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Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 
Zápis 
 
z rokovania Komisie vrcholového športu SZOŠ dna 22. 11. 2014 vo Zvolene 
 
Prítomní:  Juraj Nemec – predseda  
 Milan Mazúr,  , Ján Mižúr, Jozef Pollák, , Jozef Wallner, Štefan Šurgan – členovia 
 Juraj Prékop - predseda revíznej komisie 
 Pavol Bukovac, Ondrej Piják,  Rastislav Malátek – reprezentanti 
 M. Václavík, F. Papuga, P. Májová,  J. Furuc,  J. Porubský, I. Patráš,  - iní 
 
Neprítomní (ospravedlnili sa): M. Petrinec M. Krajčík, J. Macinská, K. Labašová,  D. Trnovcová, M. Kazík, 
 Dušan Formanko, 
 
Program: 
 

1. kontrola uznesení, vyhodnotenie sezóny 2014 z pohľadu jednotlivých reprezentácií,  
2. plán prípravy reprezentačných výberov v r. 2015 - LOB, dospelí OC, juniori OC, juniori OB + čiastočne 

dorast OB, dospelí OB 
3. kalendáre SZOŠ - pripomienky a úpravy z hľadiska reprezentácií a výberov 
4. pomer delenia reprezentačných peňazí v r. 2015, systém refundácie a zloženie reprezentačných 

kolektívov v r. 2015, priority akcií z pohľadu SZOŠ 
5. kontaktné údaje, osobní tréneri športovcov, antidopingová agentúra SR a národný register testovania 
6. reprezentačný výstroj, materiálové zabezpečenie, správa materiálu 
7. rôzne 

 
1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia KVŠ (2013): 
Uznesenie    9 /2013: 
 
T: 31.3. 2014 

Ukladá sa generálnemu sekretárovi vykonať inventúru dresov. 
 

zodp: GS 

  
-  splnené                                                                                                 

 
Vyhodnotenie sezóny 2014 z pohľadu jednotlivých reprezentácii 
Zhodnotenie účasti slovenských pretekárov na svetových podujatiach v r. 2014 predložili písomne pred zasadnutím 
KVŠ zodpovedný reprezentační tréneri, ktorí toto hodnotenie voľne prezentovali. Podľa jednotlivých druhov 
športovej orientácie zhodnotili RT pôsobenie reprezentačných celkov na najvyšších svetových súťažiach – Wallner, 
Pollak,   

 
Reprezentačný výber SR v OB pre rok 2014 bol pred sezónou schválený v zložení: 
Muži (bez špecifikovania kategórie v rámci výberu): Krajčík Michal (TKE), Bukovác Pavol (FBA), Piják 
Ondrej (BBA), Franko Dávid (KYS), Mušinský Tomáš (TKE) , Ringer Štefan (TKE), Peter Mižúr (FBA), 
Miroslav Papuga (TKE), 
Ženy (bez špecifikovania kategórie v rámci výberu): Macinská Jana (TKE), Labašová Katarína (TKE), 
Lucia Steigrová (HBB), Papugová Katarína (TKE), Pijáková Barbora (SPE), Ugrayová Kristína (TKE). 
 
Preteky s najvyššou prioritou v roku 2014 boli MS v OB v Taliansku a potom Akademické MS v OB v ČR. Na MS 
v  OB 2014 dostali šancu štartovať prakticky všetci pretekári, ktorí prejavili záujem a splnili aj niektoré z kritérií, 
resp. požiadaviek pre štart na MS. Časť nákladov na účasť bola hradená z prostriedkov SZOŠ. S výnimkou pretekov 
v disciplíne middle prebehli všetky preteky MS v OB v kontinentálnom teréne. 
Výsledky, dosiahnuté na MS odzrkadľujú súčasnú nie príliš lichotivú realitu vo vrcholovom OB. Podmienky účasti 
na MS boli pritom dopredu konzultované (detaily ako ubytovanie, stravovanie, doprava a pod.), avšak zdá sa, že 
v budúcnosti nemá význam uvažovať nad kompromismi, pokiaľ nepôjde o technicky, fyzicky ale i morálne 
pripravené osobnosti. Jediným svetlým momentom môže byť finálové 25. miesto M. Krajčíka na strednej 
trati/middle. Pri súčasných podmienkach veľmi dobrý výkon i umiestnenie. Nevyšli ani kalkulácie s relatívne 
dobrým umiestnením štafety mužov, kde boli očakávania na úrovni 20. miesta. Rovnako sklamaním sa javí 
diskvalifikácia v zmiešanej šprintovej štafete, kde naše predpretekové ambície boli na úrovni 20. miesta, pričom táto 
disciplína ako novinka v programe MS. Šancu štartu na MS v disciplíne šprint dostali až traja pretekári, dvom 
pretekárom chýbalo na postup do finále ca. 19‐35 sekúnd. V ženskej kategórii splnila očakávanie čiastočne iba 
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J. Macinská, avšak sama vie, že umiestnenie na úrovni 49. alebo 54. miesta v individuálnych disciplínach sú aj pre 
ňu podpriemerné (s tým, že čiastočne sa dá objektívne súhlasiť so zdravotnou indispozíciou počas MS u M. Krajčíka 
a aj J. Macinskej). 
 
AMS v OB – ČR 
Tohtoročné AMS sa konali v Olomouci v kontinentálnom teréne. Najlepšie umiestenie získal M. Krajčík 9. miesto na 
dlhej trati a 15. miesto na krátkej trati. V ženskej časti získala Vanda Hošeková 51. miesto na dlhej trati, tu boli 
výsledky rovnomerné a mali sme pri tom najmladší tím. Teraz je dôležité na nasledujúcich AMS, ktoré budú v 
Maďarsku za dva roky nadviazať na terajšie výsledky.  
 
Reprezentačný výber juniorov SR v OB pre rok 2014  bol pred sezónou schválený v zložení: 
Samuel Kebis (SPE), Matej Hraboš (RBA), Šimon Mižúr (FBA). 
Ľudmila Sokolová (KYS), Barbora Pijáková (SPE), Martina Papugová (TKE). 
Sledovaní pretekári: Martin Šmelík (TKE), Martin Klabouch (VZA), Martin Jonáš(BBA),  Vanda Hošeková (VZA), 
Radka Lamanecová (SNV). 
 
Väčšina akcií  sa  uskutočnila v súlade s plánom akcií na rok 2014. Horšia už bola situácia s účasťou na jednotlivých 
akciách. Žiaľ, nie vždy objektívne dôvody stáli za nižšou účasťou na akciách. Dôvodmi neúčasti boli študijné 
povinnosti, zranenia a nemoci, ... V priebehu zimy sa R. Lamanecová a S. Kebis rozhodli ukončiť aktivity 
výkonnostného pretekára. Pre dlhodobé zranenie sa rozhodla prerušiť tréningovú činnosť Ľ. Sokolová, po dlhom 
zdravotnom výpadku sa podobne na jar rozhodla aj M. Papugová. 
Pre malý záujem o účasť bolo zrušené sústredenie na Izre v máji. Je pravdou, že termín po náročnom víkende nebol 
ideálny, tréning v technicky náročnom teréne však bol žiaduci. 
Okrem uvedených spoločných akcií sa pretekári pripravovali v domácich podmienkach, resp. v podmienkach klubov. 
Viacerí sa v priebehu roka zúčastňovali pretekov v zahraničí, najmä v Česku a Maďarsku. Do výberu bolo  
zaradených aj niekoľko pretekárov dorasteneckého výberu, s ktorým títo tiež absolvovali spoločnú prípravu.  
Hlavným cieľom pre sezónu bolo primerane uspieť na júlových JMS v Bulharsku.  Pre nedostatok finančných 
prostriedkov sme si nemohli dovoliť tréningový pobyt v Bulharsku v priebehu jari. Z dôvodu aspoň čiastočnej 
eliminácie deficitu tréningu v relevantných terénoch sme pricestovali do dejiska JMS o niekoľko dní skôr. Tento 
krok bol pre pretekárov a ich výkony určite prínosom. Na samotné MSJ sa vyberali do tímu  reprezentanti 
z dorastencov, ktorí dosiahli aj najlepšie umiestnenia. Na 12. mieste na krátkej trati skončil M. Šmelík   na dlhej trati 
skončila Vanda Hošeková 51.  Najhoršie výsledky boli v šprinte kde sa obsadzovali miesta od 70. a vyššie. Celkove 
sa dá povedať že šprint je disciplína, ktorá nejde ani dorastencom a ani juniorom, preto by sa jej malo v tréningovom 
procese viacej venovať. Dlhá trať prekvapila nielen našich pretekárov ale aj ostatných, kde boli veľmi veľké časové 
rozdiely.  Náš najlepší pretekár M. Šmelík skončil na 74. mieste a pritom to mal veľmi dobre rozbehnuté.  
 
Dosiahnuté výsledky sú prísľubom pre budúcnosť. Dôvodom optimizmu je vek našich najúspešnejších, najlepšie 
výsledky dosiahli pretekári, ktorí boli v tomto roku ešte staršími dorastencami. 
 
J. Pollak chce v tomto roku s prácou reprezentačného trénera juniorov skončiť. V tejto súvislosti oslovil O. Pijáka. 
  
Reprezentačný výber SR v OC  
Vrcholom podujatia bolo v roku 2014 jedine MS v Poľsku, kde sa zúčastnili sa dvaja juniori Matej Müller a Andy 
Cully, zo žien Natália Tyszová a Stanka Fajtová.  Dosiahnuté výsledky na MS boli na šprinte podpriemerné  na 
krátkej trati  priemerné. Dobré výsledky dosiahli juniori na  dlhej trati kde A. Cully bol 11. a M. Müller 15.  Našej 
najskúsenejšej pretekárke S. Fajtovej sa nedarilo.  
 
Výsledky presnej orientácii zhodnotil J. Furucz., ktorý z D. Furuczom začali získavať prvé skúsenosti na Českom 
pohári v PO, kde absolvovali všetky kolá a umiestili sa v prvej polovici. Na MS v disciplíne TempO obsadili 12.  a 
14. miesto a v disciplíne PreO 17. a 32. miesto.  
 
Správa o stave reprezentácie  LOB je vypracovaná v písomnej podobe. Keďže V. Franko nie je prítomný, 
zhodnotil situáciu v LOB J. Nemec. Konštatoval, že v tomto momente nejaká reprezentácie v LOB nie je a pokiaľ 
bude zima taká ako v poslednom čase, tak ani v blízkej budúcnosti nebude. Okrem iného je LOB v medzinárodnom 
merít ku dosť vysoko. LOB sa dostal na AMS, je na Univerziáde a Armádnych MS.      
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Predpokladané ciele v r. 2014 – porovnanie so skutočnosťou 
V r. 2013 boli predpokladané ciele postavené takto:  
 
1.  MS v OC  (POL) 23.8. – 31.8. 2014 
  predpokl. um. 1x jedn. do 15 m., 1x štaf. do 10. m   - nesplnené 
 
2. MS v OB  (Tal) 5. – 13. 7. 2014 
 predpokl. um. 2x jedn. do 35 m., 1x štaf. do 15. m    - čiastočne splnené 
 
3. AMS v OB  (ČR) 11. – 16. 8. 2014 
 predpokl. um. 2x jedn. do 20 m., 2x štaf. do 15. m    - čiastočne splnené  
 
4. JMS v OB  (BUL) 21. – 28. 7. 2014     
 predpokl. um. kritéria neboli stanovené    - nehodnotené   
 
5. JMS v OC  (POL) 23. – 31. 8. 2014 
 predpokl. um. 1x jedn. do 10 m., 1x štaf. do 10. m    - nesplnené 
 
 
Akcie osobitného významu: 
 
1.  ME dorastu v OB (MKD) 25. – 28.6. 2014 
  predpokl. um.  kritéria neboli stanovené   - nehodnotené    
 
 

 
2. Plán prípravy reprezentačných výberov v r. 2015 - LOB, dospelí OC, juniori OC, juniori OB + čiastočne 

dorast OB, dospelí OB: 
 
Zúčastnení členovia KVŠ boli oboznámení s podmienkami účasti na jednotlivých MS, ME a JMS, ktoré predložili 
zodpovední tréneri. Vyjadrili sa aj k navrhovaným zloženiam reprezentačných výberov pre r. 2015. Zaradenie 
reprezentanta sa uskutočňuje na základe dlhodobého sledovania a výsledkov v predchádzajúcej sezóne. 
Priorita vekovej kategorizácie je uplatňovaná i naďalej - platí podmienka uprednostnenia účasti na tom podujatí, -na 
ktorom je súťažná kategória úmerná veku. Zloženia výberov sa v priebehu sezóny môžu zmeniť, väčšina trénerov 
pripravila zoznamy širšieho okruhu pretekárov, s ktorými sa ráta v príprave. 
 
OB -    

Vrcholné preteky sezóny: 

Majstrovstvá sveta v OB, 1.‐8.8.2015, Inverness, Škótsko/Veľká Británia 
predpokladaná účasť:  1 x M(max. 1x M‐štafeta), 1 x W,  
vedenie:    1 os. 
 
Konečná nominácia na MS bude vykonaná na základe odporúčania RT v OB (dospelí), podľa výkonnosti v jarnej 
časti sezóny 2015. Do úvahy bude vzatý potenciál finálového umiestnenia (postup do A‐finále v disciplíne šprint) 
resp. v prípade štartu štafety v kat. M potenciál umiestnenia do 20.‐22. miesta (v tom prípade max. 3 M). 
V disciplínach middle a long má SR možnosť prihlásiť po 1 pretekárovi v oboch kategóriach (3. divízia klasifikácie 
krajín). Šprint na MS v OB má kvalifikáciu (max. 3 x M/W z každej krajiny). Pri sledovaných pretekoch je vhodná aj 
prípadná účasť viacerých členov RV SR v OB dospelých (pre porovnanie dosiahnutých výsledkov), prípadne 
kvalitná konkurencia. Bežecké limity sú zostavené s ohľadom na presadenie sa v súčasnej svetovej konkurencii (platí 
pre prípad štartu v  pretekoch disc. šprint; mal by byť splnený limit A). 
V prípade ambícií štartu viacerých pretekárov pre middle a long (finále) a za predpokladu preukázania adekvátnej 
výkonnosti počas jarnej časti sezóny (do konca mája 2015) bude potrebné absolvovať nominačné preteky, ktoré budú 
s predstihom vypísané tak, aby spĺňali rovnaké podmienky pre všetkých záujemcov o štart na MS v týchto 
disciplínach (platí pre M aj W kategórie). 

Uznesenie    1/2014:         KVŠ konštatuje, že výkonnostné ciele na svetových akciách v orientačných športoch boli 
neprimerane postavené k možnostiam slovenských športovcov.   
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OB - juniori 

Vrcholom sezóny: 
Juniorské majstrovstvá sveta  Nórsko, Rauland 21.-28.7.2014 
 
V tejto chvíli nemáme juniorského trénera. Pokiaľ sa nevyrieši otázka juniorského trénera prevezme pod patronát 
juniorov J. Wallner. KVŠ žiada nové predsedníctvo o riešenie tejto otázky. 
 
 
OC -   
Vrcholné preteky sezóny : 
MS v OC 2015  budú spojené s JMS a uskutočnia sa v Liberci ČR 15. – 23. 8. 2015 
Hlavným zámerom je smerovať prípravu vybraných a sledovaných pretekárov súčasne k MS a juniorským MS v OC 
2015. 
Odporúča sa účasť na čo najväčšom množstve pretekov podľa osobných možností v SR, ČR, a HU. 
Pred MS sa plánuje záverečné mapové sústredenie v Liberci ČR. 
Zodpovedný realizačný vedúci je Štefan Šurgan.  
 
PO – 
Vrcholom sezóny: Majstrovstvá sveta v Presnej orientácii, 22.-28. 6. 2015  
Predpokladaná účasť 5-6  

‐ PreO: 3x Open, 2x Para, 
‐ TempO: 3x, 
‐ Vedúci výpravy: Dušan Furucz 

 
LOB – v roku 2015 sa predpokladá symbolická účasť na MS v LOB 2015 v Hamare 1 dorastenec a 1 žena.  
   

 

 

 
3.  Kalendáre SZOŠ - pripomienky a úpravy z hľadiska reprezentácií a výberov: 

Kalendár slovenských súťaži v LOB a OB bol predložený v predbežnej podobe. Ku kalendáru zásadnejšia 
pripomienka nebola.  
 
4. Pomer delenia reprezentačných peňazí v r. 2015, systém refundácie a zloženie reprezentačných kolektívov v 
r. 2015, priority akcií z pohľadu SZOŠ: 
 
M. Kazík vypočítal návrh v súlade s platnými kritériami na výpočet pomeru delenia reprezentačných príspevkov 
medzi jednotlivé reprezentácie na r. 2015 -  OB  :  OC  :  LOB (v %) 
      71%  :  26%  :  3% 
Refundácie nákladov sa budú posudzovať jednotlivo na návrh jednotlivých reprezentačných trénerov, pričom kritériá 
ostávajú. Refundácie nie sú garantované.  
 

Uznesenie  2/2014:    KVŠ schvaľuje plán akcii jednotlivých reprezentačných výberov na r. 2015 

Uznesenie  3/2014:    KVŠ berie na vedomie predložené plány prípravy reprezentácií v orientačných športoch (OB, 
LOB, OC) na r. 2015 okrem juniorského výberu SR v OB.  

Uznesenie  4/2014:    KVŠ berie na vedomie personálne obsadenie realizačných tímov reprezentácii v orientačných 
športoch na r. 2015 okrem obsadenia pozície juniorského trénera, ktorý bude riešený až 
novým predsedníctvom  

Uznesenie   5/2014:     KVŠ schvaľuje vypočítaný pomer delenia medzi jednotlivé reprezentácie na r. 2015 vo výške 
OB : OC : LOB (v %) 71 : 26 : 3. 

 

Uznesenie   6/2014: KVŠ schválila tieto navrhované reprezentačné kolektívy pre r. 2015: 
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1. JMS v OC (ČR) 15. – 23. 8. 2015  

  predpokladaná účasť 3 + 0 /+ 1 
  predpokl. um. 1x jedn. do 15. m. 
   1x štaf. do 10. m. 
  zodpovedný vedúci akcie: Š. Šurgan 
    

  
3. MS v OC ČR 15. – 23. 8. 2015  

  predpokladaná účasť 3 + 2 /+ 1 
  predpokl. um. 1x jedn. do 20. m. 
   1x štaf. do 15. m. 
  zodpovedný vedúci akcie: Š. Šurgan 

 
4. JMS v OB (NOR) 21.-28.7.2014  

  predpokladaná účasť 3 + 1 /+1 
  predpokl. um. neplánuje sa 
  zodpovedný vedúci akcie:  

 

 OB - dospelí  
 A  
 B Michal Krajčík (TKE), Jana Macinská (TKE),  
 sledovaní Pavol Bukovác (FBA), Ondrej Piják (BBA), Tomáš Mušinský (TKE), Štefan Ringer  

 OB – juniorsky výber  

 juniori 
Martin Šmelík (TKE), Matej Hraboš (RBA),  Martin Jonáš (BBA),  Teodor Takáč 
(HBB), Martin Klabouch (VZA), 

 juniorky Vanda Hošeková (VZA), Martina Papugová (TKE), 

 
sledovaní Dávid Ugray (TKE), Dušan Sláma (TKE), Stanislav Franko (KYS),  Andrea 

Papugová (TKE), Antónia Šofranková (TKE), Katarína Košútová (VZA) 

 LOB - dospelí   
 C Erika Hlaváčiková (EBB), Martina Bialeková (EBB), 

 LOB - juniori  
 sledovaní Jakub Dekrét (EBB),   

 OC - dospelí   
 A  
 B Stanislava Fajtová (VBA), Natália Tyszová (TKE),  
 C Matúš Trnovec (VBA),  Matej Pilka (SPE), Richard Chrapa, Štefan Šurgan (H2O), 

 OC – juniori 
  Matej Müller (VBA), Ján Andrej Cully (VBA), Teodor Takác (HBB) 
 sledovaní ostatní 

Uznesenie  7/2014:  KVŠ schválila priorít podujatí v záujme SZOŠ v r. 2015 takto: 
pozn. predpokladaná účasť = M + W / + vedenie  

 

2. MS v OB (GB.) 1. – 8. 8. 2014  
  predpokladaná účasť 1 + 1 /+ 1 
  predpokl. um. 1x jedn. do 30. m. 
  zodpovedný vedúci akcie: J. Wallner + 1 
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Akcie osobitného významu:  
 

1. ME dorastu v OB (ROM) 25. – 28. 6. 2014  
  predpokladaná účasť MW-16 4 + 4 /+1 
  predpokladaná účasť MW-18 3 + 3 /+1 
  predpokl. um. neplánuje sa 
  zodpovedný vedúci akcie: I. Patráš 
 

2. ISF v OB (TUR) 18. – 24. 4. 2015  
  predpokladaná účasť  Školské – Groslingova + národné družstvo 
  predpokladaná účasť  Školské – ZŠ Kupeckého + národné družstvo 
  predpokl. um. neplánuje sa 
  zodpovedný vedúci akcie:  
 
 
5.  Kontaktné údaje, osobní tréneri športovcov, antidopingová agentúra SR a národný register testovania: 

Športovci sú často napomínaní, že neaktualizujú svoje údaje v národnom testovacom registri (systém ADAMS). Pre 
r. 2015 nie sú zaradení do NTR za orientačné športy žiadny športovci. 
 
 
6.  Reprezentačný výstroj, materiálové zabezpečenie, správa materiálu: 

Požiadavky na novú výstroj neboli vznesené.  
 
 
 

Zapísal Milan Mazúr 


