
Zápisnica z Konferencie SZOŠ, konanej 10. 11. 2013 vo Zvolene 
 
 
Prítomní:  Podľa prezenčnej listiny sa celkovo zúčastnilo: 
 z 25 pozvaných zástupcov klubov sa zúčastnilo 15 delegátov: BBA – Máj, CNR – 

Porubský, EBB – Nemec, FBA – Furucz, HBB - I. Patráš, KYS – Franko, MZV – 
Prékop, PEZ – Féder str., RBA – Šmelík, RCP – Kazík, SPE – Vachová, TKE – 
Pollák, VBA – Lago, VZA – Polónyiová, ZMT - Václavík, zo 6 členov 
predsedníctva SZOŠ 5 členovia: Mižúr, Formanko, Kniebügl, A. Patráš, M. Petrinec 
(Nemec bol delegát za EBB) + 2 členovia revíznej komisie (Prékop ako delegát za 
MZV), predseda sekcie LOB (Franko ako delegát za KYS), predseda sekcie OB 
(Petrinec ako člen P SZOŠ), 7 hostia. 

 
 
Program konferencie: 

  1) Otvorenie  
  2) Voľba - pracovného predsedníctva     
  - návrhovej komisie 
  - mandátovej komisie 
  - volebnej komisie 
  - zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
  3) Správa o činnosti SZOŠ od poslednej konferencie 

      4) Správy jednotlivých sekcií a komisií SZOŠ za r. 2013 
                         5) Správa o hospodárení zväzu v roku 2013 
                         6) Správa revíznej komisie 
                         7) Diskusia  
                         8) Hlavné úlohy SZOŠ na r. 2014 
                         9) Návrh uznesenia 
                       10) Záver 
 
 
1. Otvorenie 
Konferenciu otvoril a viedol člen predsedníctva Dušan Formanko.  
V úvode si prítomní minútou ticha uctili nedávno zosnulého člena ATU Košice Vladimíra 
Kopaničáka. 
Z 25 pozvaných zástupcov klubov bolo prítomných 15, zo 6 členov predsedníctva boli prítomní 5 
členovia. Spolu 20 delegátov s hlasom rozhodujúcim. Konferencia bola uznášaniaschopná. 
 
 
2. Voľba 
Pracovné predsedníctvo: Dušan Formanko, Juraj Nemec, Marian Mikluš 
Návrhová komisia: Martin Václavík, Milan Petrinec, Valér Franko 
Mandátová komisia: Milan Mazúr 
Zapisovateľ: Marian Kazík 
Overovateľ zápisnice: Ján Furucz 
Prebehlo hlasovanie o programe konferencie, program bol schválený. 
 
 
3. Správa o činnosti SZOŠ od poslednej konferencie 
Správu predniesol predseda SZOŠ Juraj Nemec. Správa bola zverejnené na portáli 
www.orienteering.sk spolu s ostatnými dodanými správami informáciami pred konferenciou, preto 
bola len verbálne doplnená. V správe upozornil len na zásadné veci. Zvýraznil, že začali fungovať 



nové komisie – komisia rozhodcov, marketingová komisia, metodická komisia. Spomenul, že 
nahradenie vo funkcii generálneho sekretára zväzu prebehlo plynulo, z dvoch kandidátov 
predsedníctvo po skúšobnej dobe vybralo Milana Mazúra. Poďakoval bývalému sekretárovi M. 
Kazíkovi a požiadal ho súčinnosť so súčasným sekretárom i v ďalšom období. Vyzdvihol úspechy 
na medzinárodných podujatiach, najmä bronzovú medailu štafety orientačných cyklistiek na ME 
v OC 2013 v Poľsku a úspechy na školských MS ISF v OB 2013 v Portugalsku, kde členovia 
národných družstiev získali 3 prvenstvá. 
Spomenul aktuálnu situáciu v lyžiarskom OB, v ktorom nemáme momentálne ani kapacitné ani 
finančné možnosti aspoň na minimálnu prípravu športovcov na výkonnostnej úrovni, domáce 
súťaže opäť ovplyvnila poveternostná situácia v zimných mesiacoch. 
V sezóne OB kvalita domácich súťaží utrpela zrušením niekoľkých kategórií na MSR v nočnom OB 
a zrušením MSR štafiet v OB. 
V školskom roku 2013/2014 už orientačný beh nie je zaradený do kat. A, i napriek tomu je potrebné 
aby sme naďalej boli na poli školských súťaží aktívni. Masový šport musí byť súčasťou fungovania 
zväzu a konferencia musí zaujať jasné stanovisko k tejto oblasti. 
 
 
4. Správy jednotlivých sekcií a komisií SZOŠ za rok 2013 
 
Sekcia OB – predniesol Milan Petrinec. Správa bola zverejnená spolu s materiálmi ku konferencii. 
V správe sa zameral na vykonané aktivity: 

- zloženie sekcie bolo širšie, všetci pracovali aktívne, 
- jarný seminár usporiadateľov a rozhodcov vo Vrútkach, 
- výklad pravidiel a poriadkov, 
- sekcia OB úzko spolupracovala s komisiou rozhodcov a mapovou komisiou, 
- všetky súťaže okrem rebríčkových pretekov RBA boli uskutočnené, 
- viac súťaží v jeden deň – treba zvážiť vhodné kombinovanie, 
- kvalita organizácie pretekov mala kolísavú úroveň, 
- vo veľkom štýle boli zorganizované dve najvýznamnejšie podujatia – CESOM (1180 

pretekárov zo 14 krajín) a Veľká cena Slovenska spolu s Pohárom Slovenského krasu vo 
Veľkej Fatre, 

- priemerne sa podujatí v OB zúčastňuje 240 pretekárov, 
- rezervy sú v talači máp, 
- kompletný kalendár na rok 2014 je v podstate skompletizovaný, 
- máme veľa rozhodcov, no málo aktivity vo funkciách, 
- väčšina klubov si bez výpomoci dobrovoľníkov z iných klubov nemôže dovoliť usporiadať 

preteky. 
 
Sekcia LOB – predniesol Valér Franko – správa bola zverejnená spolu s materiálmi ku konferencii. 
Komisia pracovala v zložení V. Franko, Radovan Marton a Juraj Nemec. Ako v predchádzajúcich 
rokoch, tak i v minulom a pre najbližšiu sezónu je najväčším problémom zostaviť kalenár súťaží 
a s tým spojené neustále sa opakujúce usporiadanie súťaží na tých istých miestach. 
 
Sekcia OC – predniesol v zastúpení M. Kazík (predseda sekcie OC M. Šabo sa konferencie 
nezúčastnil) – správa bola zverejnená spolu s materiálmi ku konferencii. Situácia v domácich 
súťažiach je priam tragická, celkovo sa zúčastnilo 69 pretekárov na 12 podujatiach zaradených do 
Slovenského pohára. Štyri podujatia sa konali na Slovensku. Výborná je však spolupráca 
s usporiadateľmi v okolitých krajinách (HUN, CZE, AUT), napriek tomu zostaviť kalenár súťaží na 
r. 2014 sa nedarí najmä z dôvodu nezáujmu o usporiadanie pretekov z radov domácich klubov. 
Spomenul ešte zmeny v pravidlách IOF, ktoré budú účinné od 1. 1. 2014. 
 



Mapová komisia – predniesol v zastúpení člen mapovej komisie Anton Kniebügl (predseda T. 
Leštinský sa konferencie nezúčastnil) – správa bola zverejnená spolu s materiálmi ku konferencii. 
Okrem správy boli zverejnené aj prílohy - Prehľad mapovej tvorby v roku 2012, Správa o dohľade 
nad súladom máp na majstrovské preteky s normami za rok 2013, Doplnok k správe MK o tlači 
máp. Upozornil na zmenu vo financovaní školských máp.  
 
Marketingová komisia – predniesol v zastúpení člen marketingovej komisie Andrej Patráš 
(predseda Martin Mazúr sa konferencie nezúčastnil) – správa bola zverejnená spolu s materiálmi ku 
konferencii. Komisia pracuje v zložení M. Mazúr, Joxeba Agire, A. Patráš. Súčasným (aktuálnym) 
cieľom jej práce nie je získavanie finančných prostriedkov, no najmä pozdvihnutie povedomia 
verejnosti o orientačných športoch. Medzi najbližšie ciele patria tieto aktivity:  

- materiálové zabezpečenie pre súťaže, 
- nová vizualizácia www stránky SZOŠ, 
- cielená prezentácia na výstavách, školách, vo webovom priestore a lokálnych TV. 

Prezentáciu nového vizuálu www.orienteering.sk vykonal jeden z jeho autorov Rastislav Szabó, 
portál bude spustený k 1. 1. 2014. Pri napĺňaní obsahu sú potrebné podnety z hnutia, podnety k 
novej stránke treba posielať na adresu Andreja Patráša. Prihlasovací systém bude realizovaný až 
v ďalšej etape, zatiaľ nie je funkčný. 
 
Komisia rozhodcov – predniesol predseda komisie rozhodcov Martin Václavík – správa bola 
zverejnená spolu s materiálmi ku konferencii. Vysvetlil, prečo je potrebné zaktualizovať 
rozhodcovské triedy podľa aktivity príslušných osôb a najmä rozhodca nie je doživotný titul, ale 
označenie aktívnej odbornej spôsobilosti vykonávať funkciu rozhodcu. 
 
 
5. Správa o hospodárení zväzu za rok 2013 
Správu predniesol hospodár zväzu Ján Mižúr. Delegáti dostali prehľad o hospodárení so zväzovými 
prostriedkami k 31. 10. 2013 písomne pred rokovaním. V roku 2013 boli významnými príjmami 
zväzu príspevky klubov a jednotlivcov (24 100 eur), ďalej 2 % z daní (zo sumy 3 392,87 bol vo 
výške 3 000 eur podporený dorastenecký výber SR v OB). Problémom je vyúčtovanie školských 
MSR v OB 2013 (SPE), pravdepodobne budeme musieť časť peňazí vrátiť MŠVVaŠ SR. 
Z 11 nových výziev MŠVVaŠ SR sa SZOŠ môže uchádzať o podporu iba v 3 podprogramoch 
(športové odvetvia, šport a zdravie, odmeny športovcom za úspešnú reprezentáciu SR). 
 
 
6. Správa revíznej komisie 
Správa nebola zverejnená spolu s materiálmi ku konferencii, predniesol ju predseda revíznej 
komisie Juraj Prékop. Komisia pracovala v zložení Prékop, Marián Mikluš, Milan Kollár. V júni 
bola na sekretariáte SZOŠ vykonaná inventarizácia materiálu. Bol zaznamenaný jeden podnet na 
disciplinárne konanie, ktorý je v štádiu prešetrovania. Komisia nezistila žiadne nehospodárne 
konania a konštatuje, že orgány SZOŠ pracovali v súlade s predpismi. 
 
 
7. Diskusia 
Igor Patráš – pokiaľ v školských súťažiach nie je vyšším orgánom presne určené ako a čo sa musí, 
začnime to robiť inak a zamerajme sa na prácu učiteľov, ktorí následne zaktivizujú žiakov. 
Marian Kazík – žiada konferenciu o jasné stanovisko k školským súťažiam v školskom roku 
2013/2014, čo s postupovými súťažami, kedy a kde budú školské MSR, či bude liga školských 
družstiev v OB 2014? Je potrebné sa dohodnúť aj na uskutoční kvalifikácie na MS ISF školskej 
mládeže 2015, ktorá musí prebehnúť ešte v jeseni 2014. 
Štefan Šurgan – predstavil svoj návrh na model štruktúry majstrovských súťaži v orientačnom 
behu, podstatou sú 2 alebo 3 majstrovské víkendy.  



Marian Kazík – kombinácia disciplín v majstrovských súťažiach musí byť konzultovaná nie iba 
s príslušnou sekciou ale aj s metodickou komisiou.  
Štefan Šurgan – zdôraznil, že náklady na usporiadanie by šetrilo najmä usporiadanie pretekov na 
malom priestore, kvalitu malým usporiadateľom by mali zabezpečiť externí pomocníci, on sa hneď 
hlási.  
Marian Kazík – pripomenul, že v minulých rokoch bolo prijaté odporúčanie organizovať ročne 
aspoň jednu súťaž zaradenú do WRE, v r. 2014 žiadne WRE preteky na Slovensku nebudú. Spýtal 
sa, prečo predseda sekcie OB konštatoval konanie sa národných súťaží v plnom rozsahu, keď 
preteky RBA sa neuskutočnili. M. Petrinec v zápätí reagoval, že tento fakt je spomenutý v písomnej 
správe sekcie OB.  
Miroslav Lago – zo skúseností VBA s organizovaním súťaží WRE v OC uviedol, že WRE formát 
je ekonomicky zaujímavý, umožňuje stanoviť vyššie štartovné, vysoká zodpovednosť zaručuje 
kvalitne pripravené podujatie na ktoré dohliada aj medzinárodný advisor IOF. 
Jozef Wallner – sa vyjadril k novej vizualizácii webu www.orienteering.sk, odporučil, aby portál 
obsahoval vyhľadávacie prvky. Ďalej komentoval model štruktúry majstrovských súťaží Š. Šurgana 
- dobrý návrh, no treba si uvedomiť, že slovenské súťaže sú viac pre bežných a rekreačných 
športovcov, elita resp. výkonnostní pretekári tvoria iba 5 – 10 % zúčastnených, preto sa netreba 
zamerať za každú cenu na túto skupinu pretekárov. Pri konaní súťaží a pri realizácii nápadov 
vychádzajme z reality – všetko zabezpečujú amatéri.  
Andrej Patráš – všeobecne panuje názor, že usporiadanie MSR je náročnejšie ako iné podujatie 
národného významu. Z pohľadu lajka určite áno, MSR sú vnímané ako iná úroveň súťaže, čosi viac 
ako bežné rebríčkové preteky. 
Martin Václavík  – navrhol pozrieť sa na hlavné úlohy zväzu ako na obrátenú pyramídu, začnime 
od úlohy č. 6 rozvoj členskej základne. Ak akákoľvek aktivita bude mať efekt rozšírenia členskej 
základne, treba ju čo najskôr zaviesť do praxe, či už nový model súťaží, či školské podujatia, či 
aktivitu rozhodcov. 
Juraj Šmelík – načo nám je nový prihlasovací systém, keď cez orienteeringonline.net má každé 
podujatie v podstate (v orientačnom svete) propagáciu a reklamu zadarmo. 
Veronika Vachová - orienteeringonline.net nie je pre slovenské podmienky dosť flexibilný systém.  
Ján Furucz - orienteeringonline.net je cesta späť, spôsobuje problémy usporiadateľom. Ako príklad 
uvádza český systém ORIS. 
Štefan Šurgan – odporúča vziať si príklad z nórskeho systému. 
Milan Mazúr  - orienteeringonline.net najmä pre spracovateľov výstupov nie je vhodný. 
Jana Slámová – komentovala otázky spojené s aktivitami pre mládež. Školské súťaže sú potrebné, 
je to prezentácia nášho športu mládeži, nečlenom SZOŠ. Ligu školských družstiev navrhuje 
vynechať. Prácu s deľmi a mládežou treba podporiť, odporúča, aby aj osobní tréneri mládežníkov aj 
keď majú skúsenosti, zaujímali sa aj o zvýšovanie svojej trénerskej kvalifikácie, žiada 
o uskutočnenie trénerského školenia.  
Igor Patráš – metodická komisia prisľúbila, že počas niektorých podujatí bude robiť prednášky 
a semináre či už pre športovcov alebo pre trénerov. 
Veronika Vachová – školské súťaže sú potrebné, je to jednoduchá prezentácia nášho športu 
i úspešných pretekárov medzi širokou školskou verejnosťou, sú to príklady v praxi.  
Štefan Šurgan – treba robiť s deťmi na čo najviac školách, aj keď skúsenosti ukazujú, že deti 
nemajú záujem o ďalšiu aktívnu činnosť. Krúžky OB by mali byť najmä tam, kde sídlia kluby.  
Dušan Formanko – zdôraznil, že personálne obsadenie vedenia prípravky detí je dôležitým 
prvkom, a až na všeobecnú športovú prípravu by mala nadväzovať nadstavba – činnosť 
v materskom klube.  
Jana Slámová – Š. Šurgan má dobré nápady ale pohybuje sa mimo reality, v skutočnom súčasnom 
svete to funguje inak (teda skôr nefunguje).  
Veronika Vachová – ocenila myšlienky a výzvy na aktivitu s mládežou, v Pezinku majú niekoľko 
krúžkov OB, no realita je iná ako si predstavuje Š. Šurgan. Všetko úzko súvisí, aj keď efekt nie je 
viditeľný okamžite, rozbehnuté aktivity je potrebné udržať čo najdlhšie. 



Jana Mižúrová – zdôraznila, že najdôležitejší je princíp: dobré preteky = dobrá mapa. Spomenula, 
že mapová komisia nemá potrebnú vážnosť. Nie je jej jasné, kto má mať zodpovednosť za 
„pobabrané“ preteky.  
Anton Kniebügl – vysvetlil, že mapová komisia dáva návrhy, rozhoduje príslušná odvetvová 
sekcia.  
Ján Furucz – treba nájsť mieru, netreba všetko smerovať do extrému.  
Jozef Pollák – problémy s kvalitou máp sa tu hromadia už asi 10 rokov, vznikli najmä vstupom 
ukrajinských mapárov do mapovej tvorby v SR. Odporúča dobre zvážiť, či pre klub nebude 
cennejšie mať zmapovaný menší priestor no kvalitným mapárom.  
Veronika Vachová – po posledných pretekoch v OB nikto zo SPE sa nehrnenia do usporiadania 
ďalších národných pretekov. Ako organizátora ich veľmi mrzí čo sa stalo na poslenom podujatí 
SPE, v klube zanalyzovali, že problémy z minulosti sa nakopili a vyústilo to totálne zlými pretekmi.  
Jana Mižúrová – ako sú pripravené preteky, keď už dopredu sú známe hlášky, že mapa nebude 
dobrá.  
Jozef Pollák – až s odstupom času vlastne zisťujeme, aké nedostatky obsahujú naše skoro 
najaktuálnejšie mapy a následne sa javia ako ďalej nepoužiteľné.   
Juraj Nemec – mapová komisia sa znaží zaviesť poriadok, no podmienky stanovované mapovou 
komisiou neboli zatiaľ nikým schválené. Aj na zlej mape sa za určitých podmienok dajú urobiť 
dobré preteky. Mapová komisia by mal byť služba klubom.  
Marian Kazík – to, že na dvoch z posledných majstrovských podujatí sa vyskytli závažné chyby 
ešte neznamená, že všetky preteky sú zlé, neznevažujme prácu organizátorov, každý z nich 
pripravuje preteky so zámerom zabezpečiť ich ako najlepšie vie.  
Andrej Patráš – a čo keď zlyhá usporiadateľ, čo potom?  
Ján Furucz – D. Kuna nie je ten hlavný vinník „nešťastných“ pretekov SPE.  
Miroslav Lago – nápady mapovej komisie sa nám pozdávajú, podmienky zvyšujú tlak na 
usporiadateľa , no zároveň poskytujú čas na odstránenie nedostatkov.  
Ján Furucz – trochu priblížil pravidlá podujatí v TRAIL-O a zároveň prezentoval ochotu podieľať 
sa na vzniku ďalšej odvetvovej sekcie orientačných športov v SZOŠ.  
Martin Václavík  – TRAIL-O by mohlo byť jedno z odvetví, ktoré by malo prispieť k zvýšeniu 
členskej základne, vytvorenie sekcie TRAIL-O podporuje. 
Vyjadril poďakovanie klubu HBB za propagáciu orientačných pretekov formou zaujímavého videa. 
Zdôraznil, že mladá generácia komunikuje inak a aj informácie získava inak ako sme boli doteraz 
zvyknutí.  
Jozef Wallner – najdôlejšia osoba pretekov v orientačných športoch je hlavný rozhodca.  
Anton Kniebügl – ospravedlnil sa sa za verejnú tvrdú kritiku SPE na facebooku, v budúcnosti už 
neplánuje nikoho kritizovať. Nechce už z dlhodobého hľadiska pracovať v mapovej komisii, chce 
sa aktivizovať v komisii metodickej a v komisii rozhodcov.  
Igor Patráš – nezaoberajme sa už chybami na pretekoch, zaoberajme sa radšej ako reálne 
zabezpečiť rozvoj členskej základne, aké formy prezentácie by boli najvhodnejšie.  
Ján Mižúr – informoval o festivale neolympijských športov 7. 12. 2013 v Trenčíne. P SZOŠ 
v spolupráci s marketingovou komisiou je pripravené na propagáciu nášho športu na výstavisku 
v Trenčíne počas tohto festivalu.  
Veronika Vachová – znovu sa opýtala, aký je teda osud školských súťaží v tomto školskom roku 
a ako teda postupovať v organizácii súťaží.  
Ján Mižúr – vysvetlil, že postupové súťaže budú, SZOŠ sa bude uchádzať o podporu na 
zorganizovanie týchto súťaží, prípadne bude príspevok na ne vyčlenený z prostriedkov zväzu.  
Juraj Nemec – do 20. 11. 2013 musíme poznať usporiadateľa a termín školských MSR v OB 2014.  
Igor Patráš – tak budú alebo nebudú školské MSR v OB 2014?  
Milan Mazúr – školské súťaže musia byť v čase školského vyučovania, vyradenie z kat. A robí 
problém riaditeľom škôl s vysielaním žiakov na tieto súťaže.  
Veronika Vachová – ak niekto nevie, ako majú vyzerať preteky pre školskú mládež, odporučila 
nech sa informujú u skúsených usporiadateľov zo SPE a EBB.  



Jana Slámová – veľmi dôležité je, aby bolo dopredu jasné, či na školských súťažiach bude 
účastníkom preplatené cestovné alebo nie. 
 
 
8. Hlavné úlohy SZOŠ na rok 2014 
J. Nemec zvýraznil dve operatívne priority - zachovanie školských postupových súťaží a kontinuitu 
fungovania webových služieb zväzu. 
(Hlavné úlohy sú obsiahnuté v prílohe č. 1: Uznesenie z konferencie SZOŠ)  
 
 
9. Návrh uznesenia. 
Predniesol predseda návrhovej komisie M. Václavík. 
Pripomienky k uzneseniu:  
Štefan Máj – neschvaľujme už teraz sekciu TRAIL-O, ale až po poznaní zámerov a personálneho 
obsadenia.  
Ján Mižúr  – podmienky pre TRAIL-O v SR sú, pokus o „promo“ preteky sa realizoval už v r. 
2008.  
Juraj Nemec – navrhol upraviť uznesenie v zmysle poverenia J. Furucza prípravou sekcie TRAIL-
O na činnosť. 
Pripomienky boli zohľadnené novonaformulované uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 
(príloha č. 1: Uznesenie z konferencie SZOŠ)  
 
 
10. Záver 
Poďakovaním Juraja Nemca všetkým zúčastneným za doterajšiu činnosť bola konferencia 
ukončená. 
 
 
 
10. 11. 2013, Zvolen     
 
Marian Kazík - zapisovateľ 
 
Ján Furucz - overovateľ zápisnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
 

Konferencia Slovenského zväzu orientačných športov, konaná dňa 10. 11. 2013 vo Zvolene, 
prijala nasledujúce 

UZNESENIE 
 

A) Konferencia schvaľuje: 
 

a. správu o činnosti SZOŠ za rok 2013 
b. správu o hospodárení SZOŠ za rok 2013 
c. hlavné úlohy SZOŠ na rok 2014: 

I.) trvalé úlohy 
1. Zabezpečiť účasť reprezentačných výberov na vrcholných svetových 

podujatiach (MS, ME,AMS) podľa finančných a materiálových možností 
zväzu. 

2. Systémová propagácia SZOŠ a orientačných športov voči verejnosti, ako vo 
vzťahu k vrcholovému, tak i masovému športu. Jej využitie pri hľadaní 
spôsobov spolupráce s možnými reklamnými partnermi SZOŠ. 

3. Podpora práce a športovej činnosti s deťmi a mládežou, podpora 
talentovaných jednotlivcov v CTM. Účinná podpora vzniku žiackych 
krúžkov OB na klubovej úrovni. 

4. Spolupráca s významnými športovými a spoločenskými subjektmi, ako 
SOV, SAŠŠ, SAUŠ, NŠC, KŠZ a pod. 

5. Špecifická podpora mapovej tvorby s cieľom zabezpečiť kvalitu súťažných 
máp a postupné pokrytie územia SR školskými mapami.  

6. Vytváranie podmienok pre postupný dlhodobý rozvoj členskej základne 
SZOŠ. 

7. Rozvíjať súčasnú štruktúru súťaží vo všetkých druhoch športovej orientácie 
s dôrazom na oblastnú úroveň, špecifická podpora rozvoja regionálnych 
súťaží a aktivít.  

8. Vytváranie finančných rezerv a zvýšenie podielu vlastných príjmov. 
9. Pokúsiť sa viacej zapojiť bývalých funkcionárov a pretekárov do činnosti 

zväzu. 
 

II.) špecifické úlohy 
10. Vytvoriť podmienky pre zachovanie školských postupových súťaží, s 

cieľom zapojiť čo najväčší počet žiakov a študentov v nových podmienkach 
financovania školských súťaží. 

11. Zabezpečiť kontinuitu a skvalitnenie fungovania elektronických / webových 
služieb zväzu. 

 
B) Konferencia berie na vedomie: 
 

a. správu revíznej komisie SZOŠ za rok 2013 
 
C) Konferencia: 
 

a. Žiada oddiely a kluby, združené v SZOŠ, aby do 20.11.2013 prihlásili na sekretariát SZOŠ 
svoj záujem o usporiadanie školských majstrovstiev Slovenska v roku 2014. 

b. Poveruje Jána Furucza koordináciou aktivít v Trail-O počas roka 2014 a vypracovaním 
návrhu na vytvorenie Sekcie Trail-O. 

 
 
Vo Zvolene, 10. 11. 2013 Martin Václavík, predseda návrhovej komisie na konferencii SZOŠ 

Milan Petrinec, člen návrhovej komisie na konferencii SZOŠ 
Valér Franko, člen návrhovej komisie na konferencii SZOŠ 


