
Správa o činnosti ZO SZOŠ za rok 2022

ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ

Začiatok roka 2022 bol ešte v znamení covidových opatrení. Športové
podujatia boli obmedzené až do marca 2022.

V priebehu nasledujúcich mesiacov prebehlo 5 kôl oblastného rebríčka a 6. kolo –
Mikulášske preteky je o pár dní.

V apríli a máji sme zorganizovali okresné a krajské kolá školských pretekov O pohár
predsedu BSK. Za úspešné zabezpečenie podujatia sa treba predovšetkým
poďakovať zastrešujúcej zložke Gymnáziu Vazovova, osobitne pani Jarke Argajovej,
ktorá sa postarala o úspešné získanie grantu z BSK.

Kluby ZO SZOŠ výraznou mierou prispeli do organizovania pretekov SRJ a MSR.

ROZVOJ, NÁBOR

Krúžková činnosť bola v školskom roku 2021/2022 dlhodobo pozastavená a
tak sa krúžky rozbiehajú až od septembra. Pokračujeme s krúžkom vo Vysokej pri
Morave, kde sa tréningov zúčastňuje cca 10-15 detí –žiakov 1.stupňa (z. Hana
Šmelíková)

V Bratislave na Dlhých dieloch stále spolupracujeme s detským atletickým
klubom Longital. Pravidelné tréningy OB sú v lokalite Karlovej Vsi. Tréningov sa
zúčastňuje cca 20 detí + rodičia. (z. Hana Šmelíková)

ŠK Sandberg zabezpečuje vedenie 3 krúžkov OB na ZŠ Narnia v Pezinku (B.
Vorlíčková), ZŠ Odborárska v Bratislava (H. Baloghová), Gymnázium L. Sáru v
Bratislave (V. Shuniakov, V. Prutkayová)

KOB Sokol Pezinok zabezpečuje tri krúžky OB.

krúžok CVČ Modra Daniela Ondovčíková

ZŠ Pezinok Fándlyho    Michal Tomašovič

ZŠ Pezinok Kupeckého Matúš Topor

Už tradične dobre v Pezinku prebieha Pezinská školská liga

Talentovaná mládež sa zúčastňovala tréningov a akcií CTM, podrobnú správu
predložila Alena Bukovácová na komisiu mládeže, kde sa dá vidieť v dokumentoch.

https://www.orienteering.sk/public/files/Komisia%20ml%C3%A1de%C5%BEe/2023/S
pr%C3%A1va%20o%20%C4%8Dinnosti%20CTM%20ZO%202022.pdf

https://www.orienteering.sk/public/files/Komisia%20ml%C3%A1de%C5%BEe/2023/Spr%C3%A1va%20o%20%C4%8Dinnosti%20CTM%20ZO%202022.pdf
https://www.orienteering.sk/public/files/Komisia%20ml%C3%A1de%C5%BEe/2023/Spr%C3%A1va%20o%20%C4%8Dinnosti%20CTM%20ZO%202022.pdf


PLÁN SPOLOČNEJ MAPY V M. KARPATOCH.

Realizačný tím spracoval žiadosti o grant na BSK a grant v Bratislave. Neboli sme
úspešní. Poučení z tohto neúspechu plánujeme podať žiadosť na BSK znovu v roku
2023.

2. Správa o hospodárení k 1.12.2022

Členské príspevky členov vo výške 20 euro/člen  zaplatilo 9 členov

Zostatok na účte z roku 2021:                                                      = 550.- €

Členské príspevky členov vo výške 20€/člen celkom:                  =180,- €

Príspevok od SZOŠ: =700,- €

Výdaje:

Mapa pre OB v lokalite Veľká baňa -866,- €

Na účte nám ostáva:564€

Spracovala: Hana Šmelíková


