Zápisnica
zo zasadnutia Rozšírenej Rady Bratislavského zväzu orientačného behu (BZOB)
Dátum konania: 27. júna 2020
Miesto konania: Banská Bystrica
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program členskej schôdze:
1/ Úvod
2/ Informácie o aktivitách
3/ Správa o financiách
4/ Zmena názvu a stanov
5/ Voľby
6/ Diskusia a rôzne
1/ Úvod
Ing. arch. Milan Petrinec privítal účastníkov a zahájil zasadnute rozšírenej rady BZOB, ktorá sa
konala v rámci členskej konferencie SZOŠ v Banskej Bystrici. V súčasnej dobe má BZOB desať členov:
ŠK Sandberg Bratislava
ŠK Vazka Bratislava
ŠK Triturus Nitra
RC&P TEAM Bratislava
OOB TJ Slávia Farmaceut Bratislava,
OOB TJ Rapid Bratislava
Klub orientačného behu Sokol Pezinok
Klub orientačného behu Kobra Bratislava
Amatérsky športový klub Pezinok
TJ Ioan Ivanka pri Dunaji
Zasadnutia sa zúčastnilo 8 klubov z 10 členov, zasadnutie je uznášaniaschopné. Účastníci zasadnutia
schválili navrhnutý program.
2/ Informácie o aktivitách za uplynulé obdobie
Zhodnotili sme činnosť v r. 2019 ako dobrú a pozitívnu. Všetky naplánované preteky oblastného
rebríčka (OR) sa uskutočnili, spoločné tréningy sa konajú, vyhodnotenie prebehlo 6.1.2020 na
pretekoch v Pezinku. Účasť pretekárov na pretekoch OR považujeme za veľmi dobrú, priemerne nad
200 pretekárov, z toho je 60% mládež do 23 rokov. OR je kvalitný a plní svoje poslanie priblížiť OB
verejnosti, motivovať ju k športu a poskytnúť pretekárom kvalitné športové vyžitie. Zorganizovali sme
Školské preteky na úrovni okresov, kraja aj MSR a tiež WOD. Členovia našich klubov pracujú dobrovoľne a profesionálne ako rozhodcovia, tréneri, kartografi a funkcionári na všetkých úrovniach celého
aparátu SZOŠ.
3/ Správa o financiách
BZOB mal na začiatku tohto roku financie vo výške =175,- €. Výdavky boli za nákup cien na
vyhodnotenie OR 2019 (63,-€) a ankety 3x NAJ 2019 (12,-€) a platba za kópiu Stanov BZOB (6,-€).
Momentálne disponujeme sumou 94,-€.
4/ Zmena názvu a stanov
Na základe diskusie o potrebe vyjadrenia spolupatričnosti zo Slovenským zväzom orientačných
športov sa členovia jednohlasne zhodli na zmene názvu BZOB na "Západná oblasť Slovenského
zväzu orientačných športov'' (ďalej ZO SZOŠ).
Vzhľadom na nesúlad stanov BZOB s aktuálnymi právnymi predpismi sa ďalej členovia dohodli aj na
zmene stanov. Komplexnú zmenu návrhu stanov predložil Ing. Radoslav Jonáš (SKS). Po diskusii a
zapracovaní pripomienok členovia hlasovali o nových stanovách.
Výsledok hlasovania: ZA: 8 klubov
PROTI: 0
Zdržal sa: 0
Nové stanovy a názov boli schválené. Plné znenie stanov je v prílohe tejto zápisnice.

5/ Voľby
Za novú Predsedníčku Rady ZO SZOŠ bola navrhnutá Ing. Hana Šmelíková. Ďalšie návrhy neboli.
Následne ju prítomní delegáti jednomyseľne zvolili za Predsedníčku Rady ZO SZOŠ.
Ing. Hana Šmelíková je teda v zmysle stanov oprávnená konať v mene Západnej oblasti Slovenského
zväzu orientačných športov (ZO SZOŠ, starý názov Bratislavský zväz orientačného behu).
Za členov rady ZO SZOŠ boli navrhnutí Ing. Richard Balogh a MUDr. Katarína Schenková. Ďalšie návrhy neboli. Následne ich oboch prítomní delegáti jednomyseľne zvolili za členov Rady ZO SZOŠ.
Za kontrolóra ZO SZOŠ bol navrhnutý Ing. Radoslav Jonáš, ktorého prítomí tiež jednomyselne zvolili do
tejto funkcie.
6/ Diskusia a rôzne
V diskusii členovia deklarovali svoju spoluprácu a súčinnosť pri všestrannom rozvoji orientačných
športov na území Bratislavského samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja, Nitrianského
samosprávneho kraja, Trenčianskeho samosprávneko kraja a priľahlom cezhraničnom území.
Prítomní delegáti ukladajú predsedovi Rady vykonať úkony potrebné pre zaregistrovanie nových
stanov a pre zmenu názvu organizácie a založiť bankový účet ZO SZOŠ.
Prítomní delegáti sa dohodli, že náklady spojené s registráciou nových stanov budú znášať rovným
dielom z peňazí mimo členského príspevku, zúčtovaním je poverený Predseda Rady.
Prítomní delegáti sa dohodli, že členský príspevok za rok 2020 uhradia na účet ZO SZOŠ vo výške
20 EUR/ za člena/klub do 10 pracovných dní od výzvy Predsedu ZO SZOŠ. Členský príspevok na rok
2021 bude hradený podľa nových stanov.
V Banskej Bystrici dňa 27. júna 2020
Zapísal:
Overil:

D. Formanko
Ing. arch. Milan Petrinec

