
SLOVENSKÝ ZVÄZ ORIENTAČNÝCH ŠPORTOV 
SLOVAK ORIENTEERING ASSOCIATION 
Junácka 6, 832 80 Bratislava, Slovenská republika 
 
tel.: +421 903 636503 
e-mail: slovakia@orienteering.sk 
http://www.orienteering.sk 

 
IČO: 30806518          DIČ: 2021523130      Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  IBAN: SK81 1100 0000 0026 2183 8139 

 
 
 

všetkým klubom SZOŠ 

+ pozvaným 

 
 

IČO:  30806518      Registrácia Stanov zväzu na MV SR 
DIČ:   2021 5231 30 pod č. VVS/1-900/90 - 2532-5  zo dňa  12. 1. 2018 
 
 
MIESTO DÁTUM VYBAVUJE TELEFÓN 
Bratislava            30. 10. 2018                  Milan Mazúr                        0903 636503  

 

 

Vec: Pozvánka na Konferenciu SZOŠ 

 Dňa 2. 12. 2018 (nedeľa) sa v Banskej Bystrici na Strednej odbornej škole Pod 
Bánošom 80, www.sosbanbb.sk. 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) Správa o činnosti SZOŠ za rok 2018 
  4) Správy jednotlivých sekcií a komisií SZOŠ za r. 2018 
  5) Správa o hospodárení zväzu v roku 2018 
  6) Správa revíznej komisie 
  7) Ocenenie najúspešnejších členov SZOŠ  
  8) Diskusia I. 
   9) Predstavenie kandidátov do orgánov SZOŠ 
 10) Voľby do orgánov zväzu 
 11) Hlavné úlohy SZOŠ na r. 2019 
 12) Diskusia II. 
 13) Návrh uznesenia 
 14) Záver 
 
Konferencii predchádzajú tieto akcie v takomto časovom harmonograme:  

sobota 1. 12. 2018  

 14,00 - 17,00 - odborný seminár k problematike mládežníckeho športu SZOŠ  
 17,00 - 18,00  - večera 
 18,00 - 22,00 - odborný seminár k problematike reprezentačných výberov SR v OB, 

OC, LOB a PO     
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Každý klub SZOŠ je povinný postupovať podľa Stanov SZOŠ, čl. IX, bod 3 
a písomne určiť svojich delegátov a náhradníkov na zasadnutie konferencie SZOŠ 
najneskoršie do 20. 11. 2018. Postačuje oskenovaný dokument zaslaný mailom  na sekretariát 
SZOŠ. Upozorňujeme na tú skutočnosť, že ak sa nemôže zúčastniť konferencie štatutár 
kolektívneho člena SZOŠ, tak potom svojho zástupcu musí štatutár splnomocniť na 
zastupovanie. Delegát poverený klubom si so sebou prinesie originál vyplneného tlačiva 
„Nahlásenie Delegátov Konferencie SZOŠ“ potvrdený štatutárom kolektívneho člena.  

Kluby môžu na konferenciu pozvať hostí, ich účasť však musia písomne nahlásiť do 
20.11.2018 na sekretariát SZOŠ. 

 
 Delegátom a pozvaným (členom predsedníctva SZOŠ, predsedom sekcií a komisií 
SZOŠ,) bude: 

• poskytnuté občerstvenie a obed,  
• (účastníci niektorého zo seminárov v sobotu majú zabezpečené ubytovanie).  

 
Na konferencii sa budú voliť samostatne títo členovia orgánov SZOŠ: 

(a) predseda SZOŠ, pričom predsedom SZOŠ sa stane kandidát s najvyšším počtom  hlasov, 

(b) podpredseda SZOŠ, pričom podpredsedom SZOŠ sa stane kandidát s najvyšším počtom  
hlasov,  

(c) členovia Predsedníctva SZOŠ, pričom členmi Predsedníctva SZOŠ sa stanú kandidáti 
s najvyšším počtom hlasov, 

(d) predseda Revíznej komisie SZOŠ, pričom predsedom Revíznej komisie SZOŠ sa stane 
kandidát s najvyšším počtom  hlasov, 

(e) predseda Disciplinárnej komisie SZOŠ, pričom predsedom Disciplinárnej komisie SZOŠ sa 
stane kandidát s najvyšším počtom  hlasov, 

(f) podpredseda Disciplinárnej komisie SZOŠ, pričom podpredsedom Disciplinárnej komisie 
SZOŠ sa stane kandidát s najvyšším počtom  hlasov, 

(g) člen Disciplinárnej komisie SZOŠ, pričom členom Disciplinárnej  komisie sa stane 
kandidát s najvyšším počtom hlasov), 

(h) predseda Komisie rozhodcov SZOŠ, pričom predsedom Komisie rozhodcov SZOŠ sa stane 
kandidát s najvyšším počtom  hlasov, 

(i) podpredseda Komisie rozhodcov SZOŠ, pričom podpredsedom Komisie rozhodcov SZOŠ 
sa stane kandidát s najvyšším počtom  hlasov, 

(j) člen Komisie rozhodcov SZOŠ, pričom členom Komisie rozhodcov SZOŠ sa stane 
kandidát s najvyšším počtom hlasov, 

(k) predseda sekcie orientačného behu SZOŠ (OB SZOŠ), pričom predsedom sekcie OB SZOŠ 
sa stane kandidát s najvyšším počtom  hlasov, 

(l) predseda sekcie orientačnej cyklistiky SZOŠ (OC SZOŠ), pričom predsedom sekcie OC 
SZOŠ sa stane kandidát s najvyšším počtom  hlasov, 

(m) predseda sekcie lyžiarskeho orientačného behu SZOŠ (LOB SZOŠ), pričom predsedom 
sekcie LOB SZOŠ sa stane kandidát s najvyšším počtom  hlasov, 

(n) predseda sekcie presnej orientácie SZOŠ (PO SZOŠ), pričom predsedom sekcie PO SZOŠ 
sa stane kandidát s najvyšším počtom  hlasov, 

  
Návrhy kandidátov do orgánov SZOŠ posielajte do 25. 11. 2018 na sekretariát SZOŠ. 
 
Materiály ku konferencii budú zaslané elektronicky a budú zverejnené na WEB 

stránke SZOŠ. 
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Ubytovanie:  
Tým, ktorí o ubytovanie požiadajú, bude zabezpečené na Strednej odbornej škole Pod 
Bánošom 80 zo soboty na nedeľu. Požiadavku na ubytovanie nahláste najneskoršie do 20. 11. 
2018. 
 
Strava bude poskytnutá všetkým, ktorí oň požiadajú do 20. 11. 2018 takto:  

- večera v sobotu – účastníci odborných seminárov a ubytovaným, 

- raňajky v nedeľu – len ubytovaným, 

- obed v nedeľu účastníci Konferencie SZOŠ.  

 
  
S pozdravom  
 
        

 
Milan MAZÚR 

generálny sekretár SZOŠ 


