
Zápisnica z členskej schôdze ZO SZOŠ zo dňa 1.12.2022

Zúčastnení: Hana Šmelíková, Radoslav Jonáš, Richard Balogh, Katarína Schenková, Eva Králová,

Barbora Šmelíková, Miroslav Lago, Pavol Bukovac, Pavol Poláček, Karol Hierweg, Medard Féder, Peter

Karch

Hosť: Jaroslava Argajová

Program schôdze:

1. Voľba zapisovateľa – Katarína Schenková

2. J. Argajová (argajova@vazka.sk, tel.0904 893 229) informovala o založení Centra OB pre školy na

Gymnáziu Vazovova. Úlohou centra je vytvoriť materiálno-technickú základňu pre školy na území BSK.

Centrum zakúpilo tréningovú sadu cca 14 ks kontrol a tlačiarničku na výsledky. Materiál môžu

zapožičať, záujemcovia nech sa obrátia na vyššie uvedený kontakt. Kluby naopak prisľúbili

zapožičanie vybavenia centru, ak by to bolo potrebné.

Centrum OB ďalej plánuje každoročne prispieť na vytvorenie nových máp na území Bratislavy v

rozsahu, aký mu umožní grant BSK a tým podporiť rozvoj OB na školách. Podmienkou je dostupnosť
terénov prostriedkami MHD, aby sa skutočne dali mapy využívať počas školského vyučovania.

Na základe dohody medzi ZO SZOŠ a Centrom OB na Gymnáziu Vazovova, Centrum OB odkúpi mapu

Veľká baňa. Aby sa táto mapa skutočne dala použiť na školské účely, je potrebné jej domapovanie na

okraj mesta tak, aby bola v dosahu MHD, resp. aby bola možnosť urobiť zhromaždisko pre prípadné

školské súťaže. To znamená po amfiteáter v Knižkovej doline. Celková hodnota mapového diela bude

1300 €. Doterajší náklad na mapu bol 866€. Na domapovanie je k dispozícii 434€, čo by malo

približne stačiť na domapovanie. Plochu treba tomuto prispôsobíť. K dispozícii sú dvaja mapári: Matej

Piro, Ondro Piják.

3. Hana Šmelíková odprezentovala Správu o činnosti ZO za rok 2021 (príloha 1).

Správu o činnosti CTM vypracovala Alena Bukovacová a je prístupná na webe:

(https://www.orienteering.sk/public/files/Komisia%20ml%C3%A1de%C5%BEe/2023/Spr%C3%A1va%

20o%20%C4%8Dinnosti%20CTM%20ZO%202022.pdf).

Zúčastnení informovali o prebiehajúcej krúžkovej činnosti – SK Sandberg krúžky v BA na GLS (V.

Shuniakov), na Odborárskej (H. Baloghová) a v Pezinku v Narnii (B. Vorlíčková), Pezinská školská liga 5

kôl (Paľo Poláček), Hanka Šmelíková vedie krúžok na ZŠ Vysoká pri Morave a v spolupráci s Longital

sport club Karlova Ves  organizuje tréningy pre začiatočníkov na Dlhých dieloch.

Eva Králová odporučila  propagáciu týchto krúžkov na Mikulášskych pretekoch.

4. Správa o hospodárení (súčasť prílohy 1)

Členský príspevok za rok 2022 zaplatili všetky kluby.

Granty na spoločnú mapu cez BSK neboli úspešné, ale skúsenosti pri písaní grantu využijeme

v ďalšom roku.

5. Schválenie členského príspevku na rok 2023
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Členský príspevok za rok 2022 zaplatili všetky kluby. Na rok 2023 je schválený príspevok 20 eur/klub.

Aktuálne evidujeme 9 členov: ● Kobra Bratislava ● Farmaceut Bratislava ● Rapid Bratislava ● Vazka

Bratislava ● Sokol Pezinok ● AŠK Pezinok ● Triturus Nitra ● Športový klub Sandberg ● TJ Ioan.

Predseda ZO SZOŠ pošle výzvu klubom na uhradenie členského poplatku.

6. Plán práce

a. Kalendár oblastných pretekov v r. 2023:

Pri tvorbe kalendára pre zjednodušenú komunikáciu je vytvorený 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.

OB Kalendar pretekov 2023

Každý klub má povinnosť rezervovať si termíny a zapísať preteky do Vianoc.

Rišo Balogh navrhol propozície oblastného rebríčka 2023. Po zapracovaní prípadných pripomienok

klubov bude schválený Radou OZ.

b. Organizácia školských súťaží

Hľadajú sa dobrovoľníci na organizáciu školských pretekov +škola a mapa, kde by sa organizovali.

Tipy: mapa Muničák (H.Šmelíková), Sandberg je ochotný požičať akúkoľvek svoju mapu – (R.Jonáš),

kaštieľ Malacky (P.Karch). R. Jonáš navrhol ako centrum pre školské súťaže GLS kvôli existujúcej

mape, zázemiu a nadšeniu p. Praženkovej pre OB. V tejto lokalite však už boli preteky niekoľko rokov

po sebe v poslednej dobe. (H. Šmelíková) Akékoľvek tipy poslať Hanke Šmelíkovej.

Zároveň plánujeme zorganizovať okresné kolo školských pretekov pre okres Malacky (resp. pre

Záhorie) - pravdepodobne v Plaveckom štvrtku na mape Kobry.

Na základe požiadavky p. Jarka Argajová informovala, že školské preteky v OB v školskom roku

2022/2023 nie je vhodné robiť v týchto termínoch:

14. - 17.3.2023 písomné maturity

22.3.2023 testovanie 9

6. - 11. 4.2023 veľkonočné prázdniny

2. - 5.5.2023 prijímačky na stredné školy 1. termín

9. - 12.5.2023 prijímačky na stredné školy 2. termín

17.5.2023 testovanie 5

22.5 - 9.6.2023 ústne maturity

c. Rozvoj členskej základne

Pre rok 2023 budeme presadzovať, aby bola časť peňazí SZOŠ vyzbieraná vo forme odvodu z

pretekov na celoslovenskej úrovni za rok 2023 alokovaná na rozvoj na jednotlivé oblasti (najmä na

účel zvýšenia počtu členov klubov oblasti, napr. plat trénera, školské mapy a pod). Ak sa to podarí,

treba vypracovať mechanizmus využitia týchto peňazí podľa podmienok SZOŠ. V ZO funguje niekoľko

krúžkov OB. R.Jonáš navrhuje časť týchto peňazí využiť na odmeny a platy pre trénerov detí. Hanka

Šmelíková požaduje, aby taký tréner mal trénerskú licenciu a navrhuje peniaze investovať do

mapovej tvorby. Ďalší členovia sa priklonili skôr k smerovaniu peňazí na platy trénerov.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gwiEiJZ35bD8dh4bALexdb-zINeFhvxLq_qE3RA0k8A/edit?usp=sharing


d. Spoločná mapa, dohoda klubov

Žiadosť o grant na BSK nebola úspešná, žiadosť treba viac smerovať na mládež a konkrétne

podujatie. Budeme pokračovať v pláne spoločnej mapy.

Dohoda klubov na vytvorenie spoločnej mapy: FBA nebude na dohode participovať, ostatné

bratislavské kluby súhlasia.

e. Je potrebná aktualizácia kontaktov aspoň na 2 členov každého klubu.

f. Vyhlásenie víťazov OR na pretekoch 6.1.2023.

Hana Šmelíková navrhuje oceniť iba víťazov v každej kategórii okrem MWR,OPEN, ktoré sa

neoceňujú, z dôvodu obmedzeného počtu kôl a nízkej účasti pretekárov a z toho vyplývajúcej nízkej

úrovne. Zároveň navrhla oceňovať pretekárov s najvyššou účasťou na pretekoch napríklad formou

tomboly pre všetkých, ktorí sa zúčastnili najväčšieho počtu pretekov (všetky kolá, resp. všetky kolá

mínus 1), aby boli k účasti na pretekoch motivované širšie masy a nie len tí najlepší s potenciálom

vyhrať rebríček. Zdôraznila, že pre rozvoj OB je dôležitý každý pretekár, aj ten, ktorý sa umiestňuje

hoci aj na poslednom mieste. Taktiež z psychologického hľadiska nie je vhodné oceňovať iba víťazov,

ale treba si vytvoriť príležitosť pre ocenenie snahy pretekárov. A tou príležitosťou by mohla byť práve

odmena za pravidelnú účasť počas roka. Ak sa sústavne oceňujú iba víťazi, motivácia je iba pre úzku

skupinu pretekárov.

Zúčastnení sa dohodli na vyhlásení prvých troch pretekárov za rok 2022, ako bolo v minulosti

zaužívané. Paľo Poláček sa sťažuje na nízku účasť na oblastných aj celoštátnych pretekoch, ktoré

organizuje Pezinok.

7. Prerokovanie návrhu rozpočtu

Pridať do rozpočtu:

● Domapovanie Veľkej Bane

● Granty – budeme sa uchádzať
● Vedenie účtovníctva – hľadá sa vhodný človek v rámci klubov – kto?

Znížiť položku na nákup cien pre víťazov OR

Členský príspevok 20 eur/klub/rok zostáva.

8. Ostatné

Medard Féder: úprava bežeckých tratí na Babe. Web kamera na https://sportreport.sk/bezky-baba

Možnosť požičania bežiek, úprava tratí, tréner bežeckého lyžovania, dá sa na chate prespať.

9. Diskusia

Hana Šmelíková predložila úvahu usporiadať veľké medzinárodné preteky v Nitre. Nitra je dlhodobo

nevyužívaná pre účely OB, lebo tam nie je takmer žiadna členská základňa. Julo Porubský

upozorňuje, že Triturus Nitra prakticky prestal fungovať (4 členovia). V meste prebieha revitalizácia

mestského parku, na výstavisku sa preteky nemôžu konať, aj školské preteky boli zrušené. Podporu

zo strany klubu nemožno očakávať. Práve preto by bolo vhodné zamyslieť sa nad možnosťou

spoločnými silami usporiadať preteky v Nitre. Mesto ponúka exkluzívne terény pre šprintové

disciplíny v centre, v okolí mesta sú rozsiahle zaujímavé terény pre lesné disciplíny. Práve pre
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skutočnosť, že v tejto lokalite už veľmi dlho neboli žiadne preteky, mohla by byť vhodná na účel

medzinárodných pretekov a dôstojne reprezentovať SR. Zároveň by sa tak vrátil OB do Nitry a okolia a

OB verejnosť by získala ďalšie možnosti realizácie tréningovej, alebo pretekovej na úrovni oblasti.

Návrh rozpočtu po úpravách:

Príjmy: EUR Výdaje: EUR

Zostatok
Na účte

564 Nákup
medailí pre víťazov na MZO

klasická trať

50

Členské príspevky 2023 180 Nákup cien pre víťazov OR 150

Spoločná mapa 8 km2 x 700
EUR

5600

Príjem za predaj mapy Veľká Baňa
Centru OB?

1300 Plat trénera mládeže 1000

Grant BSK 3000 Školské mapy 200

Príspevky klubov na spoločnú mapu =
5  klubov x  300 EUR

1500 Vedenie účtovníctva 180

Príspevok SZOŠ na rozvoj 1000

Spolu 7544 Spolu 7180

Výsledok (zostatok) +364


