
Správa sekcie presnej orientácie za rok 2018 

Sekcia pracovala v nezmenenom trojčlennom zložení: Ján Furucz – predseda sekcie, Dušan 

Furucz a Marián Mikluš – členovia sekcie. 

1. Organizácia Majstrovstiev Európy 

Hlavnou úlohou našej sekcie bolo zorganizovanie Majstrovstiev Európy v presnej orientácii. 

Na základe informácií od národných tímov, pretekárov a predstaviteľov IOF naše majstrovstvá boli 

hodnotené ako jedny najlepších čo sa v histórii uskutočnili, pričom nám bolo doporučené aby sme 

začali premýšľať aj nad organizáciou Majstrovstiev sveta. Týmto by som sa chcel poďakovať všetkým 

tým, ktorí sa na organizácii podieľali a prispeli tak k uskutočneniu dobrého diela. 

2. Domáce súťaže 

Prioritnou akciou v tomto roku bolo úspešné zorganizovanie Majstrovstiev Európy, a preto sa 

žiadne domáce súťaže neuskutočnili na domácej pôde. 2 kolá Slovenského pohára (SP) sa uskutočnili 

na jar v Slovinsku. Zostávajúce 4 kolá SP sa uskutočnili v Českej republike, tak ako aj MSR v oboch 

disciplínach PreO a TempO. 

3. Reprezentácia 

V sezóne 2018 sa reprezentácia zúčastnila na obidvoch vrcholných podujatiach. ME sa konali 

na Slovensku a MS sa uskutočnili v Lotyšsku. 

a. Majstrovstvá Európy 

 Skúsení reprezentanti tentokrát nepretekali, nakoľko zabezpečovali organizáciu poduajtia. 

Šancu dostalo mnoho mladých pretekárov (z pohľadu skúseností s presnou orientáciou). 

S vystúpením našich reprezentantov na ME sme veľmi spokojní. Určite nesklamali, skôr 

naopak. Viem, že niektorí mysleli na medaile, ale v tejto konkurencii (ME sú obsadené kvalitnejšie 

ako MS) 5. miesto v štafetách a najlepšie 12. miesto v jednotlivcoch sú skvelé výsledky. Jasným 

lídrom bol Pavol Bukovác. Predošlé skúsenosti uplatnili sestry Miklušové a Šimon Mižúr najmä v 

disciplíne TempO. Som rád, že nám na Slovensku vyrastá mladá generácia, ktorá je prísľubom do 

budúcnosti, ale je potrebné nepoľaviť v tréningovom procese a snažiť sa získať čo najviac 

pretekových skúseností, čo je alfa a omega úspechu v presnej orientácii. 

b. Majstrovstvá sveta 

 Na štarte sa zo slovenskej reprezentácie postavilo to najlepšie z najlepšieho čo máme. 

 Výsledkom bolo dosiahnutie obrovského úspechu, keď sme získali zlatú a striebornú medailu 

prostredníctvom individuálneho úspechu Ján Furucza. Nemenej kvalitným umiestnením bolo 8. 

miesto Dušana Furucza. A ako jedna z mála krajín sme mali plnú účasť vo finálovej disciplíne TempO.  

Veľké očakávania sme mali v našej najúspešnejšej disciplíne, ktorou sú štafety. Na 

predchádzajúcich majstrovských podujatiach bolo naším najhorším umiestnením 4. miesto, tak sme 

právom očakávali čo najlepšie umiestnenie. Výsledkom bolo 16. miesto, čo je obrovským sklamaním 

pre náš tím. Ťažko hľadať príčiny, javí sa to ako kolektívne zlyhanie všetkých členov tímu. 

V každom prípade tento jednotlivý tímový neúspech nemá vplyv na hodnotenie našej účasti 

na MS. Naša reprezentácia výrazne prekvapila a stala sa jednou z najúspešnejších krajín týchto MS. 



Pozitívnou správou je možnosť postaviť jedného ďalšieho reprezentanta do disciplíny PreO, nakoľko 

majster sveta má účasť istú nad povolené kvôty. 

c. WRE 

Od začiatku roku 2018 začal fungovať v presnej orientácii svetový ranking. Ku koncu roka 

2018 je Ján Furucz na 3. mieste, Pavol Bukovac je 25. a Dušan Furucz 33. 

4. Účasť na európskych pretekoch 

Vďaka podpore od štátu členovia TOP tímu absolvovali kompletný Európsky pohár a tiež 

množstvo tréningových a pretekových kempov v rámci celej Európy. Naša kvalitná príprava sa 

potvrdila aj v tejto oblasti, keď v celkovom poradí Európskeho pohára Ján Furucz obsadil 1. miesto, 

Dušan Furucz bol šiesty. V CRO-HUN-ITA-SLO pohári sme obsadili celkové 1. miesto. 

5. Domáci rozvoj 

Ako po minulé roky, z pohľadu PARA pretekárov stagnujeme, nedarí sa nám nadviazať lepšie 

kontakty v tomto smere. Pripravili sme prezentáciu v národnom rehabilitačnom centre, ale tá sa 

nestretla s veľkým záujmov. Prostredníctvom nášho zástupcu v olympijskom hnutí Jánom Mižúrom 

plánujeme nadviazať užšie vzťahy s paralympijským hnutím. 

Na budúci rok plánujeme zorganizovať majstrovské súťaže na našom území, keď sme rozbehli 

spoluprácu s klubom HBB, ktorý organizuje začiatkom októbra MSR na klasickej trati v Lučenci. Pevne 

veríme, že by sme mohli prilákať viac záujemcov aj z radov orientačných bežcov, keďže sa naše 

podujatia uskutočnia v rovnakom termíne a na rovnakom mieste. 

6. Plány na rok 2019 a 2020 

Zabezpečiť organizovanie majstrovských súťažiach v domácom prostredí 

Pokračovať v osvedčenom modely Slovenského pohára, keď sa časť súťaží uskutočnila v blízkom 

zahraničí 

Rozvinúť spoluprácu so zdravotne znevýhodnenými športovcami 

V reprezentácii plánujeme dať väčší priestor na sebarealizáciu mladým nádejným pretekárom, 

samozrejme za predpokladu ich záujmu. V reprezentácii nástava obmena na mieste reprezentačného 

trénera, keď za nového trénera navrhujeme Jána Furucza. Týmto by som sa chcel poďakovať za 

predchádzajúcu prácu Dušanovi Furuczovi. Z pohľadu reprezentácie máme pripravený plán na 

najbližšie dva roky. Radi by sme potvrdili naše výsledky aj budúcich rokoch, aj keď vieme, že to 

nebude vôbec jednoduché. 

 

 

J á n F u r u c z 

predseda Sekcie presnej orientácie 


