
Správa o činnosti ZO SZOŠ za rok 2021.

ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ

Rok 2021 bol postihnutý opatreniami proti šíreniu koronavírusu. Športové
podujatia dostali na niekoľko jarných a jesenných mesiacov úplnú stopku, Vzhľadom
na prísne opatrenia, ktoré neumožňovali organizovanie pretekov, pokúsili sme sa
pravidelne organizovať aspoň tréningy, ktoré boli buď niekoľko týždňov vyznačené v
teréne fáborkami, alebo boli jednodňové-merané. Podarilo sa usporiadať iba 3 kolá
OR. Dunajská buzola (FBA) a Snežienky a machri (SKS) a 1.kolo štafiet (SKS) V
jesennej časti sezóny – v krátkej prestávke medzi 2. a 3.vlnou pandémie KOBRA
stihla uskutočniť preteky celoštátneho významu CESOM 2021, ktoré boli pôvodne
plánované na jar a preteky SRJ organizované SPE. V októbri sa podarilo (FBA)
zorganizovať preteky WRE v PreO s prekvapivou účasťou. Pretekári došli zo 14
krajín. Obsadením sa tieto preteky stali najväčšími pretekmi v PreO na svete pre rok
2021.

Všetky školské preteky boli zrušené.

Vzhľadom na nízky počet zrealizovaných pretekov OR ZO navrhujem jeho zrušenie
pre rok 2021 a nevyhlasovať teda ani anketu o najlepšie preteky a mapu ZO.

S ľútosťou musím konštatovať, že výrazne poklesol záujem o účasť na spoločných
tréningoch, ktoré mali byť náhradou za preteky a tiež výrazne poklesol záujem o
účasť na pretekoch. Napriek voľnejším opatreniam, ktoré platili približne od začiatku
leta do začiatku jesene, kedy bolo možné organizovať preteky a tréningy, niekoľko
tréningov a pretekov bolo zrušených pre malý počet prihlásených pretekárov. Pre
usporiadateľa je to značne demotivačná a stratová situácia. Je dôležité si uvedomiť,
že každý jeden pretekár môže prispieť na rozvoj OB veľmi jednoduchým spôsobom.
Svojou účasťou a zaplatením štartovného. Prosím vedúcich klubov, aby toto svojim
členom prízvukovali. Musíme si pomáhať.

ROZVOJ, NÁBOR

Podarilo sa nám nadviazať spoluprácu so ZŠ vo Vysokej pri Morave. Na škole
pracuje krúžok pohybových hier pod vedením pani učiteľky Palinkášovej. Dohodli
sme sa na organizovaní hier s prvkami orientácie v rámci krúžku približne v
2-týždňových intervaloch. Ide o žiakov 1. stupňa, preto treba začinať jednoducho.
Perspektívne sme sa dohodli na zorganizovaní medziškolských pretekov škôl z
okresu Malacky. Na tréningovú činnosť bola vypracovaná mapa (M.Tomašovič) z
prostriedkov SZOŠ. Po dvoch týždňoch však bol krúžok dočasne pozastavený z



dôvodu vysokého výskytu ochorenia covid. Po zlepšení situácie budeme pokračovať
v pripravených tréningoch

V Bratislave na Dlhých dieloch sme začalii spoluprácu s detským atletickým
klubom Longital. Usporiadali sme Orientačné dopoludnie pre začiatočníkov a
Mikulášsky nočák, ktorého sa zúčastnilo cca 70 začiatočníkov. Účastníci prejavili
záujem o ďalšie akcie.

Mariám Mališ má vo vysokom štádiu rozpracovanosti podujatie “POHYBOM
SI MA NÁJDI”. Má pripravenú mapu, navrhnuté trate. Aktuálne pracuje na
základných informáciách pre začiatočníkov.

PROJEKT SPOLOČNEJ MAPY V M. KARPATOCH. Realizačný tím absolvoval
stretnutie s vedením Mestských lesov, kde predstavil svoj plán a požiadal o
partnerstvo v projekte. Mestské lesy prejavili záujem o cyklo-turistickú mapu, ktorá
by mohla vznikúť na zmapovanom území. Pracuje sa na vypracovaní projektu a
podaní žiadosti o granty z BSK a BA (viac info R. Jonáš)

CTM (spracoval Michal Tomašovič)

2. Správa o hospodárení

Zostatok z minulého roka 2020 bol v hotovosti  =370,- €

Príjem z členského príspevku klubov po 20,- € celkom = 180,-€

Výdaje: neboli žiadne

Zostatok na účte:  = 550.- €

Spracovala: Hana Šmelíková


