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1. Rozvoj členskej základne SZOŠ, Radoslav Jonáš

Charakteristika stavu členskej základne
Veľkosť členskej základne charakterizuje veľkosť samotného športového odvetvia. Počet športovcov
a počet klubov je primeraným a vhodným ukazovateľom veľkosti členskej základne. Vďaka
informačnému systému SZOŠ (IS SZOŠ) vieme koľko športovcov je registrovaných v kluboch a koľko
z nich je registrovaných aj v SZOŠ. Táto skupina športovcov tvorí masu ľudí aktívnych v orientačných
športoch bez ohľadu na ich registráciu v SZOŠ. Z výsledkov súťaží a rebríčkov jednotlivcov vcedených
v IS SZOŠ dáva informáciu o ich aktivite. Čím je väčší počet ľudí venujúcich sa určitému športovému
odvetviu, tým je väčšia pravdepodobnosť rozvoja ďalších podoblastí, ako je v prípade orientačných
športov napr. oblasť mapovej tvorby, oblasť funkcionárska, oblasť IT a technického rozvoja, oblasť
práce s mládežou, oblasť trénerská, oblasť vrcholového športu atď.
Prehľad počtu športovcov
Vývoj počtu registrovaných členov má za posledných 18 rokov priebeh, ktorý zaznamenáva tieto
zmeny:
-

Pokles o cca 70 členov v období 2001-2007
Obdobie bez výraznej zmeny v rokoch 2008 – 2015
Nárast počtu členov o cca 160 v rokoch 2015 -2019, čo predstavuje rast cca o 40 členov ročne

Hlavnou príčinou nárastu počtu členov je aktívna práca klubov mládežou a verejnosťou (ATU, FBA,
HBB, SKS, SPE, VZA) a ako podporný faktor pôsobia dva:
-

systém školských športových súťaží
podpora mládeže do 23 rokov zo strany štátu

Preto je dôležité pri rozvoji členskej základne a navrhnutých opatreniach stavať na týchto faktoch.
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Prehľad vývoja klubov
Pri sledovaní ukazovateľa „počet klubov“ sa zohľadnil počet klubov s nenulovým počtom členov,
pretože v štatistikách SZOŠ boli vedené dlhú dobu aj kluby s nulovým počtom členov, čo skresľuje
reálnu aktivitu klubov (účasť na pretekoch, organizácia pretekov).
Vývoj počtu klubov (s nenulovým počtom členov) má za posledných 18 rokov nasledovný priebeh:
-

-

Obdobie rokov 2001 – 2005 je charakteristické konsolidáciou počtu klubov a preskupením
členov z malých do väčších klubov, počet klubov klesol o 11, čo je pomerne veľké číslo
Obdobie rokov 2006 – 2016 v podstate kopíruje vývoj počtu členov a obidva ukazovatele sú
stabilné bez zmeny
Rok 2017 znamená administratívnu zmenu, kedy podľa nového zákona o športe klub musí
mať minimálny počet 5 členov, preto počet klubov klesol o 5, na počte členov sa to však
výraznejšie neprejavilo
Obdobie rokov 2017 – 2019 je charakteristické tým, že počet klubov je v podstate stabilný
Historicky nezaznamenávame výrazný nárast počtu klubov, napriek tomu, že vznikajú nové
kluby, zanikajú aj staré rovnakým alebo väčším tempom.
Z geografického hľadiska sú kluby za posledných takmer 20 rokoch rozmiestnené na
rovnakých miestach a nezaznamenávame rozvoj orientačných športov do iných lokalít (okrem
školských športových súťaží).
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Z uvedeného vyplýva niekoľko skutočností, ktoré sú dôležité pre stanovenie cieľov a akčného plánu
na ich dosiahnutie v oblasti počtu klubov.
•
•

Klub sa formuje okolo vedúcej osobnosti
Kluby dlhodobo fungujú v určitých mestách, výlučne sú to dnes krajské a okresné mestá
a orientačné športy sa dnes nerozširujú do iných miest

•
•
•

Počet klubov je dlhodobo stály
Vznikajú nové kluby, ale aj zanikajú nové aj staršie kluby z rôznych príčin.
Nový klub vzniká väčšinou tak, že sa z existujúceho klubu oddelí jeden člen alebo skupina
členov a založí nový klub

2. Oblasť marketingu a médií, Igor Patráš
Analýza: Orientačné športy ako životný štýl
Náš šport bojuje dlhodobo s nízkou rozpoznateľnosťou. Veľké percento ľudí, ktorí si nikdy akúkoľvek
formu orientačných športov nevyskúšali, spájajú náš šport s náročnosťou a rešpektom voči
zablúdeniu a osobnej vyspelosti v orientácií. Naopak tí čo skúsili akúkoľvek jednoduchú formu OŠ
reagujú pozitívne s cieľom skúsiť opäť resp. začať pravidelne v niektorom z klubov.
Jednou zo základných marketingových výziev a úloh bude zmeniť vnímanie športu ako športu, ktorý:
- je určený pre všetky vekové kategórie
- vhodný pre jednotlivcov aj celé rodiny
- ideálnym spôsobom spája pobyt v prírode s pohybom a orientáciou
- podujatia OŠ sa konajú na zaujímavých miestach
- je v začiatku jednoduchý a záleží na každom kam sa chce posunúť

Rozdelenie aktivít na jednotlivé produkty
Z dlhodobého hľadiska sa vždy hľadajú partneri na menšie sumy ako napr. generálne partnerstvo. Pri
rozdelení a ocenení jednotlivých častí tieto môžu byť ponúknuté menším, lokálnym partnerom resp.
presnejšie cielené na firmy, ktorým by takéto partnerstvo prinieslo aj osoh.
Tabuľka nižšie navrhuje takéto rozdelenie aj s príkladom ohodnotenia jednotlivých produktov:
Produkt
Cena
MSR
2 000 €
SRJ
2 000 €
WOD
1 500 €
OR Zapad
1 000 €
OR Stred
200 €
OR Vychod
500 €
WOD
1 500 €
Repre Dorast
1 000 €
Repre Juniori
1 000 €
Repre Dospeli
1 000 €
Repre PO
1 000 €
Repre CO
500 €
Materialny partner
500 €
Generálny partner 10 000 €
Reklamný partner
5 000 €

Reklamní partneri
Pre oslovenie potencionálnych partnerov vznikne propagačný materiál, ktorý popíše jednoduchou
formou výhody investície do partnerstva s SZOŠ.
Najväčšia prekážka pri jednaniach o podpore je vždy sa na jednanie vôbec dostať. V rámci členov
a podporovateľov SZOŠ je množstvo kontaktov, ktoré sa dajú využiť na prvý kontakt v jednaní alebo

oslovení. Oslovíme cez kluby členov SZOŠ s cieľom vytvoriť zoznam firiem, ktoré by sme spoločne
mohli osloviť.
Zoznam možných projektov
Ďalšia forma ako získať financie sú projekty nadácií a fondov. Tu je najťažšia práca na začiatku. Zo
skúseností vieme, že prvotnom úspechu je jednoduchšie projekt opakovať ďalšie roky.
Tieto výzvy sa musia sledovať pravidelne pretože nie je žiadne upozornenie od zadávateľa.
Generálny partner
Nájdenie generálneho partnera je proces, ktorý by mal byť prioritou. Odpútanie sa aspoň čiastočné
od štátneho rozpočtu by pomohlo ďalším činnostiam. Tu bude potrebná debata v rámci P SZOŠ.
Sociálne siete
Zo sociálnych sietí využívame najmä Facebook. Aktivita je primeraná možnostiam administrátorov.
Možnosti sú však podstatne väčšie. Na túto časť bude potrebné využiť samostatných administrátorov
ideálne z aktívnych členov SZOŠ, ktorí pravidelne s FB pracujú a zúčastňujú sa aj podujatí SZOŠ.
Možno ideálny spôsob ako zapojiť do diania aj mladšie ročníky.
Nové kluby
Tu máme veľké medzery a práve toto by mala byť cesta zvyšovania počtu pretekárov. Nové kluby by
nemuseli primárne vznikať na zelenej lúke (úplne nové združenie bez histórie), ale veľký potenciál sa
môže skrývať v turistických kluboch alebo aj iných športoch, kde by orientačný beh mohol byť
súčasťou prípravy. Spolupráca s KST by mohla byť napríklad správna cesta.

3. Orientačný beh na školách, Martin Václavík
Školské športové súťaže v rámci Slovenskej asociácie športu na školách
Dnešný stav: Dopracuje MV
Orientačný beh na školách mimo školských športových súťaží
Dnešný stav: Dopracuje MV

4. Rozvoj v oblasti presnej orientácii, Ján Furucz
História a súčasný stav
Presná orientácia je veľmi mladá disciplína, ktorá bola do SZOŠ zaradená v roku 2014. Rok 2014
bol skôr prezentačný, keď sa preteky organizovali v rámci iných orientačných podujatí. Prvé MSR sa
konali v roku 2015 a konajú sa pravidelne každý rok, aj keď v poslednom čase aj v blízkom zahraničí.
Slovenský pohár sa uskutočňoval od roku 2015 do roku 2018. Darí sa nám usporiadavať medzinárodné
podujatia, keď sme v rokoch 2016 až 2018 organizovali preteky európskeho pohára a v roku 2018 sme
boli organizátori úspešných Majstrovstiev Európy. V roku 2019 naša aktivita stagnovala, čo
pravdepodobne súviselo s organizovaním ME v 2018. V roku 2020 budeme opäť organizovať záverečné
dvojkolo európskeho pohára, ktoré bude zároveň aj pretekmi WRE.
Nakoľko sa jedná o špecifickú disciplínu, kde sa nekladie dôraz na fyzickú podstatu, ale hlavne na
orientačné schopnosti, tak sa počet aktívnych športovcov v súčasnosti pohybuje okolo 10, pričom
hlavnými klubmi sú FBA a RBA. V tomto roku sme mali veľmi slušnú účasť cca 40 účastníkov na MSR,
keď boli preteky spojené s MSR v šprintových štafetách.
Veľkým potenciálom tejto disciplíny, ktorý sa nám ale zatiaľ nedarí využiť, je jej integračný
potenciál, nakoľko táto disciplína je veľmi vhodná aj pre hendikepovaných športovcov.
Veľmi sa nám darí v reprezentačnej oblasti, kde sme za veľmi krátky čas získali mnoho úspechov (5
medailí z MS a 2 medaile z ME). Od roku 2018 existuje aj pre túto disciplínu WRE.
Aktuálne v rámci IOF prebieha diskusia ako ďalej pokračovať s našou disciplínou, pričom ako
zaujímavá oblasť sa javí tzv. Para orienteering.

5. Reprezentácia, Jozef Wallner
Analýza dnešného stavu
Reprezentácia v orientačnom behu (a ostatných orientačných športoch) predstavuje najvyšší stupeň
pokračovania výkonnostného a najmä vrcholového orientačného behu. Vychádza zo základne
´pyramídy´, ktorej vrcholom je reprezentačný výber a ďalší výkonnostní pretekári a ktorej podstatou
sú postupne kvalitné výbery školského, dorasteneckého, juniorského výberu. Reprezentácia krajiny na
vrcholnom podujatí prestavuje cieľ každého ambiciózneho a ctižiadostivého pretekára, ktorý sa chce
konfrontovať s národnou ale najmä svetovou konkurenciou.
Celkové percentuálne zastúpenie vrcholových pretekárov, ak berieme v úvahu časť pretekárov
v kategórii Elita (W,M21-E) - na úrovni 5-8 %, zriedka do 10%, ak berieme celkový počet prihlásených
vo všetkých kategóriách na pretekoch. Reprezentačný výber tvorí ešte menšiu skupinu z tejto elitnej
kategórie, na úrovni 2-3 %. Je to úzka skupina najvýkonnejších a najúspešnejších pretekárov
(pravidelným umiestnením na najvyšších miestach na národnej úrovni), ktorí dostávajú možnosť
reprezentovať krajinu na vrcholných svetových podujatiach v príslušnom športovom odvetví a majú
tak možnosť konfrontácie v najkvalitnejšej konkurencii
SR sa od vzniku samostatnosti v roku 1993 zúčastnila pravidelne všetkých vrcholných podujatí v OB,
ktoré predstavujú najmä Majstrovstvá sveta, ale i Majstrovstvá Európy, Svetové poháre, Svetové hry
a Akademické majstrovstvá sveta. V ostatných orientačných športoch sa postupne SR tiež zúčastňovala
vrcholných podujatí podľa možností a stavu výkonnosti (LOB, MTBO, Presná orientácia).
Spomedzi odvetví orientačných športov (OŠ) je orientačný beh (OB) odvetvie s najširšou konkurenciou,
čo do počtu pretekárov, zúčastňujúcich sa vrcholných podujatí ako i počtom zastúpených krajín. Tento
fakt vychádza z tradície orientačného športu, keď prvým súťažným odvetvím s majstrovstvami sveta
bol práve orientačný beh. Postupne sa rozvíjali aj lyžiarsky orientačný beh, orientačná cyklistika
a neskôr aj presná orientácia. Z tejto hierarchie vychádzalo i hodnotenie a následne rozdeľovanie
financií pre jednotlivé odvetvia a typy orientačných športov.
Financovanie reprezentačných výberov je podstatným faktorom v možnom napredovaní na najvyššej
úrovni vrcholového športu. Okrem kvalitnej klubovej činnosti (ktorá by mala byť základom pre rozvoj
orientačných športov), zameranej na výchovu a rozvoj potenciálnych adeptov na reprezentačný dres.
Najvyšší podiel financovania spomedzi všetkých odvetví OŠ má aj na základe výsledkov orientačný beh.
Je to dané i spôsobom výpočtu podľa vzorca, ktorý zahŕňa elementy ako je konkurencieschopnosť
a početnosť, pričom kvalita hodnotenia je i v tom, že sú započítané viaceré roky bezprostredne za
sebou. Náhodnosť výsledku je tak čiastočne eliminovaná. V absolútnom porovnaní (konkrétne
umiestnenia pretekárov na vrcholných podujatiach) je najúspešnejším odvetvím orientačná cyklistika
a v poslednom období presná orientácia. Faktom stále ostáva, že najviac orientačných športovcov sa
venuje orientačnému behu na Slovensku i vo svete, čím nie je možné spochybniť výborné výsledky,
dosiahnuté i v ostatných odvetviach orientačných športov.
V súčasnosti sa orientačný beh hodnotí podľa výsledkov na dvoch posledných po sebe idúcich
Majstrovstvách sveta. Slovensku patrí v súčasnosti 27. miesto(2019), čo ho radí do tzv. tretej divízie
krajín s možnosťou priameho štartu jedného pretekára vo finále v disciplíne long/dlhá trať na
Majstrovstvách sveta v lesných disciplínach v OB(najbližšie v roku 2021 v ČR). V ostatných orientačných
športoch tento kľúč hodnotenia z vrcholných podujatí nie je použitý. Medzi jednotlivcami v dospelej
časti reprezentačného výberu v OB sa v prvej stovke výsledkov Svetového pohára v OB nenachádza

nikto zo SR. Ďalším meradlom kvality môže byť postavenie v tzv. Svetovom rebríčku/World
Ranking(WRE-World Ranking ). Ten sa delí na rebríček pre lesné a šprintové disciplíny. Najvyššie
hodnoteným pretekárom v lesných disciplínach vo WR (middle a long) je v súčasnosti (2019) v mužskej
kategórii Michal Krajčík (183.). Ďalší členovia RV dospelých sú až v štvrtej stovke rebríčka (Ondrej
Piják/364., Jakub Chupek/384., Dušan Sláma/451. atď.). V ženskej kategórii je v tomto rebríčku Barbora
Pijáková na 366. mieste, ďalšie slovenské pretekárky sú až v piatej stovke poradia. Postavenie vo
Svetovom rebríčku je spôsobené aj faktom, že v tomto type hodnotenia je započítaných viac pretekov
ako len samotné kolá Svetového pohára a individuálne preteky Majstrovstiev sveta. V časti šprint vo
Svetovom rebríčku je v kategórii mužov v súčasnosti najvyššie Tomáš Mušinský na 143. mieste, ďalší
pretekári sú až v piatej stovke. V ženskej kategórii v šprintovom poradí Svetového rebríčka je najvyššie
Barbora Pijáková na 235. mieste. Naši pretekári majú väčšinou v tejto časti hodnotenia rebríčka menej
započítaných pretekov ako je minimálny počet 4 pretekov.
Slovenskú reprezentáciu vo všetkých odvetviach OŠ tvorí úzka skupina výkonnostných jednotlivcov,
ktorí majú v súčasnosti amatérske podmienky. Zopár jednotlivcov, vekom ešte juniori, je zaradených v
lokálnych rezortných strediskách (NŠC/orientačný beh+ orientačná cyklistika v nedávnej minulosti,
momentálne presná orientácia/top tím so špeciálnou adresnou finančnou podporou). To aspoň
čiastočne znamená zabezpečenie možnosti vrcholového tréningu. V kategórii dospelých nie je v
rezortných strediskách zaradený nikto. Finančná podpora je na úrovni 53.5% z celkového objemu fin.
prostriedkov pre RV dospelých. Je to aj tým, že žiaden z orientačných športov nemá status
olympijského športu a tým aj podpora je slabšia. V orientačnej cyklistike je situácia podobná ako v LOB,
kde je rovnako slabé finančné zabezpečenie nielen reprezentácie (8.5% z celkového objemu financií na
RV dospelých v OŠ) ale i celkovo aj v kluboch, ktoré sa orientačnej cyklistike venujú. Financovanie
vrcholných podujatí je na konkrétnych jednotlivcoch či kluboch. Presná orientácia má na základe
výborných výsledkov v poslednom období na MS a ME v Presnej orientácii mierne výnimočné
postavenie spomedzi OŠ, keď využíva v súčasnosti aspoň adresnú finančnú podporu zo strany štátu
(MS, ME, SP v PO), pre tzv. top tím, ani to však nepostačuje na to, aby mohol niekto mohol vykonávať
orientačný šport ako profesionál. Celkovo má PO 36% z finančného objemu pre RV dospelých v OŠ.
Lyžiarsky OB má minimálnu podporu na úrovni 2% zo všetkých prostriedkov, vyčlenených na RV
dospelých. Na dosiahnutie cieľov v podobe konkrétnych umiestnení na vrcholných podujatiach je
potrebné navýšiť pomer finančných prostriedkov tak, aby najvýkonnejší pretekári mali minimálne
motiváciu pre šancu uchádzať sa o reprezentačný dres bez záťaže súvisiacej s úhradou nákladov.
Optimálne by bolo aj pokrytie časti prípravy. V súčasnosti je suma na pokrytie všetkých nákladov
nedostatočná. V budúcnosti by mala byť snaha o presadenie sa v rezortných strediskách vyšším
počtom (Min. “školstva”, “vnútra”, prípadne “obrany-Dukla”…tak ako v minulosti).
Problémom je vo všeobecnosti aj slabšia klubová činnosť pre výchovu a rozvoj najtalentovanejších
jednotlivcov. Existujú však aj kluby, ktoré sa systematicky venujú talentovanej mládeži (lokálne CTM,
výber do 23 rokov), v OB najvýraznejšie ATU Košice, Sokol Pezinok, H2O Banská Bystrica, Farmaceut
Bratislava, ŽU Žilina, SKS Sandberg, čiastočne KOB Kysak. V lyžiarskom OB je to najmä KOB Kysak a
Slávia Ekonóm BB. V orientačnej cyklistike Vazka Bratislava. V presnej orientácii Farmaceut Bratislava,
Rapid Bratislava.
V súčasnosti je financovanie reprezentačných výberov v orientačných športoch na základe Zákona
o športe, kde je adresne rozdelený pomer možného financovania zo štátneho rozpočtu. Sú možnosti aj
viaczdrojového financovania, napríklad sponzoringom (časť zabezpečenia materiálneho vybavenia
formou reklamy, zľavy na produkty pre OŠ cez dohody) a súkromnými zdrojmi.
Celkovo je však financovanie reprezentačných výberov vo všetkých odvetviach OŠ na nízkej úrovni.
Tomu zodpovedá aj motivácia potenciálnych adeptov reprezentácie.

Ďalším kľúčovým prvkom reprezentačných výberov (RV) je personálne zabezpečenie. V súčasnosti sú
všetci členovia týchto realizačných tímov absolútni amatéri a vykonávajú svoju činnosť v prospech RV
len zo zanietenia a nezištne. Prakticky všetci pretekári sú z tohto pohľadu tiež amatéri, keď základný
zdroj obživy je mimo oblasti športu. Možné zlepšenie stavu by hypoteticky nastalo po zaradení
niektorého z orientačných športov do programu olympijských hier, čím by sa zvýšila minimálne štátna
podpora z verejných zdrojov (Zákon o športe, Fond na podporu športu, zaradenie do rezortných
stredísk). V súčasnosti v horizonte najbližších 10 rokov je to zrejme naivná ilúzia.
V súčasnosti, ale i za posledné obdobie 10-15 rokov má najpočetnejšie zastúpenie v reprezentačných
výberoch ATU Košice (je to logicky dané aj systematickou klubovou tréningovou činnosťou), ostatné
kluby majú skôr sporadické zastúpenie (KOBRA Bratislava, Farmaceut Bratislava, H2O Banská Bystrica,
ŽU Žilina).
V orientačnej cyklistike je zastúpenie v reprezentačnom výbere skromnejšie, postavené na zanietených
jednotlivcoch, zväčša H2O Banská Bystrica, Vazka Bratislava. V lyžiarskom orientačnom behu je
problémom neistota výskytu snehovej pokrývky v potrebnom zimnom období. Reprezentáciu tvoria
sporadicky jednotlivci, ktorí majú najmä záujem a aspoň základný počet natrénovaných hodín (v
porovnaní so svetom však malé percentá). Reprezentáciu tvoria “pravidelne” pretekári KOB Kysak
alebo Slávia Ekonóm B. Bystrica. Problémom orientačnej cyklistiky ako i lyžiarskeho orientačného behu
či presnej orientácie je možno v tom, že sú podstatne náročnejšie aj na materiálne zabezpečenie
(kvalitné bicykle, lyže, v presnej orientácii špeciálne mapy/vhodné priestory atď.)
Výsledky
doterajšie výsledky na MS v OB, LOB, OC, PO – neviem či to je dôležité pre koncepčný materiál?
následne viem obratom „doplniť“ fakty
Orientačný beh
Od roku 1993, po rozdelení spoločného štátu ČSFR(predtým ČSSR) a vzniku samostatnej Slovenskej
republiky a tým aj vzniku slovenskej reprezentácie v orientačnom behu sa SR pravidelne zúčastňuje
pretekov MS v OB.
V roku 2008 dosiahla reprezentácia SR v orientačnom behu najvýraznejšie výsledky za celú svoju
existenciu od roku 1993. Kým v roku 2000, kde získal Marian Dávidík striebornú medailu na
Majstrovstvách Európy na dlhej trati a v roku 2003 sa umiestnil na krátkej trati na 6. mieste (štafeta
mužov obsadila 8. miesto a v ženskej kategórii obsadila v pretekoch na dlhej trati Martina Rákayová
10. miesto), na MS v OB v českom Olomouci 2008 získal historicky najlepšie umiestnenie Slováka v
individuálnych pretekoch Lukáš Barták, keď v šprinte obsadil 4. miesto. Na dlhej trati (vtedy ešte s
označením klasická trať) obsadil M. Davidík 6. miesto, štafeta mužov obsadila 9. miesto a štafeta žien
11. miesto (doteraz najvyššie umiestnenie slovenských žien v pretekoch štafiet na MS). Najlepšie
umiestnenie v kategórii mužov v disciplíne štafiet získali slováci na MS v OB v Japonsku 2005, keď
obsadili 7. misto. Prehľad najlepších umiestnení slovenských pretekárov na Majstrovstvách sveta v
orientačnom behu od roku 1993 vrátane (uvádzadné je najlepšie umiestnenie v príslušnej kategórii a
disciplíne ak bola slovenskými pretekármi obsadená):
1993, USA,
ženy: klasická trať/long 55. Iveta Liberdová,
muži: klasická trať/long 31. Jozef Pollák, krátka trať 28. J. Pollák, štafeta mužov: 22. miesto,

1995, Nemecko,
ženy: krátka trať/middle 40. Martina Rákayová,
muži: krátka trať/middle 14. J. Pollák, štafeta mužov 21. miesto,
1997, Nórsko,
ženy: klasická trať/long 49. Jana Slámová, muži: 30. J. Pollák, 34. Jozef Chupek, štafeta žien 22. miesto,
štafeta mužov 14. miesto,
1999, Škótsko,
ženy: krátka trať/middle 56. Katarína Libantová(Fedorová), muži: 30. J. Pollák, 38. František Libant,
štafeta mužov 14. miesto,
2001, Fínsko,
ženy: šprint: 24. Jana Miklušová, muži: 10. M. Dávidík, klasická trať, ženy: 53. K. Libantová(Fedorová),
muži: 34. M. Dávidík, 38. Jozef Wallner, štafeta ženy: 13. miesto, štafeta muži: 13. miesto,
2003, Švajčiarsko,
ženy: šprint: 27. M. Rákayová, 33. J. Miklušová, muži: 33. Lukáš Barták, krátka trať ženy: 22. M.
Rákayová, muži: 6. M. Dávidík, 34. J. Wallner, dlhá trať/long: ženy: 10. M. Rákayová, muži: 26. Vít
Pospíšil, 34. J. Wallner, štafeta muži 8. miesto,
2004, Švédsko,
ženy: krátka trať 36. M. Rákayová, muži: 25. M. Dávidík, 35. V. Pospíšil, 37. L. Barták, muži šprint: 21.
M. Dávidík, 28. L. Barták, ženy klasická trať 21. M. Rákayová, muži 37. V. Pospíšil, štafeta mužov 14.
miesto,
2005, Japonsko,
šprint muži: 9. M. Dávidík, 30. L. Barták, 39. Ondrej Piják, krátka trať muži: 11. M. Dávidík, 28. L. Barták,
42. O. Piják, dlhá trať/long: 13. L. Barták, 25. M. Dávidík, štafeta mužov 7. miesto,
2006, Dánsko,
muži krátka trať: 20. M. Dávidík, dlhá trať 21. M. Dávidík, 35. V. Pospíšil,
2007, Ukrajina,
ženy šprint: 37. Jana Macinská, muži: 26. M. Dávidík, 31. M. Krajčík, 33. Pavol Bukovác, ženy krátka
trať/middle: 21. M. Rákayová, muži: 13. M. Dávidík, 34. L. Barták, ženy dlhá trať/long: 41. J. Macinská,
muži: 16. L. Barták, 32. M. Krajčík, štafeta žien 15. miesto,
2008, Česká republika,
ženy šprint: 20. M. Rákayová, muži: 4. L. Barták, 16. P. Bukovác, ženy stredná trať: 31. J. Macinská,
muži: 27. M. Dávidík, 34. M. Krajčík, ženy dlhá trať: 20. M. Rákayová, 34. J. Macinská, muži: 6. M.
Dávidík, 26. L. Barták, štafeta ženy 11. miesto, štafeta muži 9. miesto,
2009, Maďarsko,

ženy šprint: 25. M. Rákayová, 43. J. Macinská, muži: 26. L. Barták, ženy stredná trať: 42. J. Macinská,
muži: 28. M. Dávidík, ženy dlhá trať: 18. M. Rákayová, 41. Katarína Labašová(Lamiová), muži: 34. L.
Barták, 35. M. Krajčík, štafeta muži 17. miesto,
2010, Nórsko,
muži šprint: 38. L. Barták,
2011, Francúzsko,
ženy krátka trať: 29. Hana Bajtošová, muži: 27. L. Barták, 35. M. Dávidík, šprint muži: 32. M. Dávidík,
41. P. Bukovác, muži dlhá trať: 36. O. Piják, štafeta mužov 20. miesto,
2012, Švajčiarsko,
muži krátka trať: 34. M. Krajčík, štafeta muži 14. miesto,
2013, Fínsko,
muži krátka trať 35. M. Krajčík,
2014, Taliansko,
ženy dlhá trať: 54. J. Macinská, muži: 46. M. Krajčík, muži middle 25. M. Krajčík, štafeta muži 25. miesto,
2015, Škótsko,
ženy dlhá trať: 51. J. Macinská, muži: 38. M. Krajčík, ženy stredná trať: 47. J. Macinská, muži: 58. M.
Krajčík, štafeta muži 26. miesto,
2016, Švédsko,
muži middle: 47. M. Krajčík, dlhá trať 42. M. Krajčík,
2017, Estónsko,
muži middle 50. M. Krajčík, štafeta mužov 21. miesto,
2018, Lotyšsko,
ženy middle: 61. K. Lamiová, muži: 47. O. Piják, muži long 47. M. Krajčík, štafeta muži 27. miesto,
2019, Nórsko,
muži middle 48. Jakub Chupek, muži long 57. M. Krajčík, 61. Dušan Sláma, štafeta muži 25. miesto,
Presná orientácia
MS 2014, Taliansko
TempO 12. Furucz Dušan, PreO - Open 17. Furucz Ján
MS 2015, Chorvátsko
TempO 2. Furucz Ján, PreO – Open 16. Furucz Dušan, Preo – Para 31. Shahzad Silvia, Družstvá 17.
ME 2016, Česká republika
TempO 3. Furucz Ján, PreO – Open 18. Furucz Dušan, PreO – Para 30. Shahzad Silvia, Štafety – Open
3.

MS 2016, Švédsko
TempO 12. Furucz Ján, Preo – Open 16. Furucz Ján, Štafety - Open 1.
MS 2017, Litva
TempO 3. Furucz Ján, PreO – Open 19. Furucz Ján, Štafety – Open 4.
ME 2018, Slovensko
TempO 12. Bukovac Pavol, PreO – Open 34. Bukovac Pavol, PreO – Para 30. Shahzad Silvia, Štafety –
Open 5.
MS 2018, Lotyšsko
TempO 2. Furucz Ján, PreO – Open 1. Furucz Ján, Štafety – Open 16.
MS 2019, Portugalsko
TempO 12. Furucz Dušan, PreO – Open 14. Furucz Ján, Štafety 4.

6. Rozvoj funkcionárskej základne, Martin Václavík
Vzdelávanie členov SZOŠ: rozhodcov a trénerov
Dnešný stav: Dopracuje MV

7. Rozvoj v oblasti lyžiarskeho orientačného behu, Valér Franko
Súčasný stav: LOB je špecifický tým, že potrebuje na svoju činnosť a rozvoj viacero podmienok –
vyhovujúce počasie, dostatok snehu a upravené trate. Tento štandard je potrebný na udržanie kroku
s vývojom tohto odvetvia vo svete.
Je nepochybné, že na Slovensku momentálne nemáme špecialistu na LOB od čias aktívnej činnosti
Andreja Patráša. Pretekov v lyžiarskom OB sa zúčastňujú orientační univerzáli, ktorí v lete robia OC
alebo OB a v zime majú vhodné podmienky alebo vzťah k príprave na snehu. Počty slovenských
pretekárov za posledných 15 rokov zúčastňujúcich sa pretekov v LOB sa pohybovali medzi 56 až 101
(2010). Za posledných 5 rokov sa účastnícke počty stabilizovali na 75 účastníkov.
Napriek niekoľkoročnej snahe sa nám nepodarilo získať kvalitného lyžiara – bežca, ktorý by sa mohol
aktívne venovať aj pretekom v LOB.
Zaradením LOB do programu Svetových zimných univerziád, čo je druhá najväčšia športová akcia na
svete, bol urobený prienik a zviditeľnenie nášho športu do elitnej skupiny športov. Po premiére na
SZU 2019 v Krasnojarsku, kde sme urobili výborný dojem na delegátov FISU, čo dali náležite najavo, si
LOB vybojoval zaradenie aj do programu nasledujúcich univerziád v roku 2021 vo Švajčiarskom
Luzerne a 2023 v Lake Placid v USA. Ak by sa nám podarilo zostať trvalo súčasťou univerziád, bol by to
významný krok LOB dostať na vrcholné športové podujatie – olympijské hry.
V systéme školských športových súťaží nie je LOB zaradený a jedinou možnosťou je účasť našich
pretekárov na zimnej Kalokagatii v behu na lyžiach.
Dlhodobý cieľ: •
•
•

udržanie a postupné rozšírenie členskej základne v LOB
aktívna práca s mládežou
podpora klubov v LOB
vytvorenie akademického výberu

8. Rozvoj v oblasti orientačnej cyklistiky, Katarína Papugová
História Orientačnej cyklistiky na Slovensku
Orientačná cyklistika zažila na Slovensku svoj boom až v posledných piatich rokoch minulého
storočia. V tomto čase začala organizovaná forma súťaží v MTBO pod hlavičkou Slovenského zväzu
orientačných športov a od r. 1995 dostali súťaže v orientačných pretekoch na bicykloch, vtedy pod
názvom cykloorientácia, charakter súčasnej podoby.
Za prvé organizované podujatie v orientačnej cyklistike považujeme 1. ročník Verejných cyklistických
orientačných pretekov, ktoré zorganizoval Klub orientačného behu Topoľčianky 19. 10. 1991. V r.
1995 sa uskutočnil skúšobný ročník Slovenského pohára v cykloorientácii. Od r. 1996 do r. 2015 sa
uskutočňovali pravidelné súťaže - Slovenský pohár ako dlhodobá viackolová súťaž, ktorého súčasťou
boli aj medzinárodné majstrovská Slovenska. Tituly sa získavali v pretekoch na krátkych, klasických,
dlhých tratiach, v pretekoch vo voľnom výbere poradia kontrolných stanovíšť (od r. 2002), v šprinte
(od r. 2007) a v pretekoch štafiet.
Najvýznamnejšími svetovými podujatiami usporiadanými na území SR boli:
•
•
•

premiérové dve kolá Európskeho pohára v OC v r. 1998 v Nitre (Jelenec a Nevidzany)
finálové dve kolá Svetového pohára v OC v r. 2000 na Donovaloch
majstrovstvá sveta v OC v r. 2005 - Banská Bystrica

Vývoj počtu pretekárov
Vývoj počtu registrovaných členov má za posledných 20 rokov priebeh, ktorý zaznamenáva tieto
zmeny:
•
•
•
•

najväčší boom v rokoch 2002-2004 (stabilne cca 80-90 aktívnych pretekárov)
pokles o cca 30-40 členov v období 2005-2012 (s výnimkou 2 rokov – 2007 a 2010, v týchto
rokoch odjazdilo Slovenský pohár opäť cca 80 aktívnych pretekárov)
pokles o cca 25-30 členov v období 2013-2019
v rokoch, kedy boli na Slovensku organizované Majstrovstvá Slovenska, sa počet pretekárov,
ktorí sa zúčastnili aspoň jedných pretekov, výrazne zvyšuje

Vývoj počtu pretekárov
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všetci pretekári

aktívni pretekári*

* za aktívnych pretekárov považujeme tých, ktorí sa v danom roku zúčastnili aspoň 5 pretekov Slovenského pohára (v rokoch, kedy sa
Slovenský pohár neuskutočnil, počíta sa aj účasť na 5 pretekov Českého pohára, Rakúskeho pohára alebo Maďarského pohára)

Vývoj počtu klubov
Do roku 2012 jazdilo na Slovensku 50 - 70 aktívnych registrovaných športovcov. Boli to zástupcovia
približne z 20 klubov. Od roku 2012 počet aktívnych pretekárov stále klesá. V rokoch 2016 – 2019
odjazdilo aspoň jedny preteky 17 pretekárov zo Slovenska. Možno polovica z nich sa dá označiť za
aktívnych pretekárov (min. 5 pretekov).
Do roku 2014 bol Slovenský pohár tvorený pretekmi v Maďarsku, Rakúsku, v Čechách a každoročne
san a Slovensku uskutočnili dve dvojkolá Slovenského pohára. Od roku 2016 je Slovenský pohár v OC
tvorený výhradne pretekmi v zahraničí - v Čechách, Rakúsku a Maďarsku. Každé dva roky sa
organizujú Majstrovstvá Slovenska, väčšinou na krátkej trati a v tzv. free order. V posledných rokoch
bol organizátorom týchto pretekov klub ŠK VAZKA Bratislava, ktorí je v súčasnosti najaktívnejším
klubom (z ktorého je aj najvyšší počet reprezentantov). V minulosti to bol ŠK Cart print Nitra.

Vývoj počtu klubov
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**do štatistiky sú zarátané všetky kluby, ktorých pretekári sa zúčastnili aspoň jedných pretekov v danom kalendárnom roku

Hlavnou príčinou poklesu aktívnych pretekárov je absencia práce v kluboch a neexistencia pretekov
na území Slovenska, ktoré by boli dostupné pretekárom z rôznych kútov Slovenska.

