
 
 

Konferencia Slovenského zväzu orientačných športov, konaná dňa 23.11.2014 vo Zvolene, 
prijala nasledujúce 

 
UZNESENIE 

 
A) Konferencia schvaľuje: 
 

a. prijatie nového riadneho kolektívneho člena SZOŠ, klubu Viatoris so sídlom vo Zvolene 
b. prijatie Presnej orientácie ako nového druhu športovej orientácie do SZOŠ 
c. pravidlá a súťažný poriadok Presnej orientácie 
d. zmeny volebného poriadku 
e. zmenu Hospodárskej smernice SZOŠ v prílohe č. 5, kde sa výška ročného členského poplatku pre 

hendikepovaných športovcov určuje na 2 eurá 
f. správu o činnosti SZOŠ za rok 2014 
g. správu o hospodárení SZOŠ za rok 2014 
h. hlavné úlohy SZOŠ na rok 2015: 

 
 
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. Konferencia SZOŠ žiada 
členské subjekty SZOŠ, aby dosiahli minimálne 30 % podiel mládeže na svojej členskej základni. 

 
7. Rozvíjať súčasnú štruktúru súťaží vo všetkých druhoch športovej orientácie s dôrazom na oblastnú úroveň, 

špecifická podpora rozvoja regionálnych súťaží a aktivít.  
 

8. Urobiť maximum pre postupné zvyšovanie podielu vlastných príjmov na všetkých úrovniach zväzu. 
 

9. Rozvíjať systém školských postupových súťaží. Pokúsiť sa zabezpečiť, aby okresné kolá postupne prebehli 
v každom okrese, kde sa nachádza členský klub SZOŠ, ale aj v ďalších regiónoch (minimálna účasť za 
školu by mali byť dve družstvá). 

 
Špecifické úlohy 

 
10. Obsahovo a organizačne participovať na zabezpečení realizácie prvého turnusu vzdelávacieho programu 

pre učiteľov (konferencia SZOŠ žiada každý členský subjekt SZOŠ, aby získal minimálne jedného 
záujemcu z radov učiteľov telesnej výchovy, ktorý absolvuje vzdelávací program). 

 
 
 
 



 
B) Konferencia berie na vedomie: 
 

a. správu revíznej komisie SZOŠ za rok 2014 
 
C) Konferencia ukladá: 
 

a. Sekcii OB zaviesť system plánovania súťaží s dvojročným predstihom 
 
b. predsedníctvu SZOŠ zmapovať krúžky OB a ich potreby a následne prijať opatrenia na podporu 

činnosti krúžkov OB v Slovenskej republike 
 
 
D) Konferencia zvolila týchto funkcionárov: 
 

a. predseda SZOŠ:   Juraj Nemec 

b. predsedníctvo SZOŠ: 

i. Ján Furucz 

ii. Ján Mižúr 

iii.  Andrej Patráš 

iv. Milan Petrinec 

v. Martin Václavík 

c. predseda Sekcie OB:  Milan Petrinec 

d. predseda Sekcie LOB:  Valér Franko 

e. predseda Sekcie presnej orientácie (PO): Ján Furucz 

f. členovia revíznej komisie:  

i. Milan Kollár 

ii. Peter Krnáč 

iii.  Juraj Prékop 

Rozhodnutím členov revíznej komisie sa jej predsedom stal Juraj Prékop. 

Predsedu Sekcie OC Konferencia nezvolila, pretože na túto funkciu nebol navrhnutý žiadny 
kandidát.  
 

 
Vo Zvolene, 23.11.2014 
 
Martin Václavík, predseda návrhovej komisie na konferencii SZOŠ 
Ján Furucz, člen návrhovej komisie na konferencii SZOŠ 
Jaroslav Kollár, člen návrhovej komisie na konferencii SZOŠ 
 


