AKČNÉ PLÁNY k Stratégii rozvoja Slovenského zväzu orientačných športov

Stav: 23.6.2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozvoj členskej základne SZOŠ, Radoslav Jonáš
Oblasť marketingu a médií, Igor Patráš
Orientačný beh na školách, Martin Václavík
Rozvoj v oblasti presnej orientácii, Ján Furucz
Reprezentácia, Jozef Wallner
Rozvoj funkcionárskej základne, Martin Václavík, Dušan Furucz

1. Akčný plán k rozvoju členskej základne OB
Ciele zo Stratégie OB:
a) v roku 2025 bude v kluboch OŠ registrovaných 1000 športovcov (cca 32 nových
členov ročne)
b) v roku 2025 bude na Slovensku pôsobiť 30 klubov zameraných na orientačné športy
(čo je nárast o cca 1,3 klubu ročne)

Jadrom Akčného plánu je oslovenie vybraných inštitúcií a organizácií s ponukou venovať sa
orientačnému behu, identifikácia a selekcia subjektov, ktoré prejavia záujem a príprava
vybraných klubov na prácu s novými záujemcami, práca s vybranými subjektami s cieľom
rozšírenia existujúcich a/alebo vzniku a rozvoja nových klubov OB v SR.
Štruktúra akčného plánu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

vytvorenie riadiaceho tímu
vytvorenie akčných pracovných skupín (3) alt. dohodnúť patronátne kluby
vytvorenie long listu adresátov
vytvorenie sprievodného listu a marketingovej ponuky
vytvorenie súboru nástrojov na rozvoj nových klubov OB (hardware, software,
školenia)
rozoslanie ponuky na užšiu testovaciu skupinu
spracovanie odpovedí, identifikácia chýba a slabých miest, upravenie taktiky pre ďalší
postup
rozvoj existujúcich alebo založenie nových klubov na základe odpovedí vo forme
dohody ich akčného plánu (účasť na pretekoch, organizácia tréningov) + zabezpečenie
ich potrieb (vytvorenie mapy, organizácia školenia, nákup HW a SW),
postup do ďalších krajov na základe upravenej taktiky

1. vytvorenie riadiaceho tímu (RT),
Z: R. Jonáš, T: 1/2020, splnené
•
•
•

Západ; R. Jonáš
Stred: I. Patráš
Východ: J. Pollák

2. vytvorenie akčných pracovných skupín alternatívne dohodnúť patronátne kluby
na prácu so záujemcami v členení
Z: RT, T: 8/2020
•
•
•

západ:
stred:
východ:

3. vytvorenie long listu adresátov vo vybranom 1 alebo 2 regiónoch, poštové adresy
+ emailové adresy
Z: RT + M. Václavík, T: 9/2020
napríklad:
• školy
• školské úrady
• vybrané obecné úrady - odbory školstva a odbory športu
• okresné úrady - odbory športu
• centrá voľného času
• športové kluby
• obecné úrady (??)
• turistické organizácie (??)
• materské centrá (??)
• armáda (??)
4. vytvorenie sprievodného listu a marketingovej ponuky
Z: RT + Marketingová komisia, T: 9/2020
Vytvorenie sprievodného listu podľa typu cieľovej inštitúcie
Vytvorenie marketingovej ponuky = dokumentu na rozoslanie cieľovému okruhu
inštitúcií/organizácií; štruktúra marketingovej ponuky, rozsah max 2x A5
•
•
•
•
•
•

čo je OB a čo OB ponúka
kde sa dá robiť a akou formou
predstavenie SZOŠ a klubov OB
úspechy v OB
čo je treba ku OB
ponuka od SZOŠ + kontaktné osoby + link na webstránku rozvoja OB

5. vytvorenie súboru nástrojov na rozvoj nových klubov OB (materiálne vybavenie,
mapa, školenia)
Sústredenie existujúcich materiálov o OB v jednoduchej forme (Z: RT, 11/2020)
vytvorenie tréningovej mapy (Z: MK SZOŠ + M. Tomašovič a jeho skupina, T:
podľa potreby)
• usporiadanie školenia pre začínajúce kluby a začiatočníkov (Z: ??, T: podľa
potreby)
◦ základy OB
◦ základy orientácie v teréne podľa mapy a buzoly
◦ mapová norma ISOM/ISSOM
◦ základy stavby tratí a oboznámenie sa s prácou s Purple pen na stavbu tratí
◦ opisy kontrol
◦ základy práce s SI školskou sadou
◦ fund raising
◦ organizácia veľmi jednoduchých ale dobre pripravených pretekov
•
•

•
•

pomoc pri nákupe hardvéru (SI školská sada) + tréningové lampióny 20 ks (Z: RT,
T: podľa potreby)
príprava webstránky kde budú sústredené potrebné info uvedené vyššie (Z: RT + J.
Nemec ml., T: 9/2020)

6. rozoslanie ponuky na užšiu testovaciu skupinu
Z: GS SZOŠ, T: 10/2020
•
•
•

vybraný kraj/okresy
vybrané typy organizácií
cca 100-200 adresátov

7. spracovanie odpovedí, identifikácia chýba a slabých miest, upravenie taktiky pre
ďalší postup
Z: RT, T: 11-12/2020
8. výber 3 najsľubnejších subjektov a ich rozvoj
Z: patronátne kluby v oblasti západ, stred, východ, T: od r. 2021
•
•

dohoda o ich akčnom pláne ďalšej činnosti (účasť na pretekoch, organizácia
tréningov)
zabezpečenie ich potrieb (vytvorenie mapy, organizácia školenia, nákup HW a
SW)

9. postup do ďalších krajov na základe upravenej taktiky
Z: RT+ GS SZOŠ, od 2021

Rozpočet na prvú testovaciu kampaň
Poštovné prvá testovacia kampaň 100 EUR
Cestovné na osobné stretnutia 200 EUR
Vytvorenie tréningovej mapy 0,5 km2 250 EUR x 3 = 750 EUR
Spolufinancovanie materiálového vybavenia 500 EUR x 3 = 1500 EUR
Spolu 2550 EUR

2. Akčný plán pre oblasť marketingu a médií
Ciele zo Stratégie OB:
a) Kontakt s médiami bude potrebné posunúť do profesionálnejšej formy.
b) Do r. 2025 každoročne získať v priemere aspoň 60 000 Eur ako externé financie mimo
financií zo štátneho rozpočtu
a) Kontakt s médiami bude potrebné posunúť do profesionálnejšej formy.
1. Vytvoriť zoznam médií a kontaktných osôb, ktorým sa bude zasielať v rámci
direkt mailu pravidelné informácie a tlačové správy
Z: I. Patráš T: 31.8.2020
Budget: 0 EUR
2. Vypracovať vzorovú tlačovú správu a po každom SRJ a MSR vydať tlačovú
správu a zaslať médiám na prevzatie
Vzorová správa: I. Patráš, 31.8.2020
Vydávanie a zasielanie TS: GS SZOŠ, T: do 1 dňa po uskutočnení SRJ a MSR
Budget: 0 EUR
3. Pravidelne vytvoriť a zverejniť newsletter, ktorý zhrnie čo sa udialo, pre
potreby členov, podporovateľov, média, Podklady poskytnú kluby
a sekretariát SZOŠ
Z: I. Patráš T: štvrťročne počnúc 1.1.2021
Budget: 0 EUR
4. Získať podporu RTVS ako mediálneho partnera SZOS: v RTVS zverejniť
minimálne 10 o orientačných športoch počas roka
Z: I. Patráš, spolupráca: P SZOŠ, GS SZOŠ, Marketingová komisia T:
pravidelne počnúc 1.1.2021
Budget: 0 EUR
5. Na týchto minimálne týchto športových weboch
• Behame.sk
• Beh.sk
• Runportal.sk
• Hiking.sk
• Kst.sk
zverejniť v r. 2020 5 príspevkov o orientačných športoch a v nasledujúcich
rokoch 10 príspevkov o orientačných športoch ročne
Z: I. Patráš + Marketingová komisia T: pravidelne každý rok
Budget: 0 EUR

b) Do r. 2025 každoročne získať v priemere aspoň 60 000 Eur ako externé financie mimo
financií zo štátneho rozpočtu

1. Vytvoriť prezentáciu OB, ktorá bude slúžiť ako podklad pre jednanie
akéhokoľvek člena SZOŠ pri prvom kontakte s potencionálnym
reklamným partnerom
Z: I. Patráš + Marketingová komisia T: 15.12.2020
Budget: 0 EUR
2. Rozdeliť činnosti SZOŠ na marketingové celky, ku každému spracovať
prezentáciu a marketingovo ich oceniť:
• Reprezentácia (dorast, juniori, dospeli)
• Rebríčkové a majstrovské súťaže (oblastné, celoštátne)
• Online prezentácia (Facebook, www)
• WOD
• Ostatné (kempy, rôzne iné podujatia)
Z: I. Patráš +marketingová komisia T: 15.12.2020
Budget: 0 EUR
3. Získať min. troch reklamných partnerov, ktorí venujú finančnú alebo
materiálovú podporu na vyššie uvedené celky
Z: I. Patráš + P SZOŠ T: 30.6.2021
Budget: 0 EUR
4. Vypracovať a schváliť mechanizmus motivácie pre získavanie externých
zdrojov pre SZOŠ
Z: R. Jonáš + P SZOŠ T: 15.12.2020
Budget: 0 EUR
5. Ročne získať min 60 000 EUR zo zdrojov mimo ŠR (2%, EU fondy,
nadácie, fondy, sponzorské peniaze, príspevky)
Z: otvorená úloha pre všetkých členov SZOŠ T: ročne
Budget: 0 EUR

3. Akčný plán pre orientačný beh na školách
a) Orientačný beh bude každoročne v kategórii športov „A“ v rámci školských športových
súťaží
1. V každom kraji budeme mať koordinátora, intenzívne osobne komunikujúceho
s odborom školstva príslušného okresného úradu (tam s osobou, zodpovednou za
školské športové súťaže).
Z: M. Václavík

T: 15.7.2020

Do termínu 15.7.2020 zabezpečia mená koordinátorov oddiely, ktoré sa k tomuto prihlásia na
konferencii SZOŠ dňa 27.6.2020.
Kraj
Bratislava
Trnava
Nitra
Trenčín
Banská Bystrica
Žilina
Košice
Prešov

Krajský
koordinátor
Eva Králová

Zodpovedný z okresného úradu,
odbor školstva

Július Porubský

Martin Václavík
Jana Slámová
Peter Sláma

Mgr. Eva Petráková

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu slovenskej republiky má zriadenú Celoslovenskú komisiu
školských športových súťaží, ktorá dáva ministerke/ministrovi odporúčania na zaradenie, resp.
vyradenie konkrétneho športu zo skupiny A. Členmi tejto komisie (okrem iných) sú práve spomínané
osoby z okresných úradov v sídlach krajov. Koordinátori budú zároveň členmi komisie mládeže SZOŠ.

Budget:
b) Každý kraj bude v roku 2025 materiálne zabezpečený tak, aby usporiadanie krajských kôl
mohlo prebehnúť v jeden a ten istý deň súčasne vo všetkých krajoch.
2. Krajské kolá sa počnúc rokom 2023 budú uskutočňovať v každom kraji, zúčastnia sa
aspoň 3 okresy v každom kraji, z každého okresu aspoň jedno družstvo v každej
kategórii (žiaci ZŠ, žiačky ZŠ, študenti SŠ, študentky SŠ).
Z: Krajskí koordinátori
Budget:

T:

c) Každý kraj bude v roku 2025 personálne zabezpečený tak, aby pri usporiadaní krajských
kôl aktívne pracovali ľudia z organizujúceho CVČ a učitelia zo zúčastnených škôl.
Zabezpečia krajskí koordinátori.
3. Každoročne počnúc rokom 2023 z účastníkov krajských kôl (nečlenov SZOŠ)
pribudne do členskej základne SZOŠ 64 nových členov. (Máme 8 krajov a 4 vekové

kategórie, ide o 2 členov na kategóriu a kraj.)
Z: M. Václavík
Budget:

T:

d) V každom kraji bude v roku 2025 aspoň jedna škola, kde budú prvky OB súčasťou
vzdelávania, budú využívané pri dňoch detí, KOČAP (Kurz ochrany človeka a prírody ,
predtým branné cvičenie), športových hrách pedagógov.
Tieto aktivity budú uskutočňovať pedagógovia (nie členovia SZOŠ osobne), pričom takýmito
pedagógmi môžu byť aj čerství telocvikári: viď kapitola „Rozvoj funkcionárskej
základne“ v rámci stratégie SZOŠ.

4. krajskí koordinátori sa oboznámia s materiálmi na stránke SZOŠ (časť „OB na
školách“) a s učebným textom, pripraveným na kreditné vzdelávanie učiteľov.
Z: M. Václavík
Budget:

T: 07-08/2020

5. komunikácia so školami v koordinácii a vo väzbe na postupy, definované akčným
plánom v kapitole „Rozvoj členskej základne“ v rámci stratégie SZOŠ.
Z: M. Václavík
Budget:

T: trvalo od 09/2020

4. Akčný plán pre Rozvoj v oblasti presnej orientácii
Ciele zo stratégie SZOŠ:

a) rozšíriť počet aktívnych pretekárov v počte 3-5 ročne a aktívnych klubov v počte 1
ročne
b) usporiadať každý rok MSR v Presnej orientácii na Slovensku
c) usporiadať každý rok aspoň 1 podujatie v Para orientácii
d) dosiahnuť každý rok nasledovné výsledky na MS alebo ME: jednotlivci do 15. miesta
a štafeta do 10. miesta
e) dosiahnuť každý rok umiestnenie jednotlivca do 30. poradia v rámci súťaží WRE
a) rozšíriť počet aktívnych pretekárov v počte 3-5 ročne a aktívnych klubov v počte 1 ročne
Pre naplnenie cieľa predpokladáme dva zdroje. Jedným sú existujúci pretekári a kluby zamerané na
ostatné disciplíny ako je presná orientácia. Veľký potenciál vidíme medzi zdravotne znevýhodnenými
pretekármi, ktorí sú organizovaní pod najvyšším orgánom Paralympijským výborom.
Úloha 1: Robiť informačnú kampaň medzi existujúcimi pretekármi a klubmi v rámci
celoslovenských podujatí.
Z: sekcia PO

T: každý rok do 31.12. Predpokladané náklady: 0 €

Úloha 2: Kontaktovať sa na paralympijský výbor a prezentovať našu disciplínu.
Z: Furucz

T:12/2020

Predpokladané náklady: 0 €

V plnení. Kontakt bol naviazaný, čaká sa na pozvanie od športovej komisie Paralympijského výboru.
Aktivita bola dočasne pozastavená kvôli koronavírusu.

b) usporiadať každý rok MSR v Presnej orientácii na Slovensku
Aktuálne sa presnej orientácii najintenzívnejšie venujú dva kluby FBA a RBA. Chceli by sme
pokračovať v nastúpenom trende, keď sa nám osvedčilo usporiadať majstrovské podujatie
v kooperácii s podujatím v orientačnom behu.
Úloha 3: Pravidelná organizácia MSR
Z: sekcia PO v spolupráci s klubami FBA a RBA T: každoročne Predpokladané náklady: 300 €
Pre rok 2020 úlohu napĺňa klub FBA. MSR boli pôvodne plánované v rámci podujatia MSR v KO
šprinte, ktoré ale bolo zrušené pre koronavírus. MSR sa presúva na WRE podujatie v novembri tohto
roku, čo síce úplne nenapĺňa predstavu o spájaní sa s podujatiami v OB, ale dôležité je, že podujatie
sa uskutoční.

c) usporiadať každý rok aspoň 1 podujatie v Para orientácii
Pravidelné organizovanie aspoň jedných Para pretekov je cieľ c., ktorý chceme naplniť organizáciou
popri niektorých šprintových pretekoch, či už na lokálnej alebo celoslovenskej úrovni.
Úloha 4: Zorganizovať PARA preteky 1x do konca roku 2021 a potom pravidelne aspoň raz za rok
Z: sekcia PO

T: do 31.12.2021

Predpokladané náklady: 200 €

d) dosiahnuť každý rok nasledovné výsledky na MS alebo ME: jednotlivci do 15. miesta
a štafeta do 10. miesta
e) dosiahnuť každý rok umiestnenie jednotlivca do 30. poradia v rámci súťaží WRE
Napĺňanie reprezentačných cieľov predpokladá aktívnu reprezentáciu v rozsahu cca 3-6(8)
pretekárov, ktorí sa cielene pripravujú na vrcholné podujatia. Základnými prostriedkami sú
pravidelné účasti na lokálnych a zahraničných pretekoch a tiež pravidelné organizovanie tréningových
sústredení. Pre úspech či už na ME alebo MS alebo tiež WRE je potrebné pravidelné získavanie
skúsenosti so zahraničných pretekov najvyššej kvality ako je Európsky pohár alebo preteky WRE.
Úloha 5 budovanie reprezentačného tímu a organizovanie tréningových sústredení
Z: reprezentácia

T: každý rok do 31.12. Predpokladané náklady: 1000 €

V plnení. Reprezentácia bola vybudovaná okolo jadra pretekárov z klubov FBA a RBA. Od začiatku
roka prebiehala tréningová príprava. Priebeh bol narušený najprv presunutím ME z roku 2020 na
2021. Nedávno bolo zrušené vrcholné podujatie MS. Príprava sa postupne presmerováva na budúci
rok, pripravujú sa nové nominačné kritéria a tréningové sústredenia. Zvyšovanie kvality
reprezentačného tímu plánujeme realizovať aj spoločnými sústredeniami s českou reprezentáciou na
konci tohto roku a začiatkom budúceho roku.
Úloha 6 Zúčastniť sa na pretekoch európskeho pohára a pretekov WRE
Z: reprezentácia

T: každý rok do 31.12. Predpokladané náklady: 10000 €

Úloha 7 Zúčastniť sa na Majstrovstvách Európy
Z: reprezentácia
5000 €

T: každý párny (výnimkou je rok 2021) rok

Predpokladané náklady:

Úloha 8 Zúčastniť sa na Majstrovstvách sveta
Z: reprezentácia

T: každý rok

Predpokladané náklady: 5000 €

5. Akčný plán pre Reprezentáciu
Ciele zo Stratégie SZOŠ:

a) V r. 2021 dosiahnuť 1 x umiestnenie do 35. miesta v jednotlivcoch a 1 x umiestnenie do
18. miesta v štafetách na MS lesných (kat. W alebo M)
b) V r. 2022 dosiahnuť 1 x umiestnenie vo finále šprintu, 1 x postup z kvalifikácie knock-out
šprintu v jednotlivcoch a 1 x umiestnenie do 18. miesta v šprintových štafetách na MS
v šprintových disciplínach
c) Do r. 2025 posunúť SR v celkovom hodnotení krajín v OB z 27. miesta na 19.-22. miesto
v klasifikácii krajín
d) Do r. 2025 dosiahnuť v individuálnej „lesnej alebo šprintovej“ disciplíne v OB
umiestnenie: v „lesných MS“ 1x do 30. miesta, v „šprintových MS“ 1x do 40. miesta
e) Do r. 2025 dosiahnuť v „lesných alebo šprintových“ štafetách v OB umiestnenie 1x do 18.
miesta
f) Do r. 2025 dosiahnuť aspoň 2 umiestnenia v prvej stovke ku koncu aktuálneho roka
v oboch častiach Svetového rebríčka/WRE (stredná/dlhá trať, šprint, k dátumu 30. 11.)

Personálne zabezpečenie procesu reprezentácie

1. Navrhnúť PZSOŠ na vymenovanie reprezentačného trénera + asistenta
reprezentačného družstva dospelých, juniorov a dorastu.
Z: J. Wallner, T: 31. 8. každého roka
2. Vymenovať a finančne podporiť činnosť reprezentačných trénerov a ich asistentov
reprezentačného družstva dospelých, juniorov a dorastu
Z: P-SZOŠ, T: 15.9. každého roka
Rozpočet: 1500€/rok

Lekárska starostlivosť
Zabezpečiť pravidelnú lekársku starostlivosť, minimálne evidenciou na odd. telovýchovného lekárstva,
prípadne v spolupráci s NŠC alebo u zmluvného partnera NŠC, konkrétne:

3. Každý člen reprezentačného výberu (dospelí, juniori, dorastenci) absolvuje 1x
ročne lekárske prehliadky u telovýchovného lekára-špecialistu
Z: tréner príslušnej reprezentácie
T: 1x ročne, presný termín určí tréner príslušnej reprezentácie
4. Každý člen reprezentačného výberu (dospelí, juniori, dorastenci) absolvuje 1x

ročne funkčné testy
Z: tréner príslušnej reprezentácie
T: 1x ročne, presný termín určí tréner príslušnej reprezentácie
Rozpočet: 1500€

Fyzická a mapová príprava
Neznižovať kvalitatívne parametre nominačných kritérií pod zámienkou účasti na vrcholnom podujatí
(za každú “cenu” zúčastniť sa), ale s minimálnou podmienkou konkurencieschopnosti (aspoň do
lepšej/hornej polovice výsledkovej listiny), uplatňovať základné testovanie fyzickej pripravenosti,
ktorá tvorí základnú bázu porovnania resp. stavu trénovanosti (v OB nie je priama úmera medzi
fyzickou pripravenosťou a možným výsledkom, avšak v súčasnosti významnú časť celkového výkonu
pretekára tvorí fyzická pripravenosť v kombinácii so zvládnutím orientačnej techniky vo vysokom
tempe v rozličných terénnych profiloch a podmienkach). Fyzické limity rozdeliť na A, B, C, pričom limit
A predstavuje šprintovú nomináciu, B-zvýhodnenie člena pri spoluúčasti nákladov na akciách RT, Cminimálna požiadavka na účasť resp. členstvo v RT dospelých.

5. Zorganizovať zimné kondičné sústredenie reprezentačného družstva dospelých,
juniorov a dorastu
Z: tréner príslušnej reprezentácie
T: 1x ročne, presný termín určí tréner príslušnej reprezentácie
6. Zorganizovať jarné sústredenie zamerané na mapovú prípravu reprezentačného
družstva dospelých, juniorov a dorastu
Z: tréner príslušnej reprezentácie
T: 1x ročne, presný termín určí tréner príslušnej reprezentácie
7. Stanoviť každý rok minimálne limity pre ukazovatele fyzickej pripravenosti pre
adeptov na reprezentantov podľa veku.
Z: tréner príslušnej reprezentácie
T: 1x ročne, presný termín určí tréner príslušnej reprezentácie
8. Zabezpečiť overenie ukazovateľov fyzickej pripravenosti pre adeptov na
reprezentantov SR
Z: tréner príslušnej reprezentácie
T: 1x ročne, presný termín určí tréner príslušnej reprezentácie

9. Uplatňovať pri tvorbe nominačných kritérií ukazovatele fyzickej pripravenosti
Z: tréner príslušnej reprezentácie
T: každoročne
10. Zabezpečiť obsadenie vedúcich CTM v oblasti západ, stred a východ a 100%
vyčerpanie štátnych finančných prostriedkov
Z: P-SZOŠ a hospodár SZOŠ
T: každoročne
Rozpočet nákladov na činnosť a reprezentáciu SR v OB
Dospelí:
2021: spolu 12 600 €*
2022: spolu 13 100 €**
2023: spolu 14 080 €***
2024 a 2025: 2x 14500 = 29000€ (predpoklad)

Juniori:
7000-8000€/rok
Dorast:
11000-12000€/rok

Reprezentácia
Orientačný beh 2021-2025:

11. Spoločným organizovaním tréningových kempov reprezentačných družstiev
juniorov dospelých zabezpečiť prechod juniorov do reprezentačného družstva
dospelých v počte min 4
Z: vedúci RT dospelí a vedúci RT juniori, T: 2021, 2022, 2023, 2024, 2025
12. Na MS lesných v Českej republike (2021) sa zúčastní maximálny počet pretekárov
3 x W, 4 x M, 2 x vedúci
Z: vedúci RT dospelí, T: 2021
13. Na MS lesných v Českej republike (2021) sa zúčastní jedna mužská a jedna ženská
štafeta
Z: vedúci RT dospelí, T: 2021
14. Na MS vo Veľkej Británii (2022) sa zúčastnia minimálne 4 pretekári, t.j. 2 x W, 2 x
M v disciplínach šprint a štafety
Z: vedúci RT dospelí, T: 2022
15. Na MS (lesné MS 2023 a 2025) sa zúčastnia minimálne pretekári 3 x M a 3 x W
Z: vedúci RT dospelí, T: 2023,2025
16. Na MS šprintové (2024) sa zúčastnia minimálne pretekári 2 x W a 2 x M
Z: vedúci RT dospelí, T: 2024
Rozpočet
MS v OB 2021 Česká Republika, pri účasti 3W, 4M, 1 vedúci, 6500€
MS 2022 Dánsko-zatiaľ je Veľká Británia ako náhradník, pri účasti 2W, 2M, 1 vedúci, 5500 €
MS 2023 Švajčiarsko, pri účasti 3W, 3M, 1 vedúci, ca. 6500€
MS 2024 šprintové-neurčené, pravdep. GB/Edinburgh, pri účasti 2W, 3M, 1 vedúci, ca. 7000€
MS 2025, Fínsko, pri účasti 3W, 3M, 1 vedúci, ca. 7500€

Záujem klubov o oblasť reprezentácie

Iniciovať záujem v kluboch o reprezentačnú oblasť, propagovaním výsledkov jednotlivcov z RV
príslušného klubu, v každom klube, kde je reprezentant dohodnúť komunikáciu a dodať 1x ročne
správu vo forme článku, články s fotodokumentáciou zaslať na webportál SZOŠ a do miestnych MK
prostriedkov.

17. Vytvoriť a uverejniť článok alebo rozhovor na tému reprezentácia SR v OB na
webstránke SZOŠ alebo v inom médiu, prípadne na letných pretekoch pri
výsledkoch/štartovkách/tabuliach v počte 6 (2x dospelí, 2x juniori, 2x dorastenci)
Z: tréner príslušnej reprezentácie v spolupráci s marketingovou komisiou
T: 1 x ročne

Rozpočet: 0 EUR

Vysvetlivky k tvorbe rozpočtov
* -testy(nie zdravotné ale bežecké, napr. dráha v BB, mimo cestovného, cestovné je spoluúčasť
pretekára): 25€/os./deň, spolu 2 dni, t.j. pri počte testovaných tímu A/3w+3m a B/3w+3m (ostatní si
hradia všetko, musí byť aj motivácia): 300€,
-mapové zrazy(zväčša štvrtok-nedeľa/3 noci): auto SR-ČR, pri kalkulácii 1200 km na auto a pri priem.
spotrebe 6l/100 km alebo pravidle 0.15€/km to vychádza na 180€/1 auto vr. nálepiek, pre 2 autá je
to 360 € a 1x z KE je to 1800 km t. j 270€, ubytovanie pre 12 pretekárov x 10€/deň x 3 dni (zvyšok si
doplácajú) je to 3x 120 = 360 €, strava 10 € denne x 3 dni t.j. 360 €, mapové podklady a tlač máp do
60 €, réžia vedúci z podúčtu vedúcich 100 €, spolu jeden mapový zraz: 360 + 270 + 360 + 360 + 60 +
100 = 1510 € je maximalistický variant, pri spoluúčasti je to menej, pri dvoch zrazoch je to 3000 €
zaokrúhlene,
spolu zrazy a testy-bežecké rok 2021: 3300€, plus rezerva 1000€ = 4300 €
spolu IOF licencie á 30€/pretekár, nominovaní 3w + 4m, 7x 30 = 210 €
spolu účasť na MS v OB 2021 – v rozpočte nižšie – 6500€ = 6500 €
tzv. vedúci – má účasť hradenú z podúčtu trénerských kont 1x = 1500€

** -testy(nie zdravotné ale bežecké, napr. dráha v BB/BA, mimo cestovného, cestovné je spoluúčasť
pretekára): 25€/os./deň, spolu 2 dni, t.j. pri počte testovaných tímu A/3w+3m a B/3w+3m (ostatní si
hradia všetko, musí byť aj motivácia): 300€,
-mapové zrazy (zamerané v roku 2022 na šprinty, 1 v SR/ČR, 1 v zahraničí, 1 zraz aj lesný): auto SRČR, pri kalkulácii 1200 km na auto a pri priem. spotrebe 6l/100 km alebo pravidle 0.15€/km to
vychádza na 180€/1 auto vr. nálepiek, pre 2 autá je to 360 € a 1x z KE je to 1800 km t. j 270€,
ubytovanie pre 12 pretekárov x 10€/deň x 3 dni (zvyšok si doplácajú) je to 3x 120 = 360 €, strava 10 €
denne x 3 dni t.j. 360 €, mapové podklady a tlač máp do 60 €, réžia vedúci z podúčtu vedúcich 100 €,
spolu jeden mapový zraz: 360 + 270 + 360 + 360 + 60 + 100 = 1510 € je maximalistický variant, pri
spoluúčasti je to menej, pri dvoch zrazoch je to 3000 € zaokrúhlene, jeden lesný zraz vo výške 1500 €,

spolu zrazy a testy-bežecké rok 2022: 4800€, plus rezerva 1000€ = 5800 €
spolu IOF licencie á 30€/pretekár, nominovaní na MS 2w + 2m, ME a SP 3w + 3 m, spolu 10x 30 = 300
€
spolu účasť na MS v OB 2022 – v rozpočte nižšie – 5500€ = 5500 €
tzv. vedúci – má účasť hradenú z podúčtu trénerských kont = 1500€

*** mapové zrazy (zamerané v roku 2023 na lesné disc., 2 v SR/ČR, 1 v zahraničí, 1 zraz aj šprintový):
auto SR-ČR, pri kalkulácii 1200 km na auto a pri priem. spotrebe 6l/100 km alebo pravidle 0.15€/km
to vychádza na 180€/1 auto vr. nálepiek, pre 3 autá je to 540 € a 1x z KE je to 1800 km t. j 270€,
ubytovanie pre 12 pretekárov x 10€/deň x 3 dni (zvyšok si doplácajú) je to 3x 120 = 360 €, strava 10 €
denne x 3 dni t.j. 360 €, mapové podklady a tlač máp do 60 €, réžia vedúci z podúčtu vedúcich 100 €,
spolu jeden mapový zraz: 540 + 270 + 360 + 360 + 60 + 100 = 1690 € je maximalistický variant, pri
spoluúčasti je to menej, pri dvoch zrazoch je to 3400 € zaokrúhlene, jeden šprintový zraz vo výške
1500 €,
spolu zrazy a testy-bežecké rok 2022: 4900€, plus rezerva 1000€ = 5900 €
spolu IOF licencie á 30€/pretekár, nominovaní na MS 3w + 3m, spolu 6x 30 = 180 €
spolu účasť na MS v OB 2023 – v rozpočte nižšie – 6500€ = 6500 €
tzv. vedúci – má účasť hradenú z podúčtu trénerských kont = 1500€

6. Akčný plán pre Rozvoj funkcionárskej základne
Vzdelávanie členov SZOŠ: rozhodcov a trénerov

a) V roku 2025 bude rozdelenie aktívnych rozhodcov v SZOŠ podľa tried R1, R2, R3
v pomere 1:2:3 pri minimálnom počte 60 aktívnych rozhodcov celkom, vekové rozdelenie
rozhodcov bude kopírovať vekové rozdelenie členskej základne SZOŠ (v rozsahu kategórií
M/W 21- až M/W 65-).
Definícia aktívneho rozhodcu je v smernici „Riadenie rozhodcov v SZOŠ“

1. Znížiť celkový počet rozhodcov oproti súčasnému stavu, zvýšiť počet rozhodcov
v triedach R2 a R3 o nových záujemcov, najmä z mladších vekových kategórií.
Z:
T:
2. Každoročne usporiadať centrálny (celoslovenský) seminár rozhodcov.
Z:
T: do 31.12. daného roka
3. Do 31.12.2021 naštartovať vzdelávanie na úrovni oblastí (mimo centrálneho
seminára).
Z:
T: 31.12.2021

b) V roku 2025 bude mať každý kolektívny člen SZOŠ zabezpečené vedenie tréningového
procesu mládeže do 23 rokov aktívnym trénerom s triedou minimálne T1.

Aktívnym trénerom sa na tento účel rozumie tréner, ktorý zverenému športovcovi preukázateľne
pripravuje tréningové plány a zabezpečuje evidenciu tréningovej činnosti športovca (tréningový
denník) – viď Smernica SZOŠ „Metodika práce s talentovanou mládežou“, kapitola II., bod 3, písm. a)
a c).

4. Zvýšiť počet aktívnych trénerov oproti súčasnému stavu, zaviesť jednotný systém
sledovania evidencie tréningovej činnosti športovcov ( a tým činnosti trénerov).
Z:
T:
5. Existujúcu zmluvu s UMB Banská Bystrica o poskytovaní všeobecnej časti
vzdelávania trénerov udržiavať v aktuálnom stave, v prípade potreby podpísať
zmluvy s ďalšími vysokými školami.
Z:
T:
6. Do 31.12. 2023 personálne vybudovať v SZOŠ stály tím, poskytujúci špeciálnu časť
vzdelávania trénerov.

Z:

T: 21.12.2023

Vzdelávanie učiteľov v rámci kontinuálneho vzdelávania

c) Cieľ: každoročne získať prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania 2 učiteľov z každého
kraja, ktorí budú aktívne uplatňovať prvky orientačných športov v rámci vyučovania alebo
v mimoškolskej činnosti (vrátane prípravy súťažiacich na školské športové súťaže).

7. V každom kraji získať každoročne 1 školu, ktorá sama sebe vypíše aktualizačné
vzdelávanie a SZOŠ ho personálne zabezpečí s využitím obsahu ministerstvom
schváleného programu „Základy orientačných športov na školách“ v kategórii
„aktualizačné vzdelávanie“
Z:

T:

Poznámka:
Od 1.9.2019 platí nový Zákon o pedagogických zamestnancoch (Zákon 138/2019 Z.z.). Doterajšie
kredity sú nahradené príplatkom za profesijný rozvoj. Tento príplatok je možné získať aj absolvovaním
kontinuálneho vzdelávania v kategórii „aktualizačné vzdelávanie“.

Spolupráca s fakultami v SR, ktoré vychovávajú pedagógov – telocvikárov

d) Cieľ: každoročne získať na fakultách, ktoré vychovávajú pedagógov – telocvikárov 2
budúcich učiteľov z každej VŠ (t.j celkom 6), s ktorými budú zodpovedné kluby aktívne
spolupracovať.
(Možné formy spolupráce: účasť pedagógov na pretekoch, pomoc v príprave klubových tréningov,
uplatňovanie prvkov orientačných športov v rámci detských letných táborov, ...)

8. Každoročne personálne zabezpečovať prezentáciu orientačných športov v rámci
letných telovýchovných sústredení na FTVŠ Bratislava.
Z: klub oblasti Západ T: každý rok
Máme za sebou 2 ročníky (2018 a 2019), stačí pokračovať.
9. Každoročne personálne zabezpečovať prezentáciu orientačných športov v rámci
letných telovýchovných sústredení na UMB Banská Bystrica.

Z: klub oblasti Stred T: každý rok
Túto spoluprácu je treba naštartovať.
10. Každoročne personálne zabezpečovať prezentáciu orientačných športov v rámci
letných telovýchovných sústredení na UPJŠ Prešov.
Z: klub oblasti Východ na konferencii SZOŠ. T: každý rok
Túto spoluprácu je treba naštartovať.
Budget:

e) Do roku 2025 sa zvýši počet aktívnych mapárov o 25% oproti r. 2020
Aktívny mapár je ten, ktorý sa daný rok podieľal na mapovaní min. 1 mapy pre orientačné športy

11. Aktualizovať príručky pre tvorbu máp
Z: predseda mapovej komisie
T: 2Q 2022

12. Pravidelne zorganizovať seminárov pre mapárov 1x za 2 roky (nové trendy a
postupy, zmeny, atď.). Prvý seminár bude zorganizovaný v roku 2022.
Z: predseda mapovej komisie
T: 1 x za dva roky, prvý termín 2- 3Q 2022

13. Zverejniť preklad dokumentov IOF súvisiacich s mapovaním do slovenského
jazyka najneskoršie do roka od ich vydania.
o

o

o

o

o

International Specification for Orienteering Maps (ISOM)
T: 07/2020
Z: D. Furucz
International Specification for Sprint Orienteering Maps (ISSOM/ISSprOM)
T: 09/2020
Z: D. Furucz
International Specification for MTB Orienteering Maps (ISMTBOM)
T: čaká s na vydanie novej normy
Z: D. Furucz
I International Specification for Ski Orienteering Maps (ISSkiOM)
T: 11/2020
Z: D. Furucz
Symbol set for school orienteering maps 2019
T: 09/2020
Z: R. Jonáš

