
Príloha č. 1 
 

Konferencia Slovenského zväzu orientačných športov, konaná dňa 29. 11. 2015 vo Zvolene, 
prijala nasledujúce 

 
 

UZNESENIE 
 

 
A) Konferencia schvaľuje: 
 

a. správu o činnosti SZOŠ za rok 2015 
 

b. správu o hospodárení SZOŠ za rok 2015 
 

c. hlavné úlohy SZOŠ na rok 2016: 
 

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

(MS, ME, AMS), podľa finančných a materiálových možností SZOŠ. 
 
2. Systémová propagácia SZOŠ a orientačných športov voči verejnosti, ako vo vzťahu 

k vrcholovému, tak 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, 

SAŠS, SAUŠ, NŠC, KŠZ a pod. 
 
5. Špecifická podpora mapovej tvorby s cieľom zabezpečiť kvalitu súťažných máp  

a postupné pokrytie územia SR školskými mapami v súlade s potrebami rozvoja 
OŠ. 

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

Konferencia SZOŠ žiada členské subjekty SZOŠ, aby dosiahli minimálne  
30 % podiel mládeže vo 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). 

 
II.) špecifická úloha 
 

10. Vykonať všetky potrebné úkony spojené z požiadavkami nového zákona o športe 
na všetkých úrovniach zväzu - od členov až po jeho vedenie. 

 
 

 



 
B) Konferencia berie na vedomie:  
 

a. správu sekcie presnej orientácie za rok 2015 
 
b. správu sekcie lyžiarskeho orientačného behu za rok 2015  
c. správu sekcie orientačnej cyklistiky za rok 2015 
 
d. správu sekcie orientačného behu za rok 2015 
 
e. správu mapovej komisie SZOŠ 
 
f. správu marketingovej komisie SZOŠ 
 
g. správu komisie rozhodcov SZOŠ 
 
h. správu revíznej komisie SZOŠ 
 
 

C) Konferencia rozhodla a nariaďuje: 
 

a. sekcii OB zmeniť súťažný poriadok súťaží v OB pre rok 2016 a ďalej, v časti týkajúcej sa všetkých 
súťaží s titulom „majstrovstvá Slovenska“, zmeniť predpisy v zmysle, že titul „Majster Slovenska“ 
a medaily získavajú iba pretekári (resp. oddielová štafeta) registrovaní v ZSOŠ. (Preteky 
majstrovstiev Slovenska nebudú vypisované ako medzinárodné). 
 

b. sekcii OB zosúladiť v súťažnom poriadku pre rok 2016 a ďalej, vypisovanie kategórií veteránov 
(M, W 35- a vyššie) - pre všetky majstrovstvá Slovenska jednotlivcov zhodne tak ako doteraz boli 
vypisované pre MSR jednotlivcov na dlhú trať. 

 
c. sekcii OB aby v súťažnom poriadku pre rok 2016 a ďalej, vypisoval kategórie juniorov M, W -20 

na všetkých pretekoch majstrovstiev Slovenska jednotlivcov.  
 

 
D) Konferencia zvolila týchto funkcionárov: 

 
a. Predseda sekcie OC:   Juraj Opršal (VBA) 
  
 
 
 
 

Vo Zvolene, 29. 11. 2015 
 
 
 
Marián Mikluš, predseda návrhovej komisie na konferencii SZOŠ 
 
Jozef Gajdošík, člen návrhovej komisie na konferencii SZOŠ 
František Šoltés, člen návrhovej komisie na konferencii SZOŠ 


