalendár súťaží a zodpovedá za jeho koordináciu s termínmi medzinárodných súťaží 
a súťažami v ostatných druhoch orientačných športov, 

(c) schvaľuje propozície pretekov celoslovenskej úrovne v danom druhu orientačných športov 
organizovaných SZOŠ vrátane osoby hlavného rozhodcu, 

(d) vypracováva a vydáva vykonávacie pokyny k súťažiam v danom druhu orientačných športov, 
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(e) vypracováva a  schvaľuje Pravidlá pretekov a Súťažný poriadok v príslušnom druhu orientačných 
športov a poskytuje ich oficiálny výklad, 

(f) zabezpečuje reprezentáciu Slovenskej republiky v príslušnom druhu orientačných športov, 

(g) zodpovedá za dodržiavanie zásad fair-play pri pretekoch SZOŠ celoslovenskej úrovne, 

(h) plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia Predsedníctva SZOŠ. 

 
 

Článok XII. 
Odborné komisie SZOŠ  

 
1. Odborné komisie SZOŠ zabezpečujú prierezové úlohy vo všetkých druhoch orientačných športov 

združených v SZOŠ. Zriaďuje ich P SZOŠ (čl. X. bod 7 týchto stanov). 
 
2. Na čele komisie stojí predseda, ktorého menuje P SZOŠ.  
 
3. Členov komisie menuje predseda príslušnej komisie. 
 
4. Komisia  zabezpečuje  úlohy podľa svojho štatútu (čl. XVIII. bod 3 písm. (d) týchto stanov).  
 
5. Komisia vypracováva Smernice SZOŠ,  upravujúce činnosti v rámci jej odbornej pôsobnosti a poskytuje 

ich oficiálny výklad. 
 
 

Článok XIII. 
Generálny sekretár SZOŠ 

 
1. Generálny sekretár SZOŠ je samostatne konajúci riadiaci pracovník, ktorý nie je členom Predsedníctva 

SZOŠ. 
 
2. Generálny sekretár  je priamo podriadený P SZOŠ a predsedovi SZOŠ. 
 
3. Generálny sekretár zabezpečuje administratívu týkajúcu sa bežnej činnosti SZOŠ, do jeho pôsobnosti 

patrí najmä: 
 

(a) zastupovanie národnej federácie SZOŠ navonok voči usporiadateľom svetových podujatí 
a medzinárodnej federácie orientačných športov IOF, 

(b) komunikácia s inými športovými organizáciami, masovokomunikačnými prostriedkami 
a orgánmi verejnej a štátnej správy, 

(c) zabezpečovanie administratívnych záležitostí súvisiacich s činnosťou SZOŠ, 

(d) príprava dokumentov na zasadnutie orgánov SZOŠ, 

(e) vedenie a aktualizácia databázy kolektívnych členov SZOŠ, 

(f) zabezpečenie zápisu a aktualizácie zápisov do Registra fyzických osôb v športe v zmysle 
príslušných právnych predpisov, 

(g) zabezpečenie zápisu a aktualizácia zápisu do Registra právnických osôb v športe v zmysle 
príslušných právnych predpisov, 

(h) spolupráca s jednotlivými vedúcimi realizačných tímov reprezentácii jednotlivých druhov 
orientačných športov.  

4. Generálny sekretár SZOŠ je v pracovnom pomere so SZOŠ. Generálneho sekretára SZOŠ vymenováva 
P SZOŠ na dobu neurčitú.  
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Článok XIV. 
Revízna komisia SZOŠ a Kontrolór SZOŠ 

 
1. Revízna komisia SZOŠ (ďalej len „RK SZOŠ“) je nezávislým kontrolným orgánom SZOŠ. 
 
2. RK SZOŠ je trojčlenná, pozostáva z predsedu, podpredsedu a jedného člena  RK  SZOŠ,  ktorých volí 

Konferencia SZOŠ. 
 
3. Predseda RK SZOŠ, alebo ním poverený člen RK SZOŠ má právo zúčastňovať sa rokovaní P SZOŠ 

s hlasom poradným. 
 
4. RK SZOŠ kontroluje najmä: 
 

(a) dodržiavanie Stanov SZOŠ a Predpisov SZOŠ, 

(b) plnenie uznesení Konferencie SZOŠ a P SZOŠ, 

(c) hospodárenie SZOŠ s prostriedkami a s majetkom SZOŠ a hospodárenie so štátnymi príspevkami 
a inými prostriedkami z verejných zdrojov na všetkých úrovniach SZOŠ vrátane kolektívnych 
členov SZOŠ. 

5. S výsledkami vykonaných kontrol oboznamuje RK SZOŠ písomnou formou oprávnených zástupcov 
kontrolovaného subjektu, ktorí majú právo zaujať stanovisko k jej zisteniam a povinnosť prijať 
opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a zistené nedostatky odstrániť. 

 
6. Konečnú správu o vykonanej kontrole spolu so stanoviskom kontrolovaného subjektu a prijatými 

opatreniami na odstránenie zistených nedostatkov podáva RK SZOŠ vždy P SZOŠ, ktoré potvrdí alebo 
doplní prijaté opatrenia na nápravu. 

 
7. Správu o svojej činnosti predkladá RK SZOŠ Konferencii SZOŠ na každom jej zasadaní. 
 
8. Funkciu kontrolóra SZOŠ vykonáva  predseda RK SZOŠ. 
 
9. Za predsedu RK SZOŠ môže byť zvolená len fyzická osoba, ktorá 

 
(a)  má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, 

(b) je bezúhonná a 

(c) spĺňa kvalifikačné predpoklady pre výkon funkcie kontrolóra SZOŠ v zmysle príslušných 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

10. Úlohy kontrolóra SZOŠ a postup pri ním vykonávanej kontrole sú stanovené  v príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisoch.  
 

Článok XV. 
Disciplinárna komisia SZOŠ 

 
1. Disciplinárna komisia SZOŠ (ďalej len „DK SZOŠ“) je nezávislým prvostupňovým disciplinárnym 

orgánom SZOŠ.   
 
2. DK SZOŠ je trojčlenná, pozostáva z predsedu, podpredsedu a jedného člena DK  SZOŠ, ktorých  volí 

Konferencia SZOŠ.  
 
3. DK SZOŠ prejednáva podania o disciplinárnych previneniach individuálnych členov SZOŠ alebo 

kolektívnych členov SZOŠ. 
 
4. Priebeh konania pred DK SZOŠ upravuje Disciplinárny poriadok SZOŠ schválený Konferenciou SZOŠ.  
 
5. O odvolaní proti rozhodnutiu DK SZOŠ rozhoduje P SZOŠ ako odvolací disciplinárny orgán. 
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Článok XVI. 
Komisia rozhodcov SZOŠ 

 
1. Komisia rozhodcov SZOŠ (ďalej len „KR SZOŠ“) je nezávislým prvostupňovým  licenčným orgánom 

SZOŠ a poradným orgánom P SZOŠ vo veciach činnosti rozhodcov, trénerov a ostatných športových 
odborníkov SZOŠ (ďalej len „športoví odborníci SZOŠ“).   

 
2. KR SZOŠ je trojčlenná, pozostáva z predsedu, podpredsedu a  jedného člena KR  SZOŠ, ktorých  volí 

Konferencia SZOŠ.  
 
3. KR SZOŠ zabezpečuje priebeh vzdelávania a konania na získanie licencie športového odborníka SZOŠ. 
 
4. O odvolaní proti rozhodnutiu KR SZOŠ o udelení alebo neudelení licencie športového odborníka SZOŠ 

rozhoduje P SZOŠ ako odvolací licenčný orgán. 
 
 

Článok XVII. 
Oblasti SZOŠ 

 
1. SZOŠ za účelom organizovania športových súťaží a zväzového života vytvára územné organizačné 

jednotky – oblasti. 
 
2. Oblasti SZOŠ rešpektujú platné územno – správne členenie Slovenskej republiky, pričom oblasťou 

SZOŠ je minimálne región jedného samosprávneho kraja. 
 
3. Kolektívni členovia SZOŠ sú zároveň členmi príslušnej oblasti a podieľajú sa na organizovaní 

športových súťaží na úrovni danej oblasti. 
 
4. Najvyšším orgánom oblasti je Rada SZOŠ danej oblasti, ktorá pozostáva zo zástupcov jednotlivých 

kolektívnych členov SZOŠ so sídlom v tejto oblasti.  
 
5. Rada SZOŠ oblasti volí zo svojho stredu predsedu Rady, ktorý riadi činnosť Rady. 
 
 

ČASŤ ŠTVRTÁ 
 

Článok XVIII. 
Systém predpisov, noriem a aktov v rámci SZOŠ 

 
1. Stanovy SZOŠ sú najvyšším predpisom SZOŠ. Výklad stanov podáva Predsedníctvo SZOŠ, po 

vyžiadaní si stanoviska Revíznej komisie SZOŠ. 
 
2. Orgány SZOŠ vydávajú na základe týchto stanov a v rámci im zverenej právomoci a pôsobnosti 

predpisy, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská, ktoré musia byť v súlade s týmito stanovami. 
 
3. V rámci SZOŠ sa používajú tieto predpisy, záväzné pre všetkých členov SZOŠ, ktorých činnosti sa 

týkajú: 
 

(a) pravidlá jednotlivých druhov orientačných športov – schvaľuje príslušná Sekcia SZOŠ, 

(b) súťažné poriadky jednotlivých druhov orientačných športov – schvaľuje príslušná Sekcia SZOŠ, 

(c) ostatné poriadky – schvaľuje Konferencia SZOŠ; upravujú najvýznamnejšie oblasti činnosti 
SZOŠ (ide najmä o: Registračný poriadok, Prestupový poriadok, Disciplinárny poriadok), 

(d) štatút – schvaľuje Predsedníctvo SZOŠ, upravuje pôsobnosť a pravidlá fungovania odborných 
komisií, 
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(e) smernica – schvaľuje Predsedníctvo SZOŠ; upravuje pravidlá fungovania jednotlivých úsekov 
a oblastí v pôsobnosti výkonného výboru a sekretariátu SZOŠ. 

 
4. Rozhodnutie orgánu SZOŠ je záväzné v celom rozsahu s výnimkou rozhodnutia, ktoré označuje tých, 

ktorým je určené – vtedy je záväzné len pre označené subjekty. Rozhodnutie vydáva orgán SZOŠ 
v rozsahu svojej pôsobnosti spravidla formou uznesenia.  

 
5. Odporúčania a stanoviská orgánu SZOŠ nie sú záväzné. Orgány SZOŠ ich vydávajú v rozsahu svojej 

pôsobnosti. Slúžia k zjednoteniu postupov a poskytnutiu odborných informácií k rozhodovaniu orgánov 
SZOŠ. 

 
 

ČASŤ PIATA 
 

Článok XIX. 
Majetok a hospodárenie 

 
1. Majetok SZOŠ tvoria finančné prostriedky, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové 

práva. 
 
2. Zdrojom majetku SZOŠ sú najmä príjmy z: 
 

(a) účelových príspevkov zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov, 

(b) príspevkov z rozpočtu orgánov telovýchovy a športu a iných verejných fondov, 

(c) členských príspevkov, 

(d) úrokov z finančných prostriedkov SZOŠ vedených na účtoch v peňažných ústavoch, 

(e) darov od právnych subjektov a jednotlivcov, 

(f) vlastnej činnosti alebo obchodnej činnosti, ktorá svojim charakterom súvisí so zameraním SZOŠ, 
je vykonávaná v doplnkovom rozsahu k vlastnej činnosti a v súlade s platnými právnymi 
predpismi, 

(g) podielov na zisku obchodných spoločností, v ktorých má SZOŠ majetkovú účasť. 

 
3. Majetok SZOŠ slúži k zabezpečeniu poslania Zväzu podľa čl. III. týchto stanov. Smernicu 

o hospodárení SZOŠ schvaľuje na návrh P SZOŠ Konferencia SZOŠ. 
 
4. O zániku SZOŠ jeho zlúčením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje Konferencia SZOŠ, ktorá 

menuje zároveň likvidátora (likvidačnú komisiu). Likvidátor najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky 
SZOŠ a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Konferencie SZOŠ. 

 
 
 

ČASŤ ŠIESTA 
 

Článok XX. 
Prechodné a záverečné ustanovenia  

 
1. Tieto stanovy nadobudli platnosť dňa 06. 05. 2017. Tieto stanovy nadobudli účinnosť dňa 06. 05. 2017 

s výnimkou bodov 8 až 10 článku XIV. Tieto stanovy v celom rozsahu nahrádzajú stanovy SZOŠ zo 
dňa 11. 06. 2016, pričom práva a záväzky z nich vyplývajúce zostávajú zachované v plnom rozsahu. 

 
2. Účinnosť  bodov 8 až 10 článku XIV týchto stanov  nastane 30. júna roku nasledujúceho po tom, keď 

SZOŠ ako prijímateľ verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v dvoch po sebe bezprostredne 
nasledujúcich účtovných obdobiach presiahne ročnú  sumu príjmu týchto prostriedkov vo výške 
50 000,-  eur a SZOŠ tým vznikne povinnosť zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra SZOŠ. 
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3. V prípade, že niektoré ustanovenie stanov je v rozpore so zákonom  č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (Zákon o športe) alebo s iným právnym predpisom Slovenskej republiky 
(ďalej len SR), platí a použije sa vždy znenie Zákona o športe resp. iného právneho predpisu SR.  

 
4. Vzťahy neupravené týmito stanovami, vnútornými predpismi alebo smernicami sa riadia všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ak sa niektoré ustanovenie týchto stanov alebo 
jeho časť ukáže ako neplatné alebo neúčinné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej 
republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenia stanov, ktoré ostávajú platné a účinné aj naďalej 
v celom rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva alebo povinnosti sa použije príslušné zákonné ustanovenie. 

 


