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Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava 
 
Zápis 
 
z rokovania Komisie vrcholového športu SZOŠ dna 9. 11. 2013 vo Zvolene 
 
Prítomní:  Juraj Nemec – predseda  
 Milan Mazúr,  Marian Kazík, Ján Mižúr, Jozef Pollák, Milan Petrinec, Jozef Wallner, Štefan Šurgan, 

Valér Franko – členovia 
 Dušan Formanko, A. Patráš, - člen P SZOŠ 
 Juraj Prékop - predseda revíznej komisie 
 Štefan Ringer, Pavol Bukovac, Ondrej Piják, Matúš Trnovec, Rastislav Malátek – reprezentanti 
 M. Václavík, J. Furuc, J. Slámová, D. Polónyiová, J. Šmelík, V. Vachová, J. Mižurová, M. Feder, 

J. Porubský, M. Mikluš - iní 
 
Neprítomní (ospravedlnili sa): Michal Krajčík, J. Macinská, K. Labašová,  D. Trnovcová 
 
Program: 

1. kontrola uznesení, vyhodnotenie sezóny 2013 z pohľadu jednotlivých reprezentácií,  
2. plán prípravy reprezentačných výberov v r. 2014 - 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. 2014, systém refundácie a zloženie reprezentačných 

kolektívov v r. 2014, 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 (2012): 

 

 
Vyhodnotenie sezóny 2013 z pohľadu jednotlivých reprezentácii 
Zhodnotenie účasti slovenských pretekárov na svetových podujatiach v r. 2013 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,   

 
MS v OB – FIN  
Tohto podujatia sa po splnení nominačných kritérií zúčastnil jediný pretekár Michal Krajčík z ATU Košice. I napriek 
zdravotným problémom, ktoré sa dostavili tesne pred šampionátom sa dá hodnotiť vystúpenie Michala Krajčíka ako 
solídne umiestnenie na 35. mieste vo finále na krátkej trati.  

 
JMS v OB – ČR  
Celá príprava športovcov v sezóne bola zameraná na toto podujatie.  Na JMS sme odchádzali s očakávaniami lepších 
výsledkov, ako sme nakoniec dosiahli. Dôvody pre väčší optimizmus pramenili z toho, že naši pretekári v Česku 
pomerne často pretekajú a naviac sme v relevantných terénoch absolvovali niekoľko sústredení. Ciele ktoré sme si 
stanovili neboli splnené. Jeden z dôvodov je stále slabšia bežecká pripravenosť oproti svetovej konkurencii. Najlepší 
výsledok na dlhej trati podal D. Franko avšak zdravotná indispozícia v závere trati ho posunula na slušné 31. miesto. 
Tomášovi M. vyšli jedny preteky, škoda, že to v takomto štýle neboli niektoré z finálových. Ľ Sokolová a L. 

Uznesenie 3/2012:   KVŠ berie na vedomie predložené plány prípravy reprezentácií v orientačných 
športoch (OB, LOB, OC) na r. 2013 vrátane juniorských výberov SR a dorastu 
OB.KVŠ ukladá trénerovi LOB V. Frankovi, aby predložil ucelený plán prípravy 
pretekárov v LOB, aby mohli byt všetky plány kompletne zverejnené 

- splnené 

Uznesenie 11/2012:  KVŠ ukladá jednotlivým RT SR, aby pripravili návrhy na materiálové vybavenie 
jednotlivých reprezentačných výberov vo všetkých orientačných športoch. 

   

- splnené 
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Steigrová neboli tiež vo svojej koži, robili viac chýb, ako je u nich zvyčajné. Na stres, ktorý takéto podujatie prináša 
sa musia pretekári pripravovať v priebehu roka, k úspešnému vystúpeniu na takýchto podujatiach je potrebné 
pripravovať aj taktiku, pripraviť sa na túto atmosféru je potrebné aj mentálne. 
Dosť veľké zastúpenie vo výprave mali mladí, nádejní pretekári. Od nich sa veľké výsledky neočakávali, ich úlohou 
bolo hlavne zvládnuť jednotlivé trate bez väčších chýb. Niektorým sa to podarilo lepšie, iným zatiaľ nie. Každý mal 
minimálne jeden lepší výkon, za ktorý sa môže pochváliť, alebo môže byť pochválený. Nech sú tieto svetlé momenty 
pre všetkých povzbudením do náročnejšieho tréningu ako bol ten doterajší. 
Tím pracoval počas prípravy na šampionát disciplinovane. Veľmi dobrý vplyv na pretekárov malo zaradenie 
Dávidiká do realizačného tímu. Je to rešpektovaná osobnosť a aj príprava tréningov bola na dobrej úrovni všetko 
fungovalo veľmi dobre. Pravdepodobne sa však budúci rok nebude môcť z rodinných dôvodov venovať tejto 
činnosti.  
 
ME v OC – POL 
Slovenskú výpravu tvorilo trio žien, v mužskej kategórii bola situácia komplikovanejšia a na ME sa v mužskej 
seniorskej kategórii predstavili len dvaja vekom ešte juniori, ktorí nastúpili na štart všetkých pretekov okrem dlhej 
trate. Ich cieľom bolo predovšetkým absolvovať preteky ako prípravu na MS juniorov v Estónsku v podobnom 
teréne. Do štafety ich doplnil ešte vedúci výpravy Rasťo Malátek, ktorý štartoval aj v šprinte.  
Ženská štafeta obsadila 3. miesto čo bol nadmieru neočakávaný výsledok a o to potešiteľnejší, že sme dokázali 
nadviazať na dva predošlé bronzové štafetové úspechy aj bez účasti našej najúspešnejšej pretekárky Hanky Garde 
(na materskej dovolenke).  
 
MS/JMS v OC – EST     
Po prvý krát v histórii MS v OC nemalo Slovensko žiadneho pretekára v hlavnej mužskej kategórii. Slovenskú 
výpravu tvorilo trio žien a 4 juniori. Nenadviazali sme na bronzové úspechy v štafetách žien z uplynulých dvoch 
rokov, nedá sa to však za daných podmienok pokladať za neúspech. Pri tak kvalitných výpravách aj umiestnenie 
v TOP 6 je skvelé umiestnenie. Najlepšie výsledky pretekárov SVK:  12. miesto Trnovcovej (middle), 14. miesto 
Fajtovej (šprint), 17. miesto Müllera (long).  
Tešiť sa môžeme aj z účasti 4 juniorov, svoju premiéru si odbil Takáč a všetci, až na Jánošku, ešte v juniorskej 
kategórii zopár rokov ostanú. Najskúsenejší juniori Müller a Čully asi osobne mali vyššie ambície, ale 
pravdepodobne to boli pre nich orientačne najnáročnejšie trate a cenné skúsenosti do budúcna. Na lepšie výsledky 
nám chýbajú rozmanité mapové tréningy v neznámych terénoch (iných než sú v SR a ČR). 
Zúfalý je stav mužskej základne, keď už z rôznych dôvodov žiaden muž na MS neštartoval. Ešte horšia situácia je 
medzi juniorkami na Slovensku - vlastne žiadne juniorky nemáme! 
 
MS dorast LOB -LOT 
Z medzinárodných vrcholných pretekov sa slovenskí pretekári zúčastnili na MED, JMS a ME v LOB v Madone v 
Lotyšsku (Bialeková, Hlaváčiková, Slámová, Hošeková, Franko D. a Franko S.) . MS v LOB sa v r. 2013 uskutočnili 
v Ridder city v Kazachstane a na týchto majstrovstvách sa nezúčastnil nikto zo slovenských pretekárov.   
Výsledky slovenských pretekárov na ME a JMS v LOB boli primerané ich tréningovému úsiliu a podmienkam na 
prípravu. Prísľubom do budúcna sú dorastenci Vanda Hošeková a Stanko Franko, ktorí absolvovali premiéru na 
vrcholnom LOB podujatí a nesklamali. Ak budú na sebe pracovať a nepoľavia v príprave, môžu dosiahnuť aj v LOB 
slušné výsledky. Martina Bialeková dosiahla na longu najlepší výsledok slovenskej výpravy 29. miesto. Dávid 
Franko končí v kategórii juniorov a presadiť sa u dospelých bude veľmi ťažké. Ženy cestovali na majstrovstvá 
obhájiť 10. miesto v štafetách, čo sa im 8. miestom viac ako podarilo. Špeciálnu prípravu na LOB neabsolvoval nikto 
a príprava v domácich podmienkach je limitovaná snehovými podmienkami a finančnou náročnosťou kvalitnej 
mapovej prípravy.      
Výkonnostný cieľ umiestnenia do 25.miesta v jednotlivcoch nesplnil nikto. Cieľ skončiť v štafetách do 8. miesta 
splnili ženy. 
 Výsledky je možné hodnotiť vzhľadom k podmienkam ako primerané. Správa z účasti na ME a podrobné 
hodnotenie účasti našich pretekárov na ME, JMS a MED v LOB bolo uverejnené v INFOB-e. 
 

Predpokladané ciele v r. 2013 – porovnanie so skutočnosťou 
V r. 2012 boli predpokladané ciele postavené takto:  
 
1.  JMS v OB  (ČR) 29.6. – 6.7. 2013 
  predpokl. um. 2x jedn. do 30 m., 1x štaf. do 12. m   - nesplnené 
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2. MS v OC  (EST) 26. – 31. 8. 2013 
 predpokl. um. 1x jedn. do 10 m., 1x štaf. do 10. m    - nesplnené / splnené v štafetách 
 
3. MS v OB  (FIN) 7. – 14. 7. 2013 
 predpokl. um. 2x jedn. do 30 m., 1x štaf. do 15. m    - čiastočne splnené  
 
4. ME v OC  (POL) 15. – 23. 6. 2013 
 predpokl. um. 1x jedn. do 10 m., 1x štaf. do 8. m    - čiastočne splnené 
 
5. ME v LOB  (LAT) 11. – 18. 2. 2013 
 predpokl. um. 1x jedn. do 30 m., 1x štaf. do 10. m    - splnené 
 
6. JME v OC  (EST) 26. – 31. 8. 2013 
 predpokl. um. 1x jedn. do 10 m., 1x štaf. do 10. m    - nesplnené 
 
Akcie osobitného významu: 
 
1.  ME dorastu v OB (POR) 24. – 27.8. 2013 
  predpokl. um. kritéria neboli stanovené      
 
2. ME dorastu v LOB  (LAT) 11. – 18. 2. 2013 
 predpokl. um. 1x jedn. do 25 m.      - nesplnené 
 
3. MS ISF školskej mládeže v OB (POR) 15. – 21. 4. 2013 
 predpokl. um. 2x jedn. do 6. m., 1x družstvo do 4. m.    - vysoko prekročené 
 
4. JMS v LOB  (LAT) 11. – 18. 2. 2013 
 predpokl. um. 1x jedn. do 25 m.      - nesplnené 
 
5. Svetový pohár v OB 2013      - nikto z SVK neštartoval 
 
6. Svetový pohár v OC, 3. séria (POR) 9. – 13. 10. 2013 
 predpokl. um. 1x jedn. do 16 m.      - splnené 
 

 
2. Plán prípravy reprezentačných výberov v r. 2014 - 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. 2014. Zaradenie 
reprezentanta sa uskutočňuje na základe dlhodobého sledovania a výsledkov v predchádzajúcej sezóne. 
Úspešnosť športovcov je prípadne ďalej zohľadnená v následnej kategorizácii (podľa potreby aj na financovanie). 
Ako členovia A tímov budú v zozname športovci, ktorí sú aj v národnom testovacom registri (systém ADAMS). 
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. 
OC -  MS v OC 2014 budú spojené s JMS a uskutočnia sa v Poľsku.  Svetový pohár bude mať aj v r. 2014 tri série 
podujatí – v Dánsku, vo Švédsku a poslednou budú MS v OC v Poľsku. Hlavným zámerom je smerovať prípravu 
vybraných a sledovaných pretekárov súčasne k MS a juniorským MS v OC 2014, ktoré budú v Poľsku (Bialystok) 
26. – 31. 8. 2014. 
Hlavné podujatia:   
23. – 31. 8. 2014 Majstrovstvá sveta v OC 2014  

7. majstrovstvá sveta juniorov v OC 2014  
  Majstrovstvá sveta veteránov v orientačnej cyklistike 2014 

Svetový pohár v OC 2014 (3. séria) - Bialystok, Poľsko 
  

Uznesenie    1/2013:         KVŠ konštatuje, že výkonnostné ciele na svetových akciách v orientačných športoch boli 
neprimerane postavené k možnostiam slovenských športovcov.   
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Model prípravy vybraných pretekárov bude zameraný tak, aby všetci mohli plynule, bez zbytočného urýchľovanie, 
prejsť zo zimnej lyžiarsko-bežeckej prípravy na prípravu cyklistickú, špeciálne viacdňové prípravné akcie v pláne 
nebudú, prípravu budeme riešiť formou viacerých kratších sústredení v domácich podmienkach resp. v „lacnejších“ 
podmienkach susedného Česka. 
Štart na Svetových pohároch v Dánsku a vo Švédsku sa nepredpokladá. 
 
OB -   Na MS v OB 2014 je SR v 3. divízii krajín, z čoho vyplýva možnosť prihlásiť 1 pretekára priamo do finále 
strednej aj dlhej trate. Šprint na MS v OB má kvalifikáciu (max. 3 x M/W). Predpoklad je aj obsadenie novej 
disciplíny šprintové štafety (2xM +2xW). Pri sledovaných pretekoch je vhodná aj prípadná účasť viacerých členov 
RD SR v OB dospelých (pre porovnanie dosiahnutých výsledkov). Bežecké limity sú zostavené s ohľadom na 
presadenie sa v súčasnej svetovej konkurencii (v prípade štartu v pretekoch v šprinte by mal byť splnený limit A). V 
prípade ambícií štartu viacerých pretekárov pre middle a long (finále) 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).  

Vrcholné preteky sezóny: 

Majstrovstvá sveta v OB, 5.‐13.7.2014, Taliansko, Lavarone, Venezia 
predpokladaná účasť:  3xM(v tom prípade aj 1xM štafeta)+1‐2xW (pre šprint štafety) 
vedenie:    1‐2 os. 
 

Akademické MS v OB, 12.‐17.8.2014, Česká Republika, Olomouc 
predpokladaná účasť:  6 mužov + 4 ženy 
vedenie:    2 os. 
 
Reprezentačný akademický výber:  
MUŽI:   Michal Krajčík, Štefan Ringer, Tomáš Mušinský, David Franko  (všetci ATU Košice), Miroslav Papuga (UPJŠ 

Košice),  Peter Mižúr (FAMA BA), Róbert Barcík (Un.Štockholm).  
ŽENY: Jana Macinská  (ATU Košice), Katka Papugová, Ivana Ďurčová  (obe MU Brno), Jana Kršiaková (KU Praha), 

Kristína Ugrayová  (UPJŠ Košice).   
 
OB - juniori - zloženie juniorského výberu SR je: S. Kebis, M. Hraboš, Š. Mižúr, Ľ. Sokolová, B. Pijáková, M. 
Papugová.  
Sledovaní pretekári: M. Šmelík, M. Klabouch, M. Jonáš, V. Hošeková, R. Lamanecová, D. Franková. 
Vrcholom sezóny budú juniorské  MS v OB, ktoré  budú v Bulharsku, Borovets  21.-28. 7. 2014. Predpokladaná 
účasť 3+3+2, spôsob dopravy autami. Na JMS sa plánuje pricestovať o 3-4 dni skorej. Vzhľadom na to, že M. 
Davidík sa nebude môcť z rodinných dôvodov zúčastniť tohto podujatia navrhuje J. Polák za  asistenta trénera F. 
Papugu a na výpomoc na niektorých prípravných akciách J. Mižúra. Prípravné akcie budú väčšinou prebiehať 
spoločne s dospelou reprezentáciou. Začne sa sústredením  v januári na Štrbskom Plese.  
Zmenili sa bežecké  limity  z 5000 m na 3000 m takto: 
W19(3000m)  12:15  M19(3000m)   10:45 
W20(3000m)  12:00  M20(3000m)   10:30                                         
Termín splnenia:  15.5.2013 
Splnenie bežeckých limitov je jednou z dôležitých podmienok pre nomináciu na JMS. 
Sledované preteky: CESOM, SRJ long v Luhačoviciach, MSR šprint a middle na Izre, Český pohár long a middle 
Brno.  
 
LOB – vzhľadom na to, že v r. 2014 sa budú konať v LOB len ME a to v Ťumeni čo veľmi ďaleko, zúčastní sa  
Slovenská reprezentácia sa len svetového poháru vo Švédsku a Fínsku v počte 3 žien. 

 

 

Uznesenie  2/2013:    KVŠ schvaľuje plán akcii jednotlivých reprezentačných výberov na r. 2014 

Uznesenie  3/2013:    KVŠ berie na vedomie predložené plány prípravy reprezentácií v orientačných športoch (OB, 
LOB, OC) na r. 2014 vrátane juniorských výberov SR a dorastu OB.  

Uznesenie  4/2013:    KVŠ berie na vedomie prsonálne obsadenie realizačných tímov reprezentácii v orientačných 
športoch na r. 2014.  
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3.  Kalendáre SZOŠ - pripomienky a úpravy z hľadiska reprezentácií a výberov: 

Kalendár slovenských súťaži v LOB a OB bol predložený v predbežnej podobe. Viedla sa široká diskusia či sa 
v jeden deň majú konať MSR na krátkej trati a v šprinte. V princípe reprezentácia nemá námietky aby sa tieto dva 
preteky konali v jeden deň, je na usporiadateľovi aby doriešil technické detaily zo sekciou OB. Termíny domácich 
súťaží v OC nie sú zatiaľ známe. 
 
4. Pomer delenia reprezentačných peňazí v r. 2014, systém refundácie a zloženie reprezentačných kolektívov v 
r. 2014, priority akcií z pohľadu SZOŠ: 
 
M. Kazík predložil návrh v súlade s platnými kritériami na výpočet pomeru delenia reprezentačných príspevkov 
medzi jednotlivé reprezentácie na r. 2014 -  OB  :  OC  :  LOB (v %) 
      62%  :  34%  :  4% 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Uznesenie   5/2013:     KVŠ schvaľuje vypočítaný pomer delenia medzi jednotlivé reprezentácie na r. 2014 vo výške 
OB : OC : LOB (v %) 62 : 34 : 4. 

 

Uznesenie   6/2013: KVŠ schválila tieto navrhované reprezentačné kolektívy pre r. 2014: 

 OB - dospelí  

 

 A Michal Krajčík (TKE), 

 
B Pavol Bukovác (FBA), Ondrej Piják (BBA), Dávid Franko (KYS), Jana Macinská 

(TKE),  
 

 

sledovaní Tomáš Mušinský (TKE), Štefan Ringer (TKE),Peter Mižúr(FBA), Miroslav  
 Papuga (TKE), Róbert Barcík (TKE), Lucia Steigrová (HBB), Katarína Papugová 
(TKE),  Katarína Labašová (TKE), Barbora Pijáková (SPE), Kristína Ugrayová 
(TKE) 

 OB – juniorsky výber  
 juniori Samuel Kebis (SPE), Matej Hraboš (RBA), Šimon Mižúr (FBA) 
 juniorky Ludmila Sokolová (KYS),  Barbora Pijáková (SPE), Martina Papugová (TKE), 

 sledovaní Martin Šmelík (TKE), Martin Klabouch (VZA), Martin Jonáš (BBA),  
Vanda Hošeková (VZA), Radka Lamanecová (SNV), Dominika Franková (KYS) 

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

 LOB - juniori   
 sledovaní Stanislav Franko (KYS),  Vanda Hošeková (VZA), 

 OC - dospelí   
 A Stanislava Fajtová (VBA), Daniela Trnovcová (VBA), Natália Tyszová (TKE) 
 C Matúš Trnovec (VBA),  Pavol Paprčka (PKE),  Matej Pilka (SPE) 
 sledovaní ostatní 

 OC – juniori  
  Ján Andrej Cully (VBA), Matej Müller (VBA), Teodor Takác (HBB) 
 sledovaní ostatní 
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1. MS v OC (POL) 23. – 31. 8. 2014  

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

 
2. MS v OB (Tal.) 5. – 13. 7. 2014  

  predpokladaná účasť 4 + 2 /+ 2 
  predpokl. um. 2x jedn. do 35. m. 
   1x štaf. do 15. m. 
  zodpovedný vedúci akcie: J. Wallner + 1 

 
3. AMS v OB (ČR.) 11. – 16. 8. 2014  

  predpokladaná účasť 6 + 4 /+ 2 
  predpokl. um. 2x jedn. do 20. m. 
   2x štaf. do 15. m. 
  zodpovedný vedúci akcie: Ján Mižúr,  +1 

 
4. JMS v OB (BUL) 21. – 28. 7. 2014  

  predpokladaná účasť 3 + 3 /+ 2 
  predpokl. um. neplánuje sa 
  zodpovedný vedúci akcie: J. Pollák 

 
5. JMS v OC (POL) 23. – 31. 8. 2014  

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

 
Akcie osobitného významu:  
 

 ME dorastu v OB (MKD) 25. – 28. 6. 2014  
  predpokladaná účasť 4 + 4 + 3 + 3  
  predpokl. um. neplánuje sa 
  zodpovedný vedúci akcie: I. Patráš 

 
 
5.  Kontaktné údaje, osobní tréneri športovcov, antidopingová agentúra SR a národný register testovania: 

Zber kontaktných údajov bol vykonaný A. Kniebuglom, treba skontrolovať či sú všetky údaje aktualizované.  
Kazík pripomenul, aké dôležité je aj pre športovcov – amatérov, ktorí sú aktívni na svetových šampionátoch, 
reprezentujú krajinu a sú zaradení ak členovia A tímov, spolupracovať s národnými antidopingovými orgánmi. 
Športovci sú často napomínaní, že neaktualizujú svoje údaje v národnom testovacom registri (systém ADAMS). 
Dopingovým priestupkom sú aj 3 napomenutia. Športový zväz s dopingovým prehreškom stráca nárok na akúkoľvek 
štátnu podporu. Negatívny dosah si športovci neuvedomujú. 
Pre r. 2014 sú zaradení do NTR za orientačné športy nasledujúci športovci: Stanislava Fajtová, Daniela Trnovcová, 
Natália Tyszová. 
Ostatní členovia výberov SR (dospelí i juniori) sú v Antidopingovej agentúre SR evidovaní ako ostatní reprezentanti 
v r. 2014. 

 

Uznesenie  /2013:  KVŠ schválila priorít podujatí v záujme SZOŠ v r. 2014 takto: 
pozn. predpokladaná účasť = M + W / + vedenie  

 

Uznesenie     /2013: 
 

KVŠ schvaľuje zaradenie Stanislavy Fajtovej, Daniely Trnovcovej Natália Tyszová do 
Národného testovacieho registra pre r. 2013. 
KVŠ dôrazne upozorňuje zaradených športovcov na plnenie si všetkých povinností so 
zaradením súvisiacich. 
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6.  Reprezentačný výstroj, materiálové zabezpečenie, správa materiálu: 

KVŠ sa zaoberala otázkou odpredaja starých dresov. V prvom rade je potrebné vykonať inventúru starých dresov, 
ktoré boli používané dorastencami. Táto problematika bude predmetom rokovania P SZOŠ. Požiadavky na novú 
výstroj neboli vznesené.  

 
 

Zapísal Milan Mazúr 

Uznesenie     /2013: 
 
T: 31.3. 2014 

Ukladá sa generálnemu sekretárovi vykonať inventúru dresov. 
 
                                                                                                    zodp: GS 


