
Vážení športoví priatelia, Pezinok 6.1.2008

na začiatku Nového roku 2008 Vám prajeme veľa zdravia, šťastia a mnoho
krásnych osobných i športových žážitkov a kvalitných výkonov.

Určite ste postrehli že v Európe i na Slovensku sa začali vo všetkých oblastiach 
života, teda aj v športovom, presadzovať REGIÓNY.
Rovnako je to i v SZOŠ kde sú už dávnejšie vytvorené 3 oblasti: VO, SO a ZO.
Stručne Vás chcem informovať o činnosti našej, Západnej oblasti, aby ste mali
aktuálne informácie a vedli sa v budúcnosti tvorivo zapojiť.

V Západnej oblasti SZOŠ je združených týchto 10 klubov a oddielov:
Klub OB AŠK Pezinok,       Klub OB Sokol Pezinok,   Klub OB Topočianky,
Kobra Bratislava,      Pucov ŠK Bratislava,   ŠK Cartprint Nitra,
ŠK Panda Topoľčianky,      ŠK Vazka Bratislava,   TJ Rapid Bratislava,
TJ Slávia Farmaceut Bratislava.

Na čele ZO je trojčlenná Rada ZO ktorú tvorí:
- predseda Rady Dušan Formanko
- členka Rady pre masmédiá Eva Králová
- člen Rady pre masový rozvoj Fero Priesol

Zasadnutie oblasti býva 2-3 krát za rok, inak komunikujeme operatívne. Hlavným cieľom
je zladiť činnosť oddielov, vytvoriť Oblastný športový kalendár a rozvíjať OB na regionálnej 
úrovni. Naša oblasť disponuje i nemalými finančnými prostriedkami ktoré dostávame od 
SZOŠ. Viac ako 10 rokov nám funguje CTM Bratislava a v našich radoch je mnoho repre-
zentantov SR a významných funkcionárov orientačného hnutia. Každoročne naše kluby 
organizujú celoštátne akcie ako i Majstrovstvá našej oblasti. V minulom roku sme zabezpe-
čili tvorbu 2. nových máp pre našu oblasť a finančne sme prispeli na rozvoj Klubu OB Sokol 
Pezinok.

Pre ďalší rozvoj a propagáciu OB v našom regióne sú dôležité aj umiestnenia našich
klubov v celoštátnych súťažiach. Za rok 2007 je poradie v Slovenskom rebríčku družstiev 
naledovné: 1.- ATU Košice,  2.- Klub OB Sokol Kysak,    3.- TJ Rapid Bratislava,  4.- Kobra 
Bratislava,   5. Klub OB Sokol Pezinok.
Nie menej zaujímavý je aj Pohár predsedu SZOŠ, čo je celoročná klubová súťaž pre 12 až 
14 ročných žiakov a žiačky. Túto súťaž považujem za obraz našej práce s deťmi, za obraz
perspektívy a rozvoja OB v regióne. Poradie za rok 2007 je takéto:  1.- Sokol Kysak,
2.- ATU Košice,   3.- TJ Rapid Bratislava,   4.- Klub OB Sokol Pezinok,   5.- TJ Slávia Far-
ceut Bratislava.

Týmto som Vám v krátkosti priblížil činnosť a aktivity v našom regióne najmä preto, aby
Vás to motivovalo a viedlo k väčšiemu úsiliu a súdržnosti. V budúcnosti totiž músíme pridať
v práci s deťmi kde rýchlo vyrastáme zo žiackych kategórií a nemáme nasledovníkov.
Veľké možnosti rozvoja v regióne sa ponúkajú cez Eurofondy, kde iba úzkou spoluprácou 
môžeme splniť administratívne požiadavky a potom profitovať.

Na záver Vám všetkým ďakujem za prácu a výsledky v orientačnom hnutí, želám ešte raz
všetko dobré a veľké športové nadšenie.
Správny smer!

Dušan Formanko
    predseda Rady ZO SZOŠ


