
 

 

 

Správa o činnosti marketingovej komisie. 

Členovia komisie: Igor Patráš - predseda, Andrej Patráš, Jana Macinská – členovia 

 

Úvod 

Počas roka sme priebežne napĺňali úlohy, ktoré sme odprezentovali na konferencii v minulom roku. Išlo o činnosti na 

zlepšenie informovanosti pretekárov a verejnosti o aktivitách OB na Slovensku. Tiež sme postupne menili dizajn 

komunikačných kanálov SZOŠ. Pre pracovnú a organizačnú zaneprázdnenosť s prípravou EYOC 2017 2 členov z komisie 

sa niektoré úlohy nepodarilo naplniť na 100%. 

 

Partneri SZOŠ 

V roku 2017 bolo dohodnuté pokračovanie partnerstva s firmou Vavrys, ktorá sa opäť stala partnerom SRJ pod názvom 

INOV-8 cup. Plnenie má hodnotu vo výške 1500 EUR.  

 
 

Ďalším partnerom sa stala Nadácia SLSP, ktorá sa stala partnerom WOD v hodnote 2651 EUR. 

      
 

MK potvrdila aj ďalšie partnerstvá ako napr. s Národným Lesníckym centrom, ktoré poskytuje klubom registrovaným 

v SZOŠ laserscan za zvýhodnených podmienok.  

Partneri Moscowkompas, Trimtex, Monarex pomohli SZOŠ partnerským prístupom pri znížení cien svojich služieb alebo 

tovarov. 

 

Podujatia  

MK sa stala koordinátorom a organizátorom WOD na Slovensku pod záštitou IOF a SZOŠ. Svetového dňa OB sa na 

Slovensku zúčastnilo viac ako 1000 bežcov v 5 mestách. Takto sme sa zapojili do celosvetového podujatia, ktoré bolo 

najväčšie svojho druhu. Rekord podujatia z roku 2016 sa podarilo prekonať účasťou takmer 300.000 bežcov z 79 krajín. 

Týmto sa MK chce poďakovať všetkým, ktorí s podujatím pomohli. V roku 2018 by sme podujatie radi opäť zopakovali. 

http://worldorienteeringday.com/ 

 

 

 

http://worldorienteeringday.com/


Ostatné činnosti 

Medzi ostatné činnosti MK patrilo počas celého roka oslovovanie verejnoprávnych a súkromných médií za účelom 

propagácie SZOŠ a jeho výsledkov. 

 

MK vykonala prípravu nového loga a dizajn manuálu SZOŠ pre ďalšie obdobie. Nový dizajn SZOŠ bol následne schválený 

predsedníctvom.  

 
 

MK zabezpečila výber a tvorbu dizajnu nových medailí a následne aj ich výrobu. 

 

           
 

Za pomoci Juraja Nemca ml. bol pripravený nový dizajn stránky SZOŠ, ktorá pomôže lepšiemu prehľadu pre 

návštevníkov stránky a prezentácií partnerov.  

 

 

 Rok 2018  

V roku 2018 planuje fungovať MK v nezmenenom zložení. Do konca roku 2017 bude vypracovaný plán činnosti MK pre 

rok 2018 o ktorom budeme informovať P SZOŠ. 

 

IgorPatráš                                                                                                                                                                                     

predseda marketingovej komisie                     

Banská Bystrica 4.11.2017 


