
Zápisnica zo stretnutia Rady ZO 27.9.2020 Šaštín 
 
Prítomní: H. Šmelíková, K. Schenková, R. Balogh, R. Jonáš 
 
Na pretekoch CESOM sa zišla novo kreovaná rada oblasti Západ na svojom prvom stretnutí.  
Zloženie rady:  H. Šmelíková, predseda K. Schenková a  R. Balogh, členovia,  R. Jonáš revízor 
 
1. Kalendar pretekov: po zverejneni kalendara s celoslovenskymi pretekmi vytvorime zdielanu 
tabulku pre kluby na doplnenie terminov oblastnych pretekov ZO na rok 2021. Kluby vyzveme 
na pripravu zalozneho riesenia pre pripad pretrvavajucej korona krizy. Zaroven sa pokusime 
navrhnut tyzden pred celoslovenskymi MSR zodpovedajuce preteky oblastne, ktore by posluzili 
ako príprava na vrcholne podujatie. (Prípadne aj vo forme Majstrovstiev ZO šprint, middle. 
Aspoň pre kategárie žiakov, dorastencov, dospelých. ) 
 
Z: tabulka - R. Balogh 
Z: koordinacia terminov - H. Smelikova 
 
2. Skolske preteky - ulohu odkladame na januar 2021, v pripade ze sa preteky uskutocnia, 
zrecyklujeme pripravene skolske preteky z r. 2020, ktore sa neuskutocnili. 
 
Z: H. Smelikova 
 
3. a) Dokončiť proces registrácie OZ ZO SZOS na MV SR, b) založiť účet vo vybranej banke a 
c) zabezpečiť vedenie uctovnictva. Bankový účet je podmienkou poskytnutia akejkoľvek dotácie 
od štátu alebo iného verejného subjektu. Ak sa podari, registrovat na 2% (zvazit, ci je sanca 
pokryt aspon naklady). Odporucam Fio Banku, ucet je bez poplatkov. 
Z: H. Smelikova (pretoze je konatelkou OZ) 
 
4. Rebricek: pri vyhlaseni rebricka ZO zdoraznime jeho naborovy charakter s cielom motivovať 
hlavne nových pretekárov.  
 
Z: R. Balogh 
 
 
5. Spolocne treningy - pokusime sa znova najst podporu pre spolocne mapove treningy ZO. 
 
Z: K. Schenkova :) 
 
6. Financie: do porady ZO treba zistit stav financii a pripravit navrh na rozpocet 2021 
 
Z: H. Smelikova 
 
7. Rozne: R. Jonas predstavil plan podpory novych klubov pre ZO v okrese Malacky. 
Podrobnejsie na porade ZO v decembri 



 
H. Smelikova predniesla motivacny navrh - motivovať mládež ku získavaniu nových ľudí v akcii:  
"Priveď nového neregistrovaného kamaráta na preteky - vrátime ti štartovné za preteky". Za 
jedného nového človeka je možné zobrať odmenu vo forme vráteného štartovného 2x alebo 3x. 
Podľa dohody. Evidencia neregistrovaných pretekárov, za ktorých bola vyplatená odmena - 
zdieľanou tabuľkou.  Treba zistiť, či sú kluby ochotné na svojich pretekoch pustiť štartovné ako 
odmenu pre aktívneho mládežníka.  
Neregistrovaní pretekári by mohli mať štartovné 1,5 násobok. Po 2-3 pretekoch by snáď noví 
začiatočníci mohli mať záujem o registráciu v klube odmeneného OB kamaráta. (Alebo aj v 
inom). 
 
 
Evidencia terénov: Laserscan je volne dostupný na veľkej časti SR (chýba východ). R. J. mam 
na mape Makado rozdelené územie Karpát pri Bratislave medzi kluby, teda tie najnovšie mapy. 
Môžem to odfotiť a rozoslat klubom, ešte tam potrebujem doplniť novú mapu RBA nad Racou.  
A zároveň kluby požiadať v maili, že keď budu chcieť mapovať v Karpatoch, nech si preveria na 
Rade ZO, či tam už niekto nemapuje. To by podľa mňa stacilo. 
 
 
 
 
7. Dalsie stretnutie: Rada ZO podla potreby, pripadne len na dialku. Porada zastupcov klubov 
ZO v decembri medzi Mikulasskymi pretekmi a Vianocami. Naplanovat 2-3 tyzdne vopred. 
 
Zapisal: R. Balogh 
 
 


