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Vec: Pozvánka na Konferenciu SZOŠ 
 

 

 Dňa 23. 11. 2014 (nedeľa) sa vo Zvolene, školský internát Strednej odbornej školy 
drevárskej (areál Bučiny), Lučenecká cesta 17, uskutoční so začiatkom o 09:30 volebná 
konferencia SZOŠ s týmto programom: 
 
    1) Otvorenie  
    2) Voľba - pracovného predsedníctva     
    - návrhovej komisie 
    - mandátovej komisie 
    - volebnej komisie 
    - zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
    3) Prijatie nového člena do SZOŠ 
    4) Prijatie nového druhu orientácie  do SZOŠ (sekcia presnej orientácie)  

  3) Správa o činnosti SZOŠ od poslednej konferencie 
    4) Správy jednotlivých sekcií a komisií SZOŠ za r. 2014 
    5) Správa o hospodárení zväzu v roku 2014 
    6) Správa revíznej komisie 
    7) Diskusia I. 
    8) Predstavenie kandidátov do orgánov SZOŠ 
    9) Voľby do orgánov zväzu 
  10) Hlavné úlohy SZOŠ na r. 2015  
  11) Diskusia II. 
  12) Návrh uznesenia 
  13) Záver 
 

  
 
 

všetkým klubom SZOŠ 
 

+ pozvaným 
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Konferencii predchádzajú tieto akcie v takomto časovom harmonograme:  
 
sobota 22. 11. 2014  
   15,00 - 17,30 - zasadnutie komisie mládeže  
   17,30 - 18,00  - večera 
   18,00 - 19,00 - krátke školenie k spravovaniu web stránky SZOŠ 
   19,00 - 22,00  - zasadnutie komisie vrcholového športu 
  
 Každý klub SZOŠ určí 1 delegáta (zástupcu svojho klubu) s hlasom rozhodujúcim.  
Delegátom a pozvaným (členom predsedníctva SZOŠ, predsedom sekcií a komisií SZOŠ,) bude 
uhradené cestovné, poskytnuté občerstvenie a obed (účastníci niektorého zo zasadnutí v sobotu 
majú zabezpečené ubytovanie priamo v internáte). Delegát poverený klubom si so sebou prinesie 
delegačný lístok potvrdený klubom (v prílohe). 
 Materiály ku konferencii budú zaslané elektronicky. 
 Konferencie sa môžu zúčastniť i iní členovia SZOŠ, ktorí nemajú hlasovacie právo, ani 
nárok na samostatnú úhradu cestovného. Na občerstvenie, obed a ubytovanie však nárok majú 
všetci, ktorí oznámia svoju účasť do 18. 11. 2014. 
 
 Prosím vedúcich klubov, aby účasť svojho delegáta nahlásili najneskoršie do 18. 11. 
2014 (telefonicky, mailom, SMS správou) na sekretariát SZOŠ. 
 
 Cestovné bude vyplatené vo výške cestovného verejnej dopravy (aj rýchlik IC). Ak je to 
možné, použite vlastné motorové vozidlo a obsaďte ho po dohode viacerí pasažieri.  
 Úhrada: Pri obsadení auta min. 3 osobami - paušálna náhrada 0,15 €/1 km. 
Jednotlivcovi v aute bude uhradené cestovné iba vo výške bežného cestovného verejnou 
dopravou. 
  
 Ubytovanie:  

 Tým, ktorí o ubytovanie požiadajú, bude zabezpečené v internáte SOŠD zo soboty na 
nedeľu v cene 8 eur/osoba (pozvaní na niektoré zo zasadnutí v sobotu - mládež, KVŠ, za 
ubytovanie neplatia). Požiadavku na ubytovanie nahláste najneskoršie do 18. 11. 2014! 

 

 Obed:  

 Tým, ktorí nemajú nárok na obed no majú oň záujem a požiadajú oň, bude ponúknutý 
v cene cca  3,5 eurá/1 obed. Požiadavku na obed nahláste do 18. 11. 2014! 

  

S pozdravom 
         
 

 
 

Milan MAZÚR 
generálny sekretár SZOŠ 

 
 
 
 
Prílohy:  - delegačný lístok   
  - volebný poriadok a rokovací poriadok 
    


