
Zápisnica z členskej  schôdze ZO SZOŠ 8.12. 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), Barbora Šmelíková (VBA), Medard Féder (PEZ), Július Porubský (TNR), Alena 

Bukovácová (FBA) 

PROGRAM: 

1. Správa o činnosti 

2. Správa o hospodárení 

3. Schválenie členského príspevku na rok 2022 

4. Plán práce 

a. Zostaviť kalendár oblastných pretekov v r. 2022 

b. Organizácia školských súťaží 

c. Organizácia oblastných tréningov počas obmedzenia organizácie pretekov 

d. Rozvoj členskej základne 

e. Spoločná mapa, dohoda klubov 

f. Iné úlohy 

5. Návrh rozpočtu 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

  

1. Správa o činnosti 2021: H. Šmelíková zosumarizovala činnosť ZO za uplynulé obdobie. Správa je 

v prílohe tejto zápisnice. Členovia zobrali správu na vedomie. 

Alena Bukovácová informovala o dianí v CTM. Zdôraznila potrebu vhodnej voľby osobných 

trénerov pre mládež. Bývalý dobrý pretekár nemusí byť zárukou dobrého vedenia zverenca, 

Tréner má byť predovšetkým schopný dohliadnuť na zdravý vývoj zverenca a vhodnou prípravou 

predchádzať možným zraneniam a prípadnému zlému vývoju mladého pretekára. 

Správu o činnosti CTM za rok 2020 spracuje Michal Tomašovič 

V roku 2021 prebehli len tri kolá oblastného rebríčka, preto sa kluby dohodli, že za rok 2021 sa 

rebríček vyhodnocovať nebude. Návrh bol schválený.                 

2. Správa o hospodárení: Členovia vzali na vedomie správu o hospodárení, ktorá je takisto prílohou 

zápisnice.  

3. Návrh členského príspevku: Rada navrhla schváliť ročný členský príspevok vo výške 20 € na 

člena (t.j. klub). Výška príspevku bola jednomyseľne schválená. 

Členské za rok 2022 v odsúhlasenej výške je potrebné uhradiť do 31.1.2022  

na účet ZO SZOŠ IBAN SK95 8330 0000 0028 0196 4730 

 



 

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,- € 

   
4.  Plán práce 

4.a Usporiadať preteky oblastného významu v zmysle dohodnutého kalendára pretekov. 

Pri tvorbe kalendára sa použije zdieľaný dokument, z ktorého budú zrejmé organizačné úmysly 

jednotlivých klubov a nepríde tak ku kolíziám termínov. Zároveň sú v tabuľke uvedené aj 

významné preteky v susedných krajinách.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NWeMnk_Qewl0mtgh3HT-

CRfMRUj_B5J7pOK3Gm8nAFk/edit?usp=sharing 

 

4.b Usporiadanie školských pretekov. Použije sa scenár z neuskutočnených pretekov z roku 

2020. Okresné kolá SŠ Tilgnerova, KK v Petržalke. (Šmelíková, Králová?) 

Treba hľadať vhodný termín s ohľadom na školské prázdniny, maturity a rešpektovať nariadenia 

vlády a krízového štábu v prípade pretrvávajúcej pandémie. 

Prosím o radu a informácie od ľudí pracujúcich v školstve a odporučenie vhodného termínu.  

  

4.c Odporúča sa zdieľať informácie o mapových tréningoch. Rado Jonáš informoval o atletických 

tréningoch SKS, ktoré sú otvorené aj pre členov ostatných klubov. 

 

4.d Rozvoj členskej základne 

Pokračovať v spolupráci so ZŠ Vysoká pri Morave a Longital sport club Karlova Ves (z. Hana 

Šmelíková). Rado Jonáš informoval o možnosti refundácie nákladov spojených s 

rozbehnutím krúžku vo Vysokej pri Morave z prostriedkov SZOŠ určených na rozvoj. 

 

Rozbehnúť  aktivitu “Pohybom si ma nájdi” (z. M. Mališ) 

  

4.e  Pokračovať v pláne vytvorenia spoločnej mapy (z. R. Jonáš). Zástupcovia klubov Kobra 

Bratislava, Farmaceut Bratislava, Rapid Bratislava, Vazka Bratislava, Športový klub 

Sandberg sa zhodli na podpore projektu. Zástupca TJ Ioan nebol prítomný.  Do konca roka je 

potrebné v kluboch prerokovať a následne zodpovedať nasledovné otázky: 

 

1. Overenie súhlasu TJ Ioan s pripojením sa k projektu (R. Jonáš)  

2. Veľkosť okrajového (styčného) pásu klubovej mapy s novou spoločnou mapou na účely 

organizovania regionálnych pretekov účastníkmi dohody 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NWeMnk_Qewl0mtgh3HT-CRfMRUj_B5J7pOK3Gm8nAFk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NWeMnk_Qewl0mtgh3HT-CRfMRUj_B5J7pOK3Gm8nAFk/edit?usp=sharing


3. Indikatívna výška klubového príspevku na tvorbu mapy, presná výška sa bude riešiť po 

získaní grantových prostriedkov .. 

4. Súhlas s odvodom do ZO SZOŠ zo štartovného v dohodnutej výške za preteky 

organizované na spoločnej mape. Navrhovaná suma je 0,5 - 1,0€ za pretekára. Alebo 

percentami zo zisku z podujatia. 

5. Návrh Dohody o vytvorení a používaní Spoločnej mapy Západnej oblasti Slovenského 

zväzu orientačných športov (ZO SZOŠ) dostali zástupcovia klubov mailom 

 

5.  Návrh rozpočtu (bude upresnený v januári 2022) 

 
 6. Rôzne 

H. Šmelíková informovala o príprave Koncepcie rozvoja športu a mládeže v podmienkach BSK 

2021-2025. Účastníkom poskytla analytickú časť pripravovanej koncepcie, ku ktorej sa 

momentálne zbierajú pripomienky. Za ZO SZOŠ sa podujal písomne ich spracovať a odoslať R. 

Balogh. 

T: 13.12.2021    Z: Balogh 

Hlavné zistenia z analýzy budú prezentované 15. decembra na on-line Workshope, zrejme bez 

účasti zástupcu ZO SZOŠ pre ich pracovnú zaneprázdnenosť 

 

 

Zapísala: Hana Šmelíková    Overil: Richard Balogh 


