
Zápisnica zo schôdze ZO SZOŠ 9. 4. 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)

Okrem členov ZO SZOŠ sa 1. a 2. bodu programu zúčastnili aj zástupcovia klubov z iných oblastí Slovenska.

 Program

1.  Predseda komisie rozvoja Robo Miček - predstavenie úspešného projektu realizovaného v 
Spišskej  Novej Vsi - Pohybom si ma najdi. 
2. Podmienky usporiadania pretekov počas Covid.
3. Prediskutovanie potenciálneho projektu pre ZO SZOŠ pre rok 2022
4. Využitie podpory SZOŠ pre oblasť

5. Informácie z predsedníctva SZOŠ
6. Otvorenie účtu vo FIO banke
7. iné

1. Pohybom si ma nájdi. Robo Miček odprezentoval projekt. Celá prezentácia bola nahrávaná. Je možné 
zhliadnuť ju na YouTube tu  https://youtu.be/7uyI2zICZBI

Marian Mališ (IBA) prejavil záujem o usporiadanie takejto akcie. Požiadal o pomoc pri revidovaní mapy 
v Ivanke. Pomoc ponúkol Rado Jonáš.

2. Podmienky usporiadania pretekov pocas Covid. Rado Jonáš skompletoval všetky aktuálne 
platné nariadenia vlády a krízového štábu. Poukázal na možnosť usporiadania pretekov za 
dodržania dvoch základných podmienok. 
1. 48 hodín pred začiatkom akcie oznámiť podujatie ÚVZ 
2. Všetci účastníci podujatia musia mať negatívny výsledok antigénového testu nie starší ako 12
hodín.
K týmto podmienkam samozrejme patria ďalšie opatrenia (rúško, odstupy, dezinfekcia rúk, 
viditeľné upozornenia, zákaz konzumácie jedla, nápojov,...). Je na rozhodnutí klubu využiť túto 
možnosť. P. Poláček: Ďalšia možnosť je usporiadať OR zjednodušenou formou individuálneho 
tréningu ako je to v oblasti Stred. Odznela výzva presunúť v kalendári OR preteky z jesene pred
leto. 

3. Prediskutovanie potenciálneho projektu pre ZO SZOŠ pre rok 2022
Rado Jonáš odprezentoval návrh vytvorený spoločne s Mirom Lagom. Podstatou projektu je 
vytvorenie mapy o rozlohe 9km2 v doteraz nezmapovanej lokalite  a aktualizácia existujúcej 
mapy o rozlohe 2 km2 slúžiacej pre organizovanie pretekov a tréningov klubov ZO. Návrh 
zahŕňa spôsob financovania a motivačné stimuly pre Mestské lesy BA, aby boli projektu 
nápomocné. Podmienky organizovania pretekov na spoločnej mape sa preberú na nasledujúcej 
schôdzi (po prediskutovaní vo vnútri klubov). Maroš Bukovác upozornil, že ide o lokalitu kde sú 

https://youtu.be/7uyI2zICZBI


rúbaniská a rezervácie.
Väčšina prítomných sa vyslovila za podporu tohto projektu. Ešte treba pohľadať ľudí, ktorí budú 
na tom pracovať. 

 4.  Využitie podpory SZOŠ pre oblasť. 
Je možné očakávať príspevok vo výške 700€. Bude potrebné preukázať jeho použitie na rozvoj. Zatiaľ došlo ku 
zhode príspevok ušetriť na spolufinancovanie projektu novej mapy pre ZO.

5. Informácie z predsedníctva SZOŠ. 
Rado Jonáš - člen predsedníctva informoval o zásadných bodoch rokovania. Podrobnosti bude možné 
odsledovať v zápise PSZOS na stránke SZOŠ.

6. Otvorenie účtu vo FIO banke. 

Číslo účtu: 2801964730 / 8330

Majiteľ: Západná oblasť Slovenského zväzu orientačných športov

IBAN SK9583300000002801964730

Údaje o účte treba doplniť na stránku ZO SZOŠ. 

7. Členské za rok 2021 v odsúhlasenej výške (viď. zápisnica zo schôdze dňa 25.11.2020) je potrebné uhradiť na 
účet ZO SZOŠ do 30.4.2021

ŠK Farmaceut Bratislava  20,- €
                       

ŠK Sandberg Bratislava    20,- €       

Športový klub Vazka Bratislava  20,- €

Klub orientačného behu Sokol Pezinok  20,- €

TJ Ioan 1209 Ivanka pri Dunaji  20,- €

TJ Rapid Bratislava, Oddiel orientačného behu   20,- €              
   

Klub orientačného behu Kobra Bratislava  20,- €
               

ŠK Triturus Nitra  20,- €

Amatérsky športový klub Pezinok  20,- €

V Bratislave, 9. apríla 2021 Zapísala: H. Šmelíková Overil: R. Balogh


