
Venujte svoje 1% (2 %) z dane za rok 2003 pre Slovenský zväz orientačných športov!

Slovenský zväz orientačných športov ďakuje všetkým, 
ktorí v roku 2003 poukázali svoje 1 % z dane za r. 2002 
pre toto záujmové združenie. Celkom to bolo 31 551 Sk. 

Ďakujeme.

Ako v roku 2004?

Či 1 % alebo 2 %, to záleží od toho, kedy prezident SR podpíše zákon o dani z príjmov...

Každý daňovník, či už fyzická alebo právnická osoba (doteraz to boli iba fyzické osoby), v SR má právo poskytnúť 1 % (2 %) svojej zaplatenej dane
z príjmu za zdaňovacie obdobie jednému právnemu subjektu, ktorý môže byť v danom období prijímateľom tohoto 1% (2 %). 

Venujte svoje 1% (2 %) z dane za rok 2003 pre Slovenský zväz orientačných športov!

ZATIAĽ VŠAK EŠTE POČKAJTE, KÝM NEBUDE ROZHODNUTÉ, ČI SA BUDE POKYTOVAŤ 1 ALEBO 2 PERCENTÁ.

Ako na to?

Prečítajte si na www.orienteering.sk:
AKO VYPLNIŤ FORMULÁRE a POUČENIE.
Najmä však vyplňte tlačivo VYHLÁSENIE a POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE. 

Získané prostriedky 1 % (2 %) z dane za r. 2003 budú v zmysle stanov zväzu použité výlučne:
- na výchovu mládeže
- na prípravu talentovaných jednotlivcov za účelom čo najvyššej výkonnosti v jednotlivých druhoch športovej orientácie
- na podporu športu pre všetkých a zdravého spôsobu obyvateľstva organizovaním 

jednoduchých pretekov pre nových záujemcov a pre občasne športujúcich - oblastné a miestne súťaže nenáročného charakteru.

PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ 
(ktorých rozpisy si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)

3. - 4. 1. 2004 - M ČR v LOB - klasická trať + ČP v LOB - KT- Králiky (Šumperk), ČR
2. - 4. 1. 2004 - Majstrovstvá Maďarska v LOB (nočný, šprint, stredná, 

3. a 4. 1. tiež WRE) - Eplény, Maďarsko
10. - 11. 1. 2004 - Majstrovstvá Rumunska v LOB (šprint, stredná, oba tiež WRE)

- Miercurea Ciuc, Rumunsko
11. 1. 2004 - 5. Trojkráľové mestské orientačné preteky (3.kolo CEWOL) - Pezinok, SPE
19. - 25. 1. 2004 - Majstrovstvá sveta juniorov v LOB, Majstrovstvá Európy dorastu v LOB,

Veteránske majstrovstvá sveta v LOB - Vuokati - Sotkamo, Fínsko
9. - 16. 2. 2004 - Majstrovstvá sveta v LOB - Asarna / Östersund, Švédsko
27. 3. 2004 - Szentendre kupa 2004 - Szentendre, Maďarsko
8. 4. 2004 - nočný OB šprint - Breda, Holandsko
9. - 12. 4. 2004 - Holland 2004 v OB (KT, kla, kla, KT) - Breda, Holandsko
10. - 11. 4. 2004 - 45. Mecsek kupa (KT + klasika) - Pécs, Maďarsko
23. 4. 2004 - Animal park sprint - Kolmar, Norrköping, Švédsko
24. - 25. 4. 2004 - 10 mila (preteky 10/5-členných štafiet mužov a žien)  - Norrköping, Švédsko
1. - 2. 5. 2004 - Honvéd - Bakony kupa (klasika, tiež WRE + middle)  - Fenyöfö, Maďarsko
21. - 27. 6. 2004 - Akademické majstrovstvá sveta v OB - Plzeň, CZE
25. 6. - 2. 7. 2004 - Euroregio 2004 (6 dní OB - tiež 2x WRE) - Seefeld, AUT+Valsugana, ITA
28. 6. - 3. 7. 2004  - Majstrovstvá Európy lesníkov v OB   - Maďarsko
3. - 10. 7. 2004 - Veteránske majstrovstvá sveta v OB - Asiago, Taliansko
4. - 11. 7. 2004 - Juniorské majstrovstvá sveta v OB - Svetlogorsk, Rusko
10. - 17. 7. 2004 - Majstrovstvá Európy v OB - Roskilde, Dánsko
10. - 17. 7. 2004 - Danish 5-DAYS 2004 (5 dní OB) - Roskilde, Dánsko
19. - 24. 7. 2004 - FIN 5 (5 dní OB) - Kerava- Sipoo- Pornainen, FIN
29. 7. - 1. 8. 2004 - 12. Veszprém cup (4 dni OB) - Ajka, Maďarsko
18. - 21. 8. 2004 - Kepaonik open (3 dni OB - šprint, klasika, stredná - 3x WRE)  

- Kepaonik, Srbsko a Čierna hora
28. - 29. 8. 2004 - Bükkfennsík cup 2004 (2 dni OB, klasika, obe WRE)  - Miskolc, Maďarsko
11. - 19. 9. 2004 - Majstrovstvá sveta v OB - Västeras, Švédsko
18. - 23. 10. 2004 - Majstrovstvá sveta v OC - Victoria, Austrália

14. - 18. 7. 2005 - Svetové hry - Nemecko
9. - 15. 8. 2005 - Majstrovstvá sveta v OB - Japonsko

MEDZI ZÁKLADNÉ POVINNOSTI PATRÍ AJ PLATENIE ČLENSKÉHO!

Možno si to mnohé kluby neuvedomujú a skôr z dôvodu ležérneho prístupu k povinnostiam ani do konca júla 2003 nedokázali uhradiť členský príspe-
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vok zväzu na r. 2003. Mnohé ani len na urgencie nezareagovali. Keďže aj prístup orgánov SZOŠ bol veľmi zmierlivý k týmto klubom, od 1. 8. nastáva o-
brat. Všetkým nižšie menovaným klubom bude pozastavené akékoľvek zvýhodnenie plynúce z členstva v SZOŠ až dovtedy, kým nebudú všetky
podlžnosti vyrovnané. Tie kluby, ktoré medzitým zaplatili resp. zaplatia, nebudú v ďalšom zozname už uvedené! V uvedenom zozname môžu byť aj klu-
by, ktoré zaplatili, no ich platba doteraz na účet SZOŠ nedorazila!

Zoznam dlžníkov k 9. 12. 2003:
- Geomerkart Veľký Krtíš - Klub OB Javor Tvrdošín

ZMENA VÝŠKY SADZIEB NÁHRADY STRAVNÉHO

Od 7. 11. 2003 Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR upravilo hodnoty náhrad stravného takto: 80 Sk za 5 -12 hodín, 122 Sk za 12 - 18 hodín,
188 Sk nad 18 hodín.

SVETOVÝ POHÁR V OB 2006 - predbežný termínovník

1. kolo Estónsko začiatok mája
2. kolo Dánsko - MS v OB začiatok augusta
3. kolo Francúzsko začiatok októbra

ZMENY V KALENDÁRI SÚŤAŽÍ SZOŠ

Oznam o neuskutočnení pretekov: 
Preteky slovenského rebríčka LOB, plánované na 20. - 21. 12. 2003 v Lome nad Rimavicou, sa z technických a klimatických príčin definitívne rušia,

bez náhrady. 
Sekcia LOB SZOŠ  

Zmena termínu MM SR v LOB 2004: 
POZOR!  
Preteky v LOB, plánované na 31. 1. a 1. 2. 2004 v Pezinku (Baba), sa uskutočnia 14. a 15. 2. 2004. 

Sekcia LOB SZOŠ  

Zmena termínu MM SR v OB 2004
POZOR! 
Zmena termínu MM SR v OB 2004 v šprinte, na klasických tratiach a v štafetách - budú o týždeň skôr a to 3., 4., 5. septembra 2004. 

Sekcia OB SZOŠ  

O-RINGEN 2004

Zo Švédska prišla pre SZOŠ každoročná ponuka s možnosťou zúčastniť sa počas medzinárodných pretekov O-Ringen (pretekovým centrom je
Gothenburg) v termíne 14. - 24. 7. 2004 seminára o rozvoji OB. Poplatok pre účastníka zo SR je 4 200 SEK (poplatok zahŕňa ubytovanie, stravu, účast-
nícky poplatok na O-Ringen, dopravu v rámci seminára, štúdijný materiál). Ak by bolo účastníkov z jednoej krajiny viac ako 3, poplatok bude 4 700 SEK.
V r. 2001 sa zo SR seminára zúčastnili Mária Cútová, Juraj Nemec a Andrej Patráš, v r. 2002 a 2003 nikto. SZOŠ prihlási na seminár záujemcov spĺňa-
júcich tieto podmienky: - tréner, rozhodca, pretekár alebo iný funkcionár, znalosť anglického alebo španielskeho jazyka. Prihlásiť sa môžete na adrese
SZOŠ do 15. 2. 2004.

INFOB 2004

Predplatné na r. 2004 bude ako v roku 2003, t.j. 330 Sk. Elektronický odber vo formáte PDF je zadarmo.
Prosím záujemcov o odber spravodaja INFOB v roku 2004, aby obratom oznámili svoj záujem o odber INFOBu na sekretariát SZOŠ. Prvé číslo bude

zaslané iba tým, ktorí svoj záujem o odber dajú najavo. (Samozrejme okrem odberateľov elektronickej podoby a zástupcov klubov.) 
Oznam môže byť uskutočnený: 
- poštou, telefonicky, mailom, osobne. 
V ozname uveďte meno, priezvisko, formu odberu (papierový spravodaj alebo elektronický), adresu na ktorú Infob zasielať.
Osobám, ktoré sa neozvú, nebude INFOB 1/2004 zaslaný. Samozrejme, že doobjednať si ho bude možné hocikedy.
Iná platba ako prevodom na účet SZOŠ nebude akceptovaná (Bankové spojenie: Tatra banka a.s., číslo účtu: 2621838139/1100, var. symbol: 104),

tak prosím týmto spôsobom učiňte prípadnú platbu. Ak platíte poštovou poukážkou, obratom mi pošlite kópiu ústrižku.
Zástupcom klubov sa INFOB posiela zdarma. Takisto prosím všetkých, ktorým Infob chodí poštou zdarma a nepotrebujú jeho papierovú podobu, s-

tačí im elektronický formát, aby mi to tiež oznámili.
Puco

ČASOPIS ORIENTAČNÍ BĚH 2004 a O-SPORT 2004

Český časopis Orientační běh a anglicky písaný O-sport bude možné odoberať formou predplatenia si ho na sekretariáte SZOŠ aj v r. 2004. Svoj
záujem o odber v r. 2004 mi oznámte do 20. 1. 2004.

Zahraničné objednávky sú riešené individuálne a za iné ceny ako sa uvádzajú pre odberateľov v ČR. V roku 2003 takto odoberalo časopis OB 30
čitateľov, (v r. 2001 39, 2002 25). 

Poplatok za celý ročník je (zahŕňa menové vyrovnanie + poštovné) je:
- Orientační běh 520 Sk (zatiaľ 2 odberatelia na r. 2004)
- O-sport 1 040 Sk (zatiaľ 2 odberatelia na r. 2004)

Iná platba ako prevodom na účet SZOŠ nebude akceptovaná (Bankové spojenie: Tatra banka a.s., číslo účtu: 2621838139/1100, var. symbol: 0804),
tak prosím týmto spôsobom učiňte prípadnú platbu. Ak platíte poštovou poukážkou, obratom mi pošlite kópiu ústrižku. 

Puco

VÝMENA REGISTRAČNÝCH PREUKAZOV

Zástupcovia klubov, stihnite výmenu registračných preukazov SZOŠ, ktorá sa vykoná zdarma, ak je nový preukaz člena predložený spolu so starým na sekre-
tariát SZOŠ do konca roka 2003. Výmena sa týka preukazov, ktorých platnosť vyprší rokom 2003 a boli vydané v r. 1998. Jednoducho, týka sa to preukazov so
známkami za r. 98, 99, 00, 01, 02, 03.



M  -10 (2)
1. Jakub Lačok SPE 31,03 20,58 10,05
2. Matej Kopčík SPE 54,50 38,16 16,34

M  -12 (2)
1. Jozef Fekiač VBA 22,48 12,19 10,29
2. Branislav Iro SPE 29,35 14,07 15,28

M  -14 (2)
1. Daniel Paulíni VBA 30,30 20,04 10,26
2. Richard Chrappa SPE 31,17 21,02 10,15

M  -18 (1)
1. Lukáš Poláček SPE 48,57 28,21 20,36

M  21- (6)
1. Matej Pilka SPE 37,08 20,57 16,11
2. Radoslav Jonáš BBA 39,12 21,27 17,45
3. Juraj Horniak BBA 39,56 23,23 16,33
4. Pavol Poláček SPE 43,39 23,38 20,01
5. Martin Bednárik SSN 45,01 25,15 19,46

M  35- (4)
1. Marián Kazík CBA 40,11 23,04 17,07
2. Peter Mlynárik VZA 48,18 27,55 20,23
3. Jozef Fekiač VBA 50,54 28,05 22,49
4. Róbert Schenk RBA 56,35 29,35 27,00

M  40- (4)
1. Daniel Benčúrik SPE 61,43 42,39 19,04
2. Ladislav Kopčík SPE 65,42 42,59 21,43

M  45- (4)
1. Jozef Fedor SPE 29,14 18,22 10,52
2. Pavol Poláček SPE 47,45 31,46 14,59

M  50- (2)
1. Vladislav Piják SPE 36,57 23,37 13,20
2. Peter Fraňo SPE 39,06 24,54 14,12

W  -10 R (2)
1. Viktória Malatinová CBA 23,46 12,26 11,20

W  -10 (1)
1. Terezka Lačoková SPE 32,04 22,05 9,59

W  -12 (3)
1. Paulína Lačoková SPE 25,49 10,30 15,19
2. Terézia Kopčíková SPE 31,52 16,38 15,14
3. Bronislava Benčíková SPE 48,36 22,46 25,50

W  -14 (2)
1. Michaela Uhlíková SPE 54,42 36,46 16,56
2. Alena Muráriková SPE 59,09 38,22 20,47

W  -18 (4)
1. Veronika Vachová SPE 37,27 21,38 15,49
2. Veronika Vávrová BBA 39,36 21,57 17,39
3. Miroslava Fekiačová VBA 42,46 24,41 18,05
4. Lucia Szalayová VBA 75,00 50,00 25,00

W  21- (3)
1. Soňa Beržinská BBA 39,17 20,39 18,38
2. Katarína Schenková RBA 50,01 24,40 25,21
3. Mária Podhájska VBA 56,06 28,10 27,56

W  35- (1)
1. Ružena Lačoková SPE 80,55 50,49 30,06

W  45- (5)
1. Beáta Vávrová BBA 43,36 26,03 17,33
2. Eva Králová VBA 43,59 28,58 15,01
3. Mária Fekiačová VBA 51,17 33,50 17,27
4. Eva Pijáková SPE 59,32 44,02 15,30
5. Marie Fraňová SPE 63,54 41,13 22,41

Otvorená - Dospelí (1)
1. Táňa Pašková 46,41 32,09 14,32

Otvorená - Žiaci (15) Počet chýb
1. Jakub Karas 63,18 25,36 37,42 2
2. Janko Uličný 56,45 24,47 30,58 3
3. Miška Sarmaniová 65,25 30,40 34,45 3
4. Danko Mišák 47,46 24,17 23,29 4
5. Dominik Janský 57,01 31,02 25,59 4

W  -12   1,7 km, 7 KS (5)
1. Eva Koreňová              16:40
2. Schmidtová Barbora 23:33 
3. Patrícia Olláriková   24:05
4. Eva Kubíková 31:30
5. Martina Hodálová    31:33

M  -12   1,7 km, 7 KS (5)
1. Ján Drien   12:14 
2. Krajčovič    12:56
3. Erik Majláth 13:16
4. Lukáš Vešelenyi 14:24
5. Andrej Nemec 19:19

W  -14             2,8 km, 10 KS (7)
1. Jarmila Bednárová      21:24 

2. Lenka Martincová     27:55
3. Veronika Selecká 30:14
4. Dáša Václavíková       32:03
5. Petra Priščáková 32:58
6. Tereza Jackuliaková  34:17  

M  -14             2,8 km, 10 KS (10)
1. Jozef Šatara 18:02
2. Ivan Šillík                  18:48
3. Rastislav Balciar 19:02
4. Matej Boroviak          20:16
5. Maroš Mucha               25:23
6. Matej Ševčík              26:10

W  -16            2,8 km, 10 KS (3)            
1. Dominika Bednárová         18:30

2. Katarína Dzúriková           24:42
3. Lívia Šlosárová                 36:22

M  -16            2,8 km, 10 KS (5) 
1. Boris Selecký                 15:54
2. Martin Majláth               16:18
3. Juraj Nemec                  18:25
4. Kmetík 20:55
5. Marek Stančík                23:42

M  -18     3,0 km,  15 KS (2)
1. Andrej Šillík 23:08

M  40-     3,0 km,  15 KS (2)
1. Pavol Bednár 18:21

Pohár riaditeľa ZŠ Golianova - oblastný rebríček STRED v OB 
- 23. 10. 2003, Uhlisko, EBB

Finálové kolo oblastného rebríčka Západ v parkovom orientačnom behu 
- Blatné, 11. 10. 2003, FBA

Súčet časov 1. etapa 2.etapa
M  - 10 R (1)

1. Adamko a Martinko Jonášovci BBA 42,06 27,17 14,49

LESNÍCKE OKIENKO:  Medzinárodné azimuty

Lesnícky výskumný ústav Zvolen uskutočnil aj v roku 2003 Medzinárodné majstrovstvá SR  lesníkov v OB v Chránenej krajinnej oblasti Malé
Karpaty. Centrom akcie bolo Stredné odborné učilište lesnícke v Modre - Harmónii. Odborné exkurzie sa uskutočnili v lesných porastoch Lesy SR š.p.,
odštepný závod Smolenice. Majstrovstvá podporila firma Husquarna. 

Súťaže:  I. etapa,  krátka trať, v lokalite Badogy  a  II. etapa, skrátená trať, na Zochovej chate. Mapa Traja jazdci. Zo zahraničia sa akcie zúčastnili
členovia lesníckej akademickej obce z Maďarska  a taxátori z Českej republiky, na čele s bývalým mnohonásobným úspešným reprezentantom
Československa Zdenkom Zuzánkom. 

CELKOVÉ  VÝSLEDKY

Medailisti v mužských kategóriach:                    KT                SkT súčet
M -18: 1. PORUBČAN Matúš SZČO Kysak 3. 29,50       1.   26,55         56,45

2. ĎURIŠ Matej US Sása 1. 24,09       2. 34,46         58,55  
3. STANČÍK Marek Urbár H. Tisovník  2. 28,09       3. 36,10          64,19     

M 19-: 1. PORUBČAN Igor  SZČO Kysak          1. 18,45       2. 30,56          49,41
2. ZUZÁNEK Zdeněk ÚHÚL Jablonec/N. 2.  20,58       3.  31,34 52,42
3. GLONČÁK Peter TU LF Zvolen 4. 25,19       1.   30,30          55,49      

M 35-: 1. APFEL Eduard ML B. Bystrica       1. 26,29       1.   38,17          64,46   
2. PORUBČAN Branislav ML Košice 3. 39,12       2.   51,24          90,36
3. JAGERČÍK Marián LSR  OZ Beňuš      2. 32,04       4.  63,08          95,12

M 45-: 1. KUSBACH Antonín ÚHÚL Koměříž      2.  28,24       1.   21,36          50,00
2. NAVRÁTIL Antonín ÚHÚL Olomouc     1.  23,25       2.   26,49          50,14
3. ADAMOV Jozef LSR OZ Žarnovica 3. 29,46       3.   37,55          67,41



Najúspešnejšie ženy:    
D -19: BAJTOŠOVÁ Hanka    US Porúbka 18,27    27,39          46,06
D 21-: ŽOLTICKÁ Monika    LSR OZ Žarnovica    73,21  89,10        162,31

D 35-: KUČERÍKOVÁ Jozefína LSR OZ Námestovo 29,28          36,41          66,09
D 45-: CSER Borbála Univerzita Sopron -              36,12              -

Juraj Prékop

Dorastenecké sústredenie hlavne Salzburg alebo po stopách MED 2004
(Ako sme sa sústredili v terénoch sústredených hlavne v Salzburgu)

1. deň: 11:00 - odchod z hlavnej železničnej stanice v Bratislave
15:10 - Linz - Prvý kufor

- Prvý verbálny kontakt s rakúskym obyvateľstvom: Milý pán vysvetľujúci cestu sa čuduje, že dvaja Slováci (z toho jeden hovoriaci lámavou, druhý ži-
adnou nemčinou) chcú ísť 15 km peši (nevšimol si, že sme vystúpili z mikrobusu).

15:30 - Príchod na miesto konania majstrovstiev Rakúska v nočnom OB
(okrem nás tam vtedy boli asi tak dvaja organizátori).

19:00 - štart pretekov (50% pretekárov zablúdilo cestou na štart)
Výsledky neboli zlé; boli v priamej úmere s klesajúcou úrovňou nášho tréningového procesu...

23:00 - Vyhlásenie výsledkov, nasleduje noc na zámku (cestou ďalší kufor)
2. deň: 
Na programe bol rakúsky rebríček OB v mieste konania nočných pretekov: mapa tá istá, trať nenáročná, výsledky veľmi podobné... Po vyhlásení

výsledkov odchádzame na farmu v Henndorfe (pri Salzburgu).
3. a 4. deň:
Mapové tréningy v tesnej blízkosti miesta konania budúcoročných majstrovstiev Európy. Terén pomerne ťažko priebežný s množstvom mokrých rýh

sťažujúcich beh. Fyzicky náročný, s veľkým prevýšením.
5. deň:  
Salzburg - dôkladné skúmanie miesta konania parkových pretekov MED 2004. Terén 40 % mesto s množstvom priechodov, podchodov a nadchodov

a úzkymi uličkami zaplnenými turistami, 60 % park (skôr les) s obtiažnou prístupnosťou, členitý, s vežkým prevýšením a množstvom múrov a hradieb.
Bude to určite technicky aj fyzicky najťažší "parkáč" v histórií majstrovstiev Európy dorastu. 

12:00 - presun do Pinkafeldu (cestou nákup v najdrahšom obchode v Rakúsku).
17:30 - uvítací ceremoniál v škole, kde sme mali spať - upratovačky neznalé príchodu slovenských dorastencov po chvíľke rozhovoru s už spomí-

nanými dvomi Slovákmi a jedným Ukrajincom  (ktorý si zjavne myslel, že v Rakúsku je každý šéf) zatelefonovali pani Rose-Marie, ktorá nás už naozaj
uvítala v ich mestečku a ubytovala nás vo vopred pripravenej triede.

6. a 7. deň: 
Jeden mapový a dva kruhové posilňovacie tréningy, futbal, hokej a basketbal.
8. deň:
Rozcvička - hokej (začína to nevinne)
13:40 - Dlhoočakávaný príjazd Pezinčanov, ktorí nás odviezli na zhromaždisko oblastných 

pretekov pri Pinkafelde. Výsledky: Priamoúmerné zaťaženiu dorastencov v posledných 
dňoch... Hodinu po výdatnej večeri - ďalší kruhový posilňovací tréning + hokej.

9. deň:
Futbal, balenie, rozlúčka s rakúskymi hostiteľmi a odjazd.

Postrehy zo sústredenia:
1. Návrh na predsedníctvo SZOŠ: Víta Pospíšila zamestnať ako oficiálneho prekladateľa sloven-

ského dorasteneckého výberu. Spojiť túto funkciu s funkciou maséra.
2. Nie je dobré študovať cudzie jazyky - Ukrajinci to vedia zneužiť...
3. Keď tréner niečo povie a vyznie to ako sranda, je to pravda a keď to vyznie ako pravda, je to 

sranda.
4. Jedla je vždy málo, aj keď je ho dosť.
Na záver...
Tu by som chcel uviesť, či sa nám táto cesta do Rakúska oplatila. Podľa mňa, aj napriek vysokej cene, toto sústredenie malo dosť veľký význam.

Oboznámili sme sa s typmi terénov, ktoré nás čakajú na majstrovstvách Európy, prezreli sme si presné miesto konania parkových pretekov a to nám
myslím o rok určite pomôže.

A na mieste je ešte aj poďakovanie všetkým tým, ktorí nám pri organizácii sústredenia pomohli: domácim hostiteľom a klubu Sokol Pezinok.
Rasťo a Mazo

SÚŤAŽE KLUBOVÝCH DRUŽSTIEV 2003 V ORIENTAČNOM BEHU

Pohár predsedu SZOŠ v OB 2003
žiaci jednotlivci spolu

M -12 W -12 M -14 W -14
1. KYS 18421 18777 17606 5528 60 332

2. TKE 474 15639 17330 16600 50 043

3. KBB 13475 - 17539 15215 46 229

4. SSN 9426 - 16145 16457 42 028

5. SPE 6671 14651 3453 1567 26 342

6. UKE - 9572 7022 6870 23 464

7. RBA 10409 3454 5467 - 19 330

8. MZV 4246 136 542 8474 13 398

9. BBA 10262 - - - 10 262

10. VBA 2234 - 4248 - 6 482

11. FBA 6083 - - - 6 083

12. CBA 1337 0 373 0 1 710

Slovenský rebríček družstiev v OB 2003
dorast + dospelí jednotlivci spolu

M -16 M -18 M -20 M 21- M 35- M 40- M 45- M 50-
W -16 W -18 W 21- W 35- W 40- W 45- W 50-

1. TKE 12424 9492 2685 18354 10047 7618 11594 -
11675 7220 20587 10002 5058 - - 126 756

2. RBA 11167 12425 - 12161 11968 10074 11785 1119
- 0 17567 10616 6884 - - 105 766

3. SPE 1979 5629 4255 19561 0 4381 10020 13860
1979 6337 3616 4943 - 11231 6363 94 154



4. BBA - - - 21977 13703 5278 - 7064
6859 13622 1631 6750 - 13802 - 90 686

5. EBB 12872 12450 904 9305 4370 12943 - -
7076 1069 15666 7100 - - - 83 755

6. KYS 13329 4073 - 13905 12839 12867 - -
- - - 13713 - - - 70 726

7. FBA 0 - - 19758 905 - 10101 1028
- 3892 19411 1531 6416 - - 63 042

8. VZA - - 0 18342 11574 986 6444 -
- - 14751 - - 8456 720 61 273

9. SSN 4627 10356 - 10370 11076 6557 - -
6869 220 - - - - - 50 075

10. VBA 1486 1740 1466 1306 3836 - - -
4192 7695 9020 791 - 6210 - 37 742

11. MZV 9442 10484 3100 1783 - - 0 5362
5876 0 0 0 1040 - - 37 087

1 2 . U KE 10694 - - - - 2393 - -
11551 - - - - - - 24 638

13. VKE 578 - - - - - 5632 1161
- - - - - 11925 - 19 296

14. KRA - - - - - - - -
- - - - 6960 0 6838 13 798

15. ZMT - - - 4314 4852 - 0 1803
- - - 0 - - - 10 969

16. TBB - - - 5338 0 5140 - -
- - - - - - - 10 478

17. CBA 1524 - - - 5498 - - -
800 1712 0 - 867 - - 10 401

18. DKE - - - - 0 - 7294 1400
- - 829 - - - - 9 523

19. KBB 4359 - - - - - - -
3864 800 - - - - - 9 023

20. RZK - - - 2129 5004 - - -
- - - - - - - 7 133

21. TVR - - - 3270 0 - - 3094
- - - - - - - 6 364

22. PEZ - - - 0 - - 0 4565
- - - - - - - 4 565

23. TPA - - - - 0 997 - -
- - 1429 - - - - 2 426

24. BBB - - - 2054 - - - -
- - - - - - - 2 054

25. TPK - - - 2518 - - - -
- - - - - - - 2 518

26. RZZ - - - - - - 1298 -
- - - - - - - 1 298

27. VZV - - - 601 0 - - -
- - - - - - - 601

Hodnotenie MSJ v OB 2003 - Polva Estónsko 8. - 12. 7. 2003

Na MSJ sa zúčastnili: Paulína Májová  vedúca, Andrej Máj - šofér, asistent
Lukáš Barták, Martin Pijak, Tomáš Drenčák a Katka Labašová - pretekári.

Príprava prebehla podľa plánu spolu s reprezentáciou dospelých a čiastočne dorastu. Kvalitnú prípravu absolvoval Barták. V príprave mal výpadky
Drenčák pre dlhodobé problémy s dýchacími cestami. Pijákovi ovlyvnili prípravu zdravotné problémy, maturity a prijímačky na VŠ. Labašovej príprava
mala rezervy. Napriek veľmi úzkemu tímu a nie celkom 100 % príprave sme verili, že môžeme dosiahnúť solídne výsledky. 

Z dvoch alternatív dopravy(lietadlo, auto) sme zvolili cestu lacnejšiu  autom. Cca 1700 km tam sme rozdelili na dve část s dvojdňovou zastávkou vo
Vilniuse v Litve. V spolupráci s litovským šeftrénerom sme cestou absolvovali mapové tréningy, ktoré boli vhodne načasované, typom terénu a charak-
terom tréningu sme modelovali kráku trať. 

Samotné MSJ boli výborne usporiadané, organizačne aj technicky. Výber terénov bol vhodný, trate boli náročne. Ani daždivé počasie a polhodinový
posun štartu jednych pretekov (autobus netrafil na štart) neovplyvnili regulérnosť a dobrý dojem z MSJ. 

Konkurencia bola kvalitná. Zúčastnili sa pretekári 34 krajín. Tradične silné boli škandinávske družstvá,z kontinentálnych SUI,RUS, CZE, LTU, EST
ale silné individuality mali tímy, UKR, DEN, LAT, POL..

Naši pretekári dosiahli výborné výsledky. Na kvalifikácii middle všetci 4 postúpili do finále, čo sa nám podarilo prvý krát v histórii. 
Vo finále sa umiestnila Labašová na 42 mieste, 6. Barták, 13. Piják a "najhorší" 26. Drenčák. Také umiestnenie tiež ešte nebolo. Pričom Barták

reálne siahal na medailu, urobil preteky dramatickými, bohužiať v závere nedokázal premeniť vynikajúci beh vo svoj prospech a medailu stratil v 200
metrovom postupe na predposlednú kontrolu...

Na klasickej trati sa nám darilo menej. Výborný výkon podal opäť 12. Barták, napriek malému časovému odstupu od smoliarského záveru predošlej
súťaže. Ostatní traja účastnici podali priemerné výkony. Chyby v pretekoch boli prevažne dôsledkom priveľkej snahy. Labašová uviazla na 20 minút v
bažine. 

V štafetovom behu podali všetci traja juniori veľmi dobre výkony. Suverénne si počínala štafeta RUS, ktorá bola na čele počas celej súťaže.
Favorizovana štafeta SUI potvrdila svoje kvality druhým miestom. NOR si absenciu na stupňoch v individuálnych súťažiach vynahradili v štafetách. Naša
štafeta po Pijakom dobre rozbehnutom úseku (8) sa držala aj na druhom na peknom 11. mieste s prijateľnou stratou vďaka Drenčákovi. Vynikajúcim be-
hom na treťom úseku posunul Barták našu štafetu v priebehu záverečného úseku až na medailovú pozíciu. Avšak opäť minútovou chybou tesne pred
koncom ani túto šancu nepremenil na medailu. Za nami však skončilo viacero favoritov na medaily FIN, SWE, CZE, LTU... Labašova rozbiehala mix štafe-
tu a odovzdávala s 10 minútovou stratou na 32. mieste.

Jednotlivci
Lukáš Barták - podal vynikajúce vyrovnané výkony vo všetkých štyroch štartoch. Bol skvele pripravený, mal formu. Po finálovom "sklamaní" na

krátkej trati chýbala väčšia sebadôvera na klasike. Na štafetách bola jeho vôľa po víťazstve veľká a bojovným výkonom s jediným zaváhaním posunul
štafetu na konečné 4. miesto. Jeho vystúpenie i umiestnenia si zasluhujú pochvalu. Škoda zaváhaní na dvoch relatívne ľahkých kontrolách v dvoch
pretekoch. Bez nich mohlo byť úsilie vynaložené v príprave korunované ešte lepším umiestnením.

Martin Piják - podal veľmi dobré výkony na krátkej trati aj v štafete.  Dosiahol v danej situácii maximum. Jeho umiestnenia boli na hranici jeho ak-
tuálnych možností. Absolvoval kvalitnú prípravu s už spomenutými obmedzeniami. Je perspektívny do družstva dospelých.

Tomáš Drenčák- Výborne bežal krátku trať a štafety. Nevyšla mu klasika. Mal z trojice najväčšie výpadky v tréningu. Je ešte dva roky juniorom. Pri
kvalitnej príprave môžu byť jeho výhliadky na dobre umiestnenie na ďalších JWOC reálne.

Katka Labašová - Jej 42. miesto na krátkej trati považujem adekvátne absolvovanej príprave. Bolo však za jej ambíciami. Snaha vylepšiť si bilanciu
na klasike skončila katastrofálne. Chýbala istota pri práci s mapou a chladná hlava pri riešení situácii v tréne. Bez kvalitného tréningu je úspešné vys-
túpenie v silnej konkurencii v náročných terénoch skôr v oblasti zbožných želaní ako objektívnej reality.

Dosiahnuté výsledky považujem pri  podmienkách za akých sa pripravujeme a pri možnostiach konkurencie za nadštandartne dobre. Je treba
poďakovať zúčastneným pretekárom a tým, ktorí ich podporovali (BBA, TKE, SPE, CAŠ, CTM, rodičia).

Zo zúčastnených pretekárov splnili podmienku na vrátenie zálohy a plnú úhradu nákladov na JWOC zo SZOŠ Barták, Piják, Drenčák. Nesplnila
Labašová.

Paulína Májová



40. ročník OB mužov o "JELENÍ PAROH", 26. ročník OB o "POHÁR REKTORA TU ZVOLEN", 9. ročník OB žien o
"KRAVSKÝ ROH" - obl. rebríček STRED - 8. - 9. 11. 2003, Lutila, kováčová, VZV
Sobota 08. 11 .2003
W -10 R  (1)

1. Veronika Ševčíková KBB 33:18
W -10 N (1)

1. Ioana Prica ROM 33:29
W -14 (5)

1. Ria Stančíková MZV 23:57
2. Jarmila Bednárová KBB 30:30
3. Júlia Konôpková KBB 40:37
4. Petra Priščáková MZV 46:30
5. Mária Bittnerová KBB 58:43

W -16 (4)
1. Dominika Bednárová KBB 32:09
2. Dáša Mihálová KBB 38:06
3. Katarína Dzúriková MZV 44:02
4. Mária Hnilicová KBB 51:13

W -18 (1)
1. Lucia Ščehovičová EBB 79:03

W 19- (5)
1. Miriam Králová VZA 47:35
2. Erika Hlaváčiková EBB 54:17
3. Viktória Herdová EBB 59:50
4. Renata Barcíková MZV 60:13
5. Zuzana Janotová FBA 93:59

W 50- (1)
1. Paulína Májová BBA 32:54

M -10 R (1)
1. Adam Král VZA 26:12

M -10 N (3)
1. Marek Vajduliak TVR 17:35
2. Dávid Král VZA 23:30
3. Juraj Vajduliak TVR 28:09

M -12 (4)
1. Martin Krajčovič MZV 35:10
2. Lukáš Ščehovič EBB 41:08

M -14 (3)
1. Matej Ševčík KBB 41:41
2. Vladimír Bulko MZV 53:09
3. Ivan Šillík KBB 54:16

M -16 (3)
1. Boris Selecký KBB 41:00
2. Juraj Nemec KBB 42:42
3. Jozef Kmetík MZV 70:57

M -18 (3)
1. Andrej Šillík KBB 56:17
2. Michal Súra KBB 75:31
3. Pavol Farbiak MZV 81:17

M19- (7)
1. Michal Krajčík EBB 40:04
2. Rastislav Szabó EBB 49:13
3. Jozef Král VZA 50:13
4. Vladislav Janota FBA 56:04
5. Patrik Čermák EBB 59:05
6. Juraj Vajduliak TVR 91:21
7. Ján Pompura TBB 114:32

M 35- (3)
1. Pavol Bednár EBB 47:46
2. Roman Ščehovič EBB 64:57
3. Dalibor Ďurčo 77:29

M 40- (1)
1. Ladislav Pompura TBB 57:20

M 50- (1)
1. Štefan Máj BBA 42:03

M 55- (1)
1. Juraj Prékop MZV 62:12

Nedeľa 09. 11. 2003

W -10 R (3)
1. Bianka Važanová MZV 21:16
2. Veronika Ševčíková KBB 22:09
3. Terezka Pompurová TBB 47:19

W -10 N (1)
1. Zuzana Halajová 46:11

W -12 (1)
1. Aneta Mališová MZV 45:35

W -14 (5)
1. Ria Stančíková MZV 16:55
2. Jarmila Bednárová KBB 20:45
3. Júlia Konôpková KBB 23:10
4. Petra Priščáková MZV 31:54

W -16 (4)
1. Dominika Bednárová KBB 25:03
2. Dáša Mihálová KBB 28:21
3. Mária Hnilicová KBB 32:25
4. Katarína Dzúriková MZV 36:54

W -18 (1)
1. Lucia Ščehovičová EBB 45:10

W 19- (5)
1. Erika Hlaváčiková EBB 24:44
2. Miriam Králová VZA 27:11
3. Táňa Časnochová EBB 30:32
4. Zuzka Janotová FBA 34:15
5. Viktória Herdová EBB 39:08

M -10 R (3)
1. Adam Král VZA 17:45

2. Dominik Ďurčo EBB 21:54
3. Daniel Pompura TBB 47:30

M -10 N (6)
1. Marek Vajduliak TVR 22:40
2. Juraj Vajduliak TVR 23:24
3. Štefan Rusko MZV 26:05
4. Dávid Král VZA 33:44
5. Lukáš Huba MZV 35:44
6. Milan Halaj MZV 53:32 

M -12 (4)
1. Martin Krajčovič MZV 20:26
2. Lukáš Ščehovič EBB 34:22

M -14 (3)
1. Ivan Šillík KBB 27:00
2. Vladimír Bulko MZV 34:23
3. Matej Ševčík KBB 34:51

M -16 (3)
1. Boris Selecký KBB 21:40
2. Juraj Nemec KBB 25:12
3. Jozef Kmetík MZV 29:16

M -18 (4)
1. Andrej Šillík KBB 26:05
2. Matej Ďuriš MZV 28:26
3. Pavol Farbiak MZV 31:51
4. Michal Sura KBB 35:53

M 19- (8)
1. Michal Krajčík EBB 22:37
2. Jozef Král VZA 28:01
3. Rastislav Szabó EBB 30:45
4. Patrik Čermák EBB 31:49
5. Juraj Vajduliak TVR 35:42
6. Vlado Janota FBA 41:11
7. Ľuboš Vojtko TBB 48:51
8. Ján Pompura TBB 51:52

M 35- (4)
1. Pavol Bednár EBB 22:30
2. Dalibor Ďurčo 24:19
3. Juraj Nemec EBB 26:01
4. Roman Ščehovič EBB 32:32

M 40- (1)
1. Ladislav Pompura TBB 32:44

M 50- (2)
1. Juraj Cengel 31:41
2. Kamil Beniač VZV 47:11

M 55- (2)
1. Štefan Rusko MZV 27:27
2. Juraj Prékop MZV 31:30

Hodnotenie MS v OB - 3. - 9. august 2003, Rapperswil, Švajčiarsko

Zúčastnili sa: Paulína Májová a Jozef Pollák - vedúci, tréneri, šoféri.
Marian Dávidík, Lukáš Barták, Jozef Wallner, Vít Pospíšil, Martina Rákayová, 
Jana Miklušová - pretekári.

Cesta: dvoma osobnými autami. Ubytovanie: v kasárňach.
Majstrovstvá sveta v Raperswill-Jone Švajčiarsko, vrcholné podujatie dospelých v orientačnom behu v roku 2003 bolo pripravované veľmi pozorne

a bolo výborne prezentované v širokej športovej  aj nešportovej verejnosti. Po všetkých stránkach boli MS vydarené. Organizácia podľa povestnej š-
vajčiarskej dôslednosti.

Zúčastnilo sa rekordných 42 krajín, 185 mužov a 135 žien.
Na organizácii spolupracovalo cca 1400 civilných usporiadateľov. Logistiku zabezpečovalo 700 vojakov. Rozpočet 1,7 mil. frankov. Otvárací cere-

moniál sledoval preplnený zimný štadión s kapacitou vyše 4 000 miest. Búrlivú atmosféru v cieli vytváralo 2500 "kvalifikovaných divákov" - účastníkov s-
prievodných 6 dňových pretekov a množstvo domácich fanúšikov. Vyhlasovanie poslednej disciplíny - štafiet a záverečný ceremoniál sa odohrával na
tribúne postavenej na jazere pred zrakmi desaťtisícov divákov (odhad viac ako 50 000).

Pre jednotlivé trate boli vybrané terény aby predstavili typické prírodné prostredie Švajčiarska. Strmé kopce na dlhú trať. Malebné mestské uličky
na šprint. Morénový terén s množstvom detailov na strednú trať. Štafety museli byť na poslednú chvíľu premiestnené, pretože víchrica pôvodný terén
urobila nespôsobilým na  súťaž a náhradný terén bol podobný ako na dlhú trať.   Trate boli postavené s rôznou technickou obtiažnosťou. Všetky boli fyz-
icky náročné, na čom sa podieľalo aj extrémne horúce počasie. 

4 sady medailí si rozdelilo  8 krajín. SUI 5-1-1, SWE 1-2-2, FRA 1-0-1, GBR 1-0-1, NOR 0-2-2, FIN 0-1-1, CZE a UKR 0-1-0. Najväčšou hviezdou
bola štvornásobná šampiónka, domáca Simone Luder. Zaslúžené ovácie zožali aj ďalší majstri sveta Thomas Buhrer SUI na dlhej, Jamie Stevensonn
GBR v šprinte a Thiery Gheorgiou FRA na krátkej trati. Škandinavským krajinám sa ušiel  jediný titul zásluhou švédskej štafety mužov. Medzi šesticou
vyhlasovaných sme mali zastúpenie aj my zásluhou Mariana Dávidíka na strednej trati. Výborne zabehla aj naša štafeta mužov na 8. mieste, keď za se-
bou nechala tradične silnejšie štafety. Výborné bolo 10. miesto Martiny Rákayovej na dlhej trati. Všetko historicky najlepšie umiestnenia Slovenska na
MS. Svoje najlepšie umiestnenia na MS dosiahli aj Vít Pospíšil na dlhej trati a Jozef Wallner postúpil dvakrát do finále a vylepšil si absolútne umiest-
nenie na Long aj Middle. Dobre sa uviedol junior Lukáš Barták v šprinte a výborne bežal štafetu. Menej sa darilo Janke Miklušovej v šprinte, ktorý bol jej
hlavnou disciplínou. Celkove bolo vystúpenie slovenskej výpravy úspešné. Veľmi blízko sme boli k medailám. Časové odstupy od medailových umiest-
není v troch disciplinách  boli veľmi malé a mohli sa pri väčšej priazni  šťasteny premeniť na medailu.   

Jednotlivci 
Lukáš Barták.  Neštartoval na klasike. V Šprinte podal solídny výkon, ale z chybičkami. V jeho silách bolo viac ako dosiahnuté 33. miesto. Na stred-

nej trati nepostúpil do finále. Ušetril si (neúmyselne) sily na štafetu v ktorej výborne bežal druhý úsek. Po veľmi rýchlom začiatku úseku sa dostal až na



štvrté miesto, tesne za medailove štafety. Veľkou 2 minútovou chybou na posednú KS! nedokázal Dávidikovi pripraviť lepšiu pozíciu na posledný úsek.
Vzhľadom k jeho debutu na MS a trojtýždňovému odstupu od jeho hlavného vrcholu sezóny, považujem jeho vystúpenie za veľmi dobre najmä z pohľadu
štafetového behu. 

Marian Dávidík. Absolvoval všetky disciplíny ako jeden z mála pretekárov. Úvod MS ho nezastihol v najlepšej pohode. Prekvapujúco nepostúpil do
finále na klasickú trať veľmi rozpačitým výkonom s viacerými chybami. Na šprinte bol diskvalifikovaný keď mu SI čip nezaznamenal prebeh poslednou
kontrolou napriek dvojnásobnému razeniu. Časom by sa bol zaradil do tridsiateho miesta. Na kvalifikácii na strednú trať nenechal nič na náhodu a per-
fektným výkonom vyhral svoju skupinu. Vo finále middle predviedol koncentrovaný výkon do dvoch tretín  trate kde bojoval o medailové pozície. V zá-
vere sa o túto možnosť obral jednou väčšou chybou a jedným malým zaváhaním. Konečné 6. miesto je aj tak výborným umiestnením, najlepším na MS
v histórii slovenského OB. V štafetách podal výborný výkon, fyzicky však nestačil na výborne bežiacu RUS - UKR dvojicu. Konečné 8 miesto v štafete
je tiež najlepším umiestnením Slovenska.

Vít Pospíšil. Bol nominovaný ako náhradník. Na MS sa  však pripravoval veľmi zodpovedne do konca. Výborne bežal kvalifikáciu a finále na dlhej
trati. Vo finále si rovnomerne rozložil sily, bežal bez chýb a 26. miestom dosiahol osobného maxima na MS. V šprinte a na strednej trati neštartoval. V
štafetách veľmi dobre rozbehol na prvom úseku a len s malou stratou odovzdával na 9 mieste. 

Jozef Wallner. Podal štyri vyrovnané výkony. Postúpil v oboch disciplínach v ktorých štartoval do finále. Vylepšil si svoje umiestnenie na MS. Určite
chcel dosiahnuť viac. Bol dobre pripravený, ale nebol počas MS zdravotne v poriadku. Nesplnil výkonnostný cieľ. 

Martina Rákayová. Výborne bežala klasiku a výrazne si polepšila umiestnenie z MS. 10. miesto je nielen jej najlepším umiestnením, ale aj sloven-
ského ženského OB v histórii. Šprint sa jej nevydaril, dopustila sa chýb ktoré ju odsunuli z popredných miest. Vo finále na Midle dosiahla napriek štartu v
nulovom čase veľmi dobré umiestnenie. Štafetu SVK nebežalo.

Jana Miklušová.  MS ju nezastihli v najlepšej forme. Vo dvoch disciplínach nepostúpila do finále. V šprinte, kde boli ambície najvyššie sa jej nedar-
ilo. 33. miesto je na jej možnosti málo. Príčina je zrejme v menšom nasadení v príprave v dôsledku záverečných skúšok a povinnosti v škole. 

Záver 
Pre Slovensko skončili MS úspešne. Jednotlivci sa  svojimi výkonmi približovali k osobnému maximu až na Miklušovú. Výkyvy v jednotlivých dis-

ciplínach však boli. Na jednotlivé disciplíny nastupovali zo silných krajín čerství pretekári. Vzhľadom na fyzickú náročnosť disciplín a rôznorodosť
terénu bolo výhodou mať pripravených pretekárov na jednotlivé disciplíny. Hlavne v závere šampionátu ubúdali sily.  Paradoxne najlepší výsledok dosi-
ahol Dávidík  až pri 4 štarte na MS, kým ambície mal už na prvej - Long. Naše papierové vyhliadky a očakávania na najlepšie umiestnenie v šprinte  žien
sa  nepotvrdili, ale formu potvrdila Rákayova na Long i na Midle. V štafetách mužov  neplatili prepočty a viacero favorizovaných štafiet nielen že nezíska-
lo medailu, ale skončili za nami.  Jednoznačne však platí že na MS sa môže zrodiť náhodný neúspech, ale nemôže sa zrodiť náhodný úspech. Na popred-
ných miestach sa môže umiestniť iba  perfektne pripravený pretekár. 

Príprava 
Príprava prebiehala podľa plánu. Uskutočnili sa plánované sústredenia, niektoré nie v plnom počte.  Náklady na prípravu boli uhradené  z rôznych

zdrojov. Dávidík, Rákayová a Barták vďaka podpore CAŠ si mohli dovoliť kvalitnejšiu prípravu, vo veľkej miere spolufinancovali ich prípravu a štarty na
prípravných pretekoch kluby. Ostatní mali na prípravu klubové a osobné prostriedky. Je potrebné poďakovať im za to. Na MS bola vybratá od účastníkov
záloha. Podmienky na vrátenie zálohy a plnú úhradu nákladov zo ZSOŠ splnili Dávidík, Barták, Pospíšil, Rákayová.  Nesplnili Wallner a Miklušová.

Paulína Májová

Hodnotiaca správa z majstrovstiev sveta 2003 - ženy

Pôvodný zámer reprezentačného družstva žien pred začiatkom sezóny bol jednak pripraviť dve ženy (Martina Rákayová, Jana Miklušová), ktoré v
predchádzajúcej sezóne potvrdili príslušnosť k užšej, resp. širšej svetovej špičke na výkonnostnú úroveň zodpovedajúcu umiestneniam min. do 25. mi-
esta a tiež pripraviť tretiu mladú pretekárku do štafety s výkonnosťou takou, aby bola reálna šanca štafety uchádzať sa o 10. priečku na MS. Cieľ postaviť
štafetu sa nenaplnil, pri úzkej domácej špičke nebolo možné tretiu perspektívnu pretekárku nominovať. Na majstrovstvá sveta nominované Martina
Rákayová a Jana Miklušová odviedli výkony, ktoré zodpovedali stavu ich prípravy. Pre Martinu Rákayovú boli MS jednoznačným cieľom sezóny, jej
príprava bola vydarená (aj vďaka podpore, ktorú dostala z Centra akademického športu) a výsledky, ktoré dosiahla na MS možno hodnotiť veľmi poz-
itívne. Príprava Jany Miklušovej bola vo veľkej miere poznačená povinnosťami pri ukončovaní VŠ štúdia. Jej kondičná pripravenosť bola relatívne na do-
brej úrovni, avšak výpadky v mapovej príprave nedokázala  snahou v záverečnej fáze už zmazať. 

Individuálne hodnotenie
Martina Rákayová
Veľmi pekne začala MS 3. miestom v kvalifikácii na klasickej trati. Bol to vstup, ktorý umožňoval upokojiť hlavne psychiku, dôkaz o tom, že športová

forma je dobrá. Od pretekov v šprinte si po minuloročných a predminuloročných výsledkoch Martina veľa sľubovala. Urobila však chyby, za ktoré sa lep-
šie ako 27. miesto čakať nedalo. 

Finále na klasickej trati -10. miesto - výborný výkon a výsledok. Po nevydarenom šprinte bolo dôležité najmä opäť zodvihnúť hlavu. Na najdlhšej trati
v doterajšej histórii a v úmornej horúčave chýbalo Martine možno trochu štastia a výsledok mohol byť ešte oveľa lepší. Približne 2 tretiny trate bežala na
4.-6. mieste, potom prišla chyba na relatívne veľmi ľahkej kontrole. Dokázala však aj po chybe uhájiť  umiestnenie v prvej svetovej desiatke. Bolo veľmi
dôležité po 3 ťažkých pretekoch aspoň čiastočne si pred pretekmi na middle trati odpočinúť. Kvalifikácia bola zo strany Martiny zvládnutá s menšími
ťažkosťami, avšak najdôležitejší bol postup do A-finále. Únava už bola značná, napriek tomu dokázala dobrým mapovým výkonom vybojovať 22.
miesto.Výkony a výsledky, ktoré na MS dosiahla boli veľmi dobré, neuspokojil len jej  výsledok v šprinte. 

Jana Miklušová
Hoci jej mapová príprava počas jari nebola na dostatočnej úrovni, najdôležitejšie bolo presvedčiť ju, že tento hendicap môže aspoň čiastočne elim-

inovať rozvahou a zabudnutím na tento nedostatok. Žiaľ toto sa nepodarilo.V kvalifikácii na klasickej trati urobila viac menších chýb a jednu obrovskú
chybu, ktorá hlavne rozhodla o jej vyradení. Podobne ako Martina, aj Jana si veľa sľubovala od pretekov v šprinte. Na rozdiel od Martiny mala za sebou
prvé neúspešné vystúpenie na MS, čo mohlo byť na jednej strane frustrujúce, na strane druhej to mohol byť motivačný faktor dokázať okoliu svoju silu.
Žiaľ, pravdou bol zrejme prvý faktor. Jana sa nevyvarovala chýb a 33. miesto neuspokojilo zrejme ani ju samotnú. Chyby sprevádzali jej výkon aj v k-
valifikačných pretekoch na middle trati. Uvedomovala si zrejme aj fakt, že je to posledná šanca na týchto MS a s takouto záťažou sa pretekár v tak tech-
nicky náročnom teréne, akým terén middle pretekov bol oveľa ťažšie pohybuje. Celkovo možno zhodnotiť jej vystúpenie konštatovaním, že mierne za-
ostala za očakávaniami, ktoré sa od nej sľubovali. Napriek tomu zostáva pre ďalšiu sezónu ako jeden z hlavných pilierov družstva žien.

Jozef Pollák, tréner žien SR

Verejné preteky v OC - 18. 10. 2003, Dlhé Diely, VBA

Trať A (22)
1. Lukáš Staněk SPŠE 14:25
2. Daniel Jankó Hungary 18:15
3. Peter Brichta GJH 18:17
4. Ivan+Emil Malárik SKIBIKE 19:02
5. Dominika Vadovičová  Gym.sv.Uršule 21:31
6. Peter Kuma RBA 21:33
7. Branislav Iro PEZ 21:51
8. Matej Šimna RCP 22:46

9. Maroš Kaman 24:07
10. Juraj Malatin a otec 26:20
11. Zuzana Rummelová VAZKA 26:47
12. Zuzana Ondrášiková VAZKA 26:59
13. Zuzka Marhevková 27:07
14. Michaela Habovštiaková Gym.sv.Urš. 27:39
15. Oliver Halgaš 28:45
16. Petra Petrovičová VAZKA 28:46
17. Lucia Dedinská+otec KŠK 28:54

18. Jonáš+Peter Michonek CBA 32:15
19. Renáta Midlerová VAZKA 33:04
20. Alena Šimnová RCP 44:18
Trať B (36)

1. Michal Stasz BBA 39:57
2. Juraj Horniak-bežal OB  BBA 44:04
3. Hana Bajtošová RBA 49:02
4. Miroslav Sabol FBA 49:53
5. Richard Chrappa PEZ 51:12



6. Barbora Šmelíková VAZKA 51:21
7. Martin Tomko 52:36
8. Adam Müller VAZKA 58:37
9. Ľubomír Lapšanský st. 59:02

10. Katka Šenková RBA 59:45
11. Roman Topoľský 64:25
12. Lukáš Hatala KŠK 73:05
13. Roman Kučera 74:45
14. Danka Trnovcová      Evan. lýceum 75:48
15. Marián Mikuš 77:25
16. Dalibor Serdula VŠE 79:04
17. Lubica Filová CBA 79:05
18. Zuzana Janotová FBA 80:05
19. Peter Belica VAZKA 80:57
20. Martin Trnovec VAZKA 81:53
21. Mária Fraňová SPE 84:49
22. Hana Belešová 91:26
23. Martin Eckhardt SKIBIKE 95:01

24. Soňa Kavecká SPE 97:24
25. Lukáš Čeman KŠK 98:55
26. Daniel Lapšanský ml. VAZKA 102:37
27. Daniel Kučera 104:59
28. Michal Straka 112:53
29. Juraj Šanko VAZKA 130:17
30. Tomáš Malárik 133:02
Trať C (30)

1. Matej Pilka SPE 58:08
2. Marián Kazík CBA 60:36
3. Peter Sámel Adlerka 65:29
4. Juraj Šmelík VBA 65:36
5. Michal Pavelek SPE 66:44
6. Michal Fraňo SPE 68:00
7. Igor Zuzčák TPA 69:30
8. Juraj Malatin st. CBA 70:57
9. Jankó Tamás Hungary 73:03

10. Vladimír Grauzel FBA 78:59
11. Miroslav Iro PBA 80:31
12. Vlastimil Autrata CBA 82:42
13. Vladislav Janota FBA 84:51
14. Martin Kostelničák KŠK 87:49
15. Matúš Trnovec VBA 88:42
16. Róbert Juhas RCP 91:08
17. Peter Fraňo SPE 95:37
18. Babor Bystrík 96:00
19. Vladimír Irman 105:13
20. Martin Škopek KŠK 106:34
21. Medard Féder PEZ 112:27
22. Róbert Schenk RBA 124:17
23. Ivan Šimna RCP 132:39
24. Olejník 141:53
25. Alenka Trnovcová VBA 145:08
26. Martin Markech KŠK 147:46

Správa o účasti reprezentácie SR na podujatiach Svetového pohára 
v orientačnej cyklistike 2003

V roku 2003 boli v orientačnej cyklistike najvýznamnejšími svetovými podujatiami 3 série Svetového pohára.
1. séria 25. - 27. 4. 2003 - Rím - Taliansko
2. séria 6. - 9. 9. 2003 - Sklarska Poreba  - Poľsko

11. - 14. 9. 2003 - Plzeň - ČR
3. séria 9. - 12. 10. 2003 - Friuli - Taliansko
Slovensko sa zúčastnilo iba 2. série v Poľsku a ČR. Svetovým pohárom predchádzalo sústredenie v Jedovnici v ČR v posledný augustový týždeň

2003 a bolo ukončené 2 prekmi Českého pohára v MTBO v Bruntále. Sústredenia sa však zúčastnil iba oklieštený tím v zložení Mikuláš Šabo, Štefan
Šurgan, Tomáš Haničák, Matej Pilka, Stanislava Fajtová. Technicky sústredenie zabezpečovali Marian Kazík a Vlastimil Autrata.

Sústredenie bolo vhodne zaradené ako vyľaďovacie mapové sústredenie v oklí Jedovnice a Blanska. Zúčastnení zakončili sústredenie výbornými
výsledkami v ČP. Sústredenia sa zúčastnili aj  Stanislava Fajtová a Matej Pilka, nováčikovia v družstve reprezentantov.  Najproblematickejšie zvládol
sústredenie Šabo, ktorého hneď na začiatku seklo v krížoch a 3 dni navštevoval rehabilitačné centrum v nemocnici v Blansku. S ostatnými netrénoval,
liečil sa a odpočíval, aby v Poľsku mohol podať plnohodnotný výkon. Ostatní tiež využili služby rehabilitačného centra - bazén a masáže.

Hlavným zámerom bolo v r. 2003 smerovať spoločnú prípravu vybraných pretekárov k účasti na MS v OC 2004, 18. - 23. 10. 2004 v Austrálii. Účasť
na všetkých podujatiach SP nebola prioritným záujmom. Hoci pôvodne bola v pláne účasť aj na finálových pretekoch v Taliansku, po zvážení finančnej
náročnosti vycestovania, sme po vzájomnej dohode všetkých pretekárov uprednostnili ušetriť prostriedky na prípravné sústredenie na ďalší rok.

SP v Poľsku 5. - 9. 9. 2003 - Sklarska Poreba
Účasť: Mikuláš Šabo, Štefan Šurgan, Tomáš Haničák, Matej Pilka, Katarína Králová
Vedúci a tréner: Marián Kazík
Všeobecné informácie:  
SP v Poľsku sa uskutočnil v Sklarskej Porebe, turisticky atraktívnom mieste v Krkonošiach. Priestorom pretekov boli nám už známe Jakuszyce.

Spolu s družstvom cestovali na verejné preteky o Pohár Izery ďalšie osoby, ktoré si všetky náklady hradili sami a pomohli s dopravou vlastnými mo-
torovými vozidlami (Vlastimil Autrata, Stanislava Fajtová, Peter Sámel, Igor Zuzčák, Karel Poštulka).

Ubytovanie bolo riešené prenájmom penziónu s kuchyňou v Sklarskej Porebe.
Na SP v Poľsku sa zúčastnilo 76 mužov a 46 žien zo 17 krajín.
Program SP v Poľsku:
5/9 Príjazd - 1.E verejných pretekov MTBO
6/9 Tréning / model event - 2.E verejných pretekov MTBO
7/9 Preteky na DT - 3.E verejných pretekov MTBO
8/9 Preteky štafiet - 4.E verejných pretekov MTBO
9/9 Presun do ČR
Terén:  Kopcovitý, polootvorený, málo komunikácií veľmi zle zjazdných (rozbité od koní alebo podmočené močiarmi). Slabý výber postupov - skoro 

žiaden, veľmi fyzicky náročné trate.
Počasie: Po oba dni veľmi príjemné slnečné jesenné počasie.
Hodnotenie účasti:  
Za družstvo ako celok je potrebné konštatovať, že pretekári potvrdili predpokladanú výkonnosť, no nedokázali využiť to, čo mali natrénované.

Príčinou bolo aj to, že predpokladané dĺžky tratí sa líšili v skutočnosti o 60 minút oproti avizovaným informáciám a orientačná náročnosť bola nulová.
Králová štartovala iba v pretekoch jednotlivcov, po ktorých odcestovala domov. Pretekári poučení zo súťaže jednotlivcov v pretekoch štafiet podali
výborný výkon, najmä spoľahlivosť Šaba je stále veľmi cenným prvkom v mužskom tíme. Dlho sa situácia vyvíjala veľmi prospešne pre Slovensko,
konečné 6. miesto (v redukovanom poradí) je výborným výsledkom. Pilka štartoval v kombinovanej štafete žien Ruska.

SP v ČR 9. - 14. 9. 2003 - Plzeň
Účasť: Mikuláš Šabo, Štefan Šurgan, Tomáš Haničák, Matej Pilka

Katarína Králová, Alena Ďurčová, Stanislava Fajtová
Vedúci a tréner: Marián Kazík
Všeobecné informácie:  
Centrom bola Plzeň. Priestory pretekov boli dva - Na severe pre voľný výber poradia KS pri Boleveckom rybníku a na DT a KT na juhu s centrom

na plochodrážnom štadióne na Boroch. Spolu s družstvom cestovali na verejné preteky ČP v MTBO ďalšie osoby, ktoré si všetky náklady hradili sami a
pomohli s dopravou vlastnými motorovými vozidlami (Vlastimil Autrata, Peter Sámel, Karel Poštulka).

Ubytovanie bolo riešené prenájmom penziónu s kuchyňou v Plzni na Boroch.
Počas SP sa uskutočnilo i školenie kontrolórov IOF na podujatiach v MTBO. Zo Slovenska sa zúčastnili Juraj Opršal a Marian Kazík.
Na SP v ČR sa zúčastnilo 79 mužov a 45 žien z 19 krajín.
Program SP v ČR:

9/9 Príjazd z POL - tréning
10/9 Tréning 



11/9 Tréning / model event
12/9 Preteky vo VVKS
13/9 Preteky na DT - preteky ČP
14/9 Preteky na KT - preteky ČP - odjazd do SR
Terén: Mierne zvlnený, hustá sieť výborne zjazdných komunikácií. Bohatý výber postupov - výborne postavené orientačne náročné trate. 
Počasie: V piatok veľmi príjemné slnečné jesenné počasie. V sobotu v závere pretekov 

začalo pršať a zvyšovala sa intenzita dažďa, vzadu štartujúci boli dosť znevýhodnení. V nedeľu slabé daždivé prehánky.
Hodnotenie účasti:  
V každých pretekoch sa podarilo zabodovať. Prekvapujúco najlepšie výsledky dosiahla po prvý raz na svetovom podujatí štartujúca Fajtová, ktorá

svojimi výkonmi prekonala aj skúsenú Ďurčovú. Šabo sa prezentoval veľmi dobrým výkonom na KT. Ostatní robili veľa chýb a pôsobili unaveným do-
jmom (po Poľsku odišli do práce), prišli až v podvečer pretekov. Znechutenie z terénov v Poľsku nedokázali premeniť do lepších výsledkov v terénoch,
ktorých charakter im sedí. Prístup niektorých jednotlivcov k povinnostiam reprezentanta je však povážlivo ležérny a v budúcnosti radšej pre udržanie do-
brej atmosféry v tíme osoby narúšajúce celistvosť družstva a neochotné sa podriadiť väčšine budú z prípravy vyradené.

Hodnotenie individuálnych výkonov:
Šurgan - v príprave sa snažil, pomohol mu tréning v novom pôsobisku - v Turnove, kde od jesene 2002 žije a pracuje. Trénuje v solídnej tréningovej

partii aj spolu s Haničákom. Zaznamenal niekoľko výborných výkonov v Českom pohári, no s aktívnym pretekaním v orientačnej cyklistike v r. 2003 za-
čal veľmi neskoro, čo sa mu, myslím, aj dosť vypomstilo - nestihol sa  zdravo pretekovo vybudiť. Spoľahlivý pretekár, psychicky však stále veľmi neuspo-
riadaný, sebakontrola skoro žiadna, striedajú sa výborné výkony s morálnou labilitou, po ktorej nasledujú výčitky svedomia a opakujúci sa proces morál-
nej nestabilnosti…

Haničák - v tomto roku najlepší orientačný cyklista zo Slovákov. Prospelo mu veľa súťaženia, pretekových skúsenosti mal ešte v minulom roku ne-
dostatočne, v tomto roku technicky aj fyzicky lepšie pripravený. Robí však stále nepochopiteľné taktické chyby  prameniace z neznalosti pravidiel a pod-
cenenej koncentrácie na výkon. Napriek tomu je to pretekár s mimoriadne stabilnou výkonnosťou.

Šabo - ako sa v minulom roku boril s problémami boľavých kolien, tento rok ho postihli chrbtové potiaže. Hoci pristúpil rozumnejšie k celkovému
zostaveniu modelu prípravy a najmä vylúčil bezhlavú kombináciu behov, cyklistiky a iných športov, začal diaľkovo študovať a v podstate pre zaneprázd-
nenosť v zamestnaní a štúdijné povinnosti sa pripravoval veľmi nekoncepčne, ba priam veľmi slabo. Tréningovú stratu sa ani nepokúšal dohnať, no opäť
potvrdil, že je pretekár s veľkým P a pretekový stres robí z neho viac ako priemerného bikera. Veľmi dobre vie zúžitkovať svoje mapové schopnosti a na-
jmä trate s menšou časovou náročnosťou mu veľmi vyhovujú. Na dlhších tratiach je jeho tréningový deficit veľmi poznateľný. Pre štafetu je však jej na-
jstabilnejším článkom. 

Pilka - nováčik, zbiera medzinárodné skúsenosti. V domácich súťažiach a aj v Českom pohári podával nevyrovnané výkony - striedavo po veľmi do-
brých výsledkoch nasledovali nepochopiteľné "prepadáky", ba aj diskvalifikácie. Orientačne ešte nevyzretý, fyzicky veľmi schopný pretekár, nedokáže
však pretekať v strese a pod tlakom zúžitkovania šance na slušný výsledok. Nepochopiteľne po chybovaní rezignuje na ďalšie absolvovanie trate! Už v
budúcom roku by mal byť rovnocennejším kolegom svojim reprezentačným partnerom a poučiť sa z chýb a z pretekania v ťažkej konkurencii zúžitkovať
čo najviac skúseností.

Ďurčová - naša najskúsenejšia pretekárka, ktorá však už nenachádza motiváciu na "veľké" pretekanie. Vie aj z mála vyťažiť maximum, že jej však
pravidelná športová príprava chýba ako soľ je vidieť z výsledkov aj zo spôsobu jazdy. Nevyužila sústredenia v príprave, bola málo vypretekaná a vyjaz-
dená. Ak nájde chuť ešte vydržať pri OC a úplne tréningovú prípravu nevypustí, bude ešte dlho našou najskúsenejšou a najspoľahlivejšou orientačnou
cyklistkou.

Králová - jediná žena ktorá sama prejavila záujem o pretekanie na svetových podujatiach. To však bolo z jej strany všetko a tréningové výpadky za-
príčinené chorobami, pracovnou zaneprázdnenosťou, malou účasťou na pretekoch nedávali šancu veľkým nádejám. Škoda jej neúčasti na sústredeni-
ach, techniku orientácie má dosť otupenú a natrénovať nemá kde a najmä kedy. Svojím mimopretekovým vystupovaním a prístupom k povinnostiam
vnáša do družstva čudné maniere a zhoršuje atmosféru kolektívu. Orientátorsko-cyklistická minulosť však bez pravidelného tréningu ostane naozaj iba
minulosťou. Ak však nájde ešte sama motiváciu na výkonnostné pretekanie, treba jej umožniť svoje schopnosti dokázať.

Fajtová - po čase opäť svetlý zjav na slovenskej ženskej OC scéne. Nováčik, rok sa venujúca OC. Od pretekov k pretekom sa neustále zlepšujúca,
sama sa rozhodla pre pravidelné trénovanie, ktoré prinieslo osoh. Potrebuje však najmä veľa pretekových skúseností, ktoré jej chýbajú ako soľ. Veľmi
jej pomohlo letné sústredenie a to, že na svoje prvé veľké preteky nastúpila až v Plzni a nie v Poľsku, kde súťažila bez stresu iba vo verejných pretekoch.
Technicky a fyzicky solídna, orientačne nestabilná. Robí málo chýb, ale hrubých. Ak sa jej budú vyhýbať zranenia, veľmi nádejná pretekárka do nasle-
dujúcich sezón.

Celkové hodnotenie:
S účasťou nemôžem byť spokojný, nepodarilo sa mi dostať ženskú časť družstva na sústredenia a ani na preteky štafiet. Prekvapujúco aj z domáce-

ho súťaženia vypadla dobre sa formujúca Janásková a celkovo nastala v ženskej časti katastrofálna situácia. Jedna lastovička - 20-ročná Fajtová sa
však prezentovala až šokujúco výborne, no predčasné závery sa robiť nedajú. V mužoch sa stabilizovala štvorica kvalitných pretekárov, ktorú sa nepo-
darilo obohatiť o ďalších vytypovaných mužov, ktorí boli pozvaní na sústredenia, no ich záujem bol nedostatočný. S výsledkami nemôžeme byť aj na-
priek bodovaniu v každých pretekoch úplne spokojní. Chýbal jeden výraznejší výsledok. 

V súťaži krajín je naše umiestnenie ovplyvnené účasťou iba na jednej sérii SP - primerané, patríme na záver desiatky najsilnejších krajín.
Umiestnenie v súťaži štafiet je tiež iba zo zisku bodov v jedných pretekoch. Mužská štafeta patrí stále medzi najlepších 6. Ženskú štafetu sme

nepostavili, jej kvalita je otázna, v prvej desiatke sa však dokážu pri takom počte štartujúcich ženských štafiet ako štartujú umiestniť akékoľvek špor-
tovkyne dokončiace preteky bez diskvalifikácie...

Aj keď sme úvod a záver SP účastnícky vypustili, presvedčili sme sa o tom, že svet nestagnuje, práve naopak, svetová špička je ešte širšia ako pred
rokom. Najmä samotní pretekári by sa mali poriadne poučiť z vlastných chýb a v príprave na MS 2004 aplikovať iba osvedčené spôsoby prípravy.

Ciele boli splnené iba čiastočne. Umiestnenie jednotlivca do 10. miesta sa nepodarilo. Najbližšie boli Stanislava Fajtová v 4. kole vo voľnom výbere
poradia KS - 16. miesto a Mikuláš Šabo v 6. kole na KT - tiež 16. miesto.

Štafeta cieľ splnila, skončila na 6. priečke.
Potrebná celoročná príprava s kombináciou ostatných orientačných športov je viac ako nutná. Fyzická príprava je rozhodujúca a treba mať tento fakt

v príprave stále na zreteli. Orientačné techniky však treba pravidelne pilovať, a do tréningu zaradiť veľa rôznorodých imitačných prvkov - predchádzať
pretekovým prekvapeniam.

Verím, že účasť na MS 2004 v Austrálii a blížiace sa MS 2005 na Slovensku, sú pre väčšinu našich reprezentantov dostatočné motívy na poctivú
prípravu aj v nasledujúcich rokoch.

Marian Kazík

IOF OB RANKING (poradie k 28. 10. 2003)
MUŽI

1. 5289  Thierry Gueorgiou  FRA
2.  5257 Michael Mamleev  RUS 
3.  5251  Jarkko Huovila  FIN 
4.  5212  Emil Wingstedt  SWE 

5.  5193  Jamie Stevenson  GBR 
6.  5176  Oystein Kristiansen  NOR 
7. 5172  Holger Hott Johansen  NOR 
8.  5167  Yuri Omeltchenko  UKR 
9.  5146  Jani Lakanen  FIN 

10.  5123  Bjornar Valstad  NOR 
11.  5112 Mats Haldin  FIN 
12.  5106  Janne Salmi  FIN 
13.  5101  Johan Näsman  SWE 
14.  5067  Petteri Muukkonen  FIN 



Slovenský pohár HI-TEC v orientačnej cyklistike 2003
hodnotenie jednotlivých pretekov

1. a 2. kolo  Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej republiky v OC na dlhých tratiach 
a SP na krátkych tratiach

termín: 12. a 13. 4. 2003, Nevidzany, Jelenec
usporiadateľ: ŠK Cart print Nitra (CNR)
Mapa: DT - 1:20 000 Nepriestrelný,   KT -  1:15 000 JEDLINY 3,  obe mapy pre OC
Úvod národných súťaží v orientačnej cyklistike, tak ako aj minulý rok zabezpečili usporiadatelia z ŠK Cart print Nitra. Organizátor musel narýchlo a

nedobrovoľne premiestniť priestor pretekov z pôvodne plánovaných priestorov kvôli nepovoleniu usporiadať preteky vo vytypovanom priestore zo strany
štátnej správy. Netradične, hneď v začiatku sezóny to boli Medzinárodné majstrovstvá SR na  dlhých tratiach. Hneď prvé preteky v sezóne, v čase keď
sa na strednom a severnom Slovensku ešte lyžuje, preverili zimnú fyzickú prípravu orientačných cyklistov. Pravidelne sa na prvých slovenských
pretekoch zúčastňujú aj reprezentačné tímy z okolitých krajín. V tomto prípade to boli reprezentanti z HUN a AUT. Dlhá trať bola situovaná na známej
mape z roku 1998 - Nepriestrelný. Maratón preveril predovšetkým fyzickú pripravenosť. Krátka trať sa uskutočnila na mape Jedliny 3 z roku 2002. Trate
boli orientačne zaujímavejšie a terén sa tiež viac páčil. Škoda že organizátori umiestnili štart aj cieľ v dosť veľkej vzdialenosti od centra pretekov (cca 3
km), bolo to zapríčinené tým, že pretekový priestor do priestoru zhromaždiska nezasahoval. Centrum pretekov a sociálne zabezpečenie však nezod-
povedali majstrovským pretekom. Ešte že organizátorom vyšlo krásne jarné slnečné počasie. Príjemným prekvapením boli hodnotné originálne medaily
k MMSR.

Zhromaždisko: Nie veľmi dobre zvolené. V sobotu v centre obce pred kultúrnym domom s mi-
nimálnou možnosťou očisty - len WC s umývadlom V nedeľu na parkovisku pri 
rekreačnom areáli Jelenec - bez soc. zabezpečenia. 

Rozpis: Informačne v poriadku, ale len na internete.
Pokyny: Informačne v poriadku, dokonca i v anglickej mutácii.
Výsledky: Počas pretekov vyvesované okamžite. Na internete hneď  - VOS-TPK. 

Zaslané aj poštou.
Vyhlásenie výsledkov: Za každý deň samostatne, aj s hymnou.
Ubytovanie: Ponúknuté usporiadateľom, rôzneho typu a rôznej kvality, dosť vzdialené.
Plusy: - Pomerne slušná účasť pretekárov, aj zo zahraničia.

- Originálne medaily.
- Primerané dĺžky tratí.

Mínusy: - Na DT použitá stará mapa - málo farieb.
- Minimálne soc. zabezpečenie v centrách pretekov, chýbala možnosť umytia seba aj bicyklov, stravovanie.
- Veľké vzdialenosti medzi priestormi pretekov a ubytovaním.
- V nedeľu cieľ a štart veľmi odsunutý od centra.
- Chýbalo ozvučenie a komentovanie.

Hodnotenie (0-10 bodov, technická / spoločenská úroveň a soc. zabezpečenie / komplexný dojem):
1. kolo 6 / 6 / 7 2. kolo 7 / 5 / 6

3. a 4. kolo 1. a 2. kolo Čes. pohára v MTBO na krátkych tratiach a vo voľnom výbere poradia KS
termín: 3. a 4. 5. 2003, Záhorská Bystrica 
usporiadateľ: TJ Farmaceut Bratislava (FBA)
Mapa: po oba dni nová mapa pre OC, 1:20 000, Kačín
Najväčšie preteky v OC v tohtoročnej sezóne na Slovensku. Zúčastnilo sa ich takmer 220 pretekárov z HUN, AUT, SVK a CZE. Za takejto účasti sa

už dajú po finančnej stránke organizovať preteky na slušnej úrovni aj s použitím SI. Plusom bolo vynikajúce počasie v dobre zvolenom areáli - všetko na
jednom mieste. Niektorí pretekári (prihlásivší sa neskoro) však museli byť ubytovaní na druhom konci Bratislavy. Škoda podcenenia značenia na štart v
sobotu, kde si málokto z pretekárov prečítal pokyny a postupoval po stužkách z inej akcie, ktoré po čase skončili a pretekár sa intuitívne dostal na štart
cez pretekový priestor. Samotné umiestnenie štartu umožňovalo pretekárom neprejsť cez mapový štart, na ktorý tiež nebola zreteľne ostužkovaná ces-
ta. V nedeľu už všetko fungovalo perfektne. Nepríjemná bola ešte bezohľadnosť pretekárov, ktorí už mali svoju trať absolvovanú a prekážali neopatrným
pohybovaním sa v dojazdovom koridore špurtujúcim cyklistom do cieľa. Výborný predpretekový servis, veľa informácií na zvláštnej stránke k tomuto po-
dujatiu, ústretový prístup usporiadateľov aj k neporiadnym pretekárom a najmä samotné preteky prispeli k tomu, že boli veľmi vydareným podujatím v
OC. 

Zhromaždisko: Výborne zvolené, po oba dni na jednom mieste, priamo v mieste ubytovania.
Rozpis: Na internete vlastná web stránka a aj písomný rozpis. 
Pokyny: Informačne v poriadku.
Výsledky  Počas pretekov vyvesované okamžite. Na internete tiež. Zaslané poštou neboli.
Vyhlásenie výsledkov: Za každý deň samostatne, s hodnotnými cenami.
Ubytovanie: Ponúknuté usporiadateľom, na jednom mieste v centre pretekov.
Plusy: - Použitie SI.

- Výborná, nová mapa pre OC.
- Výsledkový servis.

15.  5051  Jorgen Rostrup  NOR 
16.  5038  Pasi Ikonen  FIN 
17.  5036  Marian Davidik  SVK 
18.  5010  Timo Saarinen  FIN 
19.  5000  Juha Peltola  FIN 
20. 4992  Jörgen Olsson  SWE 
21.  4989  Troy de Haas  AUS 
22.  4984  Jonne Lakanen  FIN 
23.  4976  Michal Jedlička  CZE 
24.  4975  Erik Axelsson  SWE 
25.  4968  Janne Weckman  FIN 

107. 4562 Jozef Wallner  SVK 
126. 4480 Vít Pospíšil  SVK   
140.  4328 Lukáš Barták  SVK
176. 4037 Martin Piják  SVK
192. 3895 Maroš Bukovác  SVK   
198. 3822 Ondrej Piják  SVK
212. 3687 Pavol Bukovác  SVK 
699.  1306 Juraj Horniak  SVK
1129. 776 Peter Viskup  SVK   
1188. 718 František Libant  SVK
1343. 510 Igor Porubcan  SVK
1348. 506 Robert Micek  SVK

1350. 502 Peter Vandlicek  SVK   
1370. 471 Marek Krizan  SVK   
1409. 407 Michal Spisiak  SVK   
1430. 364 Tomas Navratil  SVK   
1457. 309 Peter Labuda  SVK   
1480. 251 Peter Bohus  SVK   
1512. 178 Dusan Bukovac  SVK   
1522. 164 Ivan Butas  SVK   
1539. 107 Jan Hosek  SVK   
1540. 105 Martin Bednarik  SVK 
ŽENY

1.   5708  Simone Niggli-Luder  SUI 
2.  5430  Hanne Staff  NOR 
3.  5392  Marie-Luce Romanens SUI 
4.  5382  Vroni Koenig-Salmi  SUI 
5.  5350  Jenny Johansson   SWE 
6.  5287  Heli Jukkola  FIN 
7.  5267  Karolina Arewang SWE 
8.  5187  Gunilla Svärd  SWE 
9.  5095  Emma Engstrand  SWE 

10.  5079  Anette Granstedt  SWE 
11.  5052  Elisabeth Ingvaldsen  NOR 
12.  5043  Minna Kauppi  FIN 

13.  5031  Heather Monro  GBR 
14. 5030  Anna Morsell  SWE 
15.  5001  Karin Schmalfeld  GER 
16.  4992  Brigitte Wolf  SUI 
17.  4991  Birgitte Husebye  NOR 
18. 4974  Reeta Kolkkala  FIN 
19.  4957  Lina Bäckström  SWE 
20.  4953  Marianne Andersen  NOR 
21.  4952  Sara Gemperle  SUI 
22.  4944  Anne Konring Olesen  DEN 
23.  4937  Paula Haapakoski  FIN 
24.  4930  Maria Rantala  FIN 
25.  4922  Käthi Widler  SUI
38. 4725 Martina Rákayová  SVK

105.  4085 Jana Miklušová  SVK 
165. 3270 Marta Prékopová  SVK   
177. 3121 Hana Bajtošová SVK 
348. 1734 Katarína Labašová  SVK  
395. 1490 Alena Bukovacova  SVK
612. 815 Jana Macinská SVK
709. 656 Miriam Kralova  SVK   
857. 260 Monika Kollarova SVK



- Hodnotné ceny. 
- Vysoký počet štartujúcich. 
- Spoločenský večierok.

Mínusy: - Nešťastne zvolený spôsob značenia na štart, miesto štartu a značenie na mapový štart v sobotu.
- Nebezpečný dojazdový koridor - konflikty pretekárov idúcich do cieľa s voľne sa pohybujúcimi.

Hodnotenie (0-10 bodov, technická / spoločenská úroveň a soc. zabezpečenie / komplexný dojem):
3. kolo 9 / 9 / 8 4. kolo 9 / 9 / 9

5. a 6. kolo  SP na krátkych tratiach a MM SR v OC vo Voľnom výbere poradia KS
termín: 17. a 18. 5. 2003, Donovaly
usporiadateľ: ŠK Biko Banská Bystrica (BBB)
Mapa: po oba dni mapa pre OC, 1:15 000 DONOVALY, 

na KT niektoré kategórie mapa pre OC - BIKO.
Organizátor zvolil už tradičný priestor, ktorý sa v tomto období len prebúdza zo zimnej letargie. To bola prvá zmena - doteraz sa preteky na

Donovaloch v OC konali vždy v jesennom období. Aj do tretice tento rok vyšlo organizátorom počasie, čo si v atraktívnom horskom prostredí pochvaľo-
vali aj mnohí pretekári - hlavne tí, ktorí boli na Donovaloch po prvýkrát. Veľmi dobre zvolené centrum pretekov - uzavretý priestor autocampingu zo
všetkým sociálnym zabezpečením počas trvania celých pretekov. Na štarte bolo relatívne málo pretekárov (cca 70) avšak účasť pretekárov z Poľska a
Nórska (aj keď žijúcich v SR) nebýva na pretekoch v OC taká častá. Prekvapivo sa na Donovaly nedostavila mužská slovenská špička (Šurgan, Haničák,
Šabo) a tak šancu na úspech mali aj pretekári, ktorý sa na bedni objavujú zriedkavo. V sobotu sa pretekalo na krátkych tratiach v rámci SP. Štart bol u-
miestnený takmer o 200 výškových metrov vyššie ako centrum pretekov s cieľom, čo zaručovalo prevažne zjazdové postupy a relatívne rýchle preteky.
Nedostatkom bolo nezakreslenie dvoch nových rúbanísk v severnej časti mapy, ktoré ale nezmenili charakter komunikácií. V rámci MMSR v OC vo
VVpKS bola pripravená novinka - a to hromadný štart všetkých pretekárov. Ten sa uskutočnil v centre obce na veľkoplošnom parkovisku aj za účasti STV.
Trate boli dobre prepracované na obidvoch stranách hlavnej cesty. Boli tiež použité pasáže, ktoré ešte neboli nikdy použité. Aj napriek obavám hromadný
štart spôsobil len jednu zrážku (cca 3 km po štarte) v ktorej sa zamotalo cca 5 pretekárov a po ktorej musel pre technické problémy odstúpiť jeden
pretekár. Už tradične pri organizovaní pretekov na strednom Slovensku sa darí zabezpečiť aj účasť STV, ktorá z podujatia odvysielala 3 šoty. Pekné
počasie, vyhlásenie po obidva dni a relatívne hodnotné ceny spríjemnili krásny víkend na Donovaloch. 

Pozn. Organizátori si dali námahu, že týždeň pred pretekami prečistili po zimnej kalamite a ťažbe dreva všetky komunikácie (cca 30 km) a tak
pretekári nemuseli ani raz z dôvodu nezjazdnosti zosadať z bicykla.

Zhromaždisko: Výborne zvolené. V areáli ATC Kamzík bolo všetko na jednom mieste. Štarty však boli vzdialené 2 a 1 km. 
Rozpis: V dostatočnom predstihu, informačne hodnotný, na internete aj poštou.
Pokyny: Graficky kvalitne spracované - tabuľky, mapy, informačne v poriadku a tiež v AJ. 

Priebežne aktualizované.
Výsledky: Počas pretekov vyvesované rýchlo. V písomnej podobe v poriadku a včas.
Vyhlásenie výsledkov: Po obidva dni samostatne. Veľmi pekné a dôstojné - stupeň, 

maskot, ozvučenie.
Ubytovanie: Ponúknuté usporiadateľom, rôzneho typu priamo v centre (chatky, ubytovňa, stan).
Plusy: - Výborné centrum pretekov - všetko na jednom mieste.

- Kvalitné soc. zabezpečenie až do odchodu pretekárov + umývačka bicyklov.
- Kvalitné trate a primerané dĺžky tratí.
- Televízne šoty v STV.
- Vysoká účasť krajín (SVK, HUN, POL, CZE, NOR).
- Dobrý informačný servis a kvalitné ozvučenie s priebežným komentovaním.

Mínusy: - Na KT nedostatočne dokreslené zmeny v mape.
- Vzdialenosť na štart KT - 2 km, 200 m prevýšenie.

Hodnotenie (0-10 bodov, technická / spoločenská úroveň a soc. zabezpečenie / komplexný dojem):
5. kolo 8 / 10 / 9 6. kolo 8 / 10 / 9

7. a 8. kolo  MM SR v OC na krátkych tratiach a SP vo voľnom výbere poradia KS
termín: 16. a 17. 8. 2003, Skalka - Kremnické vrchy 
usporiadateľ: ŠK PANDA Topoľčianky (TPA)
Mapa: Skalka, 1:20 000, pre LOB bez zelenej farby
Predpokladalo sa, že tieto preteky sa uskutočnia v priestore Turca (Blatnica, Mošovce, Rovná hora). Organizátor však zvolil osvedčený horský

terén, ktorý mnohí pretekári už poznajú takmer naspamäť. Opäť, už po štvrtýkrát v tejto sezóne, organizátorom vyšlo počasie. V horúcom letnom počasí
bol terén v nadmorskej výške cez 1100 m.n.m. príjemným osviežením. Terény na Skalke sú však viac vhodné na LOB, pretože mnoho ciest je počas let-
nej sezóny zarastených a takmer úplne nezjazdných. A kedže chýbala aj avizovaná mapa pre OC a použitá mapa takmer vôbec nevystihovala klasifiká-
ciu ciest, tak znalci lyžiarskych tratí v okolí štadióna BS SNP mali pri výbere postupov výhodu. Opäť ako už tradične na strednom Slovensku mali
pretekári možnosť ukázať sa vo svetle TV kamier STV. V sobotu sa pretekalo v rámci MMSR na krátkych tratiach. Trate boli prevažne postavené na už
spomínaných lyžiarskych komunikáciách doplnené extrémnym zjazdom k skokanským mostíkom na Králikoch (M 19-). V nedeľu trate vo VVpKS boli
postavené prevažne na dlhých a tiahlych zvážniciach v severnej časti mapy. Zarážajúci je však prístup usporiadateľov k takej základnej informácii, ako
je dĺžka tratí. Odvolanie sa na časový odhad víťaza je nedostačujúce.

Zhromaždisko: Dobre zvolené. Štadión Bielej stopy SNP.
Rozpis: Dosť neskoro a len na internete.
Pokyny: Informačne neúplné - chýbali dĺžky tratí a prevýšenie.
Výsledky: Počas pretekov vyvesované celkom rýchlo. Oficiálne výsledky na internete aj 

zaslané poštou, no opäť bez potrebných údajov o dĺžke tratí. 
Vyhlásenie výsledkov: Po obidva dni samostatne, s hymnou v sobotu.
Ubytovanie: Ponúknuté usporiadateľom, rôzneho typu. Blízko centra.
Plusy: - Primerané dĺžky tratí, dobrá stavba VVpKS.

- Vhodné centrum pretekov.
- Účasť STV.

Mínusy: - Nevhodná mapa.
- Nevyužitá možnosť ozvučenia a komentovania.
- Soc. zabezpečenie pre neubytovaných - chýbala aj možnosť umytia bicyklov.

Hodnotenie (0-10 bodov, technická / spoločenská úroveň a soc. zabezpečenie / komplexný dojem):
7. kolo 6 / 8 / 7 8. kolo 8 / 7 / 7



9. kolo   MM SR v OC na klasických tratiach + MM SR v OC štafiet
termín: 4. a 5. 10. 2003, Kamenný mlyn
usporiadateľ: PUCOV ŠK Bratislava (CBA)
Mapa: sobota - mapa pre OB Záhorie 2 (1:15000), 

nedeľa - nová mapa pre OC Kamenný mlyn (1:10000) 
Na Záhorie sa každý pretekár teší lebo absencia slovenských kopcov je príjemným spestrením každej sezóny. Rovinaté terény s hustou sieťou ko-

munikácií sú lákadlom aj pre fyzicky menej zdatných pretekárov. V sobotu na klasických tratiach organizátor vhodne použil kvalitnú mapu pre OB, k-
torá bola nakoniec hodnotená lepšie ako nová mapa pre OC použitá v pretekoch štafiet. Z neďalekej Bratislavy si OC prišlo vyskúšať aj pomerne dosť k-
lasických orienťákov. Jahôdkou na torte v tohtoročnej sezóne boli preteky dvojčlenných štafiet, ktoré sú atraktívne nielen pre samotných pretekárov ale aj
pre divákov. Škoda, že mapa pre štafety nebola kvalitnejšie spracovaná. Svojím charakterom to boli zatiaľ najlepšie štafety v OC na Slovensku. Poradie
sa neustále menilo a pretekári prechádzali centrom aj niekoľkokrát, čo riadne zamotávalo hlavu čakajúcim pretekárom. K tomu kvalitné ozvučenie s e-
motívnym komentovaním urobili peknú bodku za tohtoročnou sezónou v OC. Nedostatky sa vyskytli v zlom zákrese číslovania a kódovania KS v jednom
z variantov tratí u mužských štafiet. Počas pretekov jednotlivcov bolo odcudzená kontrola, na mieste ostal iba lampión. Promptne bola nahradená. V
nedeľu ešte pred štartom pretekov štafiet došlo k posunutiu umiestnenia jednej kontroly neznámou osobou asi o 100 m, čo nezodpovedalo zákresu v
mape a odcudzeniu 2 KS v závere pretekov. Neochotný prístup ubytovateľov (neskoré ubytovanie, uvoľnenie izieb ešte počas pretekov) asi nepotešilo
žiadneho pretekára. (Navyše sa jednalo o najdrahšie ubytovanie v tohtoročnej sezóne). Aj napriek nedostatkom a rozmarom jeseného počasia to boli
celkom vydarené preteky.

Zhromaždisko: Výborne zvolené. V areáli hotela Kamenný mlyn bolo všetko na jednom mieste.
Rozpis: Vo veľkom predstihu, informačne hodnotný, na internete i poslaný poštou.
Pokyny: Informačne v poriadku. Aj v AJ. 
Výsledky: Počas pretekov vyvesované rýchlo. Oficiálne výsledky na internete aj zaslané poštou.
Vyhlásenie výsledkov: Spolu s výsledkami Slovenského pohára. Veľmi pekné a dôstojné 

aj s ozvučením v prírodnom amfiteátri.
Ubytovanie: Ponúknuté usporiadateľom, priamo v centre všetkým včas prihláseným.
Plusy: - Vhodný výber centra pretekov - všetko na jednom mieste.

- Ozvučenie zhromaždiska aj s komentovaním, možnosť umývania bicyklov - hadica.
- Pôsobivé vyhlásenie výsledkov a celkového poradia Slov. pohára (aj hodnotné ceny).
- Výborný priestor pretekov.

Mínusy: - Mapa pre štafety mohla byť kvalitnejšia - nedostatočná klasifikácia ciest, chýbajúce cesty a chodníky.
- Problémy s ubytovaním, pomerne drahé ubytovanie. 
- Zlé číslovanie a kód na jednom z variantov pre štafety mužov.

Hodnotenie (0-10 bodov, technická / spoločenská úroveň a soc. zabezpečenie / komplexný dojem):
9. kolo 6 / 8 / 8 štafety 6 / 9 / 8

Celkové zhodnotenie
V r. 2003 sa opäť podarilo zorganizovať všetky podujatia v réžii slovenských klubov. Do organizácie boli zainteresované takmer všetky kluby ktoré

sa OC zaoberajú, čoho dôsledok je časté sa opakovanie tých istých terénov. Aj preto sa nebude sekcia OC brániť tendencii organizovať preteky
Slovenského pohára na kvalitných podujatiach v okolitých krajinách (viď kalendár na rok 2004).  Väčšina organizátorov potvrdila vysoké organizačné
schopnosti slovenských klubov, čo každoročne potvrdzujú aj zahraniční účastníci. Nedostatkom sa stávajú priestory pretekov a terény. V tomto roku až
na jednu výnimku (Záhorie) boli použité pretekové priestory, ktoré sa už v minulosti na tento účel používali. Nie je sa však čo čudovať, veď zmapovať a
vytlačiť mapu na preteky na ktorých sa zúčastni maximálne 100 pretekárov je viac ako ekonomické bláznovstvo a tak musíme byť radi, že mnohé kluby
organizujú preteky aj s potencionálnou vidinou finančnej straty. Môžeme sa tešiť na budúcoročne trojdňové preteky v Košiciach a samozrejme na rok 2005,
kedy budú na Slovensku 3. majstrovstvá sveta a mnoho klubov si nové terény a mapy šetrí práve na tento rok, kedy je predpoklad, že na preteky na
Slovensku bude chodiť omnoho viac zahraničných pretekárov ako je bežné.

Technické a sociálne zabezpečenie pretekov v OC je trochu odlišné ako pre preteky v OB. Usporiadatelia si však už dávajú záležať aj na tomto
fakte a hľadajú vhodné miesta zhromaždísk, ktoré by spĺňali všetky požiadavky pretekárov. V tomto roku mali s miestom zhromaždísk problémy iba us-
poriadatelia z Nitry, ktoré boli zapríčinené najmä preložením pretekov na poslednú chvíľu do iných priestorov ako bolo plánované.  O to viac si preto za-
slúži snaha usporiadateľov z CNR uskutočniť súťaže v plnom rozsahu.

Náš šport je určený predovšetkým pre samotného pretekára a preto je pre mnohých takmer (ak nie úplne) neznámy. Fakt, že z 5-tich dvojkôl sa
dve objavili aj na obrazovkách STV, je potrebné hodnotiť veľmi pozitívne.

Ako aj v iných orientačných športoch (a všeobecne v športoch na Slovensku), nás najviac trápi členská základňa a finančné zabezpečenie. Aspoň
v odmeňovaní najlepších sa v roku 2003 urobil krok v pred, keď sa podarilo zabezpečiť reklamného partnera (firma HI-TEC), ktorá venovala hodnotné
ceny na celkové vyhlásenie pohára a prispela aj finančne.

Do budúcnosti je potrebné zamyslieť sa hlavne nad rozširovaním našich radov. Veď najvýchodnejšie položený klub, ktorý sa aktívne zúčastňuje
pretekov v OC je v B. Bystrici a kluby, ktoré aktívne pracujú s novými členmi a mládežou sú len v Bratislave. Zvýšenie masovosti v počte aktívnych
pretekárov a opätovná aktivita východu Slovenska sú najdôležitejšie zo snáh sekcie OC SZOŠ v nasledujúcich sezónach ako zlepšiť činnosť v oblasti
domácich súťaží. 

Za Sekciu OC:  Michal Kundrata a Marian Kazík

Zápis č. 08/2003
z riadneho zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 27. 11. 2003 vo Zvolene

Prítomní: Juraj Nemec, Ján Mižúr, Valér Franko, Dušan Formanko - členovia predsedníctva
Marian Kazík - gen. sekretár
Juraj Prékop - predseda revíznej komisie
Jozef Pollák, Paulína Májová, Milan Petrinec - členovia KVŠ SZOŠ

Program: 1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o hospodárení SZOŠ
3. Koncepcia štruktúry športu v r. 2004
4. Trénerské úväzky na r. 2004
5. Závery z komisie vrcholového športu SZOŠ
6. Problematika reprezentácie OB
7. Problematika reprezentácie LOB
8. Vyhodnotenie súťaží SZOŠ v orientačnom behu v r. 2003
9. Vyhodnotenie súťaží SZOŠ v orientačnej cyklistike v r. 2003

10. Vyhodnotenie kvality mapových diel vydaných v r. 2003



11. Kritériá na rozdelenie prostriedkov pre činnosť ÚTM a odmeňovanie 
trénerov mládeže v r. 2004

12. Plán hlavných úloh SZOŠ na r. 2004
13. Príprava konferencie SZOŠ a rozpočtu SZOŠ na r. 2004
14. Rôzne

a) medaily pre majstrovské súťaže SZOŠ
b) plán prípravy dorasteneckej reprezentácie OB na r. 2004
c) plán prípravy reprezentácie OC na r. 2004 - 2005
d) iné

1. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí splatných k 27. 11. 2003:
- uzn. 12/02/03 Vypracovať ekonomickú stratégu zväzu na r. 2003 - v plnení
- uzn. 5/06/03 Byť v kontakte a spolupracovať s predstaviteľmi SAŠŠ - v plnení
- uzn. 3/07/03 Zverejniť kalendár súťaží v LOB v Infobe - splnené
- uzn. 4/07/03 Zverejniť kalendár súťaží v OB v Infobe - splnené
- uzn. 5/07/03 Zverejniť kalendár súťaží v OC v Infobe - splnené
- uzn. 6/07/03 Zverejniť správy z JMS a MS v OB 2003 v Infobe - v plnení
- uzn. 7/07/03 Zaslať refundácie za JMS ako dotácie pre materské kluby - splnené
- uzn. 8/07/03 Upraviť refundáciu pre TKE - splnené
- uzn. 9/07/03 Vyzvať P. Májovú, aby upresnila predloženú tabuľku rozpisu refundácií - splnené
- uzn. 10/07/03 Prizvať na najbližšie zasadnutie P SZOŠ trénerku P. Májovú - splnené
- uzn. 11/07/03 Zaslať odmeny za výsledky na MS a JMS v OB ako dotácie pre materské kluby - splnené
- uzn. 12/07/03 Zverejniť správu o účasti reprezentácie SR v SP v OC 2003 v Infobe - v plnení
- uzn. 13/07/03 Zaslať refundácie za SP vOC ako dotácie pre materské kluby - splnené
- uzn. 14/07/03 Vypracovať plán práce a prípravy k ME dorastu 2004 - splnené
- uzn. 17/07/03 Pripraviť trénerský seminár a seminár pre rozhodcov a usporiadateľov podujatí 2004

- písomné informácie o zameraní seminárov predložil predseda sekcie OB - v plnení
- uzn. 19/07/03 Vypracovať a vyplniť tlačivá projektov MŠ SR na r. 2004 - splnené
- uzn. 20/07/03 Vykonať registráciu SZOŠ ako poberateľa 1 % dane aj pre r. 2004 - v plnení
- uzn. 21/07/03 Spracovať hodnotenia športovcov a trénerov za r. 2003 - v plnení
- uzn. 22/07/03 Zabezpečiť v spolupráci s J. Prékopom zasadnutie KVŠ a P SZOŠ vo Zvolene - splnené

2. Informáciu o hospodárení SZOŠ a stave podúčtov v jednotlivých oblastiach SZOŠ k 31. 10. 2003 podal M. Kazík.
Uznesenie 1/08/03: P SZOŠ berie informáciu o hospodárení zväzu k 31. 10. 2003 na vedomie.

3. Koncepcia štruktúry športu v r. 2004 - o zmenách v koncepcii financovania a o seminári MŠ SR k zmenám v štruktúre športu od r. 2004 informoval
J. Mižúr. Gen. sekretár vysvetlil konkrétne zmeny vo využívaní servisu KŠZ. Členovia predsedníctva v diskusii zvažovali vhodný model fungova-
nia zväzu od 1. 1. 2004. Keďže úplných informácií je málo, nie je možné sa k niektorým dôležitostiam vyjadriť s konečnou platnosťou.
Uznesenie 2/08/03: Predsedníctvo SZOŠ berie na vedomie zmeny týkajúce sa financovania a štruktúry športu v r. 2004.

P SZOŠ schvaľuje čiastkové využívanie servisu KŠZ:
- v oblasti personalistky a miezd za podmienky, že náklady na evidenciu 1 zamestnanca budú vo výške cca 500 - 600 Sk 

a budú faktúrované podľa skutočného stavu zamestnancov,
- akceptuje zastupiteľskú činnosť KŠZ SR za podmienky, že náklady na činnosť budú efektívne využívané.
P SZOŠ navrhuje pretransformovať termín - výška nákladov za za-
stupiteľskú činnosť zväzu KŠZ SR na členský príspevok zväzu za členstvo v KŠZ SR.

4. Trénerské úväzky na r. 2004. O súčasnom stave informoval M. Kazík. Momentálne nie je možné stanoviť, akým spôsobom uvedenú problematiku
riešiť, preto sa tento bod rokovania presúva na nasledujúce zasadnutie P SZOŠ.

5. Závery z komisie vrcholového športu SZOŠ. Zasadnutiu predsedníctva predchádzalo rokovanie komisie vrcholového športu SZOŠ. KVŠ dala návrh
na zmenu výpočtu kľúča na delenie prostriedkov na činnosť reprezentácií a upozornila na nezdravú situáciu juniorských pretekárok trénujúcich bez
odborného dohľadu.
Uznesenie 3/08/03: Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen. sekretárovi vypracovať nové kritériá pre výpočet delenia prostriedkov na činnosť 

reprezentácií, ktoré budú predložené na schválenie Konferencii SZOŠ s platnosťou pre delenie na r. 2005.
T: 31. 12. 2003 zodp.: Kazík
Uznesenie 4/08/03: Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen. sekretárovi požiadať zodpoved-

ných zástupcov klubov, aby okamžite uviedli mená osobných trénerov juniorských reprezentantiek Slovenska v OB.
T: 6. 12. 2003 zodp.: Kazík

6 . Problematika reprezentácie OB. Osobne prítomná trénerka P. Májová vysvetlila nejasnosti v rozpise refundácií z MS v OB.
Uznesenie 5/08/03: P SZOŠ schvaľuje úhradu refundácií z MS 2003 v OB podľa predloženého rozpisu:

BBA (Barták, Pospíšil) 27 400 Sk
TKE (Rákayová) 21 000 Sk
FBA (Miklušová) 1 000 Sk

P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zaslať refundácie ako dotácie pre materské kluby.

7. Problematika reprezentácie LOB. O situácii v reprezentácii LOB informoval J. Nemec.
Uznesenie 6/08/03: P SZOŠ berie na vedomie informácie o situácii v reprezentácii LOB.

8. Vyhodnotenie súťaží SZOŠ v orientačnom behu v r. 2003. Písomne predložil predseda sekcie OB M. Petrinec, hodnotenie bolo zverejnené v
Infobe. M. Kazík predložil správu o propagácii reklamného partnera SZOŠ - Prvej stavebnej sporiteľne v r. 2003.
Uznesenie 7/08/03: Predsedníctvo SZOŠ berie na vedomie vyhodnotenie slovenských súťaží v OB za r. 2003.
Uznesenie 8/08/03: P SZOŠ schvaľuje príspevky pre usporiadateľov podujatí v OB za propagáciu reklamného partnera v r. 2003 podľa 

predloženého rozpisu sekcie OB SZOŠ:
EBB 200 Sk (vzdáva sa príspevku) ZMT 1 000 Sk RBA 1 200 Sk
SPE 1 000 Sk TKE 3 350 Sk VZA 1 200 Sk



Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zaslať príspevky ako dotácie pre kluby.
T: 20. 12. 2003 zodp.: Kazík

9. Vyhodnotenie súťaží SZOŠ v orientačnej cyklistike v r. 2003. Písomne predložil predseda sekcie OC M. Kundrata, ústne globálne doplnenie zhod-
notenia prečítal M. Kazík.
Uznesenie 9/08/03: Predsedníctvo SZOŠ berie na vedomie vyhodnotenie slovenských súťaží v OC za r. 2003.
Uznesenie 10/08/03: P SZOŠ schvaľuje príspevky pre usporiadateľov podujatí v OC za 

technické zabezpečenie pretekov v r. 2003 podľa návrhu sekcie OC SZOŠ:
CNR 1 700 Sk BBB 2 200 Sk
FBA 2 700 Sk TPA 1 700 Sk
CBA 2 300 Sk
Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zaslať príspevky ako dotácie pre kluby.

T: 20. 12. 2003 zodp.: Kazík

10. Vyhodnotenie kvality mapových diel vydaných v r. 2003 - správy o pretekoých mapách i školských mapách boli predložené písomne predsedom
mapovej komisie SZOŠ. Diskusia ohľadom finančného príspevku mapovej komisii na pretekárske mapy poukázala na to, že v súčasnej situácii nie
je možné okrem príspevku na školské mapy poskytnúť pre potreby mapovej komisie viac prostriedkov z činnosti zväzu.
Uznesenie 11/08/03: Predsedníctvo SZOŠ berie na vedomie správu o školských mapách vydaných r. 2003.

P SZOŠ konštatuje, že správa mapovej komisie o pretekových ma-
pách nie je komplexná, mala by obsahovať prehľad všetkých vydaných mapových diel.

Uznesenie 12/08/03: Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen sekretárovi zaktualizovať podúčet mapovej komisie SZOŠ.
T: 30. 11. 2003 zodp.: Kazík
Uznesenie 13/08/03: P SZOŠ ukladá predsedovi mapovej komisie dopracovať správu, 

zvážiť finančné návrhy na základe informácie o finančných možnostiach  SZOŠ.
T: 31. 12. 2003 zodp.: Bednárik

11. Kritériá na rozdelenie prostriedkov pre činnosť ÚTM a odmeňovanie trénerov mládeže v r. 2004. Kľúč doteraz nebol spracovaný, odmeňovanie
trénerov je v rovnakej pozícii ako u trénerov reprezentácií, momentálne nie je možné stanoviť, akým spôsobom uvedenú problematiku riešiť, pre-
to sa tento bod rokovania presúva na nasledujúce zasadnutie P SZOŠ. M. Kazík informoval členov P SZOŠ o návšteve predsedkyne revíznej
komisie SAŠŠ a o situácii v CTM UKE.
Uznesenie 14/08/03: P SZOŠ ukladá gen sekretárovi spracovať podklady pre pomer delenia prostriedkov pre činnosť ÚTM SZOŠ v r. 2004.
T: 20. 12. 2003 zodp.: Kazík
Uznesenie 15/08/03: P SZOŠ informovalo predsedu revíznej komisie SZOŠ o situácii v  ŠŠK a CTM Union Košice.

12. Plán hlavných úloh SZOŠ na r. 2004. Nebol predložený, tento bod rokovania presúva na nasledujúce zasadnutie P SZOŠ.

13. Príprava konferencie SZOŠ a rozpočtu SZOŠ na r. 2004. Rozpočet ohľadom na súčasnú neistú situáciu vo financovaní športu v r. 2004 nie je
možné spracovať. Členovia predsedníctva konštatovali, že zvolávať konferenciu začiatkom roka 2004 nie je potrebné, navrhli zvolať ju až na je-
seň 2004, prípadne ak bude nutné tak kedykoľvek v priebehu roka 2004.

14. A) Medaily pre majstrovské súťaže SZOŠ. Po predložení kalkulácie na výrobu medailí v Mincovni Kremnica, kde jedna sada vychádza na 1 000 
Sk, sa rozhodli členovia predsedníctva SZOŠ riešiť výrobu medailí iným spôsobom. P. Májová navrhla preveriť možnosť výroby medailí zo 
skla, tento návrh sa členom P SZOŠ pozdával najviac zo všetkých možností realizácie výroby medailí. Niekoľko motívov na reliéf medaily 
predložila Barbora Šmelíková, P SZOŠ však odpuručilo zobraziť na reliéfe všetky druhy orientácie zastúpené v SZOŠ.

Uznesenie 16/08/03: P SZOŠ žiada P. Májovú preveriť možnosť výroby medailí v Sklárňach Lednické Rovné.
T: 20. 12. 2003 zodp.: Májová, Kazík
Uznesenie 17/08/03: P SZOŠ schvaľuje výrobu príležitostných medailí pre M SR v LOB 2004 vo firme na výrobu športových trofejí Myšiak 

B. Bystrica. Motív vypracuje gen. sekretár.
T: 20. 12. 2003 zodp.: Nemec, Kazík
B) A. Bilobzhytskyy predložil písomne plán prípravy dorasteneckej reprezentácie OB na r. 2004.
Uznesenie 18/08/03: P SZOŠ berie na vedomie plán prípravy dorasteneckej reprezentácie OB na r. 2004.

P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi SZOŠ zverejniť plán v Infobe.
T: 20. 12. 2003 zodp.: Kazík
C) M. Kazík predložil písomne plán prípravy reprezentácie OC na r. 2004 - 2005.
Uznesenie 19/08/03: P SZOŠ berie na vedomie plán prípravy reprezentácie OC na r. 2004 - 2005.

P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi SZOŠ zverejniť plán v Infobe.
T: 20. 12. 2003 zodp.: Kazík
D) J. Nemec požiadal P SZOŠ o príspevok na letenku na zasadnutie komisie LOB IOF v Terste.
Uznesenie 20/08/03: P SZOŠ schvaľuje úhradu vo výške 50 % z ceny letenky J. Nemca 

zo zasadnutia komisie LOB IOF v Terste, t. j. 3 027 Sk.

Najbližšie zasadnutie P SZOŠ bude 8. 1. 2004 (vo štvrtok) o 13,00 v Bratislave v zasadačke č. 407. 

Zapísal: Marian Kazík

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

6. 12. 2003 na svet zavítal Tomáš Jurčík (syn Petra z VZA a Alexandry).

Rodičom i dieťatku prajeme veľa zdravia, šťastia, nech sa v bludisku sveta i červenobielych lampiónov nestratí.

POZNÁMKA

Toto nie je ešte posledné číslo INFOBu, bude ešte jedno. Všetko sa jednoducho nepomestilo, takže ešte zopár stránok v starom roku.


