
Zápisnica zo schôdze ZO SZOŠ 18. 2. 2021. 
 
Zasadnutie sa konalo online 
 
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),  Miro Lago (VBA), Barbora Šmelíková (VBA), Medard Féder (PEZ), Marián Mališ (IBA) 
Július Porubský (TNR) 
 
  
 
Program: 

- 1. Informácie o registrácii občianskeho združenia ZO SZOŠ 
- 2. Nový materiál ZO SZOŠ 
- 3. Info o športe počas pandémie 
- 4. Koordinácia individuálnych tréningov oblasti 
- 5. Návrh spoločného podania  žiadosti o súhlas s konaním pretekov za ZO SZOŠ na celý rok 
- 6. Myšlienka grantu pre ZO SZOŠ v r. 2021 z Bratislavy, v r. 2022 z BSK 
- 7. Úprava kalendára ZO SZOŠ 
- 8. Iné 

 
- 1. Informácie o registrácii občianskeho združenia ZO SZOŠ.  

Zaregistrované ako združenie klubov a fyzických osôb, rieši sa otvorenie účtu vo FIO banke 
Zodpovedný Hana Šmelíková 
 

- 2. Nový materiál ZO SZOŠ ( 2x stan tunelový, tréningová sada SI, lampiony, stojany, štart, cieľ.). 
K dispozícii stojan na vlajky. 
 

- 3. Info o športe počas pandémie:  
- podmienky vycestovania pre reprezentácie tu:  https://www.minedu.sk/vstup-na-uzemie-sr/ 
- O najnovších opatreniach v športe bude Hana Šmelíková informovať na základe aktuálnych 

informácii od Jana Mižúra 
 

- 4. Koordinácia individuálnych tréningov oblasti 
-  Plánovanie tréningov - tu dopĺňajte svoje termíny, kedy chcete nachystať tréning: 

http://zapad.orienteering.sk/go/PridajKalendar.html 
- Pre organizátorov je tu tabuľka, do ktorej môžu zapisovať svoje pripravené treningy a podmienky 

účasti na nich http://zapad.orienteering.sk/go/PridajTrening.html 
- Verejne dostupný zoznam tréningov je tu http://zapad.orienteering.sk/go/trening.html 
- Dôraz na vyzbieranie si stužiek po skončení trvania tréningu z lesa. 
- Momentálne je k dispozícii 6 tréningov 
- Poznámka: chýba spätná väzba pre autorov tréningov od zúčastnených 

Zodpovený koordinátor: Richard Balogh 
 

- 5. Návrh spoločného podania  žiadosti o súhlas s konaním pretekov za ZO SZOŠ na celý 
rok (za jeden správny poplatok 100 EUR) a tým ušetrenie nákladov na správne poplatky. Týka sa 
pretekov konaných v oblasti CHKO,  

- poznámka Štefana Mája, že ak sa podá elektronicky - zľava 50%,  
- na žiadosť ŠK VAZKA zahrnúť všetky orientačné športy, 

https://www.minedu.sk/vstup-na-uzemie-sr/
http://zapad.orienteering.sk/go/PridajKalendar.html
http://zapad.orienteering.sk/go/PridajTrening.html
http://zapad.orienteering.sk/go/trening.html


- termín podania žiadosti vo výhľade na rok 2022 
- Požiadať OÚ Bratislava o názor na takýto spoločný suhlas 

Zodpovedný Radoslav Jonáš 
 

- 6. Myšlienka grantu pre ZO SZOŠ v r. 2021 z Bratislavy, v r. 2022 z BSK 
- Pre vyúčtovanie grantu je potrebné, aby náklady použité na tento účel boli platené z účtu ZO 

SZOS. Vzhľadom na to, že kluby potrebujú preukázať kvôli iným grantom náklady na svojich 
účtoch, tak sa zatiaľ nenašla zhoda na tomto postupe. Dohodlo sa že treba nájsť inú spoločnú 
tému ako preteky, na ktorú by sa žiadal grant a na ktorú by kluby dali peniaze do ZO SZOS.  

- Zúčastnení boli vyzvaní na zasielanie návrhov a nápadov 
Zodpovedný Radoslav Jonáš 
  

- 7. Úprava kalendára ZO SZOŠ 
- Návrh Dušana Formanka, aby sa zrušili oblastné preteky, ktoré sa nemôžu uskutočniť kvôli 

pandémii bez náhrady z dôvodu nedostatku termínov v kalendári. Samotné rozhodnutie o zrušení 
s alebo bez náhrady je však zodpovednosťou samotného klubu,  

- Je potrebná koordinácia so slovenským rebríčkom / zodpovedný Michal Krajčík/, prednosť majú 
národné preteky Z: Richard Balogh 

- Poznámka ŠK VAZKA: 2.10.2021 je plánované MSR v OC v Limbachu, sprievodný program 3.10. 
MAKADO / verejné preteky OC/ 

- Kalendár ZO SZOS bol upravený podľa aktuálnej epidemiologickej situácie.  
 

- 8. Návrh na pravidelné spoločné schôdze. Termín sa bude riešiť operatívne podľa aktuálnej 
situácie, najneskôr do 2 mesiacov.  

 
 
V Bratislave, 19.2.2021 
 


