
Pracovný materiál na rokovanie Konferencie SZOŠ 
 
Návrh na zavedenie odvodu z pretekov organizovaných pod hlavičkou SZOŠ na 
republikovej úrovni  
 
 
1. Podrobnosti týkajúce sa odvodu 
 
Ktorých pretekov sa bude odvod týkať? 
 
SRJ + MSR vo všetkých druhoch orientácie bez ohľadu na miesto konania (SR alebo 
zahraničie), začiatok uplatňovania od 1.1. 2020. 
 
 
Za ktorých pretekárov sa bude odvod realizovať? 
 
Preteky SRJ/MSR v SR: Všetci pretekári zúčastnení na pretekoch bez ohľadu na kategóriu a 
členstvo v SZOŠ 
 
Preteky SRJ/MSR v zahraničí: Pretekári registrovaní v SZOŠ 
 
V prípade štafiet sa počítajú pretekári, nie štafety. 

 
Aká výška odvodu sa navrhuje? 
 
Alternatíva A: 1  eur/pretekára 
Alternatíva B: 2  eur/pretekára 
 
Modelovanie: Na základe účasti v r. 2018 a výške odvodu 1 EUR by sa vybralo 9680 EUR, z 
toho predstavuje OB 94%, PreO 0%, LOB 1% a OC 4%. 
 
Ako sa peniaze dostanú na SZOŠ? 
Povinnosť odvodu treba schváliť na Konferencii SZOŠ. Ak bude schválený, SOB urobí 
zmenu textu Pravidiel OB.  Na ich základe a počtu pretekárov vo výsledkoch v IS SZOŠ GS 
vystaví príslušnému klubu faktúru do 2 týždňov od pretekov. Ak klub neuhradí odvod, stráca 
právo na usporiadanie pretekov SRJ alebo MSR na budúce roky až do momentu úhrady.  
 
2. Podrobnosti týkajúce sa využitia peňazí 
 
Kedy sa majú peniaze použiť? 
Vyzbierané peniaze sa použijú v roku nasledujúcom po roku, kedy boli vyzbierané.  

 
 
Akým dielom sa vyzbierané peniaze rozdelia pre jednotlivé druhy orientácie? 
Vyzbierané peniaze sa rozdelia tak, že pre malé druhy orientácie (PreO, LOB OC) sa 
priradí  pre každý druh orientácie 10% vyzbieraných prostriedkov a zvyšok pre orientačný 
beh. Tento spôsob delenia predstavuje solidárny systém podpory malých druhov orientácie. 
Konkrétny druh orientácie bude podporený len vtedy, ak sa predchádzajúci rok konali preteky 
SRJ/MSR (v SR alebo v zahraničí) v danom druhu orientácie a odvod z nich bol realizovaný.  

 



 
Na aké účely sa majú peniaze použiť? 
 
Malé druhy orientácie (LOB, OC a PreO): spôsob využitia prostriedkov navrhne príslušná 
sekcia a návrh predloží na schválenie P-SZOŠ do 30.11. predchádzajúceho roka. Pri návrhu 
sekcia volí taký spôsob využitia, ktorý prispeje ku tvorbe podmienok pre rozvoj daného druhu 
orientácie 

 
 
Orientačný beh: 
vyzbierané prostriedky budú použité na podporu prioritných oblastí rozvoja SZOŠ. Tieto 
prioritné oblasti vyplynú zo Stratégie rozvoja SZOŠ. Stratégiu rozvoja SZOŠ vypracuje v r. 
2019 P-SZOŠ a predloží ho klubom na doplnenie a pripomienkovanie.  
 
Použitie prostriedkov z odvodu bude podliehať schváleniu P-SZOŠ.  
 
Podrobnejšiu úpravu použitia prostriedkov (spôsob predkladania návrhov na použitie, časové 
termíny,  schvaľovací proces, kto môže prostriedky použiť a kontrola použitia) vypracuje P-
SZOŠ.  
 
Ak to bude potrebné, pravidlá sa upravia na základe podnetov klubov a skúseností z praxe.  
 
Vypracoval: 
R. Jonáš 
 


