
DOPLNKY, ZMENY A OPRAVY KONTAKTNÝCH ADRIES

Klub OB a ly�ovania Kysak
Jaroslav Kollár, Kysak è. 369, 044 81 e-mail: kollarj@stonline.sk

PREH¼AD PRETEKOV A PODUJATÍ 
(ktorých rozpisy si mô�ete vy�iada� na sekretariáte SZO�)

22. 12. - Vianoèný kapor, parkový OB - Ko�ice, TKE

6. 1. - Trojkrá¾ový parkový OB - Pezinok, SPE
11. - 18. 1. - Majstrovstvá Európy v LOB - Castelrotto, Taliansko
11. - 12. 1. - Po¾ský pohár v LOB (klas., �print, �tafety) - Goldap, Po¾sko
1. - 2. 2. - Medzinárodné majstrovstvá SR v LOB, tie� WRE LOB

�print + stredná tra� - Skalka, EBB + TPA
6. - 16. 2. - Svetový pohár v LOB (str., �taf., DT + KT, DT) 

- Östersund + Sundsvall/Timra, SWE
7. - 9. 2. - Majstrovstvá Po¾ska v LOB (KT, klas., �tafety) - Duszniky Zdrój, Po¾sko
17. - 23. 2. - Majstrovstvá sveta juniorov v LOB

Majstrovstvá Európy dorastu v LOB - Petrohrad, Rusko
1. - 4. 3. - Portugal �O� meeting - Viana do Castelo, Portugalsko
12. 4. - M ÈR v OB na DT - Bzenec, ÈR
18. - 21. 4. - JK 2003 (medzinár. OB) - Marlow, GBR
18. - 27. 4. - New Zealand at Easter (11 dní OB) - Auckland, Nový Zéland
23. - 27. 4. - Roma MTBO 2003 (tie� SP v OC) - Rím, Taliansko
26. - 27. 4. - Medzinár. preteky v OB mláde�e a juniorov

(jedn. + �tafety) - Deggendorf, Nemecko
1. - 4. 5. - Majstrovstvá severu v OB 2003 - Flen, �védsko
27. - 28. 5. - M SR SA�� v OB (jedn. + �taf.) - Tajov, EBB
7. - 9. 6. - Belgian 3 O-days (3 dni OB) - Amel, Belgicko
16. - 26. 6. - O-festival 300 rokov St. Peterburgu - Pervomajskoje, Rusko
20. - 22. 6. - Majstrovstvá Európy dorastu v OB - Pezinok, SVK
6. - 13. 7. - Juniorské majstrovstvá sveta v OB - Polva, Estónsko
6. - 11. 7. - FIN 5 (5 dní OB) - Loppi - Tammela, Fínsko
7. - 11. 7. - 5 jours de France 2003 (5 dní OB) - Aquitaine, Francúzsko
13. - 17. 7. - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Halden, Nórsko
20. - 25. 7. - O-Ringen (5 dní OB) - Uddevalla, �védsko
27. 7. - 2. 8. - Tour O Swiiss, verejné preteky v OB - St. Moritz, �vajèiarsko
27. 7. - 2. 8. - Moray 2003, 6 dní OB - Penicuik, �kótsko
2. - 10. 8. - Majstrovstvá sveta v OB - Rapperswil/Jona, �vajèiarsko
3. - 9. 8. - 6-Tage OL - Rapperswil/Jona, �vajèiarsko
5. - 7. 8. - Majstrovstvá Európy - Trail Orienteering - Winterthur, �vajèiarsko
14. - 17. 8. - KOPAONIK OPEN (3 dni OB, tie� WRE) - Kopaonik, Srbsko
22. - 24. 8. - Magnus cup (3 dni OB - KT, klas., �taf.) - Komenda, Slovinsko

3. - 10. 7. 2004 - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Asiago, Taliansko
10. - 17. 7. 2004 - Majstrovstvá Európy v OB - Roskilde, Dánsko
11. - 19. 9. 2004 - Majstrovstvá sveta v OB - Västeras, �védsko
október 2004 - Majstrovstvá sveta v OC - Victoria, Austrália

16/2002
Adresa redakcie: Slovenský zväz orientaèných �portov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, 

tel., fax 02-49249207, e-mail: szob@isternet.sk
www.orienteering.sk

pf 2003
VVee¾¾aa  ����aassttiiaa  

vv  NNoovvoomm  rrookkuu
22000033!!

PPrriiaattee¾¾oomm  ii  nneepprriiaattee¾¾oomm  oorriieennttaaèènnýýcchh  ��ppoorrttoovv,,
lleepp��íímm  ii  hhoorr��íímm  ��ppoorrttoovvccoomm,,  bbaa  aajj  nnee��ppoorrttoovvccoomm,,

mmllaaddýýmm  ii  ssttaarrýýmm,,  nnoovvááèèiikkoomm  aajj  lleeggeennddáámm,,
pprriiaazznniivvccoomm  ii  nneepprriiaazznniivvccoomm  oorriieennttáácciiee,,

VVáámm,,  nnáámm,,  iimm  ii  ttýýmm  oossttaattnnýýmm,,
jjeeddnnoodduucchhoo  vv��eettkkýýmm..

Tieto informácie boli skompletované 
20. 12. 2002



14. - 18. 7. 2005 - Svetové hry - Nemecko
9. - 15. 8. 2005 - Majstrovstvá sveta v OB - Japonsko

INFOB 2003

Predplatné na r. 2003 nebude ako v roku 2002, nako¾ko na rozmno�enie a distribúciu papierového vyhotovenia 270 Sk nepostaèuje. Elektronický od-
ber vo formáte PDF je zadarmo. Cena na rok 2003 je 330 Sk.

Preèo také zvý�enie:
- V tomto roku bude vydaných asi 15 - 20 èísel s priemerným obsahom 16 strán. Kopírovanie 1 obojstrannej A4 stojí asi 3,50 Sk, èi�e jedno èíslo asi

14 Sk. Po�tovné 1 zásielky je 7 Sk. Jedno èíslo stojí pribli�ne 21 (re�ijných) Sk. Budem pri zemi, predpokladám vydanie 15 - 16 èísel Infobu.

Prosím záujemcov o odber spravodaja INFOB v roku 2003, aby obratom oznámili svoj záujem o odber INFOBu na sekretariát SZO�. Prvé èís-
lo bude zaslané iba tým, ktorí svoj záujem o odber dajú najavo. (Samozrejme okrem odberate¾ov elektronickej podoby a zástupcov klubov.) 

Oznam mô�e by� uskutoènený: 
- po�tou, telefonicky, mailom, osobne. 
V ozname uveïte meno, priezvisko, formu odberu (papierový spravodaj alebo elektronický), adresu na ktorú Infob zasiela�.
Osobám, ktoré sa neozvú, nebude INFOB 1/2003 zaslaný. Samozrejme, �e doobjedna� si ho bude mo�né hocikedy.

V minulom roku sa osvedèila platba prevodom na úèet SZO� (Bankové spojenie: VÚB Bratislava mesto, èíslo úètu: 167737-012/0200, var. symbol:
127), tak prosím týmto spôsobom uèiòte platbu aj v budúcnosti.

Zástupcom klubov a èlenom predsedníctva SZO� sa INFOB posiela zdarma. Takisto prosím v�etkých, ktorým Infob chodí po�tou zdarma a nepotre-
bujú jeho papierovú podobu, staèí im elektronický formát, aby mi to tie� oznámili, u�etríme.

Puco

KOEFICIENTY PRETEKOV (známych) v OB 2003

dátum podujatie Podkategórie, zrá�kové koeficienty        organizátor
M 21-, W 21-                   ostatné 

24.05.2003 Národná rebríèková sú�a� E(zk=-0.05), B, D A, C ZMT
25.05.2003 Národná rebríèková sú�a� E(zk=-0.05), B, D A, C EBB
31.05.2003 Majstrovstvá SR na krátkych tratiach - kvalifikácia E(maj.kval., zk=-0.15) + C(ver.) VZA

- finále E(maj.), B(maj. b-finále) VZA
01.06.2003 Národná rebríèková sú�a� E(zk=-0.05), B, D A, C VZA
07.06.2003 Národná rebríèková sú�a� CZE E(zk=-0.05), B, D A, C VIZ
08.06.2003 Národná rebríèková sú�a� CZE E(zk=-0.05), B, D A, C VIZ
14.06.2003 Národná rebríèková sú�a� E(zk=-0.05), B, D A, C RBA
15.06.2003 Národná rebríèková sú�a� E(zk=-0.05), B, D A, C RBA
21.06.2003 Národná rebríèková sú�a� E(zk=-0.05), B, D A, C SPE
22.06.2003 Národná rebríèková sú�a� E(zk=-0.05), B, D A, C SPE 
22.08.2003 Majstrovstvá SR v parkovom OB E(maj.) E(maj.) TKE
23.08.2003 Národná rebríèková sú�a� E(zk=-0.05), B, D A, C TKE 
24.08.2003 Národná rebríèková sú�a� E(zk=-0.05), B, D A, C TKE 
27.09.2003 Majstrovstvá SR na klasických tratiach E(maj.) + C(ver.) TKE

Vysvetlivky:
maj., maj. kval., maj. b-finále - M SR
ver. - verejné preteky, zk = zrá�kový koeficient
Ak je v podkategóriách uvedený iba jeden údaj o koeficientoch podujatia, platí pre v�etky kategórie.

ÈASOPIS ORIENTAÈNÍ BÌH 2003

Hoci zatia¾ nepoznám podmienky odberu na èeský èasopis Orientaèní bìh, bol by som rád, keby ste mi svoj záujem o odber v r. 2003 oznámili do
20. 1. 2003. S oneskorenými záujemcami je potom problém a mnohí sa za svoje neskoré spamätanie sa hnevajú na v�etko a na v�etkých, len na sprá-
vnu príèinu nie.

Zahranièné objednávky sú rie�ené individuálne a za iné ceny ako sa uvádzajú pre odberate¾ov v ÈR. V roku 2002 takto odoberalo èasopis 25 èi-
tate¾ov, (v r. 2001 39). Poplatok za celý roèník bol (zahàòal menové vyrovnanie + po�tovné) 420 Sk, no urèite bude viac, lebo skutoèné náklady boli o
èosi vy��ie. 

Puco

ORIENTAÈNÉ �PORTY - SÚ�A�E SZO� + VÝZNAMNÉ SVETOVÉ PODUJATIA IOF 2003

pozn. kurzívou sú významné svetové podujatia

13. - 19. 1. 2003 Majstrovstvá Európy v LOB - Alpe de Suici -  Taliansko
Svetový pohár v LOB 2003     1. séria - Alpe de Suici - Taliansko

1. - 2. 2. 2003 MM SR - �print + KT (tie� WRE v LOB) - Skalka - �K Panda Topo¾èianky + Ekonóm B. Bystr.
8. - 15. 2. 2003 Svetový pohár v LOB 2003     2. séria - Sundsvall/Timra   - �védsko
17. - 23. 2. 2003 Majstrovstvá sveta juniorov v LOB

Majstrovstvá Európy dorastu v LOB - Petrohrad - Rusko
26. 2. - 2. 3. 2003 Majstrovstvá sveta veteránov v LOB - Otepää - Estónsko
26. 2. - 2. 3. 2003 Svetový pohár v LOB 2003     3. séria - Voru/Haanja - Estónsko

1. -2. 3. 2003 MM SR - klas. + �tafety v LOB - �achtièka - Ekonóm B. Bystrica

12. 4. 2003 1. kolo Slov. pohára Dahon v OC  - KT - Nitra - �K Cart print Nitra
13. 4. 2003 MM SR - DT, 2. kolo SP Dahon v OC - Nitra - �K Cart print Nitra
25. - 27. 4. 2003 Svetový pohár v OC 2003 1. séria - Rím - Taliansko

3. - 4. 5.  2003 3. a 4. kolo Slov. pohára Dahon v OC - VVKS, KT - Bratislava - Farmaceut Bratislava
(tie� súèasne 2 kolá ÈP v MTBO)

17. 5. 2003 5. kolo Slov. pohára Dahon v OC  - KT - B. Bystrica - �K Biko B. Bystrica
18. 5. 2003 MM SR - VVKS, 6. kolo SP Dahon v OC - B. Bystrica - �K Biko B. Bystrica
24. 5. 2003 Slovenský rebríèek v OB - skrátená (stredná tra�) - Mo�ovce - Klub OB Martin
25. 5. 2003 Slovenský rebríèek v OB - skrátená - Suchý vrch - Ekonóm B. Bystrica
31. 5. 2003 M SR v OB na krátkych tratiach - Kunerad - �U �ilina

1. 6. 2003 Slovenský rebríèek v OB - skrátená - Lietava - �U �ilina
7. - 8. 6. 2003 Èeský pohár A v OB - skrátená + klasická - Pulèín, Laskov - Vizovice (ÈR)

(tie� súèasne 2 kolá Slovenského rebríèka v OB)
14. - 15. 6. 2003 Slovenský rebríèek v OB - skrátená + skrátená - Pezinok - TJ Rapid Bratislava
20. - 22. 6. 2003 Majstrovstvá Európy dorastu v OB - Pezinok - Slovensko
21. - 22. 6. 2003 Slovenský rebríèek v OB - skrátená + KT - Pezinok - TJ Sokol Pezinok

(v rámci ME dorastu v OB)

7. - 12. 7. 2003 Majstrovstvá sveta juniorov v OB - Polva - Estónsko
13. - 17. 7. 2003 Majstrovstvá sveta veteránov v OB - Halden - Nórsko

3. - 9. 8. 2003 Majstrovstvá sveta v orientaènom behu - Rapperswil/Jona   - �vajèiarsko
16. 8 2003 7. kolo Slov. pohára Dahon v OC - VVKS - Martin - �K Panda Topo¾èianky
17. 8 2003 MM SR - KT, 8. kolo SP Dahon v OC - Martin - �K Panda Topo¾èianky
22. 8. 2003 MM v parkovom OB - Betliar - Akademik TU Ko�ice
23. - 24. 8. 2003 Slovenský rebríèek v OB - skrátená (stredná) + klasická  - Silická planina  - Akademik TU Ko�ice

(obe kolá tie� preteky WRE IOF)



6. - 9. 9. 2003 Svetový pohár v OC 2003 2. séria - Sklarska Poreba  - Po¾sko
11. - 14. 9. 2003 Svetový pohár v OC 2003 2. séria - Plzeò - ÈR
27. 9. 2003 MM SR v OB na klasických tratiach - Ko�ice - Akademik TU Ko�ice

(tie� preteky WRE IOF)
28. 9. 2003 MM SR v OB �tafiet - Ko�ice - Akademik TU Ko�ice

4. 10. 2003 MM SR - klas., 9. kolo SP Dahon v OC - Kamenný mlyn - Pucov �K Bratislava
5. 10. 2003 MM SR - �tafety - Kamenný mlyn - Pucov �K Bratislava
9. - 12. 10. 2003 Svetový pohár v OC 2003 3. séria - Friuli - Taliansko

Zoznam dr�ite¾ov licencií OC platných pre rok 2003:

mu�i
A - Tomá� HANIÈÁK ZMT, Matej PILKA SPE, Karel PO�TULKA TPA, Mikulá� �ABO VBA, �tefan �URGAN BBB

B - Vladislav JANOTA FBA, Peter JURÈÍK VZA, Marian KAZÍK CBA, Martin KLINIEC TPA, Marcel KOVÁÈIK BBB, Ivan KUNDRATA BBB, Miroslav LAGO VBA, Ján MATU�ÍK VBA, 
Peter MLYNÁRIK VBA, Tomá� NAVRÁTIL VBA, Juraj OPR�AL VBA, Michal PAVELEK VBA, Peter PECHA BBA, Pavel PEKÁREK VBA, László PAULOVITS HUN,
Tomá� SIKORA VZA, Juraj �MELÍK VBA, Peter VISKUP VZA, Igor ZUZÈÁK BBA 

�eny
A - Alena ÏURÈOVÁ VZA, Iveta JANÁSKOVÁ EBB, Katarína KRÁLOVÁ VBA, Lenka MACKOVÁ CBA

B - Jitka DRABINOVÁ VBA, Stanislava FAJTOVÁ VBA, Anna FUZY HUN, Kristína KUPCOVÁ HSU 

juniori
B - Martin BILAN PEH, Michal KRAJÈÍK EBB, Peter SÁMEL

veteráni
A - Vlastimil AUTRATA RBA, Peter ÏURÈO TPA, Tamás JANKÓ BCA

B - Ján ÏURÍN CNR, Médard FÉDER PEZ, Peter FRAÒO SPE, Vladimír GRAUZEL FBA, �tefan KURÈA CNR 

veteránky
B - ¼ubica FILOVÁ CBA, Marie FRAÒOVÁ SPE, Soòa KAVECKÁ SPE, Eva KRÁLOVÁ VBA

Medaily z Majstrovstiev Maïarska

Na záver sezóny uskutoènil MTFSZ v okolí Pusztavamu, v pohorí Vertes, Majstrovstvá Maïarskej republiky v orientaènom behu dru�stiev. Èlenmi
niektorých dru�stiev boli aj be�ci zo Slovenska a svojími výkonmi prispeli k medailovým úspechom svojich klubov. Konkurencia bola o to silnej�ia, �e
aj za iné kluby �tartovali reprezentanti z ïal�ích okolitých �tátov, ako Ukrajina, Rumunsko,...
Výsledky: D 21: 1. Szegedi Vasutas SE 184,07

A. Szabo, A. Simon, P. Balogh
2. MEAFC Miskolc                            185,21

G. Farkas, A. Bokros, Martina RAKAYOVA
3. TC Diosgyor                                 190,09

D 20: 1. KTK Budapest                               170,43
Z. Fekete, Marta PREKOPOVA, E. Katona

2. Szegedi Vasutas SE                      223,13
3. PVSK Pecs                                  232,59

M 125: 1. Postas-Matav SE Budapest           161,40
Jan MIZUR, L. Nemeshazi, G. Horvath

2. MEAFC Budapest                        162,23
HSE Budapest                            162,23 Juraj Prékop

AJ TURISTI POTREBUJÚ ODBORNÍKOV ZNALÝCH ORIENTOVA� SA

Vá�ení priatelia, orientaèní be�ci!

Som predsedom komisie znaèenia Ústrednej rady Klubu slovenských turistov a obraciam sa na vás s nasledovnou prosbou. V na�ich radoch ús-
pe�ne pracujú u� dlhé roky viacerí bývalí orientaèní pretekári a ich prínos k znaèeniu turistických chodníkov si ve¾mi vá�ime. Va�ou prednos�ou je, �e
práca s mapou vám nerobí �a�kosti, ale naopak, je to va�a zá¾uba, vá� koníèek. Baletka konèí svoju kariéru v �tyridsiatke a orientaèník ...? Práve vás,
ktorí ste u� skonèili aktívnu pretekársku èinnos�, chcem oslovi� týmto príspevkom. Pri tvorbe turistických máp, pri zakres¾ovaní priebehu turistických
znaèkovaných chodníkov, potrebujeme odborníkov, ktorí sa vedia v teréne ve¾mi dobre orientova�. V súèasnosti spresòujeme evidenciu znaèkovaných
chodníkov pomocou satelitného systému GPS na celom území SR. Aj tu by bola va�a pomoc vítaná. Vyu�ite svoje znalosti a skúsenosti získané pri roz-
víjaní svojej zá¾uby! Prispejte k spoloèensky potrebnej dobrovo¾níckej práci znaèkárov, ktorí pre �irokú turistickú verejnos� udr�iavajú na Slovensku 13
000 km znaèkovaných turistických chodníkov! 

Ponúkame vám mo�nos� spoznáva� a vychutnáva� krásy na�ej prírody, ktoré vám pri pretekoch zostávali zahalené, preto�e vá� poh¾ad sa pri be-
hu musel sústreïova� na mapu, buzolu a na terénne tvary.

Odborníkov ochotných s nami spolupracova� potrebujeme na celom území Slovenska, ako sa hovorí, od Dunaja a� po Tatry, správnej�ie a� po
Kremenec!

Èakáme na vás!
Arno�t Guldan

Kontakt: Klub slovenských turistov, Junácka 6, 832 80 Bratislava, tel. 02/49249/221
alebo: arnost_guldan@yahoo.com

Zápis è. 11/2002
z riadneho zasadnutia Predsedníctva SZO� dòa 17. 12. 2002 v Bratislave

Prítomní:  Michal Kundrata, Ján Mi�úr, Marian Kazík - èlenovia predsedníctva

Neprítomní: Tomá� Navrátil, Ján Ïurín

Program: 1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o hospodárení SZO�
3. Príprava konferencie SZO� a správy o SZO� za r. 2002
4. Rôzne

1. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí splatných k 17. 12. 2002:
- uzn. 3/9/02 Predlo�i� plán prípravy reprezentácie LOB - splnené

- uzn. 10/9/02 Zverejni� kritériá nových hodnotení �portovcov a trénerov SZO� v Infobe - splnené

- uzn. 2/10/02 Zverejni� zoznamy CTM v Infobe - splnené

- uzn. 3/10/02: Predlo�i� zoznamy èlenov ��S v Smi�anoch v r. 2001-02 a 2002-03 a v ��S Ing. Ko�ucha v r. 2001-2002 - v plnení

- uzn. 4/10/02 Zasla� príspevok na podporu ��S na Z� Ing. Ko�ucha v Spi�skej Novej - splnené

- uzn. 6/10/02 Zverejni� hodnotenie slovenských sú�a�í v OB v r. 2002 v Infobe   - splnené

- uzn. 9/10/02 Vypracova� aktuálnu pracovnú náplò pre trénera A. Bilob�ického  - splnené

- uzn. 10/10/02 Doplni� hodnotenie RT SR v OB o �enskú èas� reprezentácie       - v plnení

- uzn. 11/10/02 Predlo�i� plán práce reprezentácie v OB a OC na r. 2003            - v plnení

- uzn. 13/10/02 Zasla� refundácie reprezentácie OB   - splnené

- uzn. 14/10/02 Vybra� od FBA 2 000 Sk - kompenzáciu záloh za akcie OB           - v plnení



- uzn. 16/10/02 Zverejni� podmienky úèasti na seminári O-ringen v Infobe            - splnené

- uzn. 17/10/02 Zasla� dotácie za propagáciu rekl. partnera SZO� na OB v r. 2002 - splnené

- uzn. 18/10/02 Dopracova� návrh novej poplatkovej �truktúry zväzu a odvodu z podujatí - splnené

2. Informáciu o hospodárení SZO� a stave podúètov v jednotlivých oblastiach SZO� k 30. 11. 2002 podal M. Kazík.

Uznesenie 1/11/02: P SZO� berie informáciu o hospodárení zväzu k 30. 11. 2002 na vedomie.

3. Príprava konferencie SZO� a správy o SZO� za r. 2002 - èlenovia P SZO� sa zaoberali zále�itos�ami spojenými s najbli��ou konferenciou SZO�,
ktorá sa uskutoèní v Bratislave 25. 1. 2003. Konferencia je volebná. P SZO� prebralo program a zásady pre technické zabezpeèenie konferencie.
Program konferencie:

- otvorenie
- vo¾by prac. komisií konferencie
- prijatie nových kubov ako riadnych èlenov SZO� / vylúèenie riadnych èlenov
- správa o èinnosti SZO� za r. 2002
- správy jednotlivých sekcií a komisií SZO� za r. 2002
- správa o hospodárení v r. 2002
- správa Revíznej komisie
- diskusia
- vo¾by do orgánov SZO�
- hlavné úlohy SZO� na r. 2003 
- diskusia
- návrh uznesenia
- záver

Uznesenie 2/11/02: P SZO� ukladá gen. sekretárovi pripravi� agendu na odoslanie klubom spolu s pozvánkou a návratkou. 
Pozvánky odosla�  najneskor�ie 22. 12. 2002.

T: 22. 12. 2002 zodp.: Kazík

Uznesenie 3/11/02: P SZO� ukladá gen. sekretárovi a predsedovi SZO� technicky a organizaène zabezpeèi� konferenciu SZO�.
T: 15. 1. 2003 zodp.: Kazík, Kundrata

4. A) Gen. sekretár spracoval roèenku SZO� za r. 2000 a 2001. Rozmno�enie zabezpeèí predseda SZO�.

Najbli��ie zasadnutie P SZO� bude 25. 1. 2003 o 9,30 v Bratislave, v Dome �portu v zasadaèke è. 105.
Zapísal: Marian Kazík

SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA

V tomto období sa významných �ivotných jubileí do�ili alebo do�ijú títo èlenovia SZO�:
vek dospelosti - 5. 1. Miroslav Pilát EBB, 7. 1. Tomá� Drenèák TKE, Veronika Lengvarská SSN
�tvr�storoènica �ivota - 4. 1. Viktória Nováková EBB
30. výroèie - 27. 1. Marcel Kováèik BBB
40. výroèie - 15. 1. Franti�ek Papuga KYS

V�etkým prajeme ve¾a zdravia, ��astia, úspechov, �ivotného optimizmu, najmä v�ak ve¾a chuti do �portového tréningu a práce vo v�etkých oblas-
tiach orientaèných �portov.

Pouèenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní sumy zodpovedajúcej 1 % zaplatenej dane pod¾a § 48 zákona è. 366/1999 Z.
z. o daniach z príjmov v znení neskor�ích predpisov za zdaòovacie obdobie
1.  Daòovník po zaplatení dane z príjmov fyzických osôb v lehote pod¾a zákona è. 366/1999
Z. z. o daniach z príjmov v znení neskor�ích predpisov alebo pod¾a zákona SNR è.
511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finanèných or-
gánov v znení neskor�ích predpisov je oprávnený predlo�i� svojmu miestne príslu�nému
správcovi dane alebo ak daòovníkovi vykonal roèné zúètovanie preddavkov na daò z príjmov
zo závislej èinnosti a z funkèných po�itkov platite¾ dane tak miestne príslu�nému správcovi
dane tohto platite¾a, v ktorom uvedie, �e suma zodpovedajúca 1 % zaplatenej dane sa má
poukáza� ním urèenej právnickej osobe, ktorou je 

a) obèianske zdru�enie pod¾a zákona è. 83/1990 Zb. o    zdru�ovaní obèanov v znení ne-
skor�ích predpisov,

b) nadácia, pod¾a zákona NR SR è. 207/1996 Z. z. o nadáciách;
c) neinvestièný fond pod¾a § 2 ods. 2 písm. a) a� f) zákona è. 147/1997 Z. z. o neinves-

tièných  fondoch a o doplnení zákona  NR SR è. 207/1996 Z. z.;  
d) nezisková organizácia poskytujúca v�eobecne prospe�né slu�by pod¾a zákona è.

213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich v�eobecne prospe�né slu�by; 
e) úèelové zariadenie cirkvi a nábo�enskej spoloènosti pod¾a § 6 ods. 1 písm. h) a k) zá-

kona è. 308/1991 Zb. o slobode  nábo�enskej viery a postavení cirkví a nábo�enských spo-
loèností;

f) organizácia s medzinárodným prvkom pod¾a zákona è. 116/1985 Zb. o podmienkach
èinnosti organizácií s medzinárodným prvkom v Èeskoslovenskej socialistickej republike v
znení zákona è. 157/1989 Zb.;

g) Slovenský Èervený krí�.

2. Zoznam prijímate¾ov, ktorým sa mô�e suma zodpovedajúca 1 % zaplatenej dane poukáza�,
zverejòuje Notárska komora Slovenskej republiky (ïalej len "komora") do 15. januára kalendár-
neho roka, v ktorom mo�no prijímate¾ovi túto sumu poukáza�. 

3. Daòovník vo vyhlásení mô�e urèi� len jednu právnickú osobu (prijímate¾a).

4.  Podiel zaplatenej dane mo�no poskytnú� prijímate¾ovi, ak predmetom jeho èinnosti sú
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b) ochrana ¾udských práv,
c) ochrana a tvorba �ivotného prostredia,
d) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
e) podpora �por tu detí, mláde�e a obèanov zdravotne postihnutých,
f) poskytovanie sociálnej pomoci,
g) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,

5. Daòovník predlo�í správcovi dane do 15 dní po uplynutí lehoty na zaplatenie dane pod¾a
zákona SNR è. 511/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov a zákona è. 366/1999 Z. z. v
znení neskor�ích predpisov. Ak ide o daòovníka, ktorému platite¾ dane vykonal roèné zúèto-
vanie preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti a z funkèných po�itkov, tento predlo-
�í miestne príslu�nému správcovi dane pod¾a bodu 1 vyhlásenie do konca apríla roku, v kto-
rom sa vykonáva roèné zúètovanie preddavkov za predchádzajúce zdaòovacie obdobie. V
tomto prípade prílohou tohto vyhlásenia je aj potvrdenie od platite¾a dane o tom, �e daò za
zdaòovacie obdobie, za ktoré sa roèné zúètovanie vykonalo, bola aj zrazená, to znamená, �e
do termínu podania vyhlásenia bol zrazený aj prípadný nedoplatok na dani vyplývajúci z
roèného zúètovania preddavkov na daò z príjmov zo závislej èinnosti a z funkèných po�it-
kov. Daòovník, ktorý sa rozhodne predlo�i� vyhlásenie pod¾a § 48 zákona o daniach z príj-
mov, nesmie ma� nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb. 

6. Daòovník, ktorý okrem daòového priznania k pau�álnej dani (typ C) podáva aj iný druh
daòového priznania k dani z príjmov fyzických osôb (typ A alebo B1) alebo po�iadal platite¾a
dane o vykonanie roèného zúètovania preddavkov  na daò z príjmov zo závislej èinnosti a z
funkèných po�itkov, mô�e urèi� len jedného prijímate¾a v obidvoch vyhláseniach podaných
svojmu miestne príslu�nému správcovi dane (pod¾a trvalého pobytu), resp. aj miestne prí-
slu�nému správcovi dane platite¾a, ktorý toto roèné zúètovanie vykonal,  prièom v tomto
prípade vyplní aj na záver tohto pouèenia - miesto na osobitné záznamy daòovníka.    

7. Ak neboli splnené v�etky podmienky ustanovené v § 48 ods. 5 zákona o daniach z príj-
mov, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane zaniká o èom
správca dane, ktorému sa predkladalo vyhlásenie, bez zbytoèného odkladu upovedomí da-
òovníka. Ak sú splnené podmienky ustanovené v § 48 zákona o daniach z príjmov, ako aj
pri poukázaní sumy zodpovedajúcej podielu zaplatenej dane na úèet prijímate¾a, správca da-
ne nevydáva rozhodnutie pod¾a zákona SNR è. 511/1992 Zb. v znení neskor�ích predpisov.  

8. Podiel zaplatenej dane poukázaný správcom dane urèenému prijímate¾ovi  nemo�no do-
datoène upravova�.  Ak daòovníkovi vznikne preplatok na dani z príjmov fyzických osôb,
tento sa zní�i o rozdiel medzi sumou poukázanou prijímate¾ovi a sumou zodpovedajúcou 1
% z upravenej daòovej povinnosti. 

9. Roèný preh¾ad prijímate¾ov, ktorým boli poskytnuté podiely zaplatenej dane pod¾a § 48
zákona o daniach z príjmov, ako aj ich názov a sídlo a súhrn podielov zaplatenej dane, zve-
rejní Daòové riadite¾stvo Slovenskej republiky v�dy do 31. januára be�ného roka pod¾a stavu
k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka.

Miesto na osobitné záznamy daòovníka, ktorý podáva toto vyhlásenie:

V tomto roku som podal vyhlásenie, v ktorom som urèil podiel zaplatenej dane v prospech
prijímate¾a, ktorým je:

Slovenský zväz orientaèných �por tov    
(IÈO: 30806518, Junácka 6, 832 80 Bratislava)

-------------------------------------------
podpis daòovníka

Ak nemáte komu, pouká�te 1 % VAk nemáte komu, pouká�te 1 % Va�ej dane, resp. oslovte aa�ej dane, resp. oslovte a
vyzvite iné spriaznené osobyvyzvite iné spriaznené osoby, pre SZO�! , pre SZO�! 

ÚDAJE O PRIJÍMATE¼OVI

Obchodné meno alebo názov 
Slovenský zväz orientaèných �portov 

Sídlo                                                                                  Identifikaèné èíslo organi-
zácie (IÈO)

Junácka 6, 832 80 Bratislava
30806518
Právna forma

obèianske zdru�enie


