
Hodnotenie činnosti CTM “Stred” za rok 2021 
 

1. Zloženie CTM na rok 2021 

1. Jakub Chupek          1999 VZA      Jozef Chupek 
2. Daniel Pompura              2001 TBB               Ladislav Pompura 
3. Martin Knor                 2002 ZMT                M. Václavík/M. Brém Knorová 
4. Tomáš Jurčík                 2003 VZA              Peter Jurčík 
5. Gabriela Trepáčová  2003 VZA  Jozef Gajdošík 
6. Adam Trepáč   2005 VZA  Jozef Gajdošík 
7. Miroslav Pajger  2005 VZA  Alena Ďurčová 
8. Ema Michačová          2005  H20  Jakub Dekrét  
9. Kamila Pompurová  2005  TBB  Ladislav Pompura/Jakub Dekrét 
10. Nina Jurčíková   2007  VZA               Peter Jurčík 

 
V priebehu roka 2021 ukončil členstvo v CTM Miroslav Pajger na vlastnú žiadosť. 
 

2. Aktivity CTM  

V roku 2021 bolo zorganizované jedno spoločné zahraničné sústredenie pre vybraných členov 
CTM v Nórsku – Asker a Svarstad. Zúčastnili sa Pompura, Pompurová, Jurčíková a Jurčík, 
ďalej členovia CTM Bratislava a Košice (vedúci Nemec, tréner Jurčík). Členovia CTM sa 
zúčastňovali akcií dorasteneckého a juniorského výberu SR, ktoré sa podarilo v tomto roku 
napriek pandémii COVID zorganizovať. Ostatná príprava prebiehala v rámci oddielov. 

 

3. Hlavné výsledky a stručné hodnotenie členov CTM  

Jakub Chupek mal na začiatku sezóny zdravotné problémy, ale na záver sezóny vyhral MSR 
na klasickej a bol druhý na strednej trati. Ukázal, že naďalej patrí do reprezentácie dospelých. 

Daniel Pompura sa po začatí štúdia na VŠ v Brne začal plne sústreďovať na OB a výsledky sa 
dostavili. Jeho výsledky na MS juniorov (10. miesto middle, 8. miesto štafeta) a na MS 
dospelých (43. miesto) naznačujú, že v roku 2022 by mohol byť jedným z lídrov dospelej 
reprezentácie. 

Martin Knor tiež pokračuje vo výkonnostnom raste. Štartoval na MS juniorov, kde dosiahol 
výsledky primerané jeho možnostiam. 

Tomáš Jurčík bol druhý na MSR na strednej trati a štvrtý na klasickej. Len veľmi tesne mu 
ušla nominácia na ME dorastu. Veľmi dobré výsledky dosiahol aj v ROB (tri medaily z ME). 
Ďalší rast výkonnosti bude závisieť od jeho priorít, pretože robiť oba športy bude časom dosť 
náročné. 



Gabriela Trepáčová bola tretia na MSR na strednej trati a štvrtá v šprinte aj na klasickej trati, 
reprezentovala na Majstrovstvách Európy dorastu v orientačnom behu v Litve. Je potrebné 
ďalej pracovať hlavne na mapovej technike, ale aj fyzickej kondícii. 

Adam Trepáč vyhral MSR na klasickej trati, bol tretí v KO či štvrtý na strednej, reprezentoval 
na školských majstrovstvách sveta. Je potrebné ďalej pracovať na mapovej technike, ale aj 
fyzickej kondícii, hoci už teraz je na tom pomerne dobre. 

Ema Michačová vyhrala MSR na strednej trati a reprezentovala na Majstrovstvách Európy 
dorastu v orientačnom behu v Litve a na školských majstrovstvách sveta. Je potrebné ďalej 
pracovať hlavne na mapovej technike, ale aj fyzickej kondícii. 

Kamila Pompurová získala tri medialy na MS v OB a reprezentovala na Majstrovstvách 
Európy dorastu v orientačnom behu v Litve a na školských majstrovstvách sveta. Je potrebné 
ďalej pracovať hlavne na mapovej technike, ale aj fyzickej kondícii. 

Nina Jurčíková vyhrala MSR na klasickej trati a bola štvrtá v šprinte hoci štartovala 
o kategóriu vyššie. V priebehu sezóny preukazovala, že pri pravidelnom tréningu má veľké 
predpoklady výrazného rastu športovej výkonnosti. 

Celkovo je možné zhrnúť, že všetci členovia CTM Stred splnili za rok 2021 podmienky pre 
zaradenie do CTM. 
 

4. Realizačný team CTM 

Vedenie CTM pracovalo v zložení:  

Juraj Nemec, vedúci tréner a vedúci CTM, 0905164820, email: juraj.nemec@umb.sk 

Jozef Gajdošík, zástupca vedúceho trénera CTM  

 

 

 V Banskej  Bystrici, 14. 12. 2021 

Spracovali: Juraj Nemec a Jozef Gajdošík 

         


