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PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ 
(ktorých propozície si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)
17. 12. 2011 - MM SR v LOB - krátka trať - Pezinok - Baba, PEZ
18. 12. 2011 - Slovenský rebríček v LOB - skrátená trať - Pezinok - Baba, PEZ
18. 12. 2011 - Vianočný kapor 2011 - preteky v OB - Košice, VBA

6. 1. 2012 - Trojkráľové parkové preteky v OB 2012 - Pezinok, SPE
26. 1. - 5. 2. 2012 - Svetový pohár v LOB - Bear Valley + Lake Tahoe, USA
20. - 26. 2. 2012 - Majstrovstvá Európy v LOB 2012

ME dorastu v lyžiarskom OB 2012
Juniorské majstrovstvá sveta v LOB 2012
Majstrovstvá sveta veteránov v LOB 2012 - Sumy, Ukrajina

10. - 11. 3. 2012 - LIPICA OPEN 2012 (2 dni OB) - Kazlje, Kras region, Slovinsko
31. 3. - 1. 4. 2012 - CESOM 2012 / stredná trať (WRE) + šprint + dlhá trať - Borský Mikuláš, BBA
28. - 29. 4. 2012 - M SR v OC, Slovenský pohár v OC, WRE  - stredná + dlhá trať  - Šaštín - Stráže, VBA
5. - 8. 5. 2012 - Svetový pohár v OC (middle, long, mix štafety) - Praha, ČR
5. - 6. 5. 2012 - 35. Ačkov cup (OB - middle WRE, micrOtrekk) - Kalnik, Chorvátsko
14. - 20. 5. 2012 - Majstrovstvá Európy v OB 2012 - Falun & Mora, Švédsko
2. - 3. 6. 2012 - Nemecký pohár MTBO (middle + 4-členné štafety) - Postupim, Nemecko
29. 6. - 1. 7. 2012 - Majstrovstvá Európy dorastu v OB 2012 - Bugeat, Francúzsko
30. 6. - 7. 7. 2012 - Akademické majstrovstvá sveta v OB 2012 - Alicante, Španielsko
1. - 7. 7. 2012 - Majstrovstvá sveta veteránov v OB 2012 - Bad Harzburg, Nemecko
7. - 14. 7. 2012 - Majstrovstvá sveta juniorov v OB 2012 - Košice, Slovensko
14. - 21. 7. 2012 - Majstrovstvá sveta v OB 2012 - Lausanne, Švajčiarsko
15. - 20. 7. 2012 - Swiss 5 days 2012 (5 dní OB) - Lausanne, Švajčiarsko
21. - 27. 7. 2012 - O-Ringen Halland 2012 (5 dní OB) - Halmstad, Švédsko
1. - 5. 8. 2012 - OO CUP 2012 (5 dní OB) - Postojna, Slovinsko
18. - 25. 8. 2012 - Majstrovstvá sveta v OC 2012 - Veszprém, Maďarsko
20. - 23. 12. 2012 - Svetový pohár v OC (šprint, long, mix štafety) - Värska-Räpina, Estónsko

29. 6. - 6. 7. 2013 - Majstrovstvá sveta juniorov v OB 2013 - Hradec Králové, ČR
6. - 14. 7. 2013 - Majstrovstvá sveta v OB 2013 - Vuokatti, Fínsko
22. - 28. 7. 2013 - O-Ringen Boden 2013 (5 dní OB) - Boden, Švédsko
25. 7. - 4. 8. 2013 - Svetové hry 2013 (OB - 1.-4. 8. - šprint,middle,mixštafety) - Cali, Kolumbia

PRESTUPY

Prestupy zo zrušeného klubu - technický prestup do spriazneného subjektu:

Rastislav VESELOVSKÝ z RBB do EBB 6402
Peter HERDA z RBB do EBB 6802

Správa o činnosti SZOŠ za rok 2011

V roku 2011 prijala konferencia SZOŠ za rok 2010 nasledujúce hlavné úlohy, platné aj do ďalšieho obdobia: 

1. Zabezpečiť účasť reprezentačných výberov na vrcholných svetových podujatiach (MS, ME, AMS), podľa finančných a materiálových 
možností zväzu.

2. Systémová propagácia SZOŠ a orientačných športov voči verejnosti, ako vo vzťahu k vrcholovému, tak i masovému športu. Jej využitie 
pri hľadaní spôsobov spolupráce s možnými reklamnými partnermi SZOŠ.

3. Podpora práce a športovej činnosti s deťmi a mládežou, podpora talentovaných jednotlivcov v CTM. Účinná podpora vzniku žiackych 
krúžkov OB na klubovej úrovni. 

4. Spolupráca s významnými športovými a spoločenskými subjektmi, ako SOV, SAŠŠ, SAUŠ, NŠC, KŠZ a pod.
5. Špecifická podpora mapovej tvorby s cieľom zabezpečiť kvalitu súťažných máp a postupné pokrytie územia SR školskými mapami.
6. Vytváranie podmienok pre postupný dlhodobý rozvoj členskej základne SZOŠ.
7. Rozvíjať súčasnú štruktúru súťaží vo všetkých druhoch športovej orientácie s dôrazom na oblastnú úroveň, špecifická podpora rozvoja 

regionálnych súťaží a aktivít. 
8. Vytváranie finančných rezerv a zvýšenie podielu vlastných príjmov.  
9. Pokúsiť sa viacej zapojiť bývalých funkcionárov a pretekárov do činnosti zväzu.  
10. Organizačne zabezpečiť na čo najlepšej úrovni juniorské MS v orientačnom behu 2012 v Košiciach.
11. Pripraviť oslavy 80 rokov orientačného športu na Slovensku. 



Na plnení hlavných úloh sa podieľali všetky zložky zväzu, od predsedníctva, cez odborné komisie, oblastné štruktúry až po jednotlivé oddiely
a ich členov. V niektorých oblastiach sa darilo viacej inde menej.

V oblasti reprezentácií sa darilo najmä orientačným cyklistom, mimoriadne prekvapila medaila štafety žien na MS v Taliansku, ale vynika-
júce sú aj ďalšie umiestnenia. Pozitívne sú aj niektoré výsledky na ME dorastu v ČR - Franko a Šmelík. Na ostatných akciách dosiahli
reprezentanti výsledky, ktoré sú v podstate odrazom súčasných možností a situácie - najmä v OB sa svetová špička rozširuje a každý postup
do finále je už slušným výsledkom. 

Oblasť marketingu aj naďalej nie je systematicky zastrešená a tomu zodpovedá aj kvalita "fundraisingu" . Skôr sa darí spolupráca so štát-
nymi orgánmi a organizáciami a strešnými športovými subjektmi. Osobitná vďaka patrí aj v tomto roku NŠC, ktoré nám výrazne pomáha pri
zabezpečovaní prípravy reprezentantov a talentovanej mládeže.

Určitým problémom už boli a perspektívne môžu byť školské súťaže a akademický šport.  Riadenie školského športu prebrala priamo sek-
cia štátnej starostlivosti o šport na MŠ VVŠ SR. Financovanie sa realizuje prostredníctvom účelovej podpory akcií cez krajské školské úrady a
príslušné športové zväzy. Do problémov sme sa dostali pri zabezpečení účasti školských družstiev na MS školskej mládeže v Taliansku, tiež pri
zabezpečení školských MSR v OB. Technické zabezpečenie jednotlivých kôl ligy školských družstiev je závislé na ochote jednotlivcov z niek-
torých športových klubov uveriť prísľubu, "že nejako sa to potom finančne vykompenzuje". Málokto má pri takomto spôsobe organizovania
pretekov v čase školského vyučovania odvahu sa do zabezpečenia pustiť. Výsledkom je potom to, že z núdzového náhradného riešenia sa
napokon stane riešenie konečné (školské MSR v OB 2012 na Skalke).

Problémy boli spojené aj so schvaľovaním účasti Slovenska na akademických MS v OB 2012 v Španielsku zo strany SAUŠ.

V roku 2011 fungovali tri CTM - Bratislava, Banská Bystrica a Košice. Potešiteľné je napredovanie mládeže v Žiline. Za úspech môžeme
považovať situáciu v oblasti školských súťaží, najmä účasť na niektorých kolách školskej ligy. Dúfajme, že sa tieto kroky postupne výraznejšie
odrazia na členskej základni zväzu, kde sa dlhodobo nedarí zvrátiť nepriaznivý trend vývoja.

Potešiteľné je aj to, že vznikajú nové mapy v technicky veľmi obtiažnych terénoch - a to aj napriek tomu, že tvorba pretekárskych máp už nie
je finančne podporovaná zo strany zväzu. Pri mapách malých mierok nastala určitá stagnácia.

Všetky tri v SR rozvíjané formy OŠ uskutočnili národné majstrovstvá v plnom rozsahu, najväčšie problémy má už tradične, kde počasie
neposkytuje žiadne záruky ani v najvyšších polohách. V januári sa na Skalke uskutočnila SkiO Tour v LOB, kde sa zúčastnila celá svetová špič-
ka. Žiaľ jednu z dvoch nových máp sa pre nedostatok snehu nepodarilo použiť a po celý čas bola viditeľnosť max. 50 m. Kvalitne fungujú aj
oblastné súťaže, zásadne sa zvýšila úroveň akcií v regióne "Stred". 

Príprava MSJ v OB prebieha podľa plánu, akciu technicky zabezpečuje oddiel ATU Košice, za podpory ostatných subjektov hnutia. Oslavy
80. výročia OŠ v SR plánujeme zrealizovať v septembri v Martine. Do hnutia sa vrátili ďalší bývalí pretekári, zatiaľ sa ale nepodarilo nikoho zís-
kať pre funkcionársku prácu, aspoň nie na centrálnej úrovni. 

V tomto roku nie sú súčasťou správy čiastkové správy jednotlivých odvetvových a odborných komisií, ktoré v roku 2011 zabezpečovali fun-
govanie nášho športu. Z odborných komisií je funkčná len mapová, ktorú je potrebné pochváliť za samostatnú a systematickú prácu pri pod-
pore tvorby máp v SR.

Správy komisií budú predložené ako samostatné dokumenty a to najmä z dôvodu, že kľúčovým problémom sa stáva ekonomika zväzu, o
ktorej bude nutné diskutovať a hľadať riešenia.

Hospodárenie zväzu
Samostatne je nutné venovať sa oblasti ekonomiky zväzu. Predsedníctvo už niekoľko rokov upozorňuje na problém klesajúcej podpory špor-

tu zo strany štátu, ktorá pravdepodobne už v roku 2012 dramaticky ovplyvní naše fungovanie. Napriek tomu, že v ostanom období každoročne
prinášajú naši pretekári medaily u MS a ME, štátna dotácia sa systematicky znižuje (a získavanie sponzorov na zväzovej úrovni sa nedarí). Vývoj
štátnej dotácie charakterizujú nasledovné údaje:

Rok Celkom Činnosť plus reprezentácia Mládež
2007 63 334 EUR 46 737 EUR 13 277 EUR
2008 65 292 EUR 41 060 EUR 13 277 EUR
2009 55 736 EUR 34 900 EUR 13 280 EUR
2010 56 130 EUR 33 000 EUR 12 900 EUR
2011 50 000 EUR 29 700 EUR 12 900 EUR
2012:   predbežne 70 %  z 42 600 EUR

29 820 EUR 20 790 EUR 9 030 EUR

Pokiaľ nedôjde k zmene (čo nepredpokladáme), už v roku 2012 v podstate zväz nebude schopný financovať ani štarty najúspešnejších
pretekárov na medzinárodných akciách - za predpokladu, že konferencia nerozhodne o tom, aby sa zrušil sekretariát zväzu. Odhadovaná výška
štátneho príspevku bude zrejme postačovať na dotovanie prípravy mládeže (účelové prostriedky) a financovanie základných nákladov na za-
chovanie sekretariátu a zaplatenie členského poplatku IOF. V tomto smere už postupovalo rokovanie KVŠ v novembri pri stanovovaní pod-
mienok reprezentačných štartov.

Konferencia zväzu za rok 2010 už s platnosťou od 1. 1. 2012 upravila členské poplatky,  čo je zatiaľ jediná podstatná formálna zmena. Ostatné
časti hospodárskych smerníc sú v podstate "nadčasové" a umožňujú rôzne praktické riešenia. V každom prípade by sa konferencia mala vyjadriť k
tomu, čo budú v budúcnosti priority financovania a ako zvýšiť objem vlastných príjmov zväzu.   

Súčasná kríza verejných financií môže priniesť ďalšie obmedzenia v oblasti štátneho dotovania športu a najmä malých športov, hľadanie vý-
chodísk bude veľmi zložité.

Záver
Na záver správy si dovolím v svojom mene poďakovať všetkým, ktorí prispeli k fungovaniu zväzu v roku 2011 - funkcionárom, organizátorom

aj športovcom.



ČASOPIS ORIENTAČNÍ BĚH 2012

Český časopis Orientační běh mení vydavateľa, bude ním firma Žaket. Časopis však bude možné odoberať formou predplatenia si ho na
sekretariáte SZOŠ aj v r. 2012. 

Svoj záujem o odber v r. 2012 mi oznámte do 14. 1. 2012. Oznam o záujem o odber bude akceptovaný iba v prípade, že sa uskutoční aj plat-
ba za časopis. Bez zaplatenia nebude objednávka vykonaná.

Zahraničné objednávky sú riešené individuálne a za iné ceny ako sa uvádzajú pre odberateľov v ČR. V roku 2011 takto odoberalo časopis OB
19 čitateľov, (v r. 2001 39, 2002 25, 2003 30, 2004 30, 2005 26, 2006 21, 2007 23, 2008 20, 2009 16, 2010 15).

Poplatok za celý ročník je (zahŕňa menové vyrovnanie + poštovné):
- Orientační běh 2012 25,00 €

Iná platba ako prevodom na účet SZOŠ nebude akceptovaná!
(Bankové spojenie: Tatra banka a.s., číslo účtu: 2621838139/1100, var. symbol: 1052), tak prosím týmto spôsobom učiňte prípadnú platbu. 

Pozn. 
Zakladač k časopisu Orientační běh 2012 objednám iba tým, ktorí o to záväzne požiadajú a zaplatia zaň. Tí, ktorí ho chcú, tí musia priplatiť

ešte 7,00 €...

Medzinárodné MSR v orientačnej cyklistike - stredné trate, 
8. kolo SP v OC - 13. 8. 2011, Bojnice, VZA

nová mapa pre OC: mtbo Bojnice, 1:10 000, e = 5 m

K          3.40 km, 195 m, 6 kontrol (7)
1. Vajda Péter        HUN 41.53         
2. Holler Daniel    nereg. 51.34
3. Féder Medard       PEZ 55.28
4. Kovács Ágnes       HUN 69.29
5. Dubovský Miroslav      PEZ 78.46
6. Ritscher        GER 93.01

M -14      2.90 km, 190 m, 6 kontrol (2)
1. Dubovský Andrej       PEZ 60.48

M -17      3.60 km, 250 m, 8 kontrol (3)
1. Charvát Jan   CZE 40.51         
2. Nemet Michal CZE 48.05
3. Král Adam     VZA 57.54

M -20      6.90 km, 480 m, 13 kontrol (9)
1. Horváth Marcell  HUN 72.26     
2. Nagy Benö     HUN 76.27
3. Jánoška Tomáš        RBA 77.09
4. Waldmann Andreas  AUT 81.35
5. Horváth Gergö  HUN 87.56
6. Müller Matej     VBA 92.13
7. Németh Bence   HUN 93.59
8. Čullý Andrej       VBA 95.19
9. Leitner Matej CNR 142.13

M 21-      6.90 km, 480 m, 13 kontrol (19)
1. Laciga Radek  CZE 55.08
2. Ševčík Martin   CZE 55.17
3. Sommer Michael    DEN 59.08
4. Fraňo Michal          SPE 60.06
5. Rózsa László  HUN 61.17

6. Stanek Tomas   CZE 62.41
7. Marosffy Dániel      HUN 63.57
8. Pilka Matej      SPE 64.42
9. Šurgan Štefan       BBB 66.40

10. Ludvik Vojtech  CZE 66.56
11. Paprčka Pavol    PKE 71.01
12. Tišnovský Martin  CZE 72.24
13. Malátek Rastislav  VBA 79.53
14. Trnovec Matúš      VBA 85.22
15. Novák Libor  CZE 87.40
16. Slivecka Jan     CZE 88.06
17. Pavelek Michal       SPE 96.30
18. Zedníček Ján       SPE 134.43

M 40-      4.70 km, 410 m, 9 kontrol (8)
1. Tamás Tibor   HUN 46.57       
2. Pálfy Antal HUN 51.33 
3. Janko Tamás    HUN 51.39
4. Fraňo Peter     SPE 54.53
5. Pažický Ľudovít     RCP 58.50
6. Kundrata Juraj      BBB 90.12
7. Perůtka Karel  CZE 95.40
8. Ďurčo Boris        TKE 119.58

M 50-      3.60 km, 250 m, 8 kontrol (10)
1. Mets Miklós    HUN 39.26         
2. Ďurín Ján                 CNR 39.32
3. Jánoška Jozef       RBA 40.34
4. Grauzel Vladimír FBA 43.51
5. Bunyik László  HUN 49.02
6. Fraňo Peter       SPE 50.05
7. Čullý Ján        VBA 55.32

8. Záhradník Pavol      nereg. 62.07

W -20     3.40 km, 190 m, 6 kontrol (1)
1. Čully Katarína      VBA 98.49

W 21-     4.70 km, 410 m, 9 kontrol (17)
1. Gigon Michaela AUT 44.27
2. Paulíčková Renáta CZE 46.28
3. Fajtová Stanislava  VBA 50.26
4. Füzy Anna      HUN 52.53
5. Tichovská Martina CZE 53.52
6. Koós Brigitta        HUN 54.26
7. Březinová Marie CZE 55.56
8. Lamichová Kateřina CZE 56.24
9. Trnovcová Daniela VBA 57.24

10. Prchalová Ivana CZE 58.46
11. Chudíková Barbora CZE 59.01
12. Haltofová Eva CZE 62.15
13. Seifertová Magdaléna CZE 64.58
14. Lamichová Martina CZE 68.07
15. Nováková Kateřina   CZE 74.11
16. Grauzelová Ľudmila VBA 82.41
17. Zajícová Petra CZE     104.35

W 40-     3.40 km, 190 m, 6 kontrol (7)
1. Časnochová Táňa  BBB 46.14         
2. Jánošková Taťjana nereg. 55.13
3. Čully Zuzana     VBA 65.49
4. Perůtková Ivana   CZE 70.38
5. Fraňová Marie   SPE 76.48
6. Králová Eva     VBA 81.23
7. Kavecká Soňa    SPE 82.09

Slovenský pohár v orientačnej cyklistike - voľný výber poradia KS,
9. kolo - 13. 8. 2011, Bojnice, VZA

K          6.60 km, 230 m, 9 kontrol (6)
1. Féder Medard  PEZ 50.46         
2. Vajda Péter   HUN 59.44
3. Holler Daniel  nereg. 76.03 
4. Dubovský Miroslav    PEZ 77.07
5. Hölzer Viktoria  HUN 81.35
6. Kovács Ágnes    HUN 105.59

M -14      2.00 km, 100 m, 5 kontrol (2)
1. Dubovský Andrej  PEZ 34.04

M -17     7.50 km, 270 m, 10 kontrol (5)
1. Horváth Gergö    HUN 50.23         

2. Nemet Michal CZE 53.20
3. Charvát Jan   CZE 54.35
4. Král Adam     VZA 66.04
5. Nagy Benö   HUN 66.21

M -20    12.50 km, 485 m, 14 kontrol (7)
1. Čullý Andrej     VBA 65.20         
2. Waldmann Andreas  AUT 65.32
3. Horváth Marcell  HUN 69.58
4. Jánoška Tomáš     RBA 76.00
5. Németh Bence  HUN 76.20
6. Müller Matej      VBA 76.35
7. Leitner Matej     CNR 149.12

M 21-    13.70 km, 520 m, 15 kontrol (19)
1. Trnovec Matúš   VBA 55.08         
2. Laciga Radek   CZE 56.12
3. Ševčík Martin  CZE 60.10 
4. Sommer Michael  DEN 61.09
5. Stanek Tomáš   CZE 61.25
6. Rózsa László   HUN 62.04 
7. Marosffy Dániel  HUN 63.09
8. Ludvik Vojtech CZE 63.19
9. Šurgan Štefan     BBB 64.33

10. Paprčka Pavol  PKE 66.09



M 40-    9.90 km, 415 m, 10 kontrol (7)
1. Tamás Tibor  HUN 53.34        
2. Fraňo Peter      SPE 57.34
3. Pažický Ľudovít  RCP 77.54
4. Kundrata Juraj    BBB 90.01
5. Ritscher          GER 104.30

Ďurčo Boris    TKE 104.30

M 50-    7.50 km, 270 m, 10 kontrol (7)
1. Ďurčo Peter    EBB 50.14         
2. Jánoška Jozef   RBA 56.49
3. Bunyik László    HUN 65.30
4. Mets Miklós     HUN 73.48

5. Grauzel Vladimír  FBA 78.30
6. Čullý Ján     VBA 96.41

W -20     6.50 km, 240 m, 9 kontrol (1)
1. Čully Katarína   VBA 91.16

W 21-    9.90 km, 415 m, 10 kontrol (17)
1. Gigon Michaela AUT 49.09         
2. Füzy Anna       HUN 49.23
3. Paulickova Renata  CZE 49.31
4. Tichovská Martina   CZE 51.12
5. Fajtová Stanislava  VBA 53.24
6. Březinová Marie  CZE 54.24

7. Chudíkova Barbora   CZE 54.49
8. Seifertová Magdaléna   CZE 55.37
9. Lamichová Martina   CZE 59.29

10. Haltofová Eva   CZE 62.41

W 40-     6.50 km, 240 m, 9 kontrol (7)
1. Časnochová Táňa  BBB 56.09         
2. Perůtková Ivana    CZE 58.13
3. Čully Zuzana    VBA 66.54
4. Králová Eva  VBA 71.39
5. Jánošková Taťjana  nereg. 71.51
6. Kavecká Soňa    SPE 92.15

SLOVENSKÝ POHÁR V OC 2011 - konečné poradie (po 9. kolách)

1.k.            2.k.   3.k.   4.k.   5.k.   6.k.          7.k.          8.k.   9.k.  Súčet
M -17

1. Müller Matej             VBA 100.00   88.09   95.53  100.00   98.98 100.00    100.00  100.00*                    500.00
2.  Cully Andrej              VBA  86.59  100.00  100.00  Disk.   100.00    96.65*       483.24
3. Král Adam      VZA                                                  100.00 100.00 200.00

M -20
1. Jánoška  Tomáš       RBA 100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00    100.00   100.00 100.00 500.00

M 21-
1.  Trnovec Matúš        VBA  98.98   91.22  Disk.   100.10  Disk. 101.31   100.00 66.24 111.00 511.39
2. Paprčka Pavol          PKE  42.14  104.74  100.00  101.35  103.47    88.73  93.21 502.77
3. Fraňo Michal            SPE  93.80   95.89   78.45   98.55  101.28 96.46  78.57 105.83  85.78 498.01
4. Pilka Matej                SPE  97.31   83.36  Disk.    94.19   95.25    80.80  79.87  98.62  63.18 468.73
5.  Malátek Rastislav    VBA  96.87                   84.22   86.57 90.28  79.55  74.83  74.78 437.49
6.  Šabo Mikuláš            VBA 103.71                   74.66   82.61    65.25*       326.23
7. Chrappa Richard     VBA  95.65   99.37   85.71                    280.73
8. Šurgan  Štefan         BBB                                                   95.54  95.79 191.33
9. Pavelek  Michal       SPE                                                   48.80  59.61 108.41

10. Haničák  Tomáš      ZMT                                    102.22 Disk.                102.22
11.  Šenk Petr      VBA  73.40                                     73.40
12.  Flassik Tomáš           RCP                         Disk.    69.53     69.53
13.  Mláka Michal            BBB  67.90                                     67.90
14.  Tomašovič Michal   SPE                          13.13             13.13

Zedníček  Ján            SPE                                 Disk.       0.00 Disk.    0.00            

M 40-
1. Mlynárik  Peter       VBA  95.62   96.77   99.27  104.53  106.98  Disk.  100.00               507.55
2. Klučár Daniel            RCP  93.90   99.41  103.77  Disk.    91.85 100.00  98.38               495.46
3. Pažický Ľudovít        RCP  74.92   98.07   74.71   74.23  Disk. 97.59  75.83  92.80  64.68 439.21
4. Fraňo Peter                SPE                          99.42   89.25    188.67
5. Kazík  Marian           RCP 110.48  102.52   96.96                    100.00 100.00 388.67
6. Malatin Juraj             RCP  89.08  Disk.    81.43   88.61            259.12
7. Šmelík Juraj              RBA                          96.05  101.17    197.22
8. Hrašna Vladimír      SPE                          66.26   53.29    119.55
9. Ďurčo  Boris             TKE          41.62   23.29                     0.00  18.47  83.38

10. Kundrata Juraj        BBB                                                   35.65  43.63  79.28
11. Duda Richard          TKE                  32.15                     32.15

M 50-
1. Jankó  Tamás         HSE 103.54  113.91  110.90  102.82   97.69 100.00 100.00               531.17
2.  Autrata Vlastimil     RCP 102.67  Disk.   101.73   98.75  100.00    62.10  76.71              479.86
3.  Jánoška Jozef            RBA  93.79   95.15   82.10   98.43  Disk.     101.82  86.89 476.08
4.  Grauzel Vladimir     FBA  77.51   90.94   87.37   88.97   68.03    93.87  43.73 438.66
5.  Fraňo Peter               SPE                          70.84   65.95 61.88  38.93  78.78 Disk.  316.38
6.  Féder Medard           PEZ  61.57   72.89   59.22   48.42*                                   242.10
7.  Cully Ján       VBA          65.00   62.06                    65.59  7.53 200.18
8.  Ďurín Ján       CNR                          95.24             104.32       199.56
9. Ďurčo Peter              EBB                                                  Disk.  100.00 100.00

MW -14
1. Dubovský Andrej   PEZ                         100.00  100.00    100.00 100.00 400.00
2. Féder Medard            PEZ                          81.38   97.14    Disk.  178.52

W -20
1. Cullyová Katarína   VBA         100.00  100.00                    100.00 100.00 400.00

W 21-
1.  Füzy   Anna                OSC 100.58  104.40  100.00  100.00 100.00  95.14 100.00 504.98
2. Fajtová Stanislava      VBA  97.48   90.31   86.34  100.00  100.00 94.70  98.91 100.00  91.87 496.39
3.  Trnovcová  Daniela    VBA  62.59   87.80   86.26   89.34   93.61   87.94  61.42  86.19  68.65 444.95



4.  Tyszová  Natália         TKE  71.63   92.38  Disk.                     95.54  95.44               354.99
5.  Bajtošová Hana          VBA 101.93  103.23   99.91                    305.07
6.  Grauzelová Ľudmila VBA                          24.21   41.42     36.05   7.83 109.51
7.  Kátlovská Zora           RBA                          60.18             60.18
8.  Ďurčová  Ivana            TKE          54.99                             54.99

W 40-
1. Trnovcová Alena       VBA 100.00  100.00  100.00  113.28   95.43    508.71
2.  Králová Eva                  VBA  90.81                   96.80  102.73    89.60 461.17
3.  Fraňová  Marie            SPE                          61.96   34.53   100.00 100.00  33.89  45.56 342.05
4.  Kavecká Soňa              SPE                          73.60   64.48    57.86 278.03
5.  Cully  Zuzana              VBA                          67.09             57.64  96.92 221.65
6. Časnochová  Táňa      BBB                                                  100.00 113.48 213.48
7.  Šmelíková Barbora    VBA                          89.92  101.84    191.76

Správa z MS v orientačnom behu 2011, 
10. - 21. 8. 2011, Chambéry-Aix Les Bains, Francúzsko

Účasť Pretekári: M - Lukáš Barták, Marián Dávidík, Pavol Bukovác, Michal Krajčík, Ondrej Piják, 
W - Hana Bajtošová

Vedúci výpravy: Jozef Wallner 

Finančné zálohy za účasť pretekárov boli uhradené vopred v stanovených výškach. 

Program: 10.8.2011 cesta, príchod do dejiska MS, ubytovanie
11.8.2011 akreditácia, tréning
12.8.2011 tréning
13.8.2011 kvalifikácia disciplíny Long
14.8.2011 kvalifikácia disciplíny Middle
15.8.2011 voľný deň, tréning podľa požiadaviek pretekárov
16.8.2011 dopoludnia kvalifikácia disciplíny Šprint, 

popoludní finále disciplíny Šprint
17.8.2011 finále disciplíny Long
18.8.2011 voľný deň, tréning podľa požiadaviek pretekárov
19.8.2011 finále disciplíny Middle
20.8.2011 disciplína Štafety
21.8.2011 cesta 

Ubytovanie
Zabezpečené v jednej z ponúknutých možností organizátora, kategória hostel. Ubytovanie využili aj niektoré ďalšie výpravy, napr. POL, LTU,

a pred disciplínou šprint  aj niektoré ďalšie.

Stravovanie
V hosteli boli zabezpečené skromné raňajky, počas jednotlivých dní bolo stravovanie zabezpečované operatívne po dohode s pretekármi,

väčšinou spoločné obedy a večere v stravovacích zariadeniach, v blízkosti ubytovania boli dobré možnosti nákupu potravín v hypermarketoch.
Počas dní, v ktorých sa konali kvalifikácie a finále bolo zabezpečené aj priamo v aréne, na štarte a v cieli ako rýchle občerstvenie. Treba poďako-
vať aj H. Bajtošovej za ochotu poskytnúť využítie karty s možnosťou uplatnenia zľavy pri spoločnom stravovaní.

Doprava
Bola zabezpečená individuálnou dopravou osobnými autami z Bratislavy/Pezinka. H. Bajtošová pricestovala do dejiska MS taktiež vlastným

autom. Organizátor ponúkol počas MS zabezpečiť dopravu na všetky disciplíny, vzhľadom na pomerne vysokú cenu sme využili možnosť vlast-
nej dopravy do všetkých arén ako i na tréningy. Aj s ohľadom na pomerne veľké vzdialenosti medzi jednotlivými dejiskami disciplín bola varianta
využitia vlasných dopravných prostriedkov výhodnejšia.

Počasie
Počas termínu majstrovstiev bolo letné teplé počasie, miestami až horúce letné počasie, avšak obvyklé pre lokálnu časť dejiska MS, spŕchlo

len jeden deň aj to len krátko. 

Športová časť

Long, kvalifikácia, 13. 8. 2011, mapa 1:15 000, E=5m
Na kvalifikáciu longu nastúpili 3 muži a 1 žena. Terén kvalifikácie pozostával z členitého terénu, časť zarastená, kamenitý podklad, okrajové časti

priestoru tvorili horské lúky s typickou "alpskou flórou". Stavba tratí predstavovala voľbu postupov relatívne jednoduchú, s náročnejšími
dohľadávkami. Do finále postúpil z mužov iba O. Piják, ktorý dodržal taktické pokyny a zabehol štandardný výkon na ktorý bol pripravený. L. Barták
sa nevyhol veľkej chybe a ďalším menším, ktorými prišiel zaručene o finále, M. Krajčík podľa svojich slov fyzicky nemal svoj deň, i tak však mal na
postup do finále. H. Bajtošovej ušlo finále o 10 minút a podľa jej slov si príliš na túto disciplínu neverila, bol to jej debut na MS v OB.

muži A   9,2 km/ 415 m / 21 k (40)
1. GONON François FRA 1:07:43
2. LUNDANES Olav NOR 1:08:38
3. IKONEN Pasi FIN 1:10:38

14. PIJAK Ondrej SVK 1:23:17

muži B   9,0 km/ 415 m / 18 k (40)
1. GUEORGIOU Thierry FRA 1:03:14
2. BORTNIK Alexey  RUS 1:09:22

3. LASSEN Tue DEN 1:09:56
23. KRAJCIK Michal SVK 1:27:51

muži C   9,0 km/ 435 m / 20 k (39)
1. ADAMSKI Philippe FRA 1:08:57



2. HOLMBERG Anders SWE 1:12:09
3. FÖHR Tero FIN 1:12:47

21. BARTAK Lukas SVK 1:31:47

ženy A   5,8 km/ 230 m / 10 k (29)
1. BROZKOVA Dana CZE 46:33
2. RANTANEN Merja FIN 48:42

3. JANSSON Helena SWE 49:05
23. BAJTOSOVA Hana SVK 68:41

Šprint, kvalifikácia, 16.8.2011, mapa 1:4 000, E = 2.5m
Preteky v šprinte boli ako minulý rok v Nórsku aj vo Francúzsku počas jedného dňa. Kvalifikácia prebiehala v ranných hodinách v časti

kúpeľného mesta Aix Les Bains. Štart aj cieľ kvalifikácie boli v blízkosti seba, preto boli ako počas všetkých disciplín využité tzv. karanténne
zóny, kde sa pretekári sústredili pred štartom, aj z dôvodu šírenia informácií. Terén kvalifikácie šprintu bol sčasti miestny park, miestami
veľmi zarastený, početná sieť parkových komunikácií a chodníkov, záver bol situovaný do miestneho letného amfiteátra s možnosťou sledovať
pretekárov v priľahlých uličkách mesta, ktoré až na pár priechodov nebolo vôbec zložité svojou cestnou infraštruktúrou. Takto zvolený typ a
miesto kvalifikácie vyvolávalo rôzne diskusie ohľadom fair-play konania, nakoľko niektoré výpravy boli ubytované priamo v priestore pretekov,
preto aj na poradách pred disciplínou boli diskutované niekedy až kontroverzné návrhy, nakoľko výpravy podľa pôvodných úvah mali opustiť
ubytovacie priestory v deň kvalifikácie do 7.00 hod. atď. Naša výprava však týmto dotknutá nebola. Na štart kvalifikácie sa postavili od nás 3
muži a 1 žena. V mužoch dostal šancu okrem P. Bukováca a M. Dávidíka aj O. Piják. H. Bajtošovej v ženskej kategórii sa nepodarilo len o 10
sekúnd postúpiť, čo je športová "smola", avšak podľa porovnateľného výkonu aj sama usúdila, že na túto disciplínu príliš nesústredila svoju
tréningovú pozornosť. V mužoch O. Piják zabehol svoj štandardný výkon, nechybil, avšak fyzicky nestačil na najlepších a do finále nepostúpil.
P. Bukovác predviedol spolu s M. Dávidíkom kvalitný výkon, ktorý im zabezpečil účasť v podvečernom finále. Obaja využili aj svoje pred-
chádzajúce skúsenosti a potvrdili, že majú na to porovnávať sa s najlepšími. Počas kvalifikácie šprintu sa vyskytlo viacero protestov, na
základe diskvalifikácií usporiadateľa, podľa veľkého počtu výprav zbytočne prísne posudzovanie prebehu kvázi-zakázaným územím, najmä
však z nelogického argumentu, nakoľko sa jednalo o prebiehanie "kvetových kochlíkov" až v samotnom závere tratí šprintu, kde pretekári
už takmer ani nevidia... ale tiež za nelogické kontrolovanie preskakovania betónového zráziku na okraji parku...Preto po rôznych
diskusiách sa črtalo posunutie štartu finále. Celé to skončilo posunutím času vstupu do karantény, napriek tomu však bola štartovná listi-
na dodaná výrazne neskôr oproti plánu, navyše viacerí pretekári, ktorí sa objavili vo finále šprintu tak štartovali po uznaní protestu po
výsledkoch kvalifikácie.

Middle, kvalifikácia, 14.8.2011, mapa 1:10 000, E=5m
Na kvalifikáciu middle nastúpili 3 muži a 1 žena. Priestor kvalifikácie bol sčasti zhodný s priestorom kvalifikácie longu, priestor štartu a cieľa

bol zhodný. Terén kval. middle bol rovnako ťažký ako deň predtým v kval. longu, tvoril ho morénový a krasový chaotický podklad, svojou členi-
tosťou extrémne náročný na beh. Trate kvalifikácie však umožňovali voľbu postupov obiehaním a využívaním relatívne bohatej cestnej siete, aj keď
miestami zradnej, čo sa týka viditeľnosti. Na tento fakt sčasti doplatil M. Krajčík, ktorý chybou z nekoncentrácie pri možnom využití postupu
po ceste nedotiahol koncovku jednej kontroly a pramenila z toho viacminútová strata, ktorá ho napokon stála účasti vo finále. L. Barták a M.
Dávidík aj vďaka skúsenostiam, ktoré stoja za nimi, vyhli sa väčším chybám, skoncentrovali sa na výkon a s prehľadom postúpili do finále
middle. Naša jediná zástupkyňa v ženskej kategórii H. Bajtošová splnila taktické pokyny( teda nedopustiť sa žiadnej veľkej chyby a ísť si svoj
pretek) a dá sa povedať že s prehľadom postúpila do finále MS v OB, z 10. miesta.

muži A   3,6 km/ 195 m / 11 k (44)
1. NOVIKOV Valentin RUS 25:02
2. MUELLER Matthias SUI 26:59
3. LASSEN Tue DEN 27:01
9. BARTAK Lukas SVK 29:41

muži B   3,7 km/ 205 m / 11 k (44)
1. NORDBERG Anders NOR 26:31

2. KRATOV Oleksandr UKR 26:57
3. ADAMSKI Philippe FRA 27:13

17. KRAJCIK Michal SVK 32:25

muži C   3,6 km/ 190 m / 11 k (43)
1. ÖBERG Peter SWE 24:30
2. GUEORGIOU Thierry FRA 25:26
3. ROLLIER Baptiste SUI 26:04

11. DAVIDIK Marian SVK 29:34

ženy C   3,0 km/ 145 m / 9 k (31)
1. RANTANEN Merja FIN 26:03
2. JANSSON Helena SWE 27:24
3. PAUZAITE Sandra LTU 28:40

10. BAJTOSOVA Hana SVK 30:28

muži A   2,8 km/ 105 m / 13 k (45)
1. HOLMBERG Anders SWE 15:09
2. KOVÁCS Ádám HUN 15:19
3. MERZ Matthias SUI 15:27

12. DAVIDIK Marian SVK 16:23

muži B   2,9 km/ 105 m / 12 k (44)
1. MUELLER Matthias SUI 15:02

2. LENKEI Zsolt HUN 15:21
3. HUBMANN Daniel SUI 15:25
9. BUKOVAC Pavol SVK 16:21

muži C   2,8 km/ 105 m / 13 k (44)
1. KYBURZ Matthias SUI 15:15
2. HANSEN Rasmus Thrane DEN 15:36
3. POUPARD Thibaut FRA 15:53

21. PIJAK Ondrej SVK 18:05

ženy C   2,6 km/ 95 m / 12 k (31)
1. ELIASSON Lena SWE 17:03
2. JURENIKOVA Eva CZE 17:25
3. ALM Maja DEN 17:26

17. BAJTOSOVA Hana SVK 19:24

Šprint, finále, 16.8.2011, mapa 1:4 000, E= 2.5m
Atmosféra pred finále šprintu bola trochu poznamenaná okolnosťami diskvalifikácií z kvalifikácie, avšak skúsení pretekári a aj našou snahou bo-

lo nepodľahnúť týmto vplyvom. Napokon všetko prebehlo podľa časového harmonogramu. Finálový priestor bol situovaný v 35 km vzdialenom
meste Chambéry, v jeho centre. Štart bol umiestnený v strede mesta, v historickej časti pri hrade tak, že pretekári z karanténnej zóny prešli priamo
na štart po viacerých koridoroch. Celý priestor finále predstavoval historickú časť mesta, mnoho uličiek, malú časť preteku tvoril samotný priestor
nádvoria hradu, kde niektorí doplatili na podcenenie čítania mapy za veľkej rýchlosti-resp. si nevšimli prevýšenie hradného múra pri voľbe postupu
na kontrolu v tomto priestore. Naši dvaja finalisti v mužskej časti P. Bukovác a M. Dávidík podľa môjho názoru nesklamali, predviedli dobré výkony,
žiaľ možno absencia podobných typov pretekov šprintov s kvalifikáciou a následným finále sa príliš v našich končinách nevyskytuje, preto je tento
typ možné simulovať na tréningoch, čo však asi nie je dostačujúce. Taktiež počasie, až horúce na šprint nepridalo na výkonoch. Nedá sa však
sťažovať, nakoľko obaja sa snažili, nedopustili sa žiadnej veľkej chybe. Tieto výsledky sú súčasná realita vrcholového šprintu v OB zo slovenského
uhla pohľadu. Trochu som v kútiku duše dúfal v možno lepšie umiestnenie P. Bukováca, ktorý v minulosti pristupoval k šprintu vyslovene špeciálne.
Ale treba brať fakt účasti 2 reprezentantov vo finále MS v šprinte ako dobrý výsledok. M. Dávidík aj podľa vlastných slov fyzicky postupne strácal a
na absolútnu svetovú špičku nemal ani adekvátnu šprintovú prípravu.



muži   2,5 km/ 25 m / 20 k (45)
1. HUBMANN Daniel SUI 13:11.8
2. HOLMBERG Anders SWE 13:37.8
3. MUELLER Matthias SUI 13:41.2
4. GRISTWOOD Graham GBR 13:58.8

5. ZINCA Ionut ROU 14:05.1
6. MERZ Matthias SUI 14:07.1

32. DAVIDIK Marian SVK 15:02.1
41. BUKOVAC Pavol SVK 15:39.1

ženy 2,2 km/ 25 m / 19 k (45)
1. GUSTAFSSON Linnea SWE 13:14.3
2. JANSSON Helena SWE 13:22.7
3. ELIASSON Lena SWE 13:28.5

Middle, finále, 19.8.2011, mapa 1:10 000, E=5m
Finálový priestor middle bol zhodný s cieľom finále longu. Karanténna zóna bola cca 600 m od priestoru cieľa, takže niečo bolo aj

počuť...Terén finále predstavoval veľmi členitý terén, zasadený do svahu, s množstvom skál, kameňov, kamenistý podklad s popadanými lista-
mi ešte viac sťažoval priebežnosť. Cestná sieť bola skôr priemerná. Prebehnúť finále si vyžadovalo veľkú a nerušenú koncentráciu od štartu až
do cieľa. Počas finále bol využitý už v minulosti často používaný systém s prebehom v cielovej aréne a následnou záverečnou časťou v blízkosti
cieľového areálu. Naša jediná žena H. Bajtošová vo finále dodržala taktické pokyny a nedopustila sa žiadnej veľkej ani stredne veľkej časovej s-
traty, prebehla finále koncentrovane a dosiahla svoje historické umiestnenie pri svojom finálovom debute na MS v OB. Splnil sa podľa jej slov
osobný sen účasti finále na MS v OB. V mužskej časti finále sme mali trochu očakávanie v podobe účasti dvoch najskúsenejších slovenských
reprezentantov. M. Dávidík predviedol priemerný výkon, podľa vlastných slov fyzicky postupne strácal. Mapovo sa však dokázal aj vo veľmi
ťažkých pasážach skoncentrovať a neurobiť veľkú chybu. L. Barták začal váhavejšie, postupne sa dostával do rytmu, podľa vlastných slov sa
celkove nevedel dostať do správnej koncentrácie. Napokon bol dostihnutý domácim F. Gononom, taktickou spoluprácou v časti trate, alebo skôr
"poctivou rivalitou" mu nakoniec ešte v záverečnej časti dokázal utiecť a prišiel pred ním. Škoda, že si vnútorne viac neveril alebo nechcel uveriť
a možno si niesol negatívne myšlienky, ktorých sa nevedel zbaviť. To je však môj postreh a môžem sa mi to inak javiť.

Long, finále, 17.8.2011, mapa 1:15 000, E=5m
Po dni šprintu bolo na programe finále longu. Priestor finále bol situovaný do cieľovej arény v oblasti La Féclaz, horské stredisko Savojských

Álp, známe lyžiarske stredisko, kde sa konali v minulosti aj SP v bežeckom lyžovaní. Terén finále pozostával z kopcovitého terénu, s mimoriadne
ťažkou podložkou, chaotické roztrúsené škrapové územie, množstvo skál, balvanov, rôzna priebežnosť podrastu, veľmi ťažké dohľadávky. Veľmi
ťažko priebežný terén, všetci pretekári si však podobný až zhodný typ terénu mohli vyskúšať či už pri sústredeniach, alebo aj počas modelových
tréningov. Z našich pretekárov bol jediným účastníkom finále O. Piják, ktorý aj podľa výsledku z kvalifikácie štartoval v úvode finále. Štart bol
tesne po 13.00 hod, takže v najväčšom teple, čo veľmi sťažovalo podmienky všetkým finalistom. Taktika bola vydržať a nevzdať, čo Ondrej úplne
dodržal, vyhol sa veľkým chybám a predviedol bojovný výkon, dá sa povedať že statočne absolvoval túto zrejme jednu z najťažších klasických
tratí finále MS. Porovnať sa to dá možno km rýchlosťou , ale aj stratami a rozdielmi medzi finalistami. Súťažiť na poludnie v takmer +30 st. C,
bezvetrie, vyše 2 hodín, je na pokraji zachovania telesnej koordinácie... Začiatok tratí bol situovaný na samotný okraj hrebeňa, odkiaľ sa fi-
nalisti zhruba v dvoch tretinách presunuli cez cieľovú arénu do členitého záverečného svahu, záverečných pár metrov bolo potom divácky
veľmi atraktívne. Škoda, že sa viacerým našim kvalifikantom nepodarilo postúpiť do finále, určite by mali pamätnejšie spomienky. O tom, že
celé "pozitívne divadlo" finále sa točilo okolo domácich hviezd - čo im napokon aj vyšlo, sa netreba ani rozpisovať. Orientačnému behu to
urobilo veľkú reklamu.

muži 15,8 km/ 690 m / 31 k (45)
1. GUEORGIOU Thierry FRA 1:47:29
2. IKONEN Pasi FIN 1:51:56
3. GONON François FRA 1:53:35

4. ROLLIER Baptiste SUI 1:55:26
5. HUBMANN Daniel SUI 1:57:05
6. BOSTRÖM Olle SWE 1:57:40

36. PIJAK Ondrej SVK 2:25:49

ženy 10,3 km/ 445 m / 21 k (45)
1. BILLSTAM Annika SWE 1:22:26
2. BROZKOVA Dana CZE 1:26:54
3. JANSSON Helena SWE 1:29:55

muži 5,4 km/ 315 m / 21 k (45)
1. GUEORGIOU Thierry FRA 34:38
2. ÖBERG Peter SWE 36:59
3. LUNDANES Olav NOR 37:01
4. KRATOV Oleksandr UKR 37:30
5. VYTAUTAS GVILDYS Jonas LTU 37:45

6. GONON François FRA 37:46
27. BARTAK Lukas SVK 43:28
35. DAVIDIK Marian SVK 46:37

ženy 3,8 km/ 260 m / 16 k (45)
1. JANSSON Helena SWE 33:10

2. BOBACH Ida DEN 34:26
3. WYDER Judith SUI 35:11
4. KAUPPI Minna FIN 35:19
5. VINOGRADOVA Natalia RUS 35:28
6. ALM Maja DEN 35:31

29. BAJTOSOVA Hana SVK 41:14

Štafety, 20.8.2011, mapa 1:10 000, E=5m
Po finále middle bol na programe záverečný pretekársky deň MS, disciplína štafety. Mali sme zastúpenie iba v mužskej časti. Zloženie štafe-

ty bolo 1. úsek P. Bukovác, 2. úsek M. Krajčík, 3. úsek L. Barták. Priestor pretekov štafiet bol situovaný v rovnakej aréne ako disciplíny long a
middle. 

Terén preteku štafiet bol veľmi členitý ako pretek finále v longu a middle, bola využitá posledná dosiaľ nevyužitá počas MS časť terénu, avšak
rovnako technicky náročná. Ťažké dohľadávky boli ešte znásobené výskytom blízkych kontrol v začiatkoch a koncoch tratí. 

Posledný úsek tratí bol zväčša zhodný, najmä na tretích úsekoch.
Štafetové preteky prinášajú vždy, pre aktívnych účastníkov, ale i divákov a nezainteresovaných, určitý súťaživý náboj s neočakávaným vyu-

zlením. Preto sme aj my mali účasťou trochu očakávania, ale aj pred pretekmi sme boli "na zemi", podľa reálneho stavu z celého majstrovského
týždňa. Avšak po minuloročnej neúčasti na MS v preteku štafiet bola samotná účasť pozitívna. Na prvom úseku mal P.

Bukovác takticky udržať čo najdlhšie výhodnú pozíciu s čo najmenšou stratou, čo sa mu však nepodarilo, keď sa dopustil veľkej časovej straty
z nepozornosti, podľa jeho vlastných slov až príliš krutej. Nechýbalo veľa, a možno by zazrel kontrolu, ktorú mal raziť, i keď okolo nej bežal na
dohľad, možno 15-20 metrov. Táto strata nás stála na prvom úseku výrazné zaostávanie za prvým balíkom. Taký je však štafetový pretek, víťazí
koncentrácia a chladná hlava, napokon ako vo všetkých disciplínach OB. Škoda tohto faktu, mohol M. Krajčík prevziať štafetu na lepšom ako
24. mieste. Napriek tejto strate na prvom úseku, podal na druhom úseku M. Krajčik svoj najlepší výkon  na týchto MS a predbehol viacero tí-
mov a dostal sa bezpečne do dvadsiatky. Na tretí úsek nastúpil L.Barták, deň po finále middle nebol podľa vlastných slov príliš koncentrovaný.
Dopustil sa viacerých časových strát, aj z nekoncentrovanosti, aj z prehĺbeného pocitu nepochopenia mapy z predchádzajúcich vystúpení.
Predbehli nás viaceré tímy, ktoré v minulosti končili s časovými stratami za nami. Tiež ale prístup k samotnému preteku navodzoval u neho skôr



dojem čiastočnej rezignácie, čo je podľa môjho názoru nepochopiteľné, najmä z dôvodu jeho pretekárskej minulosti. Príliš tak zahazardoval so
svojou osobnosťou. Jeho výkon nemožno hodnotiť inak ako nezodpovedný v tomto preteku, keďže v minulosti dokázal z rovnakých situácií prík-
ladne zabojovať. Tentoraz však trochu sklamal a nepreukázal v tomto preteku snahu zabojovať o každú pozíciu. Pritom práve v štafetách je sko-
ro zázrak keď to vyjde naraz v 1 deň všetkým, ako fakt že skôr to nevyjde naopak nikomu. To však neznamená že sa rezignuje. Alebo aspoň príliš
okato by to nemalo vyznieť. Mohlo to byť fakt lepšie ako veľmi priemerné 20. miesto a návrat na pozície spred 15 rokov.

muži 3x 5,4-5,8 km/ 245 m / 17-19 k (40)
1. France 1:53:48

ADAMSKI Philippe 38:52
GONON François 38:05
GUEORGIOU Thierry 36:51

2. Norway 1:57:52
3. Sweden 1:58:03

4. Switzerland 1:58:35
5. Russia 2:03:12
6. Lithuania 2:03:19

20. Slovakia 2:31:12
BUKOVAC Pavol 49:32
KRAJCIK Michal 44:34
BARTAK Lukas 57:06

ženy 3x 3,9-4,2 km/ 200 m / 15-16 k (27)
1. Finland 1:42:42

FINCKE Anni-Maija 31:54
RANTANEN Merja 34:15
KAUPPI Minna 36:33

2. Czech Republic 1:42:43
3. Sweden 1:42:44

Záver
Táto časť správy z MS v OB 2011 je skôr môj osobný uhol pohľadu z pozície vedúceho výpravy aj v nadväznosti na tradíciu takéhoto hod-

notenia z predchádzajúcich účastí na vrcholoch pretekárskeho OB. 
Tohoročné MS v OB sa konali v dopredu známom lyžiarskom centre v lokalite Savojských Álp, v strediskách La Féclaz, masívu Le Revard, v

mestách Aix-les-Bains a Chambéry. Táto časť francúzskych terénov je veľmi členitá, doteraz nie veľmi kvalitne zmapovaná aj s ohľadom na ex-
trémnu detailnú náročnosť. Viaceré správy a informácie pred samotnými majstrovstvami boli až na hranici uveriteľnosti, preto aj prechodné
obavy, či budú priestory adekvátne zmapované, dávali neistotu ako sa vlastne na MS pripravovať. Čo sa týka osobného prístupu a účasti
pretekárov, situácia bola skôr komplikovaná ako dobrá. Už počas roka v podstate činnosť reprezentácie SR nefungovala ako v minulosti spred
pár rokov, nebolo nijaké oficiálne spoločné sústredenie ani zraz. Aj z dôvodu, že časť prostriedkov na činnosť reprezentačných tímov sa stenču-
je, hlavná pozornosť bola smerovaná na pokrytie časti nákladov na účasť na tomto vrcholnom podujatí. I tak to však nepostačovalo, preto bolo
potrebné časť nákladov ako sme si už zvykli z osobných prostriedkov pretekárov, prípadne ich donorov. Akákoľvek motivácia k činnosti na vr-
cholnej úrovni je takto dopredu sťažená a to aj napriek osobnej snahe motivovať aspoň "verbálne". Je to reálny stav a odraz slovenského športu
všeobecne. Ešte pred rokom a i skoro z jari sa črtala nádej účasti ženskej štafety na MS, čo by bolo z hľadiska budúcnosti ženského OB na
Slovensku významné. Potom sa však vyskytli zranenia a ďalšie príčiny, ktoré spôsobili, že jediná účastníčka v ženskej časti bola súčasná naozaj
hviezda cykloorientácie H.Bajtošová. Jej zodpovedný prístup však dával reálne predpoklady finálových účastí, čo sa aj napokon podarilo a dá sa
konštatovať, že výsledok - 29. miesto z finále middle je veľmi dobrý. Škoda len,  že H. Bajtošová avizovala týmto svoj "epilóg" v súťažnom vr-
cholovom OB. Dúfam súčasne, že tento výsledok a celkovo postoj, ktorým dokázala uspieť môže byť návodom ako sa pripraviť na MS aj v súčas-
nej situácii v ženskom OB na Slovensku. H. Bajtošová pritom pracuje na plný úväzok mimo športu a neživí sa športovými orientáciami...

V mužskej časti boli reálne očakávania vyššie, aj z dôvodu početnejšieho zastúpenia (5x M), aj z pohľadu prípravy a výsledkov jednotlivých
členov reprezentácie v kategórii M počas jarnej časti sezóny. Cieľom bola viacnásobná účasť vo finále jednotlivých disciplín a umiestnenie štafe-
ty do 16. miesta. Po minuloročnej účasti na MS v Trondheime s účasťou jediného pretekára s jedným finálovým umiestením možno porovnávať.
Je to síce neporovnateľné, ale aspoň umiestnenia sa dajú porovnať. Podarilo sa v M postúpiť v každej disciplíne do finále vo W z 3 pokusov je-
denkrát, už aj za spomínaného faktu viacpočetnejšieho zastúpenia v každej disciplíne. Dosiahnuté výsledky tak ukazujú reálny stav slovenského
vrcholového OB v súčasnosti, i keď som očakával, že sa aspoň dva razy podarí umiestnenie v top 20 najlepších. V jednotlivcoch získal absolútne
najlepšie umiestnenie L. Barták, 27. miestom na middle, potom H. Bajtošová 29.miesto middle, M. Dávidík 32. v šprinte, 35. na middle, O.
Piják 36. na longu, P. Bukovác 41. v šprinte a štafeta M- Bukovác/Krajčík/Barták na 20. mieste. Preto aj porovnanie MS 2011 vo Francúzsku
treba hodnotiť čo sa týka výsledkov ako úspešnejšie. V štafete mužov to naozaj nebolo nereálne obsadiť 15. miesto. To je ale keby. 

Na fakt, že všetci pretekári sú vlastne amatéri a celá reprezentácia prakticky nemá žiadne zázemie, s minimálnou podporou účastí na
podujatiach, súčasné výsledky sú vlastne veľmi dobré. Otázne je, pokiaľ až zotrvačnosť vydrží, pretože juniorská reprezentácia SR v OB je
v podobnej situácii a tak je celkom možné, že takéto a podobné výsledky budú v blízkej budúcnosti občasné. Nič nové to nie je. Dúfam ale,
že sa mýlim v tom dobrom zmysle. 

V Bratislave, 15. 9. 2011, Jozef Wallner

Správa o činnosti reprezentácie OB v roku 2011

Výber SR v OB pre rok 2011 bol v zložení:
Muži: M. Dávidík, L. Barták, P. Bukovác, M. Krajčík, O. Piják, 

na jeseň donominovaný na SP do Liberca aj Š. Šurgan,
Ženy: J. Macinská, K. Labašová, H. Bajtošová, 

na jeseň donominovaná na SP do Liberca aj V. Vávrová
Realizačný tím: P. Májová, J. Wallner, čiastočne M. Dávidík-SP v CZE-Liberec

Spôsob prípravy:
Vzhľadom na fakt, že všetci pretekári sú vlastne amatéri z pohľadu športovej prípravy, príprava prebiehala individuálne v kluboch podľa

možností pretekárov. Prakticky neexistoval žiaden spoločný zraz, iba samotná účasť na vrcholných podujatiach. Napriek tomu, viacerí
pretekári dostali možnosť podpory zo strany NŠC v Bratislave, aby absolvovali LP a prípadnú ďalšiu minimálnu podporu v podobe možnos-
ti využívať tréningové resp. rehabilitačné zariadenia NŠC. Komunikácia s pretekármi prebiehala tak buď elektronickou formou alebo samot-
nou účasťou asistentov na podujatiach počas sezóny. Na základe nominačných kritérií, resp. po ich korekcii boli vyslaní a zúčastnili sa MS
pretekári, ktorí boli aj schválení-viď správu o MS v OB 2011-jw. Na záver sezóny boli donominovaní pretekári Š.Šurgan a V.Vávrová na 2
kolá SP aj z dôvodu relatívne nízkych nákladov na účasť na SP v Liberci, keďže im aj materské oddiely prispeli časť nákladov. Bolo to aj z
dôvodu aby sami pretekári mali možnosť osobnej športovej konfrontácie a dostali tak sami zrkadlo absolútnej svetovej výkonnosti.



V budúcom roku nás čaká vrcholné podujatie v OB na MS vo Švajčiarsku, kde letmým pohľadom do propozícií a bulletinov to vyzerá, že je
možné sa pripraviť na kontinentálny charakter terénov MS. Chce to však viac oddanosti osobného času potenciálne vybraných pretekárov a ich
vlastný záujem sa popasovať so svetovou špičkou v súčasných neľahkých časoch z pohľadu zabezpečenia.

Účasť na podujatiach:

MS v OB Francúzsko, 10. - 21. 8. 2011 Chambéry, Aix-Les-Bains
Účasť 5x M, 1x W, 1x vedúci
Umiestnenia:
M:  27. L.Barták/middle, 32. M. Dávidík/šprint, 36. O. Piják/long, 35. M. Dávidík/middle, 41. P. Bukovác /šprint, SR/štafeta-20.m.,
W: 29. H.Bajtošová/middle

SP CZE Liberec, 23. - 25. 9. 2011
Účasť 4x M, 1x W, 1x vedúci
Šancu dostali Š. Šurgan, V. Vávrová, výsledkami neuspokojili. 
Osobitnú správu predloží vedúci výpravy M. Dávidík.
Umiestnenia: 
W: 57. V.Vávrová/middle 57. long , celkovo  57. 
M: 46. M. Krajčík/56.middle+48.long, 59.P. Bukovác/60. middle+ 61.long, 66.O.Piják /77.middle + 62.long, 

DISK Š. Šurgan/86.middle+long DISK - vzdal = zranenie

Pred MS vo Francúzsku absolvovali niektorí reprezentanti vlastným úsilím zorganizovaný oficiálny tréningový kemp v terénoch MS - L.
Barták, O. Piják, M. Dávidík, H. Bajtošová, vo vlastnej réžii. Súčasťou boli preteky WRE s absolútnou svetovou špičkou, ktorá dala pretekárom
reálne zrkadlo výkonnosti a možnosť posúdenia reálnych očakávaní na MS 2011 vo FRA.

V budúcom roku 2012 bude možno dobré prehodnotiť aj systém výberu, resp. zloženia reprezentačných výberov M aj W, aj vzhľadom na fakt,
že je neistá podpora zo strany SZOŠ, teda pre viacpočetné výpravy kompletne hradené z prostriedkov SZOŠ nebude reálne, podobne ako ten-
to rok. Bude na osobnom prístupe všetkých zainteresovaných okolo reprezentačných tímov ako budeme v tomto neistom období vôbec napre-
dovať, resp. aspoň stagnovať, čo však tiež nie je dobré. V roku 2012 bude prísnejšie posudzovaná snaha o účasť na pretekoch svetového význa-
mu na základe žiadosti sledovaných pretekárov, nakoľko dôležitá je výkonnosť z pohľadu svetovej konkurencie ako často proklamovaná snaha
o reprezentáciu nepodložená reálnou výkonnosťou adekvátnou pre konfrontáciu na týchto podujatiach.

Spracoval: Jozef Wallner

IOF OB ranking (k 19. 11. 2011)

muži
1. 5820 Thierry Gueorgiou FRA
2. 5647 Daniel Hubmann SUI
3. 5601 Peter Öberg SWE
4. 5559 Baptiste Rollier SUI
5. 5548 Philippe Adamski FRA
6. 5542 Pasi Ikonen FIN
7. 5538 Matthias Müller SUI
8. 5520 Francois Gonon FRA
9. 5518 Olav Lundanes NOR

10. 5515 Oleksandr Kratov UKR
11. 5468 Valentin Novikov RUS
12. 5459 Matthias Merz SUI
13. 5426 Anders Nordberg NOR
14. 5418 Anders Holmberg SWE
15. 5417 Olle Boström SWE
16. 5408 Gernot Kerschbaumer AUT

17. 5392 Tero Föhr FIN
18. 5386 Tue Lassen DEN
19. 5384 Carl Waaler Kaas NOR
20. 5382 Matthias Kyburz SUI

78. 4844 Marián Dávidík SVK 
93. 4765 Lukáš Barták SVK

116. 4575 Pavol Bukovác SVK 
138. 4406 Michal Krajčík SVK
146. 4369 Ondrej Piják SVK
1115. 914 Štefan Šurgan SVK

ženy
1.  5713 Helena Jansson SWE
2. 5710 Annika Billstam SWE
3. 5625 Dana Brožková CZE
4. 5559 Minna Kauppi FIN
5. 5517 Signe Soes DEN

6. 5485 Lena Eliasson SWE
7. 5469 Tove Alexandersson SWE
8. 5446 Merja Rantanen FIN
9. 5432 Linnea Gustafsson SWE

10. 5370 Maja Alm DEN
11. 5353 Eva Juřeníková CZE
12. 5345 Anni-Maija Fincke FIN
13. 5332 Rahel Friederich SUI
14. 5286 Judith Wyder SUI
15. 5262 Heidi Ostlid Bagstevold NOR
16. 5258 Amélie Chataing FRA
17. 5237 Ines Brodmann SUI
18. 5220 Tone Wigemyr NOR
19. 5214 Sara Lüscher SUI
20. 5122 Aija Skrastina LAT

106. 4224 Hana Bajtošová SVK
609. 896 Veronika Vávrová SVK

Zápis č. 08/2011 z operatívneho zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 3. 12. 2011 v Bratislave

Prítomní:  Juraj Nemec, Ján Mižúr, Dušan Formanko, Milan Petrinec - členovia predsedníctva
Juraj Prékop - predseda revíznej komisie, Marian Kazík - gen. sekretár

Neprítomní: Juraj Petrinec - ospravedlnil sa

Program:  1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o hospodárení SZOŠ
3. Technicko-organizačné zabezpečenie konferencie SZOŠ 2011
4. Rôzne

Zasadnutie predchádzalo ďalším akciám SZOŠ - zasadnutiu komisie mládeže a konferencii SZOŠ.

1. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí s termínom plnenia k 3. 12. 2011:

- uzn. 10/03/08 Vypracovať plán postupného pokrytia všetkých okresov SR školskými mapami - v plnení

- uzn. 18/03/09 Požiadať o akreditáciu a vydanie oprávnenia pre SZOŠ školiť  funkcionársky aktív v orient. športoch       - v plnení



- uzn. 5/04/11 Osloviť Český svaz orientačních sportú na spoločné zasadnutie predsedníctiev - v plnení

- uzn. 5/06/11 Preveriť uskutočnenie vyhodnotenia najúspešnejších športovcov za r. 2011 - splnené

- uzn. 10/06/11 Stanoviť pravidlá používania loga 80 rokov orientačného športu na Slovensku a začleniť ich 
do vykonávacích predpisov na r. 2012 s účinnosťou od 1. 1. 2012  na všetkých akciách 
národného významu a na mapách národného významu - v plnení

- uzn. 2/07/11 Spracovať vyúčtovania reprezentačných akcií v súlade  so stanovenými limitmi - v plnení

- uzn. 3/07/11 Urgovať kluby aby zaplatili členské príspevky na r. 2011 - splnené

- uzn. 6/07/11 Zverejniť správu z MED v OB 2011 v Infobe - splnené 

- uzn. 7/07/11 Zaslať refundácie z MED v OB 2011 platiteľom záloh - v plnení 

- uzn. 8/07/11 Zverejniť správu z JMS v OB 2011 v Infobe - v plnení

- uzn. 9/07/11 Zverejniť správu z MS v OB 2011 v Infobe - v plnení 

- uzn. 10/07/11 Zverejniť správu z MS a JMS v OC 2011 v Infobe - v plnení

- uzn. 11/07/11 Zaslať refundácie z MS a JMS v OC 2011 platiteľom záloh - v plnení

- uzn. 12/07/11 Zverejniť správu z ME v OC 2011 v Infobe - v plnení

- uzn. 13/07/11 Zaslať refundácie z ME v OC 2011 platiteľom záloh - v plnení

- uzn. 14/07/11 Zverejniť plány LOB, OB dorast + juniori, OB dospelí, OC dospelí + juniori v Infobe - v plnení 

- uzn. 15/07/11 Zverejniť konečný kalendár súťaží SZOŠ na r. 2012 v Infobe - splnené 

- uzn. 16/07/11 Pripraviť a poslať spolu s inými materiálmi ku konferencii návrh zmien v rokovacom poriadku
a v hospodárskych smerniciach SZOŠ - splnené

2. Informácia o hospodárení SZOŠ, spracovanie podkladov a projektov na činnosť SZOŠ  v roku 2012 - aktuálnu informáciu o hospodárení 
SZOŠ a stave podúčtov v jednotlivých oblastiach SZOŠ k 30. 11. 2011 podal M. Kazík. Informácie o stave vyúčtovaní za r. 2011 doplnil J. 
Mižúr, ktorý upozornil na vysoké záväzky na jednotlivých podúčtoch, ktoré je potrebné postupne riešiť.

Uznesenie 1/08/11:
Predsedníctvo SZOŠ berie informáciu o hospodárení zväzu k 30. 11. 2011 na vedomie.

3. Konferencia SZOŠ 2011 - technicko-organizačné zabezpečenie. 
Členovia P SZOŠ podrobne prerokovali priebeh konferencie, pripravili návrhy kandi-dátov do jednotlivých pracovných komisií konfer-
encie. Správy sekcií neboli dodané kompletne, správa o činnosti SZOŠ bola spolu s ostatnými správami ktoré boli predložené (mapová
komisia, sekcia LOB, revízna komisia) zaslaná spolu s ostatnými pracovnými materiálmi ku konferencii.

4. Neboli žiadne ďalšie podnety na prerokovávanie.

Najbližšie zasadnutie P SZOŠ - nebolo dohodnuté.
Zapísal: Marian Kazík

Zápis z konferencie SZOŠ dňa 4. 12. 2012 v Bratislave

Prítomní:
Podľa prezenčnej listiny sa celkovo zúčastnilo:
z 27 pozvaných zástupcov klubov sa zúčastnilo 17 delegátov, z 5 členov predsedníctva SZOŠ 3 členovia + 3 členovia revíznej komisie, 1
predseda sekcie LOB, 2 hostia.

Program konferencie:
1) Otvorenie 
2) Voľba - pracovného predsedníctva

- návrhovej komisie
- mandátovej komisie
- zapisovateľa a overovateľa zápisnice

3) Prijatie nových kubov ako riadnych členov SZOŠ / vylúčenie riadnych členov
4) Správa o činnosti SZOŠ od poslednej konferencie
5) Správy jednotlivých sekcií a komisií SZOŠ za r. 2011
6) Správa o hospodárení zväzu v roku 2011
7) Správa revíznej komisie
8) Diskusia I.
9) Hlavné úlohy SZOŠ na r. 2012, návrh zmien rokovacieho poriadku a návrh zmien v smerniciach pre hospodárenie SZOŠ

10) Diskusia II.
11) Návrh uznesenia
12) Záver + obed



1. Otvorenie
Konferenciu otvoril generálny sekretár SZOŠ M. Kazík. Následne zasadnutie viedol D. Formanko.
Na začiatku konferencie bolo prítomných 16 delegátov z 26 riadne registrovaných klubov a 2 členovia predsedníctva s hlasom rozhodu-
júcim. Z 31 pozvaných bolo prítomných 18 osôb s hlasovacím mandátom, konferencia je uznášaniaschopná. 

2. Voľba 
Pracovné predsedníctvo: D. Formanko, J. Nemec. M. Kollár
Návrhová komisia: Š. Máj, M. Václavík
Mandátová komisia: M. Kazík
Zapisovateľ: D. Richter
Overovatelia zápisnice: J. Mižúr, M. Lago

3. Prijatie nových klubov ako riadnych členov SZOŠ 
Do SZOŠ bol prijatý jeden nový člen, ktorý mal zatiaľ štatút pridružený člen - ŠK HDVEO B. Bystrica. Skratka HBB. Za riadneho člena
SZOŠ bol prijatý jednomyseľne.
Zo SZOŠ na vlastnú žiadosť z dôvodu ukončenia činnosti vystúpili dva kluby: Pucov ŠK Bratislava (CBA) - zostávajúci  členovia prestúpili
do RCP a ŠK PRV B. Bystrica (RBB) - zostávajúci členova prestúpili do EBB.
Po prijatí a novom spočítaní aktuálne prítomných sa zmenilo kvórum - z 25 klubov + 5 členov predsedníctva bolo prítomných 16 delegá-
tov klubov + 3 členovia P SZOŠ, spolu 19 osôb s hlasom rozhodujúcim, čo činí 57 % čo je nadpolovičná väčšina a konferencia je uznáša-
niaschopná. Pre prijatie rozhodnutí je potrebných 10 hlasov.

4. Správa o činnosti SZOŠ od poslednej konferencie
Správu predniesol predseda SZOŠ J. Nemec. Správa bola predložená v elektronickej podobe pred konferenciou, preto bola len ko-
mentovaná. Zo správy upozornil len na zásadné veci. Upozornil najmä na kritickú situáciu v oblasti hospodárenia a žiada konferen-
ciu o stanovisko k ďalšiemu fungovaniu hospodárenia - sekretariát, poplatky IOF, reprezentácia, činnosť zväzu.

5. Správy jednotlivých sekcií a komisií SZOŠ za rok 2011
Sekcia OB - predniesol osobne prítomný predseda sekcie OB M. Petrinec. Správa nebola predložená vopred, bude v písomnej podobe do-
daná dodatočne. V správe vyzdvihol že kalendár súťaží na budúcu sezónu bol kompletne vydaný už v októbri, že na Slovensku prevláda
kolísavá úroveň kvality pretekov, výrazným sprievodným faktom je slabá účasť pretekárov na MSR na klasických tratiach. Ďalej infor-
moval, že školenie rozhodcov najnižšej úrovne môžu robiť kluby vo svojej réžii za podmienky, že garant školenia je držiteľ najvyššej
rozhodcovskej kvalifikácie.
Sekcia OC - (predseda sekcie OC M. Šabo sa konferencie nezúčastnil), správa nebola predložená vopred. V zastúpení stručnú správu
predniesol M. Kazík. Skonštatoval zlú prácu sekcie, už dva roky po sebe nebolo vyhotovené hodnotenie slovenských súťaží, neboli vydané
vykonávacie predpisy, nebola dodaná správa. Reprezentácia funguje relatívne dobre, dokonca má aj výsledky.
Sekcia LOB - predniesol osobne prítomný predseda sekcie LOB V. Franko. Správa bola predložená v elektronickej podobe pred kon-
ferenciou. Členská základňa je stabilizovaná, je však veľmi úzka. Snahou je udržať organizáciu rebríčkových súťaži na území SR. Je
neustály problém so snehom, čím sa všetky preteky organizujú v podstate na jednom mieste.
Mapová komisia - nebol prítomný nik z členov mapovej komisie, správu predniesol v zastúpení M. Kazík. Správa bola predložená v elek-
tronickej podobe pred konferenciou. Mapová komisia pracuje samostatne, spoľahlivo a v správe uviedla aj prehľad vydaných mapových
diel za r. 2011. Mapová komisia v najbližšom období začne utlmovať svoju činnosť až dovtedy, kým nenastúpi nová generácia schopná
odborne i kapacitne pokryť náročnú agendu.

6. Správa o hospodárení zväzu v roku 2011
Správu predniesol J. Mižúr. Delegáti dostali správu o hospodárení písomne namieste. S financovaním zväzu je to veľmi problematické,
dotácie sú krátené a chodia neskoro. Financovanie bolo poznačené neskorým podpísaním zmlúv so športovými organizáciami s minis-
terstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Predpoklad finančného krytia v  budúcom roku je veľmi zlý, bude až 30% krátenie voči to-
mu, čo bolo pridelené v roku 2011 na činnosť zväzu a reprezentácie a na mládež.

7. Správa revíznej komisie
Správa bola predložená v elektronickej podobe pred konferenciou a osobne ju predniesol predseda revíznej komisie J. Prékop. Komisia
nezistila žiadne nehospodárne konania v priebehu roku 2011.

8. Diskusia I.
M. VÁCLAVÍK - Položil otázku, aká je predstava o oslave 80. výročia vzniku orientačných športov.
J. POLLÁK - podal informáciu o JMS v OB 2012 - prípravy idú podľa plánu. Vyslovil prosbu o pomoc pri zabezpečení dobrovoľníkov počas
JMS, budú potrebovať cca 150 - 200 organizátorov.
Vyzdvihol, že je hotový kalendár na rok 2012. Vyslovil nesúhlas s tézou, že ak sa nenájde organizátor MSR, tak sa neuskutočnia. Poži-
adal, aby sa dalo do súvisu názvoslovie jednotlivých disciplín, aby aj slovenské termíny boli v súlade s medzinárodným označovaním.
Žiada organizátorov, aby sa robilo viacej pretekov na dlhej trati. Mediálnu prezentáciu OB považuje za veľmi slabú. Mierky máp -
nesúhlasí, aby sa pri pretekoch národného významu používala mierka 1:7 500, jej použitie je nevhodné, hlavne pri majstrovských po-
dujatiach.
J. MIŽÚR -  konštatuje dobrú spoluprácu s HUN pri tvorbe kalendárov, nedochádza k výraznejším kolíziám v termínoch (jediný problém
je kolízia dlhej trate v HUN s pretekmi CESOM). Navrhuje výmenné sústredenia medzi dorastom HUN a SVK. Oslavy navrhuje riešiť ne-



formálne na základe návratky a uhradenej čiastky. Myslí si, že v budúcnosti sa bude čoraz viac pretekov konať v oblastiach kvôli zlej fi-
nančnej situácii.
J. PETRINEC - SZOŠ je vnímaná z pohľadu hnutia ako tých 5 ľudí vo výbore, že nerobia dostatočne, čo je veľmi zlý pohľad a treba dať
priestor pre mladých na funkcionársku prácu. V hnutí je veľmi veľa komisií, ktoré nie sú ani vytvorené, pretože je nezáujem pracovať.
Treba mladých vhodne motivovať.
M. KAZÍK - reagoval, že komisie musia byť funkčné, ináč nemá zmysel ich vytvárať. Súhlasí s názorom Polláka, že podujatia MSR by sa
mali uskutočňovať v plnom rozsahu, ale keď nebude záujem o organizáciu konkrétneho podujatia, nevidí dôvod nútiť niekoho k zorgani-
zovaniu takej významnej akcie ako sú MSR. Organizátori sa boja vyššej náročnosti organizácie pri MSR ako pri iných pretekoch a pred-
pokladá, že vopred sú si vedomí toho, že súťaž nebude mať parametre hodné majstrovskej súťaže, preto sa na jej organizáciu nehlásia. To,
že je kalendár včas vysoko ocenil, je to dôsledok toho, že bol stanovený termín a po tomto termíne sa kalendár zverejnil. Média - z ich
strany je minimálny záujem, ale informácia o výsledkoch z každého podujatia národného významu sa objavuje v novinách minimálne v
denníku Šport. Keď na podujatie príde TV, tak zo strany usporiadateľa sa im treba patrične venovať a mať na to vopred pripraveného člove-
ka. Vravel aj o informovanosti na webových stránkach ku konkrétnemu podujatiu, pred podujatím fungujú, ale po skončení pretekov sa
tam nedajú nájsť výsledky ešte niekoľko dní, tam treba zverejniť link, kde sa výsledky nachádzajú. Pri mierkach máp položil otázku, čo je
lepšie mať dobrú čitateľnosť mapy pri nedodržaní noriem, alebo strikne dodržať normy i pravidlá a poskytnúť účastníkom nečitateľnú ma-
pu.
D. FORMANKO - pozastavil sa nad fungovaním OC, bolo by treba niečo robiť s jej predsedom a s celkovým sfunkčnením sekcie. Oslava
80 rokov OŠ na Slovensku by mala spočívať v jednoduchom stretnutí, na ktoré sa treba prihlásiť cez návratku. Názvoslovie disciplín pre
OB bolo riešené na seminári rozhodcov. V očiach bežných členov SZOŠ panuje zlé povedomie o zväze - širšia verejnosť sa o dianie
nezaujíma, jediné čo takýto členovia robia je, že kritizujú všetko bez akýchkoľvek znalostí reálnej situácie. Práca musí začať od klubov.
J. ŠMELÍK - treba akceptovať medzinárodnú terminológiu názvov jednotlivých disciplín.
J. PETRINEC  - čo s názvom skrátenej trate, treba zvážiť. Tiež apeloval na usporiadateľov, aby uprednostňovali organizovanie dlhých tratí
pred traťami skrátenými.
M. KAZÍK - upresnil, že názvoslovie sa ujednotilo na seminári rozhodcov, navrhuje, aby sa termín skrátená trať zrušil a vôbec vo
vykonácích predpisoch OB neobjavil, existovať budú iba preteky v šprinte, na strednej trati a na dlhej trati.
I. PATRÁŠ - jednoznačne treba, aby boli majstrovské podujatia. Vyjadril sa k mierkam máp - s mierkou 1:7 500 to bude podobné ako s
mierkou 1:15 000. Pri tratiach long treba dávať pozor na to, že väčšina pretekárov ide do lesa za zážitkom, ale keď má byť v lese tri hodiny,
tak ten zážitok nemá a potom dochádza k odchodu takýchto ľudí od tohoto športu. Treba, aby tam boli primeranú dobu, aby mali dobrý
pocit z pretekania, aby to bol pre nich pozitívny zážitok. Treba dostať do povedomia, že tento rok máme 80. rokov OŠ na Slovensku - zvere-
jňovať logo. Je sklamaný z financovania zväzu, sekretariát zväzu je nevyhnutný, jedným zo zdrojov by mohlo byť zvýšiť členské príspevky.
J. PETRINEC - terminológia pre OB je nasledovná: šprint - stredná trať - dlhá trať - ultradlhá trať - štafety.
M. LAGO - položil otázku, ako to bude s refundáciami záloh za reprezentačné akcie pretekárom, ktorý si ich vrátenie svojími výsledkami
zabezpečili. Zvyšovanie počtu účastníkov na akciách vidí aj v mailovej komunikácii, možnosti financovania vidí v grantoch na miestnej a
regionálnej úrovni. V klube uvažujú o pravidelných mapových tréningoch, idea na jednoduché preteky je taká, že budú postavené 3-4 trate
s rôznou obťažnosťou a pretekári si vyberú, ktorú absolvujú.
J. NEMEC - zareagoval na jednotlivé pripomienky - refundácie pre OC sú schválené, len sekcia nemá peniaze, určite budú vyplatené,
predpoklad prvý kvartál budúceho roku. Do budúcnosti zväz už nebude vytvárať záväzky, pretože by nemohla prísť dotácia so štátu.
Uvažuje sa o školení trénerov najnižšieho stupňa, musí byť však záujem, aby sa mohla spraviť akreditácia, kde sa musí zaplatiť správny
poplatok. Informoval, že riešiť situáciu v sekcii OC nie je možné odvolaním jeho predsedu, pretože tento bol zvolený na konferencii a
nemôže byť predsedníctvom odvolaný. Poďakoval sa národnému športovému centru, menovite J. Mižúrovi a P. Májovej za podmienky pre
orientačné športy. Poďakoval sa aj mapovej komisii, ktorá má však v pláne utlmiť svoju činnosť. Tiež povedal, že spolupráca s TV funguje,
boli aj na MS v Nórsku, následne boli v STV odvysielané šoty z tohto podujatia, priestor na iné športy v TV sa však zrušením športového
kanála zúžil na minimum.
M. LAGO - ďalšiu propagáciu OB vidí v pridružovaní sa k iným aktivitám - napr. MAKADO do seriálu Župného pohára, spolupráca s
veľkými atletickými podujatiami (ČSOB Bratislava maratón, Beh Devín Bratislava a pod.)
J. MIŽÚR - dohodol spoluprácu s behame.sk, kde sa tiež zverejňujú výsledky a kde je priamo odkaz na orientačný beh.
M. KAZÍK -  keď chceme propagovať jednoduchú formu OB pri iných veľkých športových podujatiach - musíme mať skoordinovaný
kalendár tak, aby naše akcie nekolidovali s podujatiami, na ktoré sa plánujeme zamerať.
D. POLÓNYIOVÁ -  pýtala sa, ako je to zo ziskom medaily pri štafetách, pokiaľ jeden jej člen nie je registrovaný v SZOŠ.
J. KOLLÁR - vyzval, aby sa konferencia dohodla na tom, aká bude teda vlastne vízia financovania zväzových aktivít - či reprezentácie, či
sekretariát... Bez sekretariátu sa však nepohneme ďalej.
D. FORMANKO - je to začarovaný kruh - prioritný je sekretariát, ak však dá štát málo peňazí nebude na reprezentáciu a bez reprezentá-
cie nebude mať štát záujem s nami komunikovať.
MIKLUŠ - pýtal sa, aké bude naše oficiálne stanovisko na nový model MS - toto majú pripraviť reprezentanti a komisia vrcholového
športu, ktoré bude potom oficiálnym stanoviskom prezentovaným za SR.
PATRÁŠ A.  - možnosť získať financovania je obmedzená, 2 % z dane - je tam minimálny príspevok, riešením by bolo zvýšiť členský príspe-
vok. Ďalšou možnosťou sú príjmy za reklamu - ale čo za to vieme ponúknuť, sme nezaujímavý šport pre reklamných partnerov.
FORMANKO -  problematike zvyšovania poplatkov sme sa venovali na predchádzajúcej konferencii, takže neodporúča sa tým teraz
zaoberať.
NEMEC - tiež neodporúča toto riešiť teraz.
KOLLÁR J. - tiež neodporúča toto riešiť teraz.
KAZÍK - členské poplatky v porovnaní voči iným zväzom sú nižšie, je tam aj iná štruktúra, riešilo sa to na predchádzajúcej konferencii,
takže nemá zmysel to otvárať. Vie si predstaviť zrušenie sekretariátu, je to cesta na ušetrenie časti zdrojov, ale treba súčasne vyriešiť, ako
zabezpečiť aby hnutie technicky a organizačne fungovalo ďalej.



9. Hlavné úlohy SZOŠ na roky 2012, návrh zmien rokovacieho poriadku a návrh zmien v smerniciach pre hospodárenie SZOŠ.
Predniesol ich J. Nemec. Sú totožné s úlohami definovanými na aprílovej konferencii. Kazík navrhol zrušiť bod 11 (oslavy 80 rokov OŠ na
Slovensku), návrh nebol akceptovaný.
(príloha č.1: Hlavné úlohy SZOŠ pre roky 2011-2012)
Navrhované úpravy registračného poriadku a smernice pre hospodárenie SZOŠ ozrejmil M. Kazík. Materiály s navrhovanými zmenami
boli predložené v elektronickej podobe pred konferenciou. Cieľom úpravy rokovacieho poriadku je zabezpečiť uznášaniaschopnosť kon-
ferencie aj v prípade, že sa nezíde nadpolovičný počet delegátov. 
Po návrhu A. Patráša, ktorým sa doplnil predložený návrh o vetu: "Konferencia v takomto prípade rokuje len o bodoch programu, ktoré
boli vopred písomne stanovené v programe konferencie." - bol prijatý počtom 17 za, 2 proti.
Upravený registračný poriadok s účinnosťou od 4. 12. 2011 bol prijatý jednomyseľne.
V ďalšom bol predložený návrh smernice pre hospodárenie SZOŠ so zmenami. Tento návrh s účinnosťou od 1. 1. 2012 bol jednomyseľne
schválený. Časť o poplatkoch sa následne premietne aj do registračného poriadku v bode E.

10. Diskusia II 
J. KOLLÁR - treba aby logo bolo zverejnené v každých materiáloch na národnej úrovni.
TOMAŠOVIČ - navrhol, aby si kluby pripravili nejaký krátky program na oslavy, čo však bolo jednoznačne odmietnuté.
MIŽÚR - oslava by mala mať formát neformálneho stretnutia, nenáročná na priestory, môže sa to spraviť priamo po pretekoch v Martine,
každý si uhradí svoju konzumáciu.
MIKLUŠ - spýtal sa, ako bude prebiehať vyhodnotenie SRJ v OB za r. 2012 - vyhodnotenie bude na prvých pretekoch národného význa-
mu v r. 2012 - CESOM.

12. Návrh uznesenia
Predniesol Š. Máj, uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 
(príloha č.2: Uznesenie z konferencie SZOŠ) 

13. Ukončenie konferencie.

4. 12. 2011, Bratislava Dušan Richter v.r. - zapisovateľ

Ján Mižúr v.r.,  Miroslav Lago v.r. - overovatelia  zápisnice

Príloha č. 1

Hlavné úlohy SZOŠ na roky 2011-2012

1. Zabezpečiť účasť reprezentačných výberov na vrcholných svetových podujatiach (MS, ME, AMS), podľa finančných a materiálových 
možností zväzu.

2. Systémová propagácia SZOŠ a orientačných športov voči verejnosti, ako vo vzťahu k vrcholovému, tak i masovému športu. 
Jej využitie pri hľadaní spôsobov spolupráce s možnými reklamnými partnermi SZOŠ.

3. Podpora práce a športovej činnosti s deťmi a mládežou, podpora talentovaných jednotlivcov v CTM. 
Účinná podpora vzniku žiackych krúžkov OB na klubovej úrovni. 

4. Spolupráca s významnými športovými a spoločenskými subjektami, ako SOV, SAŠŠ, SAUŠ, NŠC, KŠZ a pod.

5. Špecifická podpora mapovej tvorby s cieľom zabezpečiť kvalitu súťažných máp a postupné pokrytie územia SR školskými mapami.

6. Vytváranie podmienok pre postupný dlhodobý rozvoj členskej základne SZOŠ.

7. Rozvíjať súčastnú štruktúru súťaží vo všetkých druhoch športovej orientácie s dôrazom na oblastnú úroveň, špecifická podpora rozvoja 
regionálnych súťaží a aktivít.

8. Vytváranie finančných rezerv a zvýšenie podielu vlastných príjmov.

9. Pokúsiť sa viacej zapojiť bývalých funkcionárov a pretekárov do činnosti zväzu. 

10. Organizačne zabezpečiť na čo najlepšej úrovni juniorské MS v orientačnom behu 2012  v Košiciach.

11. Pripraviť oslavy 80 rokov orientačného športu na Slovensku. 

Príloha č.2

Uznesenie z konferencie SZOŠ konanej 4. 12. 2011 v Bratislave

1. Konferencia berie na vedomie: 
a) Ukončenia členstva klubov: - Pucov ŠK Bratilava (CBA)

- ŠK PRV Banská Bystrica (RBB)
b) Správu o činnosti SZOŠ za rok 2011
c) Správu o činnosti sekcií OB, LOB, OC za rok 2011 
d) Správu o činnosti mapovej komisie za rok 2011 
e) Správu o hospodárení zväzu za rok 2011 podľa stavu k 30. 11. 2011 
f) Správu revíznej komisie



2. Konferencia schvaľuje: 
a) ŠK HADVEO Banská Bystrica (HBB) za riadneho člena SZOŠ
b) Hlavné úlohy SZOŠ stanovené na rok 2011 aj s platnosťou na rok 2012 
c) Zmenu Rokovacieho poriadku konferencií SZOŠ v predloženom znení  s dodatkom v bode C s textom "Konferencia v takomto 

prípade rokuje len  o bodoch programu, ktoré boli vopred písomne stanovené v programe konferencie."
d) Zmeny Smernice pre hospodárenie SZOŠ v predloženom znení

3. Konferencia ukladá predsedníctvu SZOŠ: 
a) Vynaložiť maximálne úsilie na zabezpečenie finančných prostriedkov pre činnosť  zväzu
b) Riešiť súčasnú situáciu v sekcii orientačnej cyklistiky

V Bratislave, 4. 12. 2012

Štefan Máj, predseda návrhovej komisie na konferencii SZOŠ
Martin Václavík, člen návrhovej komisie na konferencii SZOŠ 

Zápis 
z rokovania komisie mládeže SZOŠ dňa 3. 12. 2011 v Bratislave

Prítomní:  
členovia komisie mládeže: Dušan Formanko - predseda, Juraj Nemec , Marian Kazík, Ján Mižúr, Jozef Pollák, Milan Petrinec, 

Juraj Prékop, Eva Králová, Michal Eliáš, Darina Polónyiová
iní: Martin Klabouch

Neprítomní (ospravedlnili sa):  Valér Franko, Patrik Čermák, František Šoltés, Jozef Wallner, Mikuláš Šabo, Juraj Petrinec, Anton Onder, 
Drahomíra Mihálová, Milan Kollár, František Papuga, Jana Slámová, Róbert Miček, Beata Vávrová

Program:   
1.  kontrola uznesení, hodnotenie činnosti jednotlivých CTM a ich ďalšie plány
2.  problematika juniorských a mládežníckych výberov SR v OB, LOB a OC
3. predbežné menovité širšie nominácie na mládežnícke majstrovské podujatia
4.  problematika CTM, tech. zabezp. CTM, členstvo v jednotlivých CTM 
5.  osobní tréneri mládežníckych športovcov
6.  finančná situácia v "mládežníckom športe"
7.  osobné skúsenosti trénerov CTM a trénerov výberov SR
8.  diskusia / rôzne

1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia komisie mládeže (26. 3. 2010):

Zasadnutie sa konalo až koncom marca 2011, všetky uznesenia s úlohami vzťahujúce sa na mládežnícky šport boli definované na decem-
brovom zasadnutí komisie vrcholového športu SZOŠ. Ostatné úlohy boli riešené elektronickou komunikáciou - definitívne zoznamy za-
radených mládežníckych športovcov do jednotlivých CTM i jednotlivých výberov SR v orientačných športoch, dotazník športovca resp.
dotazník člena CTM. Žiadne splatné uznesenia k dátumu konania sa tohto zasadnutia neboli evidované.

Hodnotenie činnosti jednotlivých CTM a ich ďalšie plány:

Vo všetkých CTM prebiehal tréningový proces v súlade s plánmi činností jednotlivých útvarov. Vo všetkých strediskách sa uskutočnili aj
testy, nie všade však v plánovanom rozsahu. 
O jednotlivých CTM informovali zodpovední tréneri - CTM Bratislava J. Mižúr, CTM B. Bystrica J. Nemec, CTM Košice J. Pollák. V niek-
torých CTM majú medzi pomocných trénerov zaradených aj trénerov, ktorí sú buď osobnými trénermi jednotlivých pretekárov alebo vedú
niektorý z čiastkových tréningových prvkov (pohybovú prípravu mládeže v telocvični, bežecký tréning, krúžok OB,…).
CTM BA - zaradení členovia môžu v priebehu roka využívať zariadenia NŠC (atletická hala Elán, sauna, posilňovňa), no najmä všetci
mohli absolvovať funkčné lekárske vyšetrenie, záťažové testy a vybraní jednotlivci aj bežecké testy s odberom laktátu.
CTM BB - sebadisciplína niektorých jednotlivcov je veľmi nízka, viazne aj komunikácia športovec - tréner. V oblasti STRED sa plánuje ad-
ministratívna zmena pôsobenia CTM, z Banskej Bystrice (EBB) prejde do Žiliny (VZA).
CTM KE - najpočetnejší útvar mládeže s najväčším počtom športovcov s výraznejším výkonnostným rastom. 

Dobré výsledky dosiahli niektorí mládežnícki športovci na MS školskej mládeže v OB 2011 v Taliansku a na ME dorastu v OB 2011 v
Českej republike. Na JMS v LOB 2011 v Nórsku zaznamenali naši športovci výrazný výsledkový pokles, na JMS v OB 2011 v Poľsku a na
JMS v OC 2011 v Taliansku bolo účinkovanie pretekárov SVK priemerné. Globálne však situácia v mládežníckych výberoch Slovenska nie
je lichotivá, hoci všetky orientačné športy prezentovali mierne zlepšenie záujmu o výkonnostný šport, nie všetci zúčastňujúci sa reprezen-
tačných akcií majú aj primeranú výkonnostnú úroveň. Najväčšie rezervy sú v bežeckej pripravenosti.

Za najväčšie pozitívum považuje tréner mládeže OB J. Pollák fakt, že v kolektíve mládežníckych športovcov panuje dobrá spoločen-
sko-športová atmosféra i rivalita. 

Výsledky sú reálny obrazom podmienok, v akých sa pripravujú dorastenecké a juniorské výbery. Výrazne chýba tréningová príprava v
terénoch príbuzných príslušným majstrovstvám, na také tréningové výjazdy však nie sú potrebné finančné zdroje. 

V r. 2011 pôsobili v jednotlivých útvaroch mládeže tieto počty športovcov:
CTM Bratislava 10 CTM B. Bystrica 10 CTM Košice 15



V r. 2012 plánujú útvary mládeže predbežne zaradiť tieto počty športovcov:
CTM Bratislava 10 CTM B. Bystrica 11 CTM Košice 14

Plány práce svojich CTM na r. 2012 nepredložil v písomnej podobe nikto. 

Uznesenie 1/2011:
Komisia mládeže schvaľuje administratívny presun CTM "STRED" z Ekonómu B. Bystrica do ŽU Žilina s účinnosťou od 1. 1. 2013. 

Uznesenie 2/2011:
Komisia mládeže ukladá J. Nemcovi, aby zabezpečil presun agendy z doterajšieho CTM BB na nové CTM.
T: 30. 9. 2012 zodp.: Nemec

Uznesenie 3/2011:
Komisia mládeže berie na vedomie vypočítaný pomer delenia príspevkov MŠ VVŠ SR na činnosť jednotlivých CTM v r. 2012, ktorý je:

CTM Bratislava 32 %
CTM B. Bystrica 25 %
CTM Košice 43 %

Uznesenie 4/2011:
Komisia mládeže ukladá zodpovedným vedúcim trénerom v jednotlivých CTM spracovať správy o činnosti za r. 2011 a plány činnosti na
r. 2012.
T: 31. 12. 2011 zodp.: Mižúr, Nemec, Pollák

2. Juniorské a dorastenecké výbery SR v r. 2011. 

V každom z orientačných športov sú špecifické podmienky pre činnosť takéhoto výberu, nie však v každom odvetví bola súčinnosť a prípra-
va týchto výberov uspokojivá.

Pollák (OB) - pripravil pre zasadnutie KVŠ plán činnosti juniorského a dorasteneckého výberu SR na r. 2012. Podarilo sa dohodnúť s
trénerkou P. Májovou trénerské zabezpečenie juniorského tímu v r. 2012, o dorastenecký výber sa postará v spolupráci s F. Papugom, no
i pri tomto výbere bude nutné ešte zabezpečiť trénerské vedenie výpravy dorastencov na MED v OB 2012 vo FRA.
Vyzdvihol výsledky dorastencov - D. Franka a M. Šmelíka, výsledky na JMS považuje za neuspokojivé, no z dôvodu najbližších JMS v OB
na Slovensku považuje účasť slovenských pretekárov v Poľsku za viac ako prospešnú.
Chce, aby už na začiatku roka bolo jasné, koľko bude finančných prostriedkov na mládež, koľko na juniorov a koľko na dospelých.

Nemec (LOB) - V podstate bola sezóna LOB vyhodnotená už na marcovom zasadnutí komisie mládeže. Situácia v tíme LOB je neli-
chotivá, príprava nedostatočná a finančne i materiálovo veľmi náročná. Stav zhoršuje najmä počasie - špeciálnu prípravu na snehu už
niekoľko rokov komplikuje katastrofálna situácia so snehom, spôsob "suplovanej" prípravy bez snehu v domácich podmienkach je
nepostačujúci.
Za trénerské vedenie dorasteneckého a juniorského výberu v LOB je zodpovedný V. Franko. V príprave na JMS a MED v LOB 2012 na
Ukrajine sú okrem stabilného D. Franka aj pretekári VBA - Andrej Cully a Matej Müller.

Kazík (OC) - Za najpozitívnejšie považuje účasť 3 juniorov (z toho dvaja  ešte v dorasteneckom veku) na JMS v OC 2011 v Taliansku a
najmä fakt, že mohli súťažiť aj v pretekoch štafiet. Výrazný výsledkový skok nastal iba  u Cullyho, stagnácia (najmä tréningová) je u
Jánošku. Potešiteľný je výkonnostný rast najmä vo fyzickej pripravenosti Müllera a Cullyho oproti minulému roku.

3. Kritériá nominácií / predbežné menovité širšie nominácie na mládežnícke majstrovské podujatia 2012.

Kritériá a plány práce jednotlivých mládežníckych výberov boli jedným z bodov programu novembrového zasadnutia KVŠ.
LOB v podstate pre nutnosť včasného zakúpenia leteniek nominácie na sezónu 2011-2012 urobil už v predstihu, o ostatných nomináciách
je v tomto čase ťažko hovoriť, konečné nominácie sa vykryštalizujú z členov jednotlivých výberov SR a zo sledovaných športovcov. 

Termíny svetových mládežníckych podujatí v r. 2012:

20. - 26. 2. 2012 - Majstrovstvá sveta juniorov v LOB 2012
- Majstrovstvá Európy dorastu v LOB 2012     - Sumy, Ukrajina

29. 6. - 1. 7. 2012 - Majstrovstvá Európy dorastu v OB 2012 - Bugeat , Francúzsko
7. - 14. 7. 2012 - Majstrovstvá sveta juniorov v OB 2012 - Košice, Slovensko 
18. - 25. 8. 2012 - Majstrovstvá sveta juniorov v OC 2012 - Veszprém, Maďarsko

Do širšieho juniorského výberu SR v lyžiarskom OB pre r. 2012 boli zaradení títo pretekári:
juniori Dávid Franko, Andrej Cully, Matej Müller

V dorasteneckom výbere SR v OB pre r. 2012 sú zaradení nasledujúci pretekári:
W -16: Andrea Papugová (TKE), Radka Lamanecová (SSN), Vanda Hošeková (VZA)
W -18: Ľudmila Sokolová (KYS), Barbora Pijáková (SPE), Martina Papugová (TKE)
M -16: Martin Šmelík (TKE), Martin Klabouch (VZA), Martin Jonáš (BBA), Matej Müller (VBA)
M -18: Samuel Kebis (SPE), Šimon Mižúr (FBA), Matej Hraboš (RBA)

Do širšieho juniorského výberu SR v OB pre r. 2012 sú zaradení títo pretekári:
juniori Dávid Franko, Tomáš Mušinský, Róbert Barcík, Juraj Sokol, Karol Hierweg
juniorky Katarína Papugová, Ivana Ďurčová, Kristína Ugrayová, Lucia Steigrová
sledovaní Andrea Štefková



Do širšieho juniorského výberu SR v OC pre r. 2012 sú zaradení títo pretekári:
juniori Tomáš Jánoška, Andrej Cully, Matej Müller 

Uznesenie 5/2011:
Komisia mládeže berie na vedomie zoznamy členov výberu dorastu v OB pre r. 2012 a juniorských výberov SR v OB, OC a LOB pre
r. 2012.

4. Problematika CTM, zaraďovanie pretekárov do CTM, tech. zabezp. CTM. 

Jednotliví vedúci tréneri v útvaroch mládeže oznámili predbežný návrh, ktorí športovci vo veku 15 - 19 rokov, resp. 14 - 20 rokov (roč.
narodenia 1997 - 1993) budú podporovanými v jednotlivých CTM. 

Zoznamy sú nasledujúce:

- CTM pri TJ Slávia Farmaceut Bratislava /Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
1. Šimon Mižúr TJ Slávia Farmaceut Bratislava 1994
2. Martin Jonáš Kobra Bratislava 1996
3. Adela Cori Kobra Bratislava 1995
4. Tomáš Jánoška TJ Rapid Bratislava 1993
5. Tereza Schenková TJ Rapid Bratislava 1997
6. Matej Hraboš TJ Rapid Bratislava 1995
7. Barbora Pijáková Klub OB Sokol Pezinok 1994
8. Samuel Kebis Klub OB Sokol Pezinok 1994
9. Andrej Čully ŠK VAZKA Bratislava 1995

10. Matej Müller ŠK VAZKA Bratislava 1996
tréneri: Ján Mižúr - vedúci tréner, Marian Kazík - tréner CTM
pomocní tréneri: Beata Vávrová, Eva Králová, Michal Eliáš

- CTM pri TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica /Tajovského 10, 949 01 Banská Bystrica
1. Lucia Steigrová Ekonóm B. Bystrica 1993
2. Gabriela Steigrová Ekonóm B. Bystrica 1995
3. Dajana Snopková Ekonóm B. Bystrica 1995
4. Jakub Kajúch Ekonóm B. Bystrica 1996
5. Teodor Takáč Ekonóm B. Bystrica 1996
6. Erik Snopko Ekonóm B. Bystrica 1996
7. Adam Král ŽU Žilina 1996
8. Vanda Hošeková ŽU Žilina 1996
9. Martin Klabouch ŽU Žilina 1996

10. Katarína Košutová ŽU Žilina 1997
11. Andrea Štefková Klub OB Martin 1993
tréneri: Juraj Nemec - vedúci tréner, Patrik Čermák - tréner CTM 
pomocní tréneri: Drahomíra Mihálová, Juraj Prékop, Darina Polónyiová

- CTM pri KOB Akademik TU Košice /Watsonova 4, 040 01 Košice
1. Tomáš Mušinský Akademik TU Košice 1993
2. Veronika Koľveková Akademik TU Košice 1993
3. Martina Papugová Akademik TU Košice 1995
4. Martin Šmelík Akademik TU Košice 1996
5. Dávid Karabáš Akademik TU Košice 1996
6. Daniel Kertés Akademik TU Košice 1996
7. Andrea Papugová Akademik TU Košice 1997
8. Jozef Janovec Akademik TU Košice 1997
9. Dávid Franko Klub OB Sokol Kysak 1993

10. Ľudmila Sokolová Klub OB Sokol Kysak 1994
11. Daniel Kollár Klub OB Sokol Kysak 1994
12. Dominika Franková Klub OB Sokol Kysak 1995
13. Miroslav Tauber TJ Čingov Spišská Nová Ves 1993
14. Radka Lamenecová TJ Čingov Spišská Nová Ves 1996
tréneri: Jozef Pollák - vedúci tréner

František Papuga, Anton Onder, Valér Franko, Milan Kollár, František Šoltés, Róbert Miček, Jana Šmelíková

Uznesenie 6/2011:
Komisia mládeže schvaľuje predbežné zoznamy členov jednotlivých CTM pre r. 2012.
Komisia mládeže potvrdzuje podmienku, že mládežnícki športovci - členovia CTM, musia mať osobného trénera, inak budú z CTM
vyradení. Tento údaj o osobnom trénerovi bude obsahovať aj zoznam členov CTM, ktorý bude súčasťou plánu činnosti príslušného CTM
na r. 2012.
T: 31. 12. 2011 zodp.: Mižúr, Nemec, Pollák



5. Osobní tréneri mládežníckych športovcov.

Potreba spolupráce športovcov s ich osobnými trénermi bola opäť predmetom diskusie. Vedúci tréneri v CTM a zodpovední tréneri
mládežníckych i juniorských výberov musia byť rešpektovaní osobnými trénermi mládežníckych športovcov a musia byť nápomocní
pri konzultácii tréningového zamerania ich zverencov. 
Je nutné, aby komunikácia trénerov výberov SR so športovcami bola zasielaná na vedomie aj osobnému trénerovi a vedúcemu trénerovi
CTM.

Uznesenie 7/2011:
Komisia mládeže schvaľuje ukladá gen. sekretárovi zaslať na aktualizáciu dotazníky všetkým členom širších výberov SR v kategóriách dorastu,
juniorov i členom CTM v r. 2012. 
T: 31. 1. 2012 zodp.: Kazík

Uznesenie 8/2011:
Komisia mládeže žiada posielať informácie trénerov výberov SR v kópii vedúcim trénerom príslušných CTM.

6. Finančná situácia v "mládežníckom športe".

Podpora mládeže v SZOŠ je jednou z priorít hnutia. J. Mižúr vysvetlil, ako sa časovo odvíja proces finančného účelového zabezpečenia
činnosti talentovanej mládeže v SZOŠ z prostriedkov MŠ VVŠ SR. To, že v systéme podpory talentovanej mládeže orientačné športy stále
sú, je z pohľadu podpory iných športových odvetví mimoriadna vec. Podpora tvorí výraznú položku z celkových štátnych prostriedkov
poskytovaných SZOŠ, no nie je ich možné použiť na úhradu účasti na vrcholových podujatiach (MED, JMS,...). Je ich možné použiť na
zabezpečenie športovej prípravy talentovanej mládeže v útvaroch talentovanej mládeže, na tréningový proces, sústredenia, výcvikové
tábory, prípravné súťaže a aj iné medzinárodné podujatia konané v SR i v zahraničí, pitný režim a doplnky výživy, zdravotné zabezpeče-
nie, funkčné a lekárske vyšetrenia, diagnostiku, regeneráciu a rehabilitáciu, športové vybavenie (neinvestičného charakteru).
Prostriedky na mládež sú určené pre všetky druhy športovej orientácie v SZOŠ.

7. Osobné skúsenosti trénerov CTM a trénerov výberov SR - niekoľko postrehov z tréningovej činnosti pretekárov, zo správania pretekárov 
počas súťaží, z prípravy žiakov v kluboch, odznelo aj v krátkej diskusii.

Hovorilo sa o význame sledovania zdravia mládežníckych výkonnostných športovcov, o zabezpečení  funkčného vyšetrenia u športového
lekára - je to dôležité pre športovca, trénera i rodičov. Minimálne aspoň v 2-ročnom intervale, aby bolo možné porovnávať rast resp. stag-
náciu funkčných parametrov a odhalili sa skryté zdravotné disfunkcie i zásadné zmeny vo vývoji rastúceho dospievajúceho organizmu.
Predchádzať trvalým následkom z poškodenia organizmu nevhodným (neprimeraným) športovaním je tiež jedna z úloh osobného trénera. 
Ďalšou témou bol spôsob delenia finančnej podpory v jednotlivých CTM. V CTM BA a BB preferujú rozdelenie podľa výkonnostnej úrovne
športovcov, v CTM KE je zaužívané rozdelenie na kluby, ktorých športovci sú členmi CTM. Je to v kompetencii každého CTM, aký spôsob
preferujú.

8. Diskusia / rôzne - 

V diskusii odznelo najmä, aké náročné je zabezpečiť účasť väčšej výpravy na podujatí najmä cestovanie v prípade, že nie každý vedúci je aj
zručný vodič (majiteľ vozidla) a naopak, nie každý vodič vie dostatočne zodpovedne vystupovať v úlohe zodpovedného vedúceho akcie.
Náročné cestovanie majú z dôvodu potrebného materiálového vybavenia lyžiarski orientační bežci (lyžiarska výstroj) a orientační cyklisti (bi-
cykle).
Zodpovedný tréner príslušného výberu SR musí mať komplexnú predstavu o zabezpečení účasti Slovenska na vrcholovej súťaži dostatočne
včas premyslenú, s čím súvisí najmä:

- sledovať informácie, termíny prihlášok a platieb zverejňované v bulletinoch, 
- včas stanoviť potrebnú výšku zálohy na konkrétne podujatie,
- vybrať miesto ubytovania i spôsob dopravy na podujatie,
- zabezpečiť distribúciu informácií k akcii tak, aby sa predišlo nedorozumeniam a na riešenie prípadných 

nepredpokladaných problémov bola ešte časová rezerva,
- navrhnúť spôsob prevzatia a vrátenia reprezentačných a pretekárskych odevov tak, aby všetci účastníci výjazdu mali 

jednotnú vybavenosť,
- včas vyúčtovať príslušnú akciu a odovzdať agendu súvisiacu s konkrétnou účasťou  výpravy SVK na príslušnom podujatí.

Zapísal: Marian Kazík


