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Vec: Pozvánka na volebnú Konferenciu SZOŠ 

 Dňa 19. 09. 2021 (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) Schválenie programu a voľba pracovného predsedníctva 
3) Správa o činnosti  revíznej komisie SZOŠ   
4) Predstavenie kandidátov do orgánov SZOŠ 
5) Voľby do orgánov zväzu 
6) Hlavné úlohy SZOŠ na r. 2022 a Stratégia rozvoja SZOŠ 
7) Kalendár pretekov 2022, organizácia pretekov v období covidu 
8) Diskusia 
9) Záver 

 
   

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 12.09.2021. 
Postačuje oskenovaný dokument zaslaný emailom  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.  

Nový 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 
12.09.2021 na sekretariát SZOŠ. 
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 Delegátom a pozvaným (členom predsedníctva SZOŠ, predsedom sekcií a komisií 
SZOŠ,) bude poskytnuté občerstvenie a obed. 

  
 
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 Disciplinárnej komisie SZOŠ, pričom predsedom Disciplinárnej komisie SZOŠ sa 
stane kandidát s najvyšším počtom  hlasov, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  
Návrhy kandidátov do orgánov SZOŠ na všetky volené funkcie posielajte do 12. 09. 

2021 na sekretariát SZOŠ. 
 
Materiály ku konferencii budú zaslané elektronicky a budú zverejnené na WEB stránke 

SZOŠ. 
  
 
  
S pozdravom  
 
        

 
Milan MAZÚR 

generálny sekretár SZOŠ 


