
 

POSLANIE A STRATÉGIA ROZVOJA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV 

 

Charakteristika orientačných športov 

Orientačné športy majú túto spoločnú charakteristiku: pretekár absolvuje  trať za pomoci mapy 

a buzoly. O víťazovi rozhoduje dosiahnutý čas resp. body. Orientačné športy majú tieto formy: 

• Orientačný beh 

• Lyžiarsky orientačný beh 

• Orientačná cyklistika 

• Presná orientácia  

 

Poslanie Slovenského zväzu orientačných športov (SZOŠ) 

Poslaním Slovenského zväzu orientačných športov je zabezpečiť trvalý rast všetkých druhov 

orientačných športov na vysokej technickej úrovni s dôrazom na rozvoj kladného vzťahu k prírode, 

rozvoj mládežníckeho športu a vysokú odbornú úroveň funkcionárov s cieľom dosiahnutia 

popredných výsledkov na medzinárodných podujatiach vo všetkých vekových kategóriách. 

 

Základné oblasti a ciele rozvoja SZOŠ 

1. Rozvoj členskej základne SZOŠ 

1.1. v roku 2025 bude v kluboch OŠ registrovaných 1000 športovcov (cca 32 nových členov 

ročne) 

1.2. v roku 2025 bude na Slovensku pôsobiť 30 klubov zameraných na orientačné športy (čo je 

nárast o cca 1,3 klubu ročne) 

 

2. Oblasť marketingu a médií 

2.1. Kontakt s médiami bude potrebné posunúť do profesionálnejšej formy.  

2.2. Do r. 2025 každoročne získať v priemer aspoň 60 000 Eur ako externé financie mimo 

financií zo štátneho rozpočtu 

 

3. Orientačný beh na školách 

Bude doplnené 

 

4. Rozvoj  presnej orientácie 

4.1. rozšíriť počet aktívnych pretekárov v počte 3-5 ročne a aktívnych klubov v počte 1 ročne 

4.2. usporiadať každý rok MSR v Presnej orientácii na Slovensku  

4.3. usporiadať každý rok aspoň 1 podujatie v Para orientácii  

4.4. dosiahnuť každý rok nasledovné výsledky na MS alebo ME:  jednotlivci do 15. miesta 

a štafeta do 10. miesta 

4.5. dosiahnuť každý rok umiestnenie jednotlivca do 30. poradia v rámci súťaží WRE 



 

 

5. Reprezentácia OB 

5.1. Do r. 2025 posunúť SR v celkovom hodnotení krajín v OB z 27. miesta na 18.-20. miesto 

v klasifikácii krajín 

5.2. Do r. 2025 dosiahnuť v individuálnej „lesnej alebo šprintovej“ disciplíne v OB umiestnenie 

v „lesných MS“ 1x do 30. miesta 

5.3. Do r. 2025 dosiahnuť v „lesných alebo šprintových“ štafetách v OB umiestnenie 1x do 18. 

miesta  

5.4. Do r. 2025 dosiahnuť aspoň 2 umiestnenia v prvej stovke ku koncu aktuálneho roka 

v oboch častiach Svetového rebríčka (stredná/dlhá trať, šprint) 

 

6. Rozvoj funkcionárskej základne 

Bude doplnené 

 


