Členská schôdza ZO SZOŠ
25. novembra 2020
Prítomní: Hana Šmelíková (predseda Rady ZO), Katka Schenková (členka Rady ZO), Richard Balogh
(člen Rady ZO), Rado Jonáš (kontrolór ZO a SKS), Dušan Formanko (RBA), Štefan Máj (BBA), Pavol
Poláček (SPE), Alena Bukovácová (FBA), Miro Lago (VBA)
Na časti zasadnutia sa zúčastnili aj Medard Féder (PEZ), Marián Mališ (IBA), Eva Králová a Jaroslava
Argajová (Vazka)
Program:
1. Správa o činnosti
2. Správa o hospodárení
3. Schválenie členského príspevku
4. Schválenie príspevku na náklady spojené s registráciou
5. Plán práce
6. Návrh rozpočtu
7. Ostatné
8. Diskusia
Zasadnutie sa konalo online. Po privítaní účastníkov a vyriešení drobných technických problémov
účastnící schválili navrhnutý program schôdze.
1. Správa o činnosti
H. Šmelíková zosumarizovala činnosť ZO za uplynulé obdobie. Správa je v prílohe tejto zápisnice.
Členovia zobrali správu na vedomie.
Organizačné zmeny, ktoré sa uskutočnili v uplynulom období sú zosumarizované v prílohe.
V roku 2020 prebehli len tri kolá oblastného rebríčka, preto sa kluby dohodli, že za rok 2020 sa rebríček
vyhodnocovať nebude. Návrh bol schválený.
2. Správa o hospodárení
Členovia vzali na vedomie správu o hospodárení, ktorá je takisto prílohou zápisnice.
3. Schválenie členského príspevku
Rada navrhuje schváliť ročný členský príspevok vo výške 20 € na člena (t.j. klub). Príspevok bude
používaný najmä na pokrytie prevádzkových nákladov ZO (vedenie účtu, registračné poplatky,
účtovníctvo,...). Výška príspevku bola jednomyseľne schválená.
4. Schválenie príspevku na náklady spojené s registráciou
Rada navrhla tento rok zvýšiť príspevok o 3,-€/ člena na výdaje spojené s registráciou na MV SR.
Toto navýšenie nebolo schválené. Výdaje budú hradené z rozpočtu ZO.

5. Plán práce
5.1 Zostaviť kalendár oblastných pretekov v r. 2021
Kalendár pretekov sa zostavuje veľmi ťažko vzhľadom na nepredvídateľnosť pandemickej situácie ako aj
neuzavretý kalendár celoslovenských súťaží. Preto sme sa zatiaľ dohodli na spoločnej tabuľke s
kalendárom pretekov, do ktorej môžu všetky kluby v oblasti zapisovať svoje predstavy. Prípadné kolízie
sa budeme snažiť riešiť priebežne. Do vianoc je potrebné termíny uzavrieť.
Link na tabuľku je tu - zatiaľ v nej nič nemažte, prosím, ale len dopĺňajte svoje termíny.
http://zapad.orienteering.sk/go/PridajKalendar.html
Z: vedúci klubov
T: 23.12.2020
V diskusii padol návrh na organizovanie viacerých oblastných majstrovstiev (t.č. sú len na dlhej trati a
štafety), so zámerom skvalitniť prípravu na celoslovenské majstrovské preteky a zvýšiť tiež prestíž a
kvalitu pretekov. V diskusii odzneli podporné i zamietavé stanoviská a preto táto otázka ostala otvorená s
tým, že prípadná iniciatíva je na kluboch.
5.2 Organizácia školských súťaží
Podľa dostupných informácií od štátneho tajomníka, ak sa budú v roku 2021 organizovať nejaké školské
súťaže, tak s najväčšou pravdepodobnosťou len tie exteriérové, vrátane OB. Keďže sa školské preteky v
roku 2020 neuskutočnili, využijeme už pripravené preteky v r. 2021. Zhromaždisko bude len exteriérové,
bude potrebné zapožičať klubové stany. Kluby deklarovali pripravenosť zorganizovať školské preteky vo
veľmi krátkom čase, operatívne ihneď po uvoľnení opatrení. Klub VBA (Lago) ponúka možnosť
zapožičať karavan na spracovanie výsledkov a časomieru. Počíta sa s finále školských súťaží v Senci.
Z: Šmelíková
5.3. Oblastné tréningy
Vzhľadom na existujúce hygienické opatrenia a nemožnosti organizovania hromadných podujatí sme sa
zhodli na vzájomnej ponuke oblastných tréningov na individuálnej báze.
Verejne dostupný zoznam tréningov je tu http://zapad.orienteering.sk/go/trening.html
Pre organizatorov je to tabulka, do ktorej mozu dopisovat svoje treningy a podmienky účasti na nich
http://zapad.orienteering.sk/go/PridajTrening.html
Pri účasti na tréningoch vyzývame všetkých účastníkov na dodržiavanie aktuálne platných hygienických
opatrení.
Z: Balogh
5.4. Stratégia rozvoja členskej základne
Pracovná skupina vytvorená za účelom rozvoja členskej základne na úrovni SZOŠ (R. Jonáš, I. Patráš, J.
Pollák) rozbehla aktivitu identifikácie a selekcie záujemcov o orientačný beh (obce, školy, centrá voľného
času, TJ, turistické kluby) vo vybranej oblasti. Pre oblasť západ bol vybraný okres Malacky. Na základe
oslovenia väčšieho počtu subjektov a vyselektovaní záujemcov o orientačný beh bude po posúdení ich
záujmu dohodnuté stretnutie klubov oblasti a konkrétnych aktivít ako by mohli kluby ZO pomôcť a
podporiť etablovanie nových klubov v nových oblastiach. za týmto účelom SZOŠ objednal 2 školské sady
SI + 10 ks lampionov a 10 ks mechanických klieští. Mapová komisia podporí záujem vyhotovením
primeranej mapy v lokalite záujemcov. Cieľom je rozšíriť počet klubov a počet aktívnych pretekárov.

Kluby deklarovali vo všeobecnej rovine podporu takejto myšlienke a pripravenosť podporiť ju aj osobne,
ak budú k dispozícii konkrétne požiadavky. Stratégia ako taká bola schválená.
V diskusii pripomenul Poláček (SPE) tradičnú Pezinskú školskú ligu ako výborný nástroj pre rozvoj
členskej základne. Bukovácová (FBA) zasa ponúkla spoločné tréningy s TJ IOAN.
5.5. Iné úlohy
Činnosť CTM sa bude plánovať až po vyjasnení podmienok súvisiacich s COVID-19.
6. Návrh rozpočtu
Zostatok v hotovosti
Členské príspevky

= 370,- €
= 180,-€

Plánované výdaje:
Nákup medailí pre víťazov na MZO klasická trať:
= 30,-€
Ostatné podľa aktuálnej potreby (registračné poplatky, účtovníctvo…)

7. Rôzne
7.1. Prehľad terénov
Pokrytie terénov v okolí Bratislavy či už existujúcimi alebo plánovanými mapami je dostupné tu
http://zapad.orienteering.sk/go/mapy.html
Zámerom tohto zberu údajov je najmä zabrániť prípadnej kolízii a neúčelne vynaloženým prostriedkom
pri aktualizácii a tvorbe nových máp. Správcom stránky je R. Jonáš.
7.3. Vytvorenie projektového tímu
R. Jonáš predstavil zámer vytvoriť akčný tím na úrovni SZOŠ, ktorý by pracoval na možnostiach ako
využiť rôzne možnosti financovania športových aktivít mimo štátneho rozpočtu. R. Jonáš pripraví v
písomnej forme podklad a rozpošle vedúcim klubov aby informovali o tejto aktivite členov svojich
klubov s cieľom nájsť záujemcov o prácu v akčnom tíme.
Z: R. Jonáš
T: 6.12.2020
7.3. Informácie
a) Alena Bukovácová (FBA) upozornila na nové vydanie publikácie Aby sme si rozumeli… ktorá je
pre záujemcov k dispozícii na sekretariáte SZOŠ alebo priamo u nej, za cenu 19,- €
b) Činnosť CTM: obe prítomné trénerky (Bukovácová, FBA a Schenková, RBA) sú pripravené
osobne riešiť nedostatky v tréningovej činnosti, problémy s tréningovými plánmi a prípadné
sťažnosti na (ne)činnosť osobných trénerov.
c) Na celoslovenskej úrovni prebieha projekt prípravy areálov stálych kontrol.

d) Šmelíková: Postrehla som v lese hodne plastových fáboriek, na niektorých objektoch aj 2-3 rôzne
kusy evidentne z tréningov. Dajme si pozor, aby sme si nepohnevali lesákov a verejnosť, ktorej je
teraz v lesoch veľa. Inšpiráciou by mohli byť tréningy MTBO. Boli označené štítkom vysvetľujúcim o čo ide a tiež s dátumom odstránenia, alebo použiť mobilnú aplikáciu bez potreby
označovania v teréne. Pozbierať fáborky po skončení tréningov by mala byť samozrejmosť.
e) H. Šmelíková: informovala o tom že ZO SZOŠ je v procese budovania svojej právnej subjektivity
ako občianske združenie a návrh stanov ZO SZOŠ je momentálne na schvaľovaní na Ministerstve
vnútra SR, tento proces trvá niekoľko mesiacov.

V Bratislave 25. novembra 2020

Zapísal: Richard Balogh, člen rady ZO
Overil: Rado Jonáš, kontrolór ZO

Príloha 1
Ahojte,
som Rado Jonáš a v Predsedníctve SZOŠ som zodpovedný za oblasť získavania projektov financovaných
z externých zdrojov mimo štátneho rozpočtu.
SZOŠ ako nezisková organizácia je oprávnená byť prijímateľom finančných prostriedkov na podporu
športových a rozvojových projektov aktivít z verejných aj súkromných zdrojov. Už dnes sa SZOŠ pokúša
tieto zdroje využiť, konkrétne robíme tieto aktivity:
· Dobrovoľný projektový team (Veronika Vachová a Vlasta Kostercová) pripravuje projekt
areálov stálych kontrol na celoslovenskej úrovni (využitie finančných zdrojov z fondu pre
podporu športu)
· Pokúšame sa nájsť partnerskú federáciu (Maďarsko, Poľsko) pre využitie prostriedkov IOF na
podporu rozvojových aktivít
Možností je však oveľa viac, vrátane eurofondov, Visegradskeho fondu, cezhraničnej spolupráce a pod.
Pre reálne získanie finančných prostriedkov a ich využitie je potrebné identifikovať tieto zdroje, pripraviť
žiadosť, zaslať ju donorovi a získaný projekt aj realizovať. Pre to, aby takýto zámer priniesol reálne
výsledky, je potrebná pravidelná a systematická práca. Za týmto účelom by som rád našiel pár
šikovných a motivovaných ľudí, ktorí by takéto možnosti financovania projektov na úrovni SZOŠ
identifikovali, žiadosti pripravili a získaný projekt na úrovni SZOŠ implementovali a týmto spôsobom
prispeli ku rozvoju nášho športu.
Ak bude žiadosť úspešná, určite existuje priestor na finančnú odmenu členov projektového teamu
v závislosti na charaktere projektu a veľkosti grantu, pretože príprava projektov a ich implementácia
bude vyžadovať svoj čas.
Prosím teda tých, ktorých táto možnosť zaujala a chceli by sa stať súčasťou tohto novovytváraného
teamu, aby sa mi ozvali. Formálne zastrešenie takéhoto teamu by mohlo byť vo forme komisie, ktorú
môže zriadiť predsedníctvo SZOŠ, takáto komisia má svojho predsedu a členov. Táto príležitosť teda
ponúka nielen možnosť sa učiť novým veciam a získavať zručnosti pri projektovom financovaní, ale aj
v leaderstve teamu a manažmente projektov.
Požiadavky na kandidátov nie sú striktne dané, nevyhnuté je však byť aktívny, výhodou môže byť
angličtina, ale nie je podmienkou.
Rado Jonáš
radoslav.jonas@gmail.com, 0902 488202

Príloha 2 Správa o činnosti

ORGANIZAČNÉ ZMENY
27.6.2020 v Banskej Bystrici rozšírená Rada ZO rozhodla o aktualizácii stanov ZO a o
personálnych zmenách vo vedení ZO. Dušan Formanko podal v septembri 2020 na MV SR
žiadosť o aktualizáciu stanov a zároveň ukončil činnosť dovtedajšej rady ZO spolu s
odovzdaním správy o hospodárení a finančných prostriedkov v hotovosti vo výške 370€. Týmto
aj ja ďakujem predchádzajúcemu vedeniu za doterajšiu činnosť. Nová rada pracuje v
nasledovnom zložení:
predsedníčka Rady ZO -Hana Šmelíková (FBA) a členovia Rady ZO: R.Balogh (ŠKS) a
K.Schenková (RBA).
Sídlo ZO SZOŠ a korešpondencia je na adrese Saratovská ul. č.2, 841 02 Bratislava.
Nová rada sa prvýkrát stretla 27.9.2020 v Šaštíne. Prerokované body sú v zápisnici.
ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ
Rok 2020 sa niesol v znamení šírenia koronavírusu, ktorý k nám definitívne prenikol v
marci a ukončil športovú činnosť na niekoľko mesiacov. Podarilo sa usporiadať iba 3 kolá OR.
Trojkráľové preteky (SPE), Yeti zima cup (RBA), Jarný elixír (FBA). V jesennej časti sezóny – v
krátkej prestávke medzi 1. a 2.vlnou pandémie KOBRA stihla uskutočniť preteky celoštátneho
významu CESOM 2020, ktoré boli pôvodne plánované na jar. Všetky školské preteky boli
zrušené.
Vzhľadom na nízky počet zrealizovaných pretekov OR ZO navrhujem jeho zrušenie pre rok
2020 a nevyhlasovať teda ani anketu o najlepšie preteky a mapu ZO.
Počas prísnych protipandemických opatrení prebiehala tréningová činnosť na
individuálnej úrovni, resp. v malých skupinkách za rešpektovania všetkých nariadení vlády a
krízového štábu. Kluby prispievali zdieľaním máp s postavenými traťami do projektu INDIVINDI
tréning, resp. malé komunity organizovali tréningy podľa vopred pripravenej štartovej listiny s
veľkými intervalmi tak, aby nedochádzalo ku zhromažďovaniu ľudí. Na veľmi vysokej úrovni a
disciplinovane organizovali tréningy (neskôr aj verejne) dorastenci SPE.
CTM (spracoval Michal Tomašovič)

Príloha 3 Správa o hospodárení
Zostatok z minulého roka 2019 bol v hotovosti
Príjem z grantu BSK v hotovosti

=175,- €
=296,- €

Výdaje:
Nákup: ceny OR 2019 (23 ks)
nákup: ceny Anketa 3xNAJ ( 3ks bonboniéry)
poplatok za Stanovy BZOB z MV SR
kolky na MV SR, registrácia

=63,-€
=12,-€
=6,-€
=20,-€

Zostatok v hotovosti:

= 370.- €

Príloha 4 Zoznam členov ZO
Aktuálne evidujeme 9 členov:
● Kobra Bratislava
● Farmaceut Bratislava
● Rapid Bratislava
● Vazka Bratislava
● Sokol Pezinok
● AŠK Pezinok
● Triturus Nitra
● Športový klub Sandberg
● TJ Ioan 1209
Evidujeme ešte existenciu klubu RC&P Team, ktorý však na pozvánky nereagoval.

