
       
       

    Správa o činnosti juniorskej reprezentácie za rok 2019 
 
 
  

Úvod 
 
 Juniorský výber v roku 2019 absolvoval prípravu bez zásadnejších zmien podľa plánu 
vytvoreného pred sezónou. Sústredenia v rámci základnej zimnej a jarnej prípravy boli otvorené aj 
pre členov širšieho výberu dospelých a rovnako pre dorastenecké kategórie. Tiež sa ich zúčastnilo aj 
niekoľko talentovaných pretekárov patriacich vekom ešte do žiackych kategórii, na základe žiadostí 
od ich osobných trénerov a odsúhlasení ich účasti členmi realizačných výberov zodpovednými za 
prípravu mládežníckych reprezentácií.  
 
 Účasť na sústredeniach sa pohybovala niekde medzi 30-40 účastníkmi na každej akcii. 
Organizačne to bolo náročnejšie, ale pre tento prístup sme sa rozhodli hlavne z hľadiska zvyšovania 
technickej úrovne po orientačnej stránke našich mladých pretekárov. Len v málo kluboch na 
Slovensku je mládeži zabezpečená po tejto stránke dostatočná príprava. Preto sa ju snažíme týmto 
spôsobom aspoň trochu suplovať a brať čo najviac talentovanej mládeže za tréningom  a 
skúsenosťami do pre nich neznámych a ťažkých terénov.    
  
 Zloženie širšieho výberu pozostávalo len z piatich pretekárov juniorského veku. Ostatní boli 
vekom ešte v kategórii dorastu. Pre staršiu časť výberu boli jediným prioritným vrcholom juniorské 
majstrovstvá sveta v Dánsku ( ďalej len JWOC ). Na základe stagnujúcej domácej konkurencie v 
kategórii dospelých bolo najlepším z nich odporúčané sa taktiež pokúsiť nominovať na majstrovstvá 
sveta dospelých v Nórsku ( ďalej len WOC ), kde by mohli v prípade nominácie získať cenné 
skúsenosti do budúcnosti. Nominačných pretekov dospelých sa nakoniec zúčastnil iba Jakub Chupek.  
Nominovať sa mu podarilo a nakoniec bol na WOC naším najúspešnejším pretekárom.  
  
 Členovia výberu v dorasteneckom veku mali za úlohu svoju prípravu smerovať hlavne k 
Majstrovstvám Európy dorastu. Prioritou ich účasti na JWOC bolo hlavne zbieranie skúseností.  
  
 Na základe výsledkov nominačných a sledovaných pretekov bolo na JWOC nominovaných 6. 
juniorov a 5. junioriek. Zo siedmich členov zaradených do širšieho výberu v mužoch junioroch si 
"čierneho Petra" vybral Daniel Pompura, keď sa mu v jarnej sezóne v konečnom súčte darilo 
nepatrne menej ako ostatným a do maximálnej možnej nominácie v počte šiestich štartujúcich v 
kategórii za každú krajinu sa nezmestil. Počas celej sezóny ale behal veľmi dobre, bol u neho viditeľný 
značný progres. Ak vydrží naďalej pokračovať v poctivej príprave v budúcom roku by mohol patriť k 
stabilným oporám juniorského tímu a nominácia na šampionát by mu nemala ujsť.    
 
 

Zloženie tímu 
  
 Realizačný tím fungoval pod vedením Štefana Šurgana. Asistentmi boli na rôznych akciách 
rôzni ľudia, hlavne z dôvodu ich pracovných povinností a podobne. Menovite Matej Hraboš, Adam 
Tysz, Dušan Sláma, Silvia Chupeková, Peter Krnáč, Dávid Franko, Igor Patráš, Marian Dávidík a Jozef 
Wallner. 
  
  



 Zoznam pretekárov širšieho výberu 
   
  Juniori:  Jakub Dekrét   1999  
    Jakub Chupek  1999 
    Tobiáš Goldschmidt 2000  
    Adam Jonáš  2001     
    Daniel Pompura 2001 
    Medard Féder  2001 
    Matúš Šimo  2001  
 
  Juniorky: Tereza Miklušová 1999 
    Tereza Šmelíková 1999 
    Tamara Miklušová 2002  
    Dorota Šmelíková 2002 
    Ľuboslava Weissová 2002 
   
 

Absolvované akcie  
 
 22.11. - 25.11.2018 úvodné sústredenie    Banská Bystrica 
 22.03. - 24.03.2019 kondičné testy     Banská Bystrica 
 28.03. - 31.03.2019 mapové sústredenie   Zlín, ČR 
 07.05. - 12.05.2019 mapové sústredenie    Turnov + Šumperk, ČR 
 06.06. - 11.06.2019 testovacie preteky   Dánsko 
 03.07. - 14.07.2019 JWOC 2019    Dánsko 
 
 
Úvodné sústredenie  
 Aktivitami úvodného sústredenia bolo zoznámenie tímu, kondičná príprava s mapou vhodná 
na úvod objemovej prípravy, oboznámenie sa s plánom prípravy a hlavne malá porada o prístupe k 
zimnej objemovej príprave. Toto obdobie býva mládežou často podceňované. Bolo potrebné aby si 
uvedomili jeho dôležitosť, a že podcenenú prípravu v tomto období už v jarnej, či pretekovej sezóne 
nedobehnú, a že telo má v takomto prípade aj väčšiu náchylnosť k zraneniam a ochoreniam. Ďalšie 
rozobraté témy boli  - denná preteková rutina pretekára 
   - rutina absolvovania samotných pretekov a autonómny výkon 
   - možnosti nácviku základných mapových techník v zimnom období 
 
Kondičné testy 
 Kondičné testy boli schválne zaradené na koniec objemovej prípravy. V ideálnom prípade by 
bolo vhodné mať ich ešte trochu neskôr, ale v danej sezóne to nešlo z hľadiska iných termínov. 
Majstrovstvá sveta školskej mládeže a podobne. Testy v podobe akej sú nastavené, aj termínovo, 
považujem za jedinú možnosť reálneho porovnania fyzickej pripravenosti jednotlivých členov 
nielen širšieho výberu juniorov, ale aj členov ostatných výberov - dorastu a dospelých. Obzvlášť 
vhodné je to v momentálnej dobe, keď sa nám zlieva výkonnosť najlepších juniorov, dospelých a 
dokonca aj niektorých dorastencov do jednej úrovne.  
 Každoročným testovaním v tejto podobe budeme mať k dispozícii výstupy využiteľné rovnako 
dobre pre vedúcich jednotlivých reprezentácií ako aj samotných pretekárov a ich osobných trénerov. 
A to nielen z hľadiska niekoľkých rokov, ale aj z hľadiska dlhodobého pre ďalšie generácie. Osobne si 
myslím, že účasť na týchto testoch by mala byť povinná pre každého kto má záujem byť 
nominovaný na akúkoľvek vrcholnú akciu v orientačnom behu v kategóriách dorastu, juniorov a 
dospelých a budem na tomto nastavení trvať do budúcich sezón.  
 V tejto sezóne boli testy zaradené aj ako nominačné preteky pre JWOC, a osobne som veľmi 



rád za výstupy z nich. Pri vyrovnanej výkonnosti pretekárov, ktorých je viac než maximálny možný 
počet pre nomináciu na vrcholné podujatie sú dobrou pomôckou. Rovnako dobre som ich ocenil aj v 
sezóne počas organizácie sústredení, keď som lepšie poznal fyzickú úroveň jednotlivcov.  
 Na záver by som chcel podotknúť, že pretekári sa na tieto testy nemajú nijako špeciálne 
pripravovať, ladiť na ne. Takéto testy musia byť pretekári schopní absolvovať z podstaty tréningu v 
príprave na svoj vlastný vrchol sezóny.  
 
Mapové sústredenia 
 Prioritou tejto sezóny bolo pre mňa naučiť pretekárov osvojiť si, a pracovať na vylepšovaní 
vlastnej dennej pretekovej/tréningovej rutiny, a takisto na rutine samotných pretekov, a tiež na 
podávaní vlastných autonómnych výkonov v pretekoch. Toto mali robiť na každých pretekoch 
rovnako, ako by to boli majstrovstvá sveta. Tak, aby keď na tie majstrovstvá sveta prídu, už mali 
vlastnú rutinu zafixovanú, čím si môžu výrazne znížiť stres zo štartu na vrcholnom podujatí.  
 Vzhľadom k tomuto faktu som všetky mapové tréningy chystal ako ucelené trate - šprint, 
stredná trať, dlhá trať... A nerobil špeciálne tréningy tipu okruhy a podobne.  
 Ďalšou prioritou mapových sústredení bolo skvalitniť zvládanie základných mapových 
techník. Na to sa mali sústrediť už v zimnej objemovej príprave. Bohužiaľ nie všetkým sa to darilo, a 
väčšina má stále so zvládaním základných mapových techník problémy. Najmä pod pretekovým  
tlakom.   
 Organizovanie mapových sústredení bolo náročné prípravou aj na mieste. Výber terénov, 
zháňanie podkladov a samotná stavba tratí vyžadujú enormné množstvo času. Snažil som sa 
pretekárov dostať do rôznych terénov, aby získali čo najviac skúseností. V Zlíne sme sa pozreli do 3 
rozdielnych terénov. Na sústredení v Českom Raji tiež. Denný program bol vždy nabitý a veľa sa 
cestovalo. Ale našiel sa čas aj na odpočinok. V Českom Raji sa nám do programu zmestil aj jeden celý 
voľný deň.  
 
Testovacie preteky  
 Testovacie preteky v Dánsku bola výborná možnosť odskúšať si terény JWOC cca mesiac pred 
samotným šampionátom. A pre väčšinu to boli, či mohli byť aj skúsenosti s novým, ťažkým terénom. 
Bohužiaľ kvôli kolízii so sústredením výberu dorastu na Záhorí nakoniec vycestovala na sever len 
menšia skupina pretekárov. Všetci vekom dorastenci zostali na sústredení doma, čo bolo pre nich 
prioritou v rámci tmelenia tímu a trénovania v terénoch podobných majstrovstvám Európy dorastu, 
ktoré ich čakali za necelý mesiac.  
 Vzhľadom na to, že pre štyroch z piatich slovenských juniorov bol tento juniorský šampionát 
posledným, rozhodol som sa tento výjazd zorganizovať aj pri takomto malom počte účastníkov.    
  
 
JWOC 2019 
 Na samotnom šampionáte som, aj vzhľadom k dlhodobým zdravotným problémom Jakuba 
Dekréta neočakával žiadne výrazné výsledky. Odhadoval som, že naši najlepší by sa mohli výsledkovo 
pohybovať niekde okolo 30. miest. S trochou šťastia o niečo vyššie. Toto sa nám nepodarilo úplne 
naplniť. Šampionát hodnotím výsledkovo ako priemerný. Najlepšími výsledkami boli 37.miesto 
Jakuba Chupeka, a 42. miesto Jakuba Dekréta na dhej trati. U Jakuba Dekréta to bol po dlhodobých 
zdravotných problémoch, i tých v závere prípravy obdivuhodný výkon. O niečo lepšie výkony som 
čakal od štafiet, ale ani tam sa nám nedarilo. 
 Šampionát sa vôbec nevydaril Tereze Šmelíkovej, ktorá sa v tomto roku pripravovala asi 
najpoctivejšie vo svojej mládežníckej kariére a mala na oveľa lepšie umiestnenia. Spojením toho, že v 
sezóne naozaj poctivo trénovala a bol to jej posledný šampionát podľahla pravdepodobne príliš 
veľkým vlastným očakávaniam, ktorými sama na seba vyvinula tlak. Pod týmto tlakom urobila v 
každej disciplíne zásadné chyby, ktoré ju obrali o lepšie umiestnenia. Vo Francúzsku má dobré 
podmienky na tréning a chce naďalej trénovať. Verím, že to čo nedokázala ukázať na tomto JWOC, 
dokáže  ukázať v budúcich rokoch v dospelej reprezentácii, kde by mohla byť stabilnou členkov tímu. 



 Čo sa týka účastníkov v dorasteneckom veku, pre tých bol šampionát hlavne o nadobúdaní 
skúseností. Ich výkony boli podľa očakávaní. Nikto výrazne neprekvapil ani nepohorel.  
 
 

Záver 
  
 Nastavenie tímu ako celok je dobré. Ak budú pretekári naďalej motivovaní ako v tomto roku a 
budú pokračovať v poctivej príprave, v budúcom roku v Turecku by mohli pomýšľať na umiestnenia 
na hranici prvej tridsiatky ( vzhľadom k výmene generácií ). Výraznejší úspech neočakávam a prípadný 
bude skôr vecou šťastia či náhody. Najviac by sme sa mali sústrediť na štafety, kde pri momentálnej 
vyrovnanosti budú naše šance na primeraný úspech asi najvyššie.  
 Je potrebné byť trpezlivý a poctivo krok za krokom pracovať na zvyšovaní úrovne 
pripravenosti. K tomu ale nepostačí len entuziazmus mladých pretekárov ale musí sa pridať aj druhá 
strana vo vytváraní lepších podmienok. Momentálne to nie zlé, ale je to len minimum toho čo 
musíme robiť preto, aby sme dokázali udržať rast výkonnosti. A je to hlavne nadmerným úsilím 
niekoľkých jednotlivcov, ktorý ale v takomto tempe veľmi dlho činní byť nevydržia a budú musieť 
bojovať s "vyhorením".   
 V prípade, že udržíme trend z tejto sezóny, verím že už v roku 2021 v Portugalsku, alebo v 
roku 2022 v Rumunsku môžeme pomýšľať na výraznejšie výsledky. Momentálne dorastajúca skupiny 
dorastencov a juniorov má na to potenciál a je dostatočne široká.     
  
   
 
 
 
 
 
 
 V Banskej Bystrici, 29. 11. 2019         spracoval:    Štefan Šurgan 
 
 


