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Vec: Pozvánka na Konferenciu SZOŠ
Dňa 26.11.2022 (sobota) sa v Bans,kej Bystrici na Strednej odbornej škole Pod Bánošom
80, www.sosbanbb.sk. uskutoční so začiatkom o 16:00, Konferencia SZOŠ s týmto
programom:
Program Konferencia SZOŠ:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Otvorenie
Schválenie programu a voľba pracovného predsedníctva
Správa kontrolóra SZOŠ za rok 2022
Voľby Revíznej komisie SZOŠ
Diskusia k návrhu aktualizácie pravidiel v orientačnom behu SZOŠ
Diskusia
Záver

Konferencii predchádzajú tieto akcie v takomto časovom harmonograme:
sobota 26.11.2022
10:00 – 12:30 - odborný seminár k problematike mládežníckeho športu SZOŠ
12:30 – 13:30 - obed
13:30 – 16:00 - odborný seminár k problematike reprezentačných výberov SR v OB,
OC, LOB a PO
Na konferencii sa budú voliť samostatne títo členovia orgánov SZOŠ:
(a) predseda Revíznej komisie SZOŠ, pričom predsedom Revíznej komisie SZOŠ sa stane
kandidát s najvyšším počtom hlasov,
(b) podpredseda Revíznej komisie SZOŠ, pričom podpredsedom Revíznej komisie SZOŠ sa
stane kandidát s najvyšším počtom hlasov,
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(c) člena Revíznej komisie SZOŠ, pričom členom Revíznej komisie SZOŠ sa stane kandidát
s najvyšším počtom hlasov.

Návrhy kandidátov do orgánov SZOŠ posielajte do 19.11.2022 na sekretariát SZOŠ.
Každý klub SZOŠ je povinný postupovať podľa Stanov SZOŠ, čl. IX, bod 3. Zoznam
delegátov na zastupovanie kolektívneho člena SZOŠ z posledného nahlásenia je uvedený
v prílohe. Pokiaľ chcete zmeniť zástupcu Vášho klubu, urobte tak písomne do 15.11.2022.
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“, alebo „Splnomocnenie na zastupovanie delegáta
kolektívneho člena SZOŠ“ potvrdené štatutárom kolektívneho člena. Tieto tlačivá musia byť
archivované!
Kluby môžu na konferenciu pozvať hostí, ich účasť však musia písomne nahlásiť do
15.11.2022 na sekretariát SZOŠ.
Delegátom a pozvaným (členom predsedníctva SZOŠ, predsedom sekcií a komisií
SZOŠ,) bude poskytnuté občerstvenie.
Obed, ktorý bude podávaný v čase od 12:30 – 13:30, bude poskytnutý pokiaľ oň
požiadate vyplnenou NÁVRATKOU (v prílohe). Návratku zašlite do 15.11.2022 (návratka
slúži k objednaniu stravy, občerstvenia a prehľadu, koľko členov SZOŠ sa konferencie
zúčastní). Berte prosím do úvahy skutočnosť, že samotná konferencia sa začne až od 16:00
hod., takže tí delegáti, ktorí sa nezúčastnia predchádzajúcich akcii si nemusia objednávať obed.
Materiály ku konferencii budú zverejnené
https://www.orienteering.sk/news/konferencia-szos-20221.
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