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PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ 
(ktorých propozície si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)
20. 12.  2009 - Vianočný kapor 2009 - preteky v OB - Košice, TKE
26. - 30. 12. 2009 - Sylvester 5-days (5 dní OB + WRE) - Koersel, Belgicko

2. 1. 2010 - Trojkráľová buzola 2010, preteky v OB - Kysak, KYS
6. 1. 2010 - Trojkráľové parkové preteky v OB 2010 - Pezinok, SPE
15. - 18. 1. 2010 - Svetový pohár v LOB 2010 (1. séria) - Leningrad, Rusko
16. 1. 2010 - SKIROGAINING 2009 (bodovacie preteky hliadok na bežkách) - Nové Město v Krušných horách, CZE
16. - 17. 1. 2010 - Medzinárodné MSR v LOB - klasická trať, štafety - Skalka, EBB
1. - 7. 2. 2010 - Svetový pohár v LOB 2010 (2. séria) - Uzana, Gabrovo, Bulharsko
8. - 15. 2. 2010 - Majstrovstvá Európy v LOB 2010

Svetový pohár v LOB 2010 (3. séria)
Majstrovstvá sveta juniorov v LOB 2010

Majstrovstvá sveta veteránov v LOB 2010 - Miercurea Ciuc, Rumunsko
13. - 15. 3. 2010 - Svetový pohár v LOB 2010 - finále - Ann, Švédsko
20. - 25. 3. 2010 - 1. zimné armádne hry CISM - Aosta Valley, Taliansko
24. - 25. 4. 20010 - Bavorské preteky v OB pre mládež - Mietraching, Nemecko
29. 4. - 2. 5. 2010 - Cupa Variant 5 2010 - medz. OB - Targovište, Bulharsko
28. 5. - 6. 6. 2010 - Majstrovstvá Európy v OB 2010 - Primorsko, Bulharsko
3. - 6. 6. 2010 - Majstrovstvá sveta veteránov v OC 2010 - Gdaňsk, Poľsko
8. - 9. 6. 2010 - M SR školskej mládeže v OB 2009/2010 - Nitra, CNR
1. - 4. 7. 2010  - Majstrovstvá Európy dorastu v OB 2010 - Soria, Španielsko
4. - 11. 7. 2010 - Majstrovstvá sveta juniorov v OB 2010 - Aalborg, Dánsko 
11. - 17. 7. 2010 - Majstrovstvá sveta v OC 2010

Majstrovstvá sveta juniorov v OC 2010 - Montalegre, Portugalsko
18. - 24. 7. 2010 - Akademické majstrovstvá sveta v OB 2010 - Borlänge, Švédsko
24. - 31. 7. 2010 - 3. Tour O Swiss 2010 - Švajčiarsko
1. - 7. 8. 2010 - Majstrovstvá sveta veteránov v OB 2010 - Pays de Neuchatel, SUI
8. - 15. 8. 2010 - Majstrovstvá sveta v OB 2010 - Trondheim, Nórsko
10.-14. 8. 2010   - Majstrovstvá Európy lesníkov v OB 2010   - Nymindegab, Varde, Dánsko
19. - 22. 8. 2010 - Pohár Slovenského krasu 2010 / Veľká cena Slovenska v OB 2010    - Slovenský raj + Slovenský kras, TKE
20. - 21. 11. 2010 - Majstrovstvá sveta v rogainingu 2010 - Cheviot, Nový Zéland

2. - 7. 5. 2011 - Majstrovstvá severu v OB 2011 + Tiomila - Štokholm, Švédsko
1. - 9. 7. 2011 - Majstrovstvá sveta juniorov v OB 2011 - Wejherowo-Rumia, Poľsko
13. - 20. 8. 2011 - Majstrovstvá sveta v OB 2011 - Francúzsko
15. - 18. 9. 2011 - Európsky pohár juniorov v OB 2011 - Arnoldstein/Carinthia, Rakúsko

14. - 22. 7. 2012 - Majstrovstvá sveta v OB 2012 - Lausanne, Švajčiarsko

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ORIENTAČNÝ BEŽEC SZOŠ 2009
1. Jana Macinská Akademik TU Košice 880
2. Lukáš Barták Kobra Bratislava 660
3. Katarína Labašová Akademik TU Košice 600
4. Pavol Bukovác TJ Farmaceut Bratislava 570
5. Michal Krajčík Ekonóm Banská Bystrica 480
6. Martina Rákayová Akademik TU Košice 460
7. Róbert Barcík Kobra Bratislava 320

Katarína Papugová Akademik TU Košice 320
9. Dávid Franko Klub OB Sokol Kysak 290 

10. Ivana Ďurčová Akademik TU Košice 230
11. Štefan Ringer Akademik TU Košice 215
12. Juraj Sokol Klub OB Sokol Kysak 200
13. Martin Majláth TJ Slávia Ekonóm B. Bystrica   185
14. Marián Dávidík Kobra Bratislava 180
15. Miroslav Papuga Akademik TU Košice 165
16. Barbora Franková Klub OB Sokol Kysak 150
17. Martin Šmelík TJ Rapid Bratislava 140
18. Peter Mižúr TJ Farmaceut Bratislava 130
19. Maroš Bukovác TJ Farmaceut Bratislava 110
20. Ondrej Piják Kobra Bratislava 100
v prehľade sú uvedení iba tí športovci, ktorí získali aspoň 100 bodov
v hodnotení sa objavilo na bodovaných pozíciách spolu 55 pretekárov



NAJÚSPEŠNEJŠÍ ORIENTAČNÝ CYKLISTA SZOŠ 2009
1. Hana Bajtošová ŠK VAZKA Bratislava 4 540
2. Stanislava Fajtová ŠK VAZKA Bratislava 890
3. Pavol Paprčka ŠK PEGAS Košice 720   
4. Alena Ďurčová ŠK Biko Banská Bystrica 590
5. Tomáš Haničák Klub OB Martin 520
6. Michal Fraňo Klub OB Sokol Pezinok 510
7. Richard Chrappa Klub OB Sokol Pezinok 260
8. NatáliaTyszová Akademik TU Košice 250 
9. Mikuláš Šabo ŠK VAZKA Bratislava 190

10. Tomáš Jánoška TJ Rapid Bratislava 130
11. Matúš Trnovec ŠK VAZKA Bratislava 110
v prehľade sú uvedení iba tí športovci, ktorí získali aspoň 100 bodov 
v hodnotení sa objavilo na bodovaných pozíciách spolu 20 pretekárov

NAJÚSPEŠNEJŠÍ LYŽIARSKY ORIENTAČNÝ BEŽEC SZOŠ 2009

V roku 2009 sa poradie najúspešnejších pretekárov LOB na pokyn sekcie LOB nevyhodnocovalo!

NAJÚSPESNEJŠÍ TRÉNER SZOŠ 2009
1. Marian Kazík repr. OC / Pucov ŠK Bratislava 3 810
2. Jozef Pollák repr. OB /Akademik TU Košice 2 730
3. Valér Franko Klub OB Sokol Kysak 815
4. Ján Mižúr repr. dorast OB / Farmaceut Bratislava 555
5. Paulína Májová Kobra Bratislava 475
6. František Papuga Akademik TU Košice 450
7. Juraj Korim Akademik TU Košice 380
8. Juraj Nemec TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica 345 

9. Ondrej Piják Kobra Bratislava  / Klub OB Sokol Pezinok 200
10. Pavol Poláček ml. Klub OB Sokol Pezinok 125
11. Radoslav Zima TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica 120
12. Jana Slámová Akademik TU Košice 115
13. Peter Barcík Kobra Bratislava 110

Miroslav Okáľ OŠG Banská Bystrica 110
15. Patrik Čermák TJ Slávia Ekonóm Banská Bystrica 95
16. Anton Onder Akademik TU Košice 85
17. Milan Kollár Klub OB Sokol Kysak 60
18. František Šoltés TJ Čingov Spišská Nová Ves 35
19. Róbert Miček TJ Čingov Spišská Nová Ves 30
20. Pavol Kebis Klub OB Sokol Pezinok 25
v prehľade sú uvedení iba tí tréneri, ktorí pracujú s členmi niektorého reprezentačného výberu
alebo majú zverencov v niektorom z CTM a získali aspoň 25 bodov

TALENT ROKU 2009

Róbert Barcík Kobra Bratislava

ME v ROB 2009 
- 16. - 21. 9. 2009, Obzor, Bulharsko

18. 9. 2009 - 144 MHz

W -19 7 080 m (23)
1. Zharko, Nadezda RUS 69'57 5
2. Denisova, Anastasia BLR 73'11 5
3. Rasulova, Ksenia RUS 76'46 5

W 21- 6 880 m (29)
1. Giklova, Natalia RUS 48'30 5
2. Pukalova, Svetlana RUS 55'35 5
3. Golubeva, Victoria RUS 55'46 5
4. Plokhenko, ViktoriyaUKR 58'05 5
5. Dura, Magdalena POL 62'15 5
6. Gomzyk-Omova, M. CZE 62'22 5

12. Simeckova, Alzbeta SVK 78'17 5
14. Stancikova, Ria SVK 83'09 5
15. Simeckova, Barb. SVK 87'23 5

W 35- 7 260 m (25)
1. Melnikova, Tatiana RUS 66'55 5

2. Simackova, Jitka CZE 71'31 5
3. Tsenkova, Viktoria BUL 72'09 5

10. Stancikova, Ingrid SVK 86'42 5
20. Kralova, Miriam SVK    105'00 5

W 50- 5 300 m (14)
1. Parkhomenko, Tetyana UKR 54'22 4
2. Vasilyeva, Elena RUS 56'56 4
3. Cserpak, Ferencne HUN 66'27 4

M -19 8 780 m (37)
1. Pavliuk, Vitalii UKR 64'14 5
2. Rybolov, Matvey KAZ 64'26 5
3. Nazarov, Vladimir RUS 65'24 5
4. Rodionov, Ivan RUS 67'21 5
5. Kosut, Martin SVK 69'06 5

16. Kuriak, Jakub SVK 84'48 5
22. Zacharovsky, Martin SVK 92'31 5

M 21- 8 830 m (40)
1. Baier, Martin CZE 57'09 6
2. Shtanko, Sergiy UKR 61'55 6
3. Oma, Jakub CZE 62'54 6
4. Panchenko, Evgeny RUS 63'55 6
5. Ivanko, Oleksiy UKR 66'33 6
6. Sharshenov, Baktybek RUS 66'39 6

17. Jurcik, Peter SVK 79'59 6
19. Tursky, Juraj SVK 83'16 6
20. Viskup, Peter SVK 83'24 6

M 40- 8 400 m (34)
1. Herashchenko, Valeriy UKR 62'34 5
2. Nikolov, Daniel BUL 66'48 5
3. Petrov, Vadim RUS 67'05 5

21. Kral, Jozef SVK 95'20 5



M 50- 7 080 m (31)
1. Guliev, Chermen RUS 57'19 5
2. Ivanchykhin, MykolaUKR 62'34 5
3. Velikanov, Mykola UKR 63'47 5
4. Romanenko, Vasyl UKR 63'53 5
5. Mitelman, Milan SVK 64'50 5

16. Fekiac, Jozef SVK 82'41 5
18. Tursky, Jan SVK 86'30 5

M 60- 6 500 m (36)
1. Fursa, Oleg UKR 56'21 4
2. Korshunov, Viktor UKR 62'52 4
3. Svensson, Gunnar SWE 65'41 4

družstvá

W -19 (8)
1. RUS 146'43 10

Zharko, Nadezda/Rasulova, Ksenia/
Maximova, Oxana

2. POL 168'32 10
3. UKR 168'51 10

W 21- (11)
1. RUS 104'05 10

Giklova, Natalia/Pukalova, Svetlana/
Golubeva, Victoria

2. UKR 129'26 10
3. CZE 130'44 10
4. POL 131'28 10
5. SVK 161'26 10

Simeckova, Alzbeta/Stancikova, Ria/
Simeckova, Barbora

6. HUN 171'05 10

W 35- (7)
1. RUS 139'19 10

Melnikova, Tatiana/Platonova, Irina/
Gureeva, Tatiana

2. BUL 152'50 10
3. UKR 160'23 10
6. SVK 191'42 10 

Stancikova, Ingrid/Kralova, Miriam

W 50- (5)
1. RUS 125'30 8

Vasilyeva, Elena/Kulikova, Galina/
Petrochkova, Galina

2. HUN 142'08 8
3. UKR 143'55 8

M -19 (13)
1. RUS 132'45 10

Nazarov, Vladimir/Rodionov, Ivan/
Sushilin, Sergey

2. UKR 138'57 10
3. LTU 145'56 10
4. SVK 153'54 10

Kosut, Martin/Kuriak, Jakub/
Zacharovsky, Martin

M 21- (13)
1. CZE 120'03 12

Baier, Martin/Oma, Jakub/Fucik, Karel
2. UKR 128'28 12
3. RUS 130'34 12
4. POL 140'27 12
5. LTU 154'32 12
6. BUL 159'42 12
8. SVK 163'15 12 

Jurcik, Peter/Tursky, Juraj/Viskup, Peter

M 40- (10)
1. UKR 130'32 10

Herashchenko, Valeriy/
Pugach, Mykhailo/Zelenskyi, Sergii

2. RUS 138'02 10
3. EST 160'55 10

M 50- (11)
1. RUS 123'25 10

Guliev, Chermen/Kulikov, Alexander/
Kekin, Igor

2. UKR 126'21 10
3. HUN 145'21 10
4. SVK 147'31 10

Mitelman, Milan/Fekiac, Jozef/Tursky,
Jan

M 60- (12)
1. UKR 119'13 8

Fursa, Oleg/Korshunov, Viktor/
Votinov, Volodymyr

2. SWE 142'21 8
3. RUS 150'43 8

20. 9. 2009 - 3,5 MHz

W -19 (23)
1. Vodenicharova, Magi BUL 75'10   5
2. Pilarczyk, Anna    POL  80'14   5
3. Veremeyenko, Yevge. UKR 87'22   5

W 21- (29)
1. Fursa, Olena        UKR  70'03   5
2. Pukalova, Svetlana RUS 73'56 5
3. Gomzyk-Omova, M. CZE 75'27 5
4. Golubeva, Victoria RUS 77'13 5
5. Fucikova, Hana    CZE  78'39  5
6. Krcalova, Veronika CZE  80'08   5

14. Simeckova, Alzbeta SVK 94'20 5
18. Simeckova, Barb. SVK    108'45 5
19. Stancikova, Ria SVK    109'54 5

W 35- (25)
1. Platonova, Irina RUS 85'56 5
2. Tsenkova, Viktoria BUL 90'03 5
3. Sokolova, Julia          BUL 90'26   5

15. Kralova, Miriam SVK    117'50 4
24. Stancikova, Ingrid SVK    130'35   4 

W 50- (14)
1. Vasilyeva, Elena RUS 76'13 4
2. Krassowizkaja, Galina  GER 89'14   4
3. Parkhomenko, Tetyana UKR 54'22 4

M -19 (37)
1. Rybolov, Matvey KAZ 66'33 5
2. Korotkov, Iegor    UKR 67'15   5
3. Nazarov, Vladimir RUS 68'16 5

14. Zacharovsky, Martin SVK 90'17 5
15. Kosut, Martin SVK 91'36 5
17. Kuriak, Jakub SVK 93'27 5

M 21- (41)
1. Panchenko, Evgeny RUS 64'18 6
2. Shtanko, Sergiy UKR 65'51 6
3. Vodenicharov, Alex. BUL 65'56   6
4. Ivanko, Oleksiy UKR 76'24 6
5. Sharshenov, Baktybek RUS 77'54 6
6. Lawecki, Szymon POL  78'29   6 

11. Viskup, Peter SVK 87'04 6
22. Tursky, Juraj SVK 94'37 6
24. Jurcik, Peter SVK 97'10 6

M 40- (33)
1. Herashchenko, Valeriy UKR 62'20 5
2. Godunov, Eduard RUS 63'17   5
3. Nikolov, Daniel  BUL 64'13 5

14. Kral, Jozef SVK 84'14 5

M 50- (31)
1. Ivanchykhin, Mykola UKR 72'20 5
2. Velikanov, Mykola UKR 76'29 5
3. Mitelman, Milan SVK 77'59 5

13. Tursky, Jan SVK 94'15 5
23. Fekiac, Jozef SVK    133'24 5

M 60- 6 500 m (36)
1. Fursa, Oleg UKR 56'51 4
2. Korshunov, Viktor UKR 68'12 4

3. Korolev, Lev         RUS   72'55 4

družstvá

W -19 (8)
1. UKR 182'41 10

Veremeyenko, Yevgeniya/
Silchenko, Tetiana/Pitirimova, Olena

2. RUS 184'30 10
3. BUL 190'07 10

W 21- (11)
1. RUS 151'09 10

Giklova, Natalia/Pukalova, Svetlana/
Golubeva, Victoria

2. CZE 154'06 10
3. UKR 161'01 10
4. POL 167'33 10
5. SLO 194'20 10
6. SVK 203'05 10

Simeckova, Alzbeta/Stancikova, Ria/
Simeckova, Barbora

W 35- (7)
1. BUL 180'29 10

Tsenkova, Viktoria/Sokolova, Julia/
Petkova, Neli

2. RUS 183'37 10
3. UKR 185'25 10
7. SVK 248'25 8 

Stancikova, Ingrid/Kralova, Miriam

W 50- (5)
1. RUS 169'22 8

Vasilyeva, Elena/Kulikova, Galina/
Petrochkova, Galina

2. UKR 189'19 8
3. CZE 229'57 8

M -19 (13)
1. UKR 142'17 10

Korotkov, Iegor/Pavliuk, Vitalii/
Fam, Chung Kien

2. RUS 149'14 10
3. POL 169'56 10
6. SVK 181'53 10

Kosut, Martin/Kuriak, Jakub/
Zacharovsky, Martin

M 21- (13)
1. RUS 142'12 12

Panchenko, Evgeny/
Sharshenov, Baktybek/Kazymov, Vlad.

2. UKR 142'15 12
3. CZE 162'26 12
4. POL 173'03 12
5. GER 176'03 12
6. KAZ 178'33 12
7. SVK 181'41 12 

Jurcik, Peter/Tursky, Juraj/Viskup, Peter

M 40- (10)
1. UKR 130'13 10

Herashchenko, Valeriy/
Pugach, Mykhailo/Zelenskyi, Sergii

2. RUS 133'02 10
3. EST 156'03 10

M 50- (8)
1. UKR 148'49 10

Ivanchykhin, Mykola/
Velikanov, Mykola/Romanenko, Vasyl

2. RUS 163'36 10
3. SVK 172'14 10

Mitelman, Milan/Fekiac, Jozef/
Tursky, Jan

M 60- (10)
1. UKR 125'03 8

Fursa, Oleg/Korshunov, Viktor/
Votinov, Volodymyr

2. RUS 162'23 8
3. SWE 163'50 8



Za koľko predali štafetový úsek prvobežci a za koľko druhobežci?
Koľko stojí vlastne “predávka”? 

Mnohí z nás majú problém správne nazvať činnosť, ktorú vykonávajú pretekári počas pretekov štafiet v priestore cieľa. Často počujeme, že
prvé úseky predajú štafetu druhobežcom, alebo posledný člen štafety čaká na predávku. (Také slovo v slovenčine neexistuje, tolerovať by sa da-
lo max. že čaká na predávkovanie..., napr. predávkovanie namáhavým behom.) Pri počutí takejto informácie by sme sa mohli spýtať, za koľko
eur predajú štafetu, lebo v slovenčine sloveso predať má význam "dať, odovzdať za peniaze". No v skutočnosti o nič také nejde, preto treba použiť
sloveso odovzdať, teda  napr. odovzdajú štafetu finišujúcim bežcom. 

Tí, čo používajú sloveso predať v situácii, keď nejde o odovzdanie niečoho za peniaze, sú pravdepodobne ovplyvnení češtinou, v ktorej sú však
dve slovesá, sloveso předat s významom "odovzdať" a sloveso prodat s významom "odovzdať za peniaze", no v slovenčine sloveso predať má iba
význam "odovzdať za peniaze". 

Tak si zvyknime na odovzdávanie. Trhový mechanizmus sa síce dostal aj na športoviská, ale stačí keď sme si kúpili právo štartovať počas
prezentácie, načo platiť znovu? A k tomu ešte oddielovému kolegovi a počas športového zápolenia a bez potvrdenky... 

Dr. Matej Považaj, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Zostalo v dlžobe... - výsledky 
Slovenský rebríček v OB, 4. a 5. závod žebříčku B Morava - klasické a krátke trate 
- 30. a 31. 5. 2009, Roštín, Kamínka, CZE

sobota 30. 5. 2009 - klasické trate

W -12B      2.73 km, 130 m, 6 kontrol (13/2)
1. Vavrysová Barb.  Luhačovice 28.13         
7. Miklušová Tereza  RBA 40.53

11. Hrabošová Magdaléna RBA 59.11

W -14B      3.46 km, 145 m, 6 kontrol (10/1)
1. Kunčarová Jana    Luhačovice 46.22         
9. Cori Adela          BBA 134.37

W -18B      4.95 km, 210 m, 7 kontrol (25/4)
1. Indráková Adélka    Olomouc 42.00         

16. Ďurčová Ivana   TKE 63.15
17. Ugrayová Kristína TKE 63.34
23. Franková Barbora     KYS 71.44
24. Šmelíková Lucia           RBA 77.42

W 21-B      7.46 km, 320 m, 11 kontrol(43/9)
1. Holinková Hana Želez. Prostějov 67.15
2. Labašová Katarína     TKE 69.19
6. Vávrová Veronika     RBA 74.58
9. Jablonovská Lenka    SPE 77.47

11. Prékopová Marta    FBA 78.30   
17. Furuczová Jela    FBA 86.38
29. Baranová Mária      FBA 101.01
32. Beržinská Soňa      BBA     104.00

W 35-B      5.98 km, 280 m, 14 kontrol(16/3)
1. Hiršová Marcela   MZLU Brno 65.53 
6. Šmelíková Hana RBA 72.47

11. Chupeková Silvia VZA 77.48

W 40-B      5.52 km, 280 m, 10 kontrol(20/1)
1. Pilcová Petra   Želez. Prostějov 57.26   

10. Šmelíková Jana     RBA 77.30

W 45-B      4.66 km, 215 m, 8 kontrol (20/2)
1. Krajčová Věra     SKOB Zlín  50.26         

16. Kumová Iva   RBA 70.46
19. Mižúrová Jana  FBA 92.57

W 50-B      3.69 km, 175 m, 9 kontrol (9/2)
1. Horynová Eva           SKOB Zlín    44.47         
4. Vávrová Beata      RBA 50.22
8. Poláčková Darina      SPE 65.28

W 60-B      3.13 km, 145 m, 8 kontrol (6/2)
1. Vlachová Renata   VŠB  Ostrava 39.29   
4. Polonyiová Darina   VZA 55.07
5. Kavecká Soňa        SPE 58.57

M -12B      2.83 km, 130 m, 6 kontrol (16/2)
1. Hirš Otakar           MZLU Brno  25.32

13. Franko Stanislav       KYS 63.24
14. Furucz Dušan          FBA     103.47

M -14B      4.69 km, 240 m, 7 kontrol (23/4)
1. Chmelař Martin    SK Prostějov   37.24         
6. Šmelík Martin    RBA 47.25

14. Hraboš Matej           RBA 53.58
17. Jonáš Martin              BBA 61.19
19. Furucz Marcel             FBA 65.35

M -16B      6.35 km, 280 m, 11 kontrol (22/2)
1. Hadač Filip              POBO Opava 48.30         
4. Franko David           KYS 55.55

19. Mižúr Šimon          FBA 77.36

M -18B      7.16 km, 300 m, 10 kontrol (18/3)
1. Mokrý Stanislav    MOIRA Brno 52.51
7. Sokol Juraj             KYS 63.57

10. Mižúr Peter               FBA 67.03
11. Mazúr Tomáš               RBA 74.07

M -20B      8.21 km, 375 m, 14 kontrol (15/2)
1. Malý Ondřej           OB Vizovice 58.44
5. Majláth Martin            EBB 75.38

13. Jerguš Ján            TKE 95.54

M 21-B      10.62 km, 475 m, 18 kontrol (66/3)
1. Krajča Tomáš        SKOB Zlín 73.49

38. Lexa Matěj          FBA 98.04
45. Horniak Juraj             BBA    103.15
56. Hrnčiar Dušan          FBA    118.59

M 35-B      8.09 km, 375 m, 14 kontrol (35/5)
1. Maťátko Miloslav       Šternberk  65.44
6. Chupek Jozef              VZA 71.54

16. Furucz Dušan              FBA 86.36
24. Mikluš Marián             RBA 97.56
31. Furucz Ján                FBA     113.15

M 40-B      7.80 km, 310 m, 15 kontrol (26/5)
1. Hierweg Karol             BBA 72.16         
6. Šmelík Ján                RBA 83.40

14. Vajduliak Juraj       99.17
16. Greguska Jozef      104.20
22. Jesensky Jan           170.26

M 45-B      6.89 km, 335 m, 15 kontrol (22/4)
1. Křeček Miroslav  Želez. Prostějov 65.44
5. Petrinec Juraj            BBA 77.04

10. Mazúr Milan               RBA 82.11
13. Franko Stanislav          KYS 84.04
19. Kniebugl Anton            BBA 105.03

M 50-B      5.96 km, 270 m, 16 kontrol (34/7)
1. Slováček Rudolf       SKOB Zlín  58.58         
2. Fedor Jozef         SPE 59.17
5. Piják Jaroslav            SPE 61.50

10. Mižúr Ján                 FBA 68.32

19. Petrinec Milan            RBA 74.36
29. Formanko Dušan         RBA 92.35
30. Oravec Ivan               SPE 95.07
34. Poláček Pavol             SPE 109.31

M 55-B      5.60 km, 270 m, 11 kontrol (6/1)
1. Gurka Jiří             TJ Turnov  67.19
4. Mikluš Viktor             FBA 91.48

M 60-B      4.75 km, 190 m, 8 kontrol (14/1)
1. Komárek Jaromír  KVS Šumperk 52.01

13. Baran Dezider          FBA 77.10

M 65-B      3.87 km, 160 m, 7 kontrol (11/2)
1. Šmelík Ludovít          RBA 48.29
4. Hybal Ladislav          BBA 55.46

W -10N      2.30 km, 70 m, 4 kontrol (4/1)
1. Miklušová Tamara      RBA 26.27

M -10C      2.30 km, 70 m, 5 kontrol (14/1)
1. Jirka Mikuláš    Želez. Prostějov 18.34
9. Chupek Jakub              VZA 27.47

M DR      2.30 km, 70 m, 5 kontrol (25/3)
1. Bencúr Eliáš  Slovan Luhačovice 20.59

17. Klabouchová Veronika VZA 40.11
23. Kniebugl Jakub            BBA 55.34
25. Kniebuglová Hanka   BBA 61.13

P3      2.80 km, 150 m, 5 kontrol (23/2)
1. Koporová Petra    Žabovř. Brno 20.51
9. Vávrová Erika          RBA 34.23

14. Bojčuk Vasyl          SPE 40.52

nedeľa 31. 5. 2009 - krátke trate

W -12B      2.6 km   75 m  9 k (14/2)
1. Vavrysová Barbara    Sl. Luhač. 26.41        

12. Hrabošová Magdaléna RBA 45.25
13. Miklušová Tereza     RBA 63.35

W -14B      2.9 km  120 m  14 k (7/1)
1. Hiršová Gabriela   MZLU Brno 36.50         
7. Cori Adela                BBA 169.14

W -18B      3.4 km  150 m  17 k  (25/4)
1. Chromá Kateřina Žabovř. Brno 31.17        
7. Ďurčová Ivana         TKE 40.06

20. Šmelíková Lucia       RBA 50.40
23. Franková Barbora        KYS 60.51

W 21-B      4.3 km  225 m  20 k (44/10)
1. Holinková Hana  Želez. Prostějov 38.34         
2. Labašová Katarína     TKE 38.52
6. Vávrová Veronika     RBA 44.47 

14. Prékopová Marta           FBA 48.44



18. Jablonovská Lenka    SPE 50.26
26. Furuczová Jela    FBA 57.45
29. Baranová Mária      FBA 59.11
37. Vávrová Erika     RBA 83.44
39. Beržinská Soňa        BBA 96.28
41. Kodajova Natalia  132.06
42. Mala Jana           136.05

W 35-B      3.7 km  220 m  19 k (15/2)
1. Hubáčková Dagmar   Sl. Luha. 44.26 
8. Šmelíková Hana            RBA 53.28

W 40-B      3.5 km  135 m  18 k (20/1)
1. Vavrysová Iva   Sl. Luhačovice 39.25   

17. Šmelíková Jana            RBA 66.50

W 45-B      3.2 km  125 m  18 k (22/2)
1. Krajčová Věra         SKOB Zlín  36.22         

13. Kumová Iva      RBA 50.33
21. Mižúrová Jana           FBA 71.22

W 50-B      2.8 km  140 m  12 k (9/2)
1. Horynová Eva           SKOB Zlín    39.46         
2. Vávrová Beata             RBA 44.48

W 60-B      2.4 km   80 m  10 k (6/2)
1. Sikorová Marie     Baník Ostrava 37.03   
2. Kavecká Soňa              SPE 37.27
6. Polonyiová Darina         VZA 77.31

M -12B      2.9 km  115 m  10 k (12/2)
1. Hirš Otakar           MZLU Brno    30.24
7. Franko Stanislav          KYS 46.20

11. Furucz Dušan              FBA 79.17

M -14B      3.4 km  115 m 15 k (24/4)
1. Hubáček Jonáš   Sl. Luhačovice 27.26         
5. Šmelík Martin             RBA 31.37

10. Hraboš Matej              RBA 38.20
13. Jonáš Martin              BBA 40.41

17. Furucz Marcel             FBA 43.39

M -16B      3.6 km  185 m  15 k (18/2)
1. Mokrý Ondřej       MOIRA Brno  29.10        
4. Franko David           KYS 31.18

17. Mižúr Šimon          FBA 44.30

M -18B      4.1 km  235 m  21 k (21/3)
1. Valenta Jiří   Slovan Luhačovice 29.44

10. Mižúr Peter               FBA 36.44
11. Sokol Juraj             KYS 38.25
12. Mazúr Tomáš               RBA 38.34

M -20B      4.9 km  250 m  22 k (13/2)
1. Vozda Vojtěch     Magnus Orient. 40.53
3. Majláth Martin            EBB 46.04

12. Jerguš Ján                TKE 78.33

M 21-B      6.0 km  250 m  25 k (84/3)
1. Nykodým Miloš    Žabovř. Brno 39.01

49. Lexa Matěj          FBA 55.36
63. Horniak Juraj             BBA 60.54
68. Hrnčiar Dušan          FBA 64.09 

M 35-B      5.0 km  235 m  22 k (33/4)
1. Pavlík Radek       Magnus Orient. 43.53

19. Furucz Dušan              FBA 53.33
22. Furucz Ján                FBA 60.48
25. Mikluš Marián             RBA 64.34

M 40-B      4.5 km  230 m  21 k (21/6)
1. Tesař Jiří          VŠB TU Ostrava 43.22
2. Hierweg Karol             BBA 46.51
4. Šmelík Ján                RBA 51.24

12. Greguska Jozef      68.12
13. Vajduliak Juraj       70.09
16. Danisek Peter       95.04 

M 45-B      4.1 km  185 m  20 k (22/4)
1. Kolář Rudolf   Magnus Orient. 39.30

4. Petrinec Juraj            BBA 46.45
5. Franko Stanislav          KYS 48.13
8. Mazúr Milan               RBA 53.51

10. Kniebugl Anton            BBA 54.36

M 50-B      3.7 km  155 m  17 k (35/7)
1. Krajča Pavel       SKOB Zlín 35.13         
2. Fedor Jozef         SPE 35.31

12. Piják Jaroslav            SPE 42.44
16. Petrinec Milan            RBA 45.45
27. Oravec Ivan               SPE 49.31
29. Formanko Dušan            RBA 52.03
30. Mižúr Ján             FBA 60.18
33. Poláček Pavol             SPE 65.40

M 55-B      3.3 km  160 m  17 k (6/1)
1. Navrátil Antonín   UP Olomouc 41.10
5. Mikluš Viktor             FBA 82.51

M 60-B      3.0 km   85 m  12 k (15/1)
1. Komárek Jaromír  KVS Šumperk 32.21

12. Baran Dezider             FBA 47.26

M 65-B      3.87 km, 160 m, 7 kontrol (10/2)
1. Ostřanský Josef   Sev. Šumperk 34.28
2. Šmelík Ludovít        RBA 37.39
4. Hybal Ladislav       BBA 41.19

W -10N      3.6 km  135 m 7 k (3/1)
1. Salaquardová Tereza  Zlín 69.24 0ch      
3. Miklušová Tamara    RBA 80.30 1ch

M DR        3.6 km  135 m 7 k (21/3)
1. Navrátilová Adéla                 34.01 0ch

10. Klabouchová Veronika  VZA 46.58 0ch
14. Kniebugl Jakub    BBA 51.58 0ch 
20. Kniebuglová Hanka    BBA 90.07 0ch

P4          3.7 km  155 m  15 k (29/1)
1. Panovec Vladan       Otrokovice 41.09

25. Bojčuk Vasyl          SPE 108.17

Výzva na spoluprácu od Wilfrieda Sleziaka: 
Vážení priatelia, kamaráti! 
Sadám k počítaču, aby som naplnil prianie tých "najstarších hviezd", ktoré žiarili na samom začiatku nášho športu v rokoch 1952 -1963. Tí,

ktorí dostali do rúk moje predchádzajúce knižky sa veľmi potešili, ale zároveň boli prekvapení, že musia odísť z tohto sveta, aby som aj o nich
niečo napísal. Začal som uvažovať, čo s tým urobim a prišiel som k tomuto záveru: Kniha bude o troch generáciach od praveku, cez stredovek
až po súčasnosť. 

Verím, že opäť nájdem medzi Vami sponzorov a najmä prispievateľov veselých zážitkov, aby po nás pre budúce generácie niečo zostalo. Lebo
to, čo je napísané, je večné. 

Blížia sa sviatky pokoja, počas ktorých bude dosť času na prečistenie pamäte a ozvete sa. Netrpezlivo budem každý deň kontrolovať prijatú
poštu a tešiť sa z vašich zážitkov. 

Poznámka: starovek prisľúbil aktívnu podporu. 
Zdraví Vás Willi - wsleziak@iart.sk

Správa o činnosti SZOŠ za rok 2009
Práca SZOŠ a jeho predsedníctva v roku 2009 vychádzala z plánu práce a hlavných úloh schválených  konferenciou. Vedenie zväzu naďalej

fungovalo v nezmenenom zložení:
Predseda: Juraj Nemec
Podpredseda: Ján Mižúr
Členovia: Dušan Formanko, Milan Kollár
Generálny sekretár zväzu: Marian Kazík
Revízna komisia: Juraj Prékop (predseda), Igor Roháč

Obdobne sa po volebnej konferencii zachovali prakticky bez personálnych zmien vnútorné štruktúry zväzu. Riadením jednotlivých odvetví
orientačného behu boli poverené odvetvové sekcie - OB vedená Milanom Petrincom, OC vedená Mikulášom Šabom a LOB vedená Valérom
Frankom. Okrem nich fungovala ešte mapová komisia vedená Radom Jonášom. V priebehu roku 2009 sa uskutočnil pokus konštituovať mar-
ketingovú komisiu, tento však stále ešte nie je definitívne dokončený.

Stabilné personálne prostredie je výhodou aj nevýhodou fungovania zväzu. V každom prípade umožňuje kontinuitu a jednoduchšiu komu-
nikáciu. Na druhej strane ale nové tváre môžu priniesť nové myšlienky, postupy a námety. Vedeniu zväzu sa napr. niekedy vytýka, že nemá jasnú
koncepciu a nedokáže získať sponzorské zdroje. To druhé je určite pravda - stratégiou súčasného vedenia je udržanie postavenia zväzu v sys-
téme "štátneho športu" - bez kontaktov v podnikateľskej sfére ťažko očakávať "dobrovoľné" ponuky na sponzorovanie relatívne málo reklamne
zaujímavého športu. Čo sa týka stratégie a koncepcií, námety by možno aj boli, ale napriek snahe sa nedarí angažovať ďalších "fanatikov", ktorí
by pomohli smerom k ich realizácii. Bez zdrojov a bez personálneho vybavenia je rýchlejší progres asi nemožný. "Hviezdy", ktoré všetko skri-



tizujú a zhasnú sa síce občas objavia, ale to asi nebude vhodná cesta. Ďalšie významné prierezové úseky ostávajú preto aj naďalej personálne
neobsadené a môžeme len čakať, či sa stane "zázrak" a o rok na volebnej konferencii "bude na výber". 

Zasadnutia predsedníctva boli nepravidelné (príčinou bol krízový režim financovania a šetrenie aj v oblasti výdavkov na rokovania predsed-
níctva) a konali sa operatívne na rôznych miestach Slovenska. V prvej polovici roka komunikácia a riešenie aktuálnych úloh prebiehalo domi-
nantne v pozícii e-mailovej komunikácie. V práci predsedníctva sa nevyskytli žiadne podstatné problémy, prijaté uznesenia boli sledované a
plnené v súlade s plánovanými termínmi.

V roku 2009 sme sa po prvý raz v modernej histórii zväzu dostali do mimoriadnej situácie, kedy bolo nutné vyhlásiť v ekonomickej oblasti
"krízový režim". Až do polovice roka nebolo jasné, či a koľko na činnosť zväzu prispeje štát a zväz musel fungovať len z vytvorených rezerv (na
ktoré sme našťastie mysleli, len ich výška možno bola pod plánovaným objemom). V tomto režime sa realizovali len nevyhnutné výdavky na
chod zväzu, všetky výjazdy museli účastníci zálohovať z externých zdrojov. Pozdržali sme aj úhradu členského IOF, k čomu sme získali oficiál-
ny súhlas svetovej federácie. V druhej polovici roka vedenie zväzu postupne uvoľnilo čerpanie tak, aby sa znovu podarilo naplniť rezervy na fun-
govanie v úvode roka 2010. 

Situácia s krízovým režimom naznačuje, že perspektívne môže byť štátne spolufinancovanie fungovania zväzu problematické a to ešte viacej
zvýrazňuje nutnosť:

a/ prenesenia ťažiska financií na oddielovú a individuálnu úroveň,
b/ nutnosť tvoriť rezervy,
c/ potrebu pomaly začať rozmýšľať, ako dokážeme zabezpečiť fungovanie zväzu bez štátnych zdrojov (môj osobný odhad je, 

že kritický finančný stav môže nastať už v roku 2011 alebo 2012).
Pripomíname, že pokiaľ sa rozpadne systém štátneho financovania športu, bude nutné generovať cca 30 000 EUR na to, aby zväz vôbec mo-

hol existovať ako člen medzinárodnej federácie s poloprofesionálnym sekretariátom. Toto nedokáže súčasné vedenie zväzu garantovať.
Problém sme už naznačili v minulosti, obávame sa však, že už ho pomaly treba začať reálne rešpektovať.

Pri plnení hlavných úloh sa v niektorých oblastiach, tak ako aj v minulosti, a z príčin už uvedených, darilo viacej, inde menej. Nízka výška
dotácie z MŠ SR a chýbajúci sponzori na úrovni zväzu nás naďalej nútia podmieňovať účasť na vrcholných svetových a regionálnych podujatiach
zložením zálohy (s výnimkou skutočne najlepších). 

Aj v tejto situácii sa podarilo pomerne vhodne obsadiť rozhodujúce medzinárodné akcie v OB a OC, jednočlenná účasť na MS v OC bola do
určitej miery plánovaná. Nie vždy však vycestovali, najmä v OC, všetci, od koho sa to očakávalo. V LOB momentálne chýba výkonnosť, takže
"necestovanie" do Japonska na MS bolo viac ako očakávané.

Výsledky v  orientačnej cyklistike boli aj v tomto roku viac ako vynikajúce, aj keď skôr vďaka individuálnym výkonom Hanky Bajtošovej. Tým
sa darí udržiavať náš šport v podvedomí verejnosti a spolupracovať s rozhodujúcimi štátnymi a neštátnymi partnermi. Naši športovci sa
pomerne úspešne zúčastnili aj MS školskej mládeže, kde bronz R. Barcíka, ako aj ďalšie pekné umiestnenia znamenajú pre zväz veľmi veľa. V
OB sme ale ustúpili z pozícií a myslíme si, že to nie je až tak dôsledkom nedostatku zdrojov (špička mala možnosť fungovať v rámci NŠC), ale
buď zdravotnými výpadkami, alebo chýbajúcou motiváciou k tvrdému tréningu.  

V našom športe ale nie je možné očakávať, že stačí tvrdo trénovať a o ostatné sa postarajú manažéri. Športovci musia tento fakt brať do úvahy
a podľa neho si definovať svoje priority. Kritizovať, "že zväz nás nemá rád", je cestou nikam. Reprezentanti navyše budú musieť pochopiť, že aj
v prípade, kedy im zväz poskytuje minimálne zdroje, stále platí povinnosť dodržiavať povinnosti reprezentanta a akceptovať, že individuálne
záujmy nemôžu úplne dominovať - ak sa majú uplatniť, musia byť dopredu a včas, prerokované.

Štandardným spôsobom fungovali CTM, trochu stagnuje práca s mládežou v Spišskej Novej Vsi. Regionálne súťaže boli organizované vo
všetkých troch oblastiach, skvalitnila sa najmä ich úroveň v oblasti Stred. Pribudli nové mapy (aj keď na kvalitu práce niektorých zahraničných
mapárov sú veľké sťažnosti - čo je logické, očakávať za málo peňazí veľa muziky je nadmerný optimizmus). Projekt pokrytia územia SR škol-
skými mapami sa rozbieha, aj keď pomaly, ako predpoklad sprístupnenia nášho športu širšej verejnosti. Pretrváva však - už dlho-dobo - problém
členskej základne, ktorá sa stále pohybuje "v červených číslach" a pozitívnejší trend sa nedarí naštartovať. 

Na záver tejto časti si osobne dovolím poďakovať všetkým, ktorí prácu nášho zväzu v roku 2009 posunuli dopredu. Menovite najmä Hanke
Bajtošovej za jej výkony na MS v OC v Izraeli. 

Sekcia orientačného behu 
Činnosť sekcie OB sa riadila plánom práce vypracovaným pre svoje funkčné obdobie, za predpokladu úzkej spolupráce s realizačným tímom

reprezentačného výberu SR v OB a s predsedníctvom SZOŠ.
Komisia pracuje už tretie volebné obdobie v rovnakom zložení. Spolupráca vo vzťahu k predsedníctvu zväzu ako aj  k zástupcom jednotlivých

klubov je kontinuálna a bezproblémová. V legislatívnej oblasti, dochádza stále k drobným úpravám, ktoré sa pravidelne zapracúvajú do
Vykonávacích predpisov.

Športovo-technická oblasť
V športovo-technickej oblasti sekcia OB riadila chod rebríčkových súťaži. Osvedčilo sa v mesačných periódach zverejňovať priebežné poradie

súťaže jednotlivcov (ranking), počas hlavného pretekárskeho obdobia. Konečné hodnotenie rebríčkových súťaží jednotlivcov a družstiev je
známe zverejnením hodnotenia rankingových súťaží k 31. 10. 2009. Ak neboli dodané niektoré výsledky pretekov oblastného významu v pred-
písanom formáte spracovateľovi rebríčka, tieto sa síce zapracujú do rebríčka aj dodatočne, ale pre konečné hodnotenie rebríčka za rok 2009
nebudú akceptované. Súťaž družstiev sa následne vyhodnocuje zverejnením konečného stavu rebríčka za rok 2009. 

Čo sa týka úrovne organizácie celoslovenských a majstrovských pretekov (viď hodnotiaca správa v Infobe) tento rok možno konštatovať
výrazný pokles kvality organizácie pretekov. Na niektorých podujatiach sa vyskytli hrubé chyby, či už v stavbe tratí, alebo osadení kontrol.
Viazne reálne spolupráca hlavného rozhodcu a staviteľa trate, čo vedie k závažným chybám pri organizácii pretekov. Niektoré chyby boli takého
charakteru, že pri dôslednom dodržaní pravidiel pre OB a ich súvisiacich predpisov, malo prísť k anulácii dotknutých kategórií. 

Tieto chyby vyvolávajú otázku znovu oživenia funkcie delegovaného rozhodcu, ktorý by však nemal byť z daného OB regiónu, aby sa prediš-
lo "kamarátskemu" prístupu k problémom. Delegovaný rozhodca by mohol už v zárodku ovplyvniť výber zhromaždiska, dĺžku a charakter tratí
pre danú vypísanú disciplínu a s nadhľadom overiť vhodnosť kontrol a priestoru mapy. Ostáva však otázka úhrady nákladov rozhodcu (dopra-
va, ubytovanie, strava). Ideálny stav by bola refundácia z prostriedkov SZOŠ, čo však v súčasných podmienkach je tiež problematické. Pritom



práve chýbajúce materiálne a ľudské zdroje v kluboch sú jednou z kľúčových príčin nekvality - slabšie mapy, málo skúsených činovníkov, mini-
malizácia nákladov - je to bludný kruh, recept na jeho preťatie nebude ľahké nájsť.

Tento rok sa podaril zostaviť kalendár pretekov v OB v prijateľnom časovom horizonte. Realizovali sa všetky majstrovské podujatia - uspo-
riadatelia: RBK - šprint, KYS - krátka trať a NOB, Martin - klasika a štafety. Majstrovské preteky boli doplnené rebríčkovými pretekmi najvyššieho
rankingového koeficientu na pretekoch v Šaštíne (KOBRA), Kremnička (EBB), Ružomberok, Karst CUP (SNV+ATU Košice) a Mirkovce
(Kysak). Zvyšné zahraničné preteky hodnotené do rankingu sa konali tradične na Postás Kupa v Maďarsku, bežalo sa v Beskydách v rámci
moravského rebríčka, na pretekoch usporiadaných klubom OB Holešov a Kroměříž. 

Kalendár pre rok 2010 konferencii predkladáme. Trend zaraďovania súťaží v zahraničí do slovenského rebríčka patrí aj naďalej medzi snahy
sekcie OB o spestrenie súťažného kalendára, avšak nie na úkor slovenského organizátora. Po skúsenostiach z predchádzajúcich podujatí v
zahraničí, kde je vypísaných viac podkategórií, sa stávalo, že pretekár štartoval ako jediný Slovák (dokonca skončil na chvoste štartového poľa)
a získal plný počet bodov. Dá sa tomu predísť dvoma spôsobmi:

- po zverejnení propozícii pretekov usmernením sekcie OB určiť do ktorých podkategórií sa majú pretekári prihlasovať. V prípade 
nerešpektovania môže im byť pridelený koeficient len 0,6, t.j. max. 600 bodov.

- pre preteky v zahraničí znížiť rankingový koeficient o 10 %, čím by sme aj viac preferovali usporiadateľov na Slovensku.

Tento rok sa na Slovensku nekonali žiadne významné európske a svetové podujatia - preteky s najvyššou zahraničnou účasťou boli 4-etapový
Karst Cup, 2 etapy na Silickej planine a 2 etapy v Slovenskom raji s účasťou okolo 700 pretekárov. Priemerne sa rankingových a majstrovských
súťažiach zúčastňovalo cca 200 až 250 pretekárov, čo je na slovenské podmienky na hranici reálnej možnosti, pokiaľ tam neštartujú aj ďalší zo
zahraničia. Prekvapujúco najvyššiu účasť mali majstrovské víkendy v septembri v Kysaku a v októbri Martine, kde sa číslo odštartovaných
pretekárov blížilo k 300, čo už znamená aj pozitívne ekonomické ukazovatele pre organizátorov.

V roku 2009 sa problém tlače máp pomocou laserových farebných tlačiarní už riešil k lepšej spokojnosti pretekárov. Používali sa kvalitnejšie
tlačiarne a vhodnejšie papiere. Stále sú však v tomto veľké rezervy. Jednoducho laserová tlačiareň aj pri vysokom dpi tlačí hrubšie ako ofsetová
technika, preto by bolo vhodné predefinovávať niektoré parametre čiar (hlavne vrstevnice a cesty) a skúšať na kontrolných výtlačkoch reálnu
vhodnosť výstupu. Ďalšie zlepšovanie je však aj späté so samotným technologickým vývojom na IP trhu.  

Medzi registrovanými je aktívnych členov veľmi málo, čo brzdí rozvoj aj konkurenciu v našom športe. Ide nielen o jednotlivcov, ale aj kluby.
Menšie kluby by mali nájsť ochotu a sily sa spájať v organizátorské tímy, aby nemuseli niesť organizáciu pretekov stále tí istí. Pre udržiavanie
patričnej výkonnosti sme nútení chodiť za pretekami aj do zahraničia, kde pretekári reálne vidia svoje výkonnostné postavenie a vidia ako zaostá-
vajú. Postupne sa oživuje spolupráca s rakúskym zväzom (spoločné preteky zimnej ligy viedenskej a bratislavskej oblasti) a obojstranné účasti
na pretekoch v prihraničných oblastiach Poľska a u nás.

Reprezentácia
Krížový režim a deficit finančných prostriedkov na chod reprezentácie seniorov, juniorov a dorastu sa až tak neprejavil zlými výsledkami na

vrcholných svetových a európskych podujatiach. Dosiahli sme mnohé kvalitné výsledky, ale prišli aj nečakané (?) "výbuchy".
Svetové hry (World games) v Taiwane mali byť pretekmi č. 1 pre našich reprezentantov. Reálne sa im však nevenovala náležitá pozornosť zo

strany pretekárov, ani vedenia reprezentácie a potom boli tie výsledky neprimerané vážnosti tohto podujatia a možnostiam samotných
pretekárov (česť výnimkám).

Juniorské majstrovstvá sveta v Taliansku boli sprevádzané prechladnutiami takmer celej výpravy, ktoré zapríčinil aj nevhodný výber ubyto-
vania (usporiadateľ v rozpise nedodržal pravidlá IOF o prihlasovaní sa a je škoda, že tieto problémy s rozpisom vedenie družstva včas nekonzul-
tovalo s vedením zväzu - mnohému sa dalo predísť). To poznačilo aj samotné výkony pretekárov, aj keď s výnimkou Ringera sa od ďalších ani su-
per výsledok neočakával.

Majstrovstvá sveta v Maďarsku mali byť pre nás vzhľadom na znalosti terénu a charakteru lesa výhodou. Realita však bola len na priemernej
úrovni. Niektorí pretekári nezvládli načasovanie formy, zasiahla do toho aj psychika a zbrklosť, či prehnaná premotivovanosť, ktorá nezod-
povedala reálnej natrénovanosti. Vyzdvihovať do určitej miery možno len výkony Rákayovej (18. a 25. miesto), umiestnenia Bartáka (26.
miesto) a Dávidíka (28. miesto) sú uspokojivé, ale potenciál na dosiahnutie lepších výsledkov, ktoré sme nevyužili. Je možné, že tento málo vy-
darený šampionát zásadne ovplyvní naše postavenie v NŠC, na úkor podpory kvality prípravy špičky.

Majstrovstvá Európy dorastu v Srbsku znamenali pre našu výpravu výborné  výsledky mladého Barcíka a dobré umiestnenia K. Papugovej a
mladého Franka, čo dáva perspektívu aj pre dosiahnutie ešte lepších výsledkov v budúcom roku, nakoľko ešte v dorasteneckých kategóriách
ostávajú (zloženie štafety by sa však nemalo riešiť na mieste v neprospech celku). 

Majstrovstvá školskej mládeže v Madride skončili pre nás výborne. Bronz a 4. miesto pre Barcíka, 5. miesto pre J. Sokola a 8. miesto K.
Papugovej, či 4. miesto družstva chlapcov ukázalo SAŠŠ, že vynaložené prostriedky sa neminuli účinkom a Slovensko si udržalo dobré meno v
rámci podujatí školákov.

Sekcia orientačnej cyklistiky
Sekcia OC v roku 2009 pracovala pod vedením nového predsedu sekcie Mikuláša Šaba. Koncepcia práce však zásadne zmenená nebola, hlav-

nou úlohou bolo nadviazať na aktivity z minulých rokov. 
Problémom je najmä usporiadanie súťaží na území SR slovenskými usporiadateľmi. Ani nie tak kvôli novele lesného zákona o zákaze jazdy

mimo lesných ciest, ale malý je záujem o organizačné zabezpečenie pretekov zo strany slovenských klubov. V tomto roku boli naplánované na
Slovensku 4 podujatia - všetky ako majstrovské preteky. Dve kolá v septembri Na Zochovej chate usporiadal aj ako súčasť Českého pohára
MTBO Sokol Pezinok, záverečné dve kolá v októbri v Banskej Bystrici však museli byť pre náhlu vysokú vrstvu snehu zrušené. Náhradný ter-
mín pre preteky nebol stanovený, usporiadateľ Biko B. Bystrica zrealizuje 2 kolá pretekov v rámci SP v OC 2010 v mesiaci máj. Tam sa usku-
toční aj slávnostné vyhlásenie celkového poradia SP v OC 2009.

Podmienky hodnotenia SP v OC 2009 boli pre zrušenie posledných dvoch kôl zmenené - z pôvodne 10 pretekov jednotlivcov (2 kolá v
Maďarsku, 2 kolá v ČR, 2 kolá na Ukrajine, 2 kolá v Pezinku, 2 kolá v B. Bystrici) sa uskutočnilo iba 8, preto sa do konečného poradia neza-
počítavalo 6 najlepších výsledkov, ale iba 5.

Isté je však to, že aj v budúcnosti budeme musieť využiť súťaže v susedných krajinách. 3 až 5 klubov, ktoré sú ochotné a schopné zorganizovať
preteky na Slovensku, a aj to nie každý rok po sebe, je veľmi málo na to, aby sa mohli všetky podujatia zaradené do rebríčka uskutočniť na Slovensku.



To, že Sokol Pezinok uskutočnil podujatia aj ako súčasť Českého pohára, je pre usporiadateľa ekonomicky veľmi prínosné, no aj zároveň zaväzu-
júce. Takéto preteky je nutné pripraviť kvalitatívne tak, aby štartové pole bolo s pretekmi najmä po technickej stránke spokojné. 

Preteky na Ukrajine nenadchli, východní susedia sa snažia, no boria sa s problémami vhodnej stavby tratí a aj sociálneho zabezpečenia
pretekov. Účasť zo Slovenska bola veľmi slabá, v najbližšej budúcnosti preteky v UKR do hodnotenia SP zaraďovať nebudeme. Tradične veľmi
dobré sú však podujatia v Maďarsku a na Morave, ktorých usporiadatelia nám vychádzajú v ústrety a tak jedinou úlohou slovenských pretekárov
je docestovať na preteky v blízkom zahraničí v čo najväčšom počte.

V roku 2010 budú 3 kolá v apríli v Maďarsku, v máji 2 kolá v ČR a 2 kolá v B. Bystrici, v júni 2 kolá v Košiciach a v septembri 2 kolá v
Bratislave. 

Črtajúci sa mládežnícky rozmach na východe Slovenska nenastal a tak získavanie nových adeptov pre tento šport je dlhodobou náročnou čin-
nosťou, nakoľko dobre bicyklovať pre úspech v tomto športe nestačí a stabilita akých-takých výsledkov prichádza až po niekoľkých rokoch
poctivej systematickej práce.

Dobrým priblížením atraktívnosti orientačnej cyklistiky verejnosti sú akcie v réžii ŠK VAZKA Bratislava. Tradičné bodovacie preteky dvojíc
MAKADO prilákali na štart v septembri do Marianky 86 súťažiacich párov a usporiadatelia pripravili na druhý deň ešte jedno podujatie pre
verejnosť - šprint v Rusovciach.

Reprezentácia
Mimoriadne výsledky na MS v OC v Izraeli jedinej účastníčky zo Slovenska sú neskutočná efektivita. Zároveň však aj zamyslením, že v súčas-

ných ťažkých ekonomických podmienkach nevieme zabezpečiť účasť ďalších pretekárov na vrcholnom podujatí sezóny. Bez primeranej prípravy
v klimatických podmienkach MS by účasť ostatných pretekárov, ktorí si výsledkami v minulom roku vyjazdili plnú úhradu z prostriedkov SZOŠ,
bola asi iba symbolická. To je však teória, aká by bola skutočnosť, to sa odhadnúť nedá...

Poctivá, pravidelná tréningová príprava bola v prípade Bajtošovej maximálne zúročená. Veľkou mierou k tomu prispelo jej zaradenie v
Národnom športovom centre, kde v tomto roku má vytvorené najlepšie podmienky zo všetkých zaradených reprezentantov v orientačných š-
portoch. Hanke sa darí časovo zadeliť si študijné, pracovné a športové povinnosti tak, aby medzi nimi bol absolútny súlad, čo je dôkazom, že
záujem dosahovať čo najlepšie výsledky ju stále motivuje do usilovnej a kvalitnej športovej prípravy. Potešiteľné je aj to, že Hana aj materiálo-
vo je vybavená špičkovo, čo jej umožňuje práve podpora v NŠC.

Vo väčšom počte sa pretekári predstavili iba na ME v Dánsku, kde sa konali aj JMS v OC. Po minuloročnej bohatej účasti juniorov v Poľsku
však v Dánsku štartoval iba jediný junior zo SR - Richard Chrappa.

Výsledky na ME potvrdili, že bez špeciálnej prípravy sa nedajú očakávať "optimistické" výsledky. Na náhodu a šťastie sa spoliehať nedá, v
súčasných podmienkach je pre všetkých našich pretekárov s výnimkou Bajtošovej veľmi ťažké pripraviť sa tak, aby pohľad do výsledkovej listiny
bol optimistickejší ako v tomto roku. Na druhej strane je to vlastne reálne zrkadlo odrážajúce reálne možnosti.

Hoci sme výsledok v podobe medaily z ME opäť nedosiahli, jedno pódiové umiestnenie Bajtošovej a ďalšie umiestnenia na hranici prvej de-
siatky Bajtošovej, Fajtovej a Chrappu potvrdili, že výborné výsledky sa ťažko dosahujú bez kvalitnej prípravy. Bez nej sa len výnimočne dostavia
aj príjemné prekvapenia, ktoré sa sem-tam vydaria. Takým bolo na ME jedine umiestnenie mužskej štafety. V kolektíve mužov veľmi chýbal
Trnovec, potešiteľný je však návrat Haničáka. 

Bez aspoň čiastočného zabezpečenia kvalitnej spoločnej prípravy sa nedajú očakávať zázraky. To platí pre mužov i pre ženy. Investícia do
kvalitného bicykla je asi jediná vec, ktorú môžeme od pretekárov očakávať. Nie je to málo peňazí, aj preto na financovanie kvalitnej prípravy,
nieto ešte na zaplatenie účasti na svetovom podujatí, pretekári prostriedky jednoducho nemajú.

Ženský tím je síce výsledkami na tom lepšie ako muži, no ak v horizonte 1-2 rokov neprejavia o pravidelný tréning záujem ďalšie talento-
vanejšie mladé dievčatá, ťažko v dospelosti niečo dozrie. Pri pohľade do slovenskej členskej základne na lichotivé prognózy nestačí ani prehnaný
optimizmus... Potešiteľné je, že okrem Bajtošovej, ktorá patrí k absolútnej svetovej ženskej elite v OC, máme ešte Fajtovú, ktorá patrí do širšej
svetovej ženskej špičky, no i ďalšie pretekárky (i pretekárov), ktorých športová príprava má stále aké-také motivačné prvky snažiť sa vylepšiť svo-
ju športovú výkonnosť. 

Je na škodu, že niekoľko juniorov, ktorí ešte v zime mali záujem začať sa intenzívnejšie venovať tréningu v OC, už na jar výrazne v
tréningovom úsilí poľavilo a vzdali tvrdšiu tréningovú prípravu s výhľadom do budúcnosti. Ten je v presadení sa nových talentovaných
pretekárov v tomto športe naozaj výhľadom veľmi zahmleným...

V roku 2010 čaká na orientačných cyklistov iba jeden vrchol - MS v OC (spolu s JMS) 2010 v Portugalsku. Súťaže IOF v MTBO však od roku
2010 znovu obohatí seriál Svetového pohára. Účasť na všetkých podujatiach SP však z časových i ekonomickým dôvodov nie je reálna.

Sekcia lyžiarskeho orientačného behu 
Sekcia LOB pracovala aj v roku 2009 v zložení Valér Franko - predseda, Juraj Nemec - člen a Radovan Marton - člen. Práca sekcie vychádza-

la z prijatých hlavných úloh SZOŠ a plánu práce na roky 2008/2009. Hlavný dôraz bol kladený na zabezpečenie domácich rebríčkových a
majstrovských súťaží, aby sa nezopakovala situácia z roku 2008, kedy sa pre zrušenie väčšiny pretekov nevyhodnocoval Slovenský rebríček
jednotlivcov. Pred začatím rebríčkových súťaží boli vydané vykonávacie pokyny. Po nie veľmi vydarenej sezóne v roku 2008, ktorá bola chu-
dobná na sneh, sa sezóna 2009 vcelku vydarila. Všetky preteky sa uskutočnili za dobrých snehových podmienok a slušnej pretekárskej účasti. 

Z plánovaného programu pretekov sa uskutočnili preteky na Babe (PEZ) a dvojkolo v Maďarsku. Zmena nastala v mieste pretekov pláno-
vaných na Donovaly, ktoré boli na Skalke. Z dvojkola v Košiciach sa uskutočnili len  preteky Košická 40-tka a SRj KT boli zrušené.

Po skončení rebríčkových súťaží bol spracovaný a vydaný Slovenský rebríček jednotlivcov a vyhodnotená Slovenská liga družstiev.
Vyhodnotenie domácich podujatí bolo uverejnené v INFOB-e - žiadne zásadné problémy sa nevyskytli (za odcudzenie kontroly na Skalke sku-
točne usporiadatelia nemohli, to je proste obraz dnešného Slovenska).

V oblasti mapovej tvorby pretrváva určitá stagnácia, pretože nepribudol žiaden nový zmapovaný priestor pre preteky v LOB (otázka je, či je
vôbec ešte potrebné niečo mapovať - klimatické podmienky a rastúce náklady na úpravu tratí mimo centier v podstate akýkoľvek rozvoj bloku-
jú). V súčasnej situácii je to teda otázka ekonomická a veľmi obmedzujúcim faktorom je prakticky nulová šanca nájsť dostupný priestor s do-
brými snehovými podmienkami. 

Členská základňa pretekárov pravidelne sa zúčastňujúcich na pretekoch v LOB je v posledných rokoch stabilná. Na jej rozšírenie nevidíme
veľký priestor, preto sa musíme sústrediť na prácu s menšou skupinou pretekárov, u ktorej je predpoklad pri systematickom vedení dosiahnuť



výsledky primerané vytvoreným podmienkam. Pre zachovanie určitej kontinuity sa musíme zamerať na udržiavanie spolupráce so susednými kra-
jinami a zaradzovať do slovenských dlhodobých súťaží aj preteky v zahraničí. Veľmi kvalitné preteky usporadúvajú v Česku, pri dobrých sne-
hových podmienkach aj v Maďarsku. Zatiaľ je pre nás neznámou Ukrajina. 

Reprezentácia
Vzhľadom k súčasnej výkonnosti, z medzinárodných vrcholných pretekov sa slovenskí pretekári zúčastnili na rakúskej časti turné SKI O-tour

(Hlaváčiková, Mihalová a Nemec) a MED a JMS vo Švédsku (Nemec, Sokol a Franko). Na MS 2009 v Japonsku sa nezúčastnil nikto.
Podrobné hodnotenie účasti našich pretekárov na MED a JMS v LOB bolo uverejnené v INFOB-e, môžeme len zhrnúť, že na časy slávy LOB

už len spomína a perspektíva návratu na predné svetové pozície je viac ako zložitá (klimatické zmeny sú viditeľné a bez domáceho snehu,
skútra na prípravu sústredení a za svoje - ťažko). V súčasnosti proste nemáme v seniorských kategóriách mužov ani žien pretekárov schopných
dosiahnuť na vrcholných podujatiach lepšie individuálne umiestnenie (napr. do 15. miesta) a ženskú štafetu, kde by boli najvyššie šance sa za-
tiaľ nedarí konštituovať. V mládeži máme dvoch talentovaných pretekárov, ktorí by sa mohli perspektívne presadiť. 

Mapová komisia
MK SZOŠ pracovala v roku 2009 v nasledovnom zložení: Rado Jonáš - predseda, Martin Bednárik  - člen, Zuzana Janotová - člen.

Spolupracujúcimi členmi z hnutia boli Ján Furucz - Mapový portál, Miroslav Lago - Mapový portál, Rudolf Brídzik - skenovanie máp.
Hlavné oblasti činnosti MK SZOŠ v roku 2009 boli:

1. Organizácia školení v oblasti využívania programu Ocad 9 a následne stavba tratí v programe.
2. Zabezpečenie a požičiavanie elektronických a iných pomôcok pre tvorbu máp pre OŠ.
3. Vedenie archívu máp pre OŠ.
4. Vytvorenie mapového portálu máp pre OŠ.
5. Laser scanning.
6. Konferencia Mapovej komisie IOF.
7. Prospekting zaujímavých terénov pre OB.

V uvedených oblastiach sa mapovej komisii v roku 2009 darilo pomerne dobre, väčšinu plánovaných úloh sa podarilo naplniť. 
MK SZOŠ zabezpečila niekoľko idividuálnych školení a školenie v termíne 5. 12. 2009 zamerané na prácu s programom Ocad 9 a stavbu

tratí v tomto programe. 
V roku 2009 MK SZOŠ zabezpečila koordináciu nákupu softvéru OCAD 10 CS pre potreby vybraných klubov  a nákup softvéru OCAD 10

Standard pre potreby MK SZOŠ.  MK SZOŠ zabezpečila požičanie softvéru OCAD 9 klubom, ktré prejavili zaáujem. Ako aj dodanie ortofoto-
snímok vybraných území, ktoré boli podkladom pre tvorbu máp. Pre záujemcov M. Bednárik zhotovoval kombinované podklady (ortofoto + ZM
+ existujúca mapa pre OB).

MK SZOŠ zabezpečuje evidenciu máp pre OŠ prostredníctvom prideľovania registračných čísiel, vedením databázy v elektronickej forme,
ktorá je podkladom pre tvorbu CD, ako aj prostredníctvom archivácie výtlačkov každej vydanej mapy. Všetky uvedené zdroje informácií sa
nachádzajú u R. Jonáša. MK SZOŠ pokračovala aj v roku 2009 v tejto činnosti.

MK SZOŠ v spolupráci s Miroslavom Lagom vytvorila na základe internetovej verzie DVD Mapy pre OŠ Mapový portál, ktorý obsahuje
všetky mapy pre OŠ v SR, dostupné údaje o nich, ich lokalizáciu na ortofotách Google Earth a vyznačenie zmapovanej plochy. Rovnako je
možné dynamicky vyhľadávať výbery zo základnej databázy na základe rôznych kritérií. Celý projekt bol časovo náročný a vďaka za jeho realizáciu
patrí najmä Miroslavovi Lagovi, ktorý zabezpečil programovanie. V súčasnosti je možné priebežne databázu dopĺňať podľa potreby a robiť
extrakty do tabuliek. O toto riešenie prejavil záujem novozélandský zväz OŠ.

MK SZOŠ skúma možnosti vytvorenia digitálneho modelu terénu na základe laserového skenovania. Technicky je to možné urobiť (fi.
Visimind, fi. Geodis), ale prvé návrhy ceny sú príliš vysoké. Každopádne je to do budúcna smer vývoja tvorby máp pre OŠ a vec rokovaní o cene.

Rado Jonáš a Miro Lago sa v auguste 2009 zúčastnili pri príležitosti MS v OB Konferencie Mapovej komisie IOF v Miškolci, kde prezentovali
slovenský Mapový portál. O tomto podujatí ako aj o možnosti laserového skenovania boli informovaní členovia hnutia prostredníctvom Infobu.

M. Bednárik a R. Jonáš sa priebežne venujú objavovaniu zaujímavých terénov pre OB.

Príloha 1: Tab: Základné kvantitatívne charakteristiky fungovania SZOŠ

2003 2004
Počet oddielov 32 28
Počet členov 727 748
Medaily MED 5 4
Umiestnenia na MS 6,10,22,26,27,33,33,34/8 - OB 15,18,21,21,25,28/14 -OB

17,21,26,27,33,36/8 - OC
Umiestnenia na MSJ 6,12,13,42/4 - OB 10,13,21,29/17,18 - OB
Dotácia zo ŠR 1 128 000 Sk 1 580 000 Sk

2005 2006
Počet oddielov 25 24
Počet členov 730 663
Medaily MED 1 0
Umiestnenia na MS 9,11,13,15(WG),25/7 - OB 27,30,36 (ME) - LOB

6,6,8,15,15,25,25/6,8 - OC 20,21,35/12 - OB
2,23,32,32,43,43/9,14 - OC

Umiestnenia na MSJ 6,16,49/14 - OB 26,26,36,39,48,52 - LOB
5,9,25,31,56,69,80/22 - OB

Dotácia zo ŠR 2 049 000 Sk 1 990 000 Sk



2007 2008
Počet oddielov 24 25
Počet členov 650 671
Medaily MS/JMS 2/0 1/1
Medaily MED 0 0
Umiestnenia MS 2,3,8,10,10,11,13,14/7,13 - OC 1,7,8,9,17,23,24,26,34,43,45,55/6,18 - OC

13,16,21,26,31,33,34/15 - OB 4,6,16,20,20,26,27,31,34,34/9,11 - OB
25,25,25,26,27,28,36/- - LOB

Umiestnenia ME 6,8,11,20,22,34,37/6,13 - OC 5,5,10,15,16,17,18,19,21,25,35/6,12 - OC
25,27,30,44,51,51/- - LOB

Umiestnenia MSJ 6,14,24,36,47,55,89/21 - OB 3,7,10,11,15,21,22,23,25,26,27/6,12 - OC
30,42,45/8 - LOB 78,113/- - OB

37,37,38,40,40,40,42,46,64,65/10 - LOB
Dotácia zo ŠR 1 908 000 Sk 1 967 000 Sk (65 292,40 €)

2009
Počet oddielov 25
Počet členov 686
Medaily MS / ME 2
Medaily MED 0
Umiestnenia MS 1,3,4/- - OC

20,23,25,26,28,29/12 - OB (WG)
18,25,25,28,34,35,41,42,43/17 - OB

Umiestnenia ME 5,8,9,11,27,35,36,37,39,42,42,44,44,53,55/8,8 - OC
Umiestnenia MSJ 12,19/- - OC

45,57,82,100,107,113/24 - OB
43,43,52/12 - LOB

Dotácia zo ŠR 55 736,00 €  (1 679 102 Sk)

Juraj Nemec, predseda SZOŠ

Zápis z konferencie SZOŠ dňa 29. 11. 2009 v Bratislave

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny, z pozvaných 25 zástupcov klubov sa zúčastnilo 14 delegátov, 1 delegát z klubu s pridruženým 
členstvom + 4 členovia predsedníctva SZOŠ a 8 hostí.

Program konferencie:
1) Otvorenie 
2) Voľba - pracovného predsedníctva

- návrhovej komisie
- mandátovej komisie
- zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3) Prijatie nových kubov ako riadnych členov SZOŠ / vylúčenie riadnych členov
4) Správa o činnosti SZOŠ od poslednej konferencie
5) Správy jednotlivých sekcií a komisií SZOŠ za r. 2009
6) Správa o hospodárení zväzu v roku 2009
7) Správa revíznej komisie
8) Diskusia I.
9) Hlavné úlohy SZOŠ na r. 2010

10) Diskusia II.
11) Návrh uznesenia
12) Záver

1. Otvorenie
Konferenciu otvoril a viedol člen predsedníctva D. Formanko. 
Na konferenciu bolo pozvaných 25 delegátov z riadne registrovaných klubov + 1 delegát z klubu s pridruženým členstvom + 4 členovia

predsedníctva SZOŠ.
Konferencie sa zúčastnili 13 delegáti klubov, jeden delegát klubu s pridruženým členstvom a 4 členovia predsedníctva (viď prezenčná listina).

Jeden člen predsedníctva si neuplatňoval mandát. Konferencia bola uznášaniaschopná. 

2. Voľba
Pracovné predsedníctvo: D. Formanko, J. Nemec
Návrhová komisia: M. Petrinec, A. Ďurčová, M. Kolár
Mandátová komisia: M. Kazík
Zapisovateľ: D. Richter
Overovatelia zápisnice: E. Králová, W. Sleziak



3. Prijatie nových klubov ako riadnych členov SZOŠ / vylúčenie
Do SZOŠ bol prijatý pridružený člen ŠK Pegas Košice (PKE).
Ukončenie svojej činnosti k 30. 11. 2009 oznámil oddiel OB TJ Slávia UVL Košice. 

4. Správa o činnosti SZOŠ od poslednej konferencie
Správu predniesol predseda SZOŠ J. Nemec. Správa bola dodaná v elektronickej podobe pred konferenciou, preto bola len komentovaná.

Zameral sa na: slabé personálne obsadenie, finančné problémy, problémy členskej základne, fungovanie reprezentácie. Poďakoval sa
všetkým, ktorí pomohli k fungovaniu zväzu. Obzvlášť vysoko ocenil úspechy H. Bajtošovej na MS v OC.

5. Správy jednotlivých sekcií a komisií SZOŠ za rok 2009
Sekcia OB - predniesol M. Petrinec, v správe doplnil niektoré veci. Upriamil sa hlavne na nedostatky uplynulej sezóny. Skonštatoval, že us-

poriadatelia nedodávajú výsledky v predpísanej rankingovej podobe. Počas sezóny boli problémy s technickou stránkou pretekov, museli sa ro-
biť rôzne kompromisy, aby nedošlo k anulovaniu pretekov. Naznačil, že sa uvažuje o oživení funkcie delegovaného rozhodcu. Kalendár na rok
2010 je takmer hotový, dolaďujú sa ešte MSR na klasických tratiach. Pozitívne zhodnotil organizáciu Karst cupu. V oblasti máp sa začína pre-
javovať odchod od ofsetovej tlači k digitálnej. Tu však treba dávať obrovský pozor na kvalitu a čitateľnosť máp.

Sekcia LOB - predniesol V. Franko. Členská základňa je stabilizovaná, je však veľmi úzka. Snahou je udržať organizáciu rebričkových súťaží
na území SR.

Sekcia OC - predniesol M. Kazík (predseda sekcie OC M. Šabo sa konferencie nezúčastnil), v krátkom zhodnotení vravel o problematickom
organizovaní pretekov na Slovensku, zhodnotil tohtoročné rebríčkové preteky. Skonštatoval, že sa rozpadla nádejná juniorská reprezentácia.

6. Správa o hospodárení zväzu v roku 2009
Správu predniesol J. Mižúr. Delegáti dostali správu o hospodárení písomne. K správe doplnil nasledovné:
Nový zákon o športe vôbec nepomohol malým športom. Dochádza k diferenciácii športov na olympijské a neolympijské. Neolympijské

športy sú diskriminované. Dotácie zo štátneho rozpočtu prišli síce v plnej výške, ale veľmi neskoro, čo malo negatívny vplyv na chod zväzu. Je
nutné tvoriť finančnú rezervu, ktorá  umožní, aby zväz prežil aj v prípade výpadkov dotácii.

Darí sa spolupracovať s Národným športovým centrom (Dávidík, Barták, Krajčík, Bajtošová), darí sa spolupracovať aj so SAUŠ a SAŠŠ.
Tohto roku boli World Games, kde účasť pretekárov hradil štát. Bohužiaľ s výsledkami nebola spokojnosť, čo následne bolo treba námaha-
vo objasňovať.

V roku 2012 bude Slovensko organizátorom MS juniorov v orientačnom behu. Je prísľub poskytnutia štátnej podpory. Treba sa však okrem
technickej stránky veci zamerať aj na prípravu súčasných dorasteneckých nádejí, aby boli dosiahnuté dobré športové výsledky.

7. Správa revíznej komisie
Správa bola poskytnutá  v písomnej podobe a predniesol ju jej predseda J. Prékop.

8. Diskusia 

RICHTER - vyslovil nesúhlas so zavedením funkcie delegovaného rozhodcu, na vyriešenie problémov s dodávaním rankingových výsledkov
doporučil používanie vhodného softvéru, ktorý tieto problémy vyrieši. Odporučil jednať s autorom softvéru Orienteering Organiser o zakúpení
multilicencie, ktorý má v sebe zakomponovaný export rankingových výsledkov. Vyjadril sa aj k digitálnej tlači máp, kde zdôraznil, že je nutné
používať kvalitné laserové tlačiarne s kvalitným papierom.

POLLÁK - súhlasí so zavedením funkcie delegovaného rozhodcu, každopádne je potrebné všetko kontrolovať. Ďalej prítomných informoval
o úspešnej kandidatúre na JWOC 2012. Spolu s majstrovstvami sa bude súbežne konať aj Karst cup. Preteky budú organizované začiatkom júla.
Momentálne sa precizuje miesto pretekov a organizačný výbor. Zdôraznil, že bude potrebná nevyhnutná pomoc zväzu, všetkých jeho členov.

KRÁLOVÁ - majú problém s mapami na OC s BBA, kde oddiel BBA žiada podľa nich vysokú cenu za  ocd súbor. V roku 2010 bude MAKADo
súčasťou slovenského pohára. Budúci rok bude 10. výročie tragického úmrtia O. Papánka.  Je problém s peniazmi, oddiely musia dotovať
reprezentantov, čo je veľmi náročné.. V prípade finančného kolapsu budú musieť kluby finančne pomôcť zväzu. SAŠŠ - naučili sme ich, že pri
organizovaní pretekov si urobíme sami úplne všetko na rozdiel od iných športov. Pracuje s krúžkom, kde sa rysuje nový talent. Tento má pod-
poru rodiny, bez tejto podpory by to jednoducho nešlo.

KAZÍK - navrhol nezaradiť Košickú 40 do kalendára LOBu. Taktiež sekcia LOB dodáva neskoro celkový rebríček - až v auguste, keď je už
dávno po sezóne. JWOC - je to veľmi veľká akcia a bude potrebné, aby sa do organizácie zapojili aj iní členovia klubov. Tiež nesúhlasí so zave-
dením funkcie delegovaného rozhodcu. Súčasný stav je dostačujúci, len je potrebné mať hl. rozhodcu z iného oddielu a hlavne ho rešpektovať.
Poukázal na problém pri organizované pretekov - nedochvíľnosť vynášačov KS. Keď idú neskoro do lesa, tak už nie je čas riešiť vzniknuté problémy.

PETRINEC - vyzval prítomných, aby do 15. 12. 2009 doplnili pripomienky k súťažiam v OB, aby mohli byť zapracované do vykonávacích
predpisov na budúci rok.

KOLÁR M. - vrátil sa k problémom v Kysaku a vzal na seba chyby, ktoré sa tam stali.

KOLÁR J. -  navrhol, aby sa neznižoval počet klubov, ale aby sa im znížil členský poplatok. V propozíciách by sa mali uvádzať rankingy. Škol-
ské mapy - môžu ich robiť aj začínajúci mapári, nie sú tak náročné na mapovanie. Poďakoval sa za príspevok od zväzu na mapu. Tiež skonšta-
toval obrovskú lajdáckosť v posielaní prihlášok, čo následne robí obrovské problémy pri spracovaní výsledkov, pri tlači máp.

FORMANKO - uviedol, že najdôležitejšie na pretekoch sú kvalitné trate. Je stále problém s mapármi, bohužiaľ sú to finančne veľmi náročné
veci, takže musíme využívať služby mapárov z Ukrajiny, ktorí nie sú drahí, ale kvalita mapovania pokrivkáva.

MIKLUŠ - požiadal, aby sa organizovali semináre (stavba tratí…), kde sa dajú získať poznatky o stavbe tratí

NEMEC - na záver diskusie zhrnul najdôležitejšie body. Treba sa zamyslieť na centrálnym prihláškovým systémom, zabezpečiť kvalitnú digitál-
nu tlač máp pre oddiely, zrušiť košickú 40 ako súčasť rebríčka v LOBe, porozmýšľať, ako pomôcť malým klubom, aby nemuseli rušiť členstvo.



9. Hlavné úlohy SZOŠ na rok 2010
J. Nemec prezentoval hlavné úlohy zväzu na nadchádzajúci rok 2010.
(príloha č.1: Hlavné úlohy SZOŠ pre rok 2010)

10. Smernica pre hospodárenie SZOŠ
V súvislosti so zmenou meny na euro bolo potrebné aktualizovať aj túto smernicu. Základné veci ohľadom smernice predniesol Kazík.

Súčasťou smernice boli aj prílohy, kde príloha č. 1 je nahradená návrhom P. Májovej a príloha č. 6 je zrušená. Túto smernicu ďalej okomento-
val J. Mižúr ako hospodár zväzu. Skonštatoval, že smernica vychádza presne podľa reality a žiadal doplniť do 4.6.1 pred slovo medzinárodných
"domácich" V prílohe č. 4 a č. 5 doplniť menu euro. Táto smernica s doplnkami bola jednomyseľne schválená.

11. Návrh uznesenia
Predniesol M. Kolár, uznesenie bolo jednomyseľne schválené. 
(príloha č.2: Uznesenie s konferencie SZOŠ)

12. Slávnostné vyhlásenie najúspešnejších športovcov
Na záver Konferencie boli vyhlásení:

Najúspešnejší orientačný bežec - J. Macinská - TKE
Najúspešnejšia orientačná cyklistka - H. Bajtošová - VBA
Talent roka 2009 - R. Barcík - BBA
Najúspešnejší tréner - M. Kazík

D. Richter v.r. - zapisovateľ
29. 11. 2009, Bratislava

E. Králová v.r., W. Sleziak - overovatelia zápisnice

Hlavné úlohy SZOŠ na rok 2010

1. Zabezpečiť účasť reprezentačných výberov na vrcholných svetových podujatiach (MS, ME, AMS), podľa finančných a materiálových 
možností zväzu.

2. Systémová propagácia SZOŠ a orientačných športov voči verejnosti, ako vo vzťahu k vrcholovému, tak i masovému športu. Jej využi-
tie pri hľadaní spôsobov spolupráce s možnými reklamnými partnermi SZOŠ.

3. Podpora práce a športovej činnosti s deťmi a mládežou, podpora talentovaných jednotlivcov v CTM. Účinná podpora vzniku žiac-
kych krúžkov OB na klubovej úrovni. 

4. Spolupráca s významnými športovými a spoločenskými subjektami, ako SOV, SAŠŠ, SAUŠ, NŠC, KŠZ a pod.
5. Špecifická podpora mapovej tvorby s cieľom zabezpečiť kvalitu súťažných máp a postupné pokrytie územia SR školskými mapami.
6. Vytváranie podmienok pre postupný dlhodobý rozvoj členskej základne SZOŠ.
7. Rozvíjať súčastnú štruktúru súťaží vo všetkých druhoch športovej orientácie s dôrazom na oblastnú úroveň, špecifická podpora

rozvoja regionálnych súťaží a aktivít. 
8. Vytváranie finančných rezerv pre prípadné preklenutie výpadkov v pravidelnosti financovania zväzu z verejných zdrojov.
9. Pokúsiť sa viacej zapojiť bývalých funkcionárov a pretekárov do činnosti zväzu.  

Uznesenie z konferencie SZOŠ konanej 29. 11. 2009 v Bratislave

1. Konferencia schvaľuje: 
o správu o činnosti zväzu za rok 2009, vrátane správ jednotlivých komisií
o správu o hospodárení zväzu k 31. 10. 2009
o správu revíznej komisie

2. Konferencia schvaľuje voľbu pracovného predsedníctva, mandátovej, návrhovej, voľbu zapisovateľa a overovateľa zápisnice konferencie.
3. Konferencia prijíma za riadneho člena SZOŠ Športový klub Pegas Košice (PKE).
4. Konferencia schvaľuje ukončenie činnosti oddielu OB TJ Slávia UVL Košice (VKE) a berie na vedomie ukončenie členstva VKE 

k 30. 11. 2009 v SZOŠ na základe vlastnej žiadosti klubu.
5. Konferencia schvaľuje hlavné úlohy SZOŠ pre rok 2010 a ukladá predsedníctvu SZOŠ a ostatným orgánom SZOŠ riadiť sa v ďal-

šom období týmito úlohami.
6. Konferencia schvaľuje smernicu pre hospodárenie SZOŠ s doplnkami.
7. Konferencia ukladá predsedníctvu SZOŠ zaoberať sa obsahom odznených diskusných príspevkov.

V Bratislave, 29. 11. 2009
Milan Petrinec, predseda návrhovej komisie na konferencii SZOŠ

Alena Ďurčová, Milan Kollár, členovia návrhovej komisie na konferencii SZOŠ

Správa revíznej komisie SZOŠ k 28. 11. 2009 

Revízna komisia Slovenského zväzu orientačných športov vykonávala svoju činnosť od poslednej konferencie SZOŠ s takýmito zisteniami,
závermi a doporučeniami:

- RK konštatuje, že práca predsedníctva SZOŠ, ako i jej jednotlivých komisií bola v  súlade so stanovami zväzu, prijatými hlavnými 
úlohami a samostatnými plánmi práce predsedníctva i jej komisií. Práca bola aktívna a vychádzala z potrieb zväzu pri plnení zadaných 



úloh a flexibilne reagovala na vývoj v rámci legislatívnych zmien, finančnej situácie a športovej politiky. Z toho dôvodu bol vyhlásený 
aj krízový režim v ekonomickej oblasti.

- RK konštatuje hospodárne používanie disponibilných finančných zdrojov. Nebola zaznamenaná žiadna neoprávnená úhrada, resp. manko.    
- RK nedostala žiadny podnet na prešetrenie výkonu činnosti, hospodárenia ani na iné veci.
- RK v zastúpení disciplinárnej komisie nedostala žiadny podnet na prešetrovanie priestupku, resp. iného disciplinárne nevhodného konania. 
- RK konštatuje stále zlepšovanie medzinárodných vzťahov a cezhraničnej spolupráce pri organizovaní pretekov a súvisiacich činnos-

tí najmä s Maďarskom, ČR a Rakúskom.
- RK doporučuje osobným trénerom reprezentantov skupiny "A" naďalej sledovanie plnenia všetkých povinností svojich zverencov (le-

kárske prehliadky - testy, požiadavky antidopingového výboru a pod.).
- Inventúru na SZOŠ vykonala inventarizačná komisia v zložení J. Mižúr, M. Kazík a J. Prékop k 31.12.2008 a následne aj vyradenie 

nepoužiteľných vecí. 
- RK zastúpená svojim predsedom sa podľa časových možností zúčastňovala plánovaných zasadnutí predsedníctva SZOŠ. 

Revízna komisia: Juraj Prékop - predseda
Igor Roháč - člen

Zápis č. 07/2009
z operatívneho zasadnutia P SZOŠ dňa 28. 11. 2009 v Bratislave

Prítomní:  Juraj Nemec, Ján Mižúr, Milan Kollár, Dušan Formanko  - členovia P SZOŠ
Marian Kazík - gen. sekretár
Milan Petrinec - predseda sekcie OB, Juraj Prékop - predseda revíznej komisie

Program:   1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o hospodárení SZOŠ
3. Konferencia SZOŠ
4. Rôzne

a) hodnotenie súťaží v OC za r. 2009

1. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí s termínom plnenia k 29. 11. 2009:

- uzn. 10/03/08 Vypracovať plán postupného pokrytia všetkých okresov SR školskými mapami - v plnení

- uzn. 5/07/08 Zaslať príspevky za tech. zabezp. súťaží v OC 2008 (VBA) - v plnení

- uzn. 7/07/08 Zaslať príspevky za tech. zabezp. súťaží v OB 2008 (BBA) - splnené

- uzn. 15/08/08 Prizvať na najbližšie zasadnutie P SZOŠ možných členov novotvoriacej sa marketingovej komisie SZOŠ - v plnení      

- uzn. 18/03/09 Požiadať o akreditáciu a vydanie oprávnenia pre SZOŠ školiť  funkcionársky aktív v orient. športoch - v plnení       

- uzn. 2/04/09 Zaslať príspevky za mapy vydané v r. 2008:
- školské (VBA, MZV) - súťažné (VBA) - v plnení         

- uzn. 1/05/09 Predložiť návrh nových hospodárskych smerníc na rokovanie konferencie SZOŠ - splnené    
- uzn. 21/05/09 Spracovať a zverejniť termínovníky súťaží na r. 2010 - splnené

- uzn. 22/05/09 Pripraviť a zabezpečiť Konferenciu SZOŠ 2009 - splnené    

- uzn. 23/05/09 Vyzvať predsedov Sekcií a komisií SZOŠ, aby predložili správy za svoje rezorty - splnené

- uzn. 25/05/09 Vyzvať predsedu org. výboru JMS v OB 2012, aby predložil predbežnú informáciu o plánovanom 
organizačnom  zabezpečení šampionátu - splnené

- uzn. 1/06/09 Rozoslať kritériá delenia reprezent. peňazí členom KVŠ - splnené

- uzn. 7/06/09 Zverejniť hodnotenie súťaží v LOB 2009 v Infobe - splnené

- uzn. 8/06/09 Zaslať príspevky za tech. zab. v LOB 2009 (EBB, PEZ) - splnené

- uzn. 11/06/09 Zverejniť hodnotenie súťaží v OB 2009 v Infobe - splnené

- uzn. 12/06/09 Zaslať príspevky za tech. zab. v OB 2009 (RBK, KYS, ZMT) - splnené

- uzn. 11/06/09 Zverejniť hodnotenie súťaží v OB 2009 v Infobe - splnené

- uzn. 12/06/09 Zaslať príspevky za tech. zab. v OB 09 (RBK, KYS, ZMT) - splnené

2. Aktuálnu informáciu o hospodárení SZOŠ, s ktorou budú oboznámení aj delegáti konferencie, podal J. Mižúr. O stave procesu vyúčto-
vaní informoval M. Kazík. Štátne príspevky z MŠ SR boli za r. 2009 poukázané v plnej výške podľa zmluvy.
MŠ SR zatiaľ žiadosti projektov na podporu športových činností nezverejnilo. Zatiaľ nie je známe ani to, ktorí orientační športovci budú
zaradení v r. 2010 do NŠC.

Uznesenie 1/07/09:
Predsedníctvo SZOŠ berie na vedomie informácie o hospodárení a o aktuálnej situácii vo vyúčtovaniach za r. 2009.

3. Konferencia SZOŠ 2009 - technicko-organizačné zabezpečenie konferencie SZOŠ.
Nevolebná konferencia SZOŠ sa koná 29. 11. 2009 v Bratislave, v hoteli Jurki dom. V rámci konferencie sa uskutoční aj vyhlásenie
najúspešnejších športovcov a trénerov SZOŠ za r. 2009. Všetky materiály ku konferenciu boli zaslané delegátom elektronicky.



Členovia P SZOŠ rozdiskutovali program konferencie, návrhy na obsadenie pracovných komisií konferencie, návrh hlavných úloh zväzu
na r. 2010.
Za riadneho člena bude prijatý ŠK PEGAS (Košice), ktorý má zatiaľ iba štatút pridruženého člena. K termínu 30. 11. 2009 požiadal o
ukončenie členstva oddiel OB TJ Slávia Univerzita veterinárneho lekárstva Košice (VKE). Členovia klubu VKE sa stanú registrovanými
členmi v ATU Košice (TKE).

4. A) Predseda sekcie OC M. Šabo predložil hodnotenie súťaží v OC 2009 aj s návrhom na výšku príspevku za tech. zabezpeč. pre SPE.

Uznesenie 2/07/09:
Predsedníctvo SZOŠ berie na vedomie hodnotenie slovenských súťaží v orientačnej cyklistike 2009.
Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zverejniť hodnotenie súťaží v OC 2009 v Infobe.
T: 10. 12. 2009 zodp.: Kazík 

Uznesenie 3/07/09:
P SZOŠ schvaľuje zaslanie príspevku za technické zabezpečenie súťaží v OC 2009 v súlade s návrhom sekcie OC pre Klub 
OB Sokol Pezinok:

SPE 80 €
P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zaslať príspevky ako dotácie s podmienkou predloženia kópií dokladov súvisiacich  s
nákladmi na uskutočnenie podporených podujatí.
T: 30. 11. 2010 zodp.: Kazík

Najbližšie zasadnutie P SZOŠ bude v januári 2010, pravdepodobne na Skalke.
Zapísal: Marian Kazík

Zápis z rokovania 
Komisie vrcholového športu SZOŠ dňa 28. 11. 2009 v Bratislave

Prítomní:  Juraj Nemec - predseda
Marian Kazík, Ján Mižúr, Jozef Pollák, Valér Franko, Milan Petrinec, Milan Kollár, František Šoltés, Jozef Wallner, 
Juraj Prékop, Paulína Májová - členovia
Dušan Formanko - člen P SZOŠ

Neprítomní:  Mikuláš Šabo

Program:  
1. kontrola uznesení, vyhodnotenie sezóny 2009 z pohľadu jednotl. reprezentácií
2. plán prípravy reprezentačných výberov v r. 2010 - LOB, dospelí OC, juniori OC, dorast OB, juniori OB, dospelí OB
3. kalendáre SZOŠ - pripomienky a úpravy z hľadiska reprezentácií a výberov
4. kritériá delenia reprezentačných peňazí, systém refundácie a zloženie reprezentačných kolektívov v r. 2010, priority akcií pre SZOŠ
5. kontaktné údaje a osobní tréneri športovcov
6. rôzne

1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia KVŠ (2008):

uzn. 1/2007: Sledovať používanie oblečenia so štátnym znakom a riešiť neopodstatnené používanie 
reprezentačných dresov v orientačnej cyklistike - v trvalom sledovaní

Uznesenie 1/2009:
KVŠ ukladá zodpovedným vedúcim jednotlivých realizačných tímov, aby preverili funkčný stav a zapožičanie pretekár-
skeho i ostatného reprezentačného oblečenia, tiež i ostatného materiálu jednotlivých reprezentácií SR v orientačných 
športoch. Je potrebné, aby vedúci jednotlivých akcií a tímov, mali lepší prehľad o zapožičanom reprezentačnom oble-
čení. Nutnosť doplnenia je potrebné evidovať, je nutné určiť, ktorý materiál je pretekárskym používaním tak zničený a 
opotrebovaný, že jeho ďalšie používanie z funkčného i estetického hľadiska nie je vhodné.
KVŠ ukladá gen. sekretárovi urobiť inventarizáciu reprezentačného materiálu v spolupráci so zodpovednými zástupca-
mi jednotlivých RT SR.
T: 31. 12. 2009 zodp: Kazík, Mižúr + RT - OB, LOB, OC

uzn. 9/2007: Uplatňovať povinnosť mať osobného trénera pre pretekárov do juniorského veku, 
s výnimkou špeciálnych prípadov starších skúsených reprezentantov                        - v trvalom sledovaní

uzn. 5/2008: Navrhnúť konkrétne zmeny  kritérií pre výpočet pomeru delenia príspevkov MŠ SR 
na reprezentácie, podľa ktorých sa bude počítať pomer delenia pre r. 2010 - splnené

uzn. 9/2008: Doručiť určeným športovcom dotazník reprezentanta spolu s dokumentom PRÁVA 
A POVINNOSTI REPREZENTANTA SR V ORIENTAČNÝCH ŠPORTOCH - splnené

- Z pretekárov zaradených do jednotlivých reprezentačných výberov dotazník neodovzdali nasledujúci dospelí a mládežnícki športovci: 
Dávidík, Barták, A. Ďurčová, Fraňo, Pilka, Šurgan, Pavlík, Chrappa, Korimová, Jergušová, T. Sokol

Zhodnotenie účasti slovenských pretekárov na svetových podujatiach v r. 2009 predniesli postupne všetci prítomní reprezentační tréneri. 
Čiastkovo zhodnotili z pohľadu jednotlivých RT pôsobenie reprezentačných celkov na najvyšších svetových súťažiach zástupcovia RT z
jednotlivých druhov športovej orientácie - Pollák, Májová - OB, Franko, Nemec - LOB, Kazík - OC. Dorasteneckú reprezentáciu SR v OB
zhodnotil J. Mižúr. 
Tréner Pollák, poverený trénerskou starostlivosťou o juniorov OB Slovenska, informoval aj o tíme juniorov. Na príprave sa podieľal aj je-
ho asistent J. Wallner. Na JMS v OB 2009 do Talianska však ako vedúci družstva vycestoval z dôvodu pracovného zaneprázdnenia a ochore-



nia zodpovedných trénerov M. Beleš. JMS sa zúčastnili 3 pretekári juniori. Čiastočne vysvetlil spolu s Májovou, prečo na Svetových hrách
2009 za Slovensko neštartovali naši najlepší pretekári. Májová stručne objasnila aj situáciu s podporou športovcov v NŠC.
Zároveň Pollák oznámil, že v budúcom roku nebude pôsobiť ako hlavný reprezentačný tréner v OB.
Situácia v trénerskom zabezpečení juniorov a dospelých pre r. 2010 teda nie je vyriešená. Hoci J. Pollák pripravil návrh na zaradenie špor-
tovcov do reprezentácie dospelých i do juniorského tímu, KVŠ neuzavrela zloženie realizačného tímu OB. Ten po dohode zodpovedných
trénerov musia zástupcovia reprezentácií OB oznámiť do 15. 12. 2009.
Kazík doplnil niektoré informácie k hodnoteniam účasti na svetových podujatiach v orientačnej cyklistike v r. 2009. Juniorský tím sa
zúžil tak, že na JMS reprezentoval iba jediný pretekár, podobná situácia nastala aj v účasti na MS v OC, ale tam to bolo z iných dôvodov.
To, ako Bajtošová zvládla zabezpečenie celej účasti a športového výkonu na MS v Izraeli je excelentné, je to však po každej stránke výni-
močná športovkyňa. Musíme si vážiť, že ju máme, aj keď má najlepšie podmienky zo všetkých, nedokážeme je zabezpečiť tak, ako by si jej
výsledky a cieľavedomosť zaslúžili. Dôležitým faktom je to, že Hana si to uvedomuje, je ústretová, vie si väčšinu vecí samostatne zabezpečiť
oveľa lepšie, ako jej môžeme ponúknuť. 
Franko k oblasti lyžiarskeho OB poznamenal a zdôraznil niekoľko faktov - reprezentácia v podstate neexistuje, pár šikovnejších doras-
tencov, ktorých sa účasť na významnejších podujatiach môže týkať má výrazný hendikep - na Slovensku sa dôsledná príprava na svetový
LOB realizovať nedá. Špekulovanie s účasťou ženskej štafety na ME alebo MS môže priniesť lichotivý výsledok, no v skutočnosti účasť
výborne lyžujúcej veteránky, trénujúcej cyklistky a nedostatočne trénujúcej LOBáčky nevyrieši stagnáciu reprezentácie SR a neexistencie
výkonnostných pretekárov v LOB.

V krátkej diskusii sa vyjadrili:
Kazík - výsledky dosiahnuté na svetových podujatiach navonok a v porovnaní s minulým rokom, nie sú veľmi dobré, v skutočnosti sú však
obrazom reality a možností, aké majú v príprave naši športovci. Tie sú v porovnaní so súpermi iných krajín značne iné, podobne je to aj so
sociálnym zaradením reprezentantov, z tohto hľadiska sú dosiahnuté výsledky v pomere k poskytnutým podmienkam oveľa lepšie. 
Mižúr - iste viacerých mrzí to, že na MS v OB neštartovala ženská štafeta, ktorá mohla zaznamenať najlepšie umiestnenie zo všetkých
dosiahnutých výsledkov na MS v OB v HUN. Stručne objasnil nie veľmi priaznivé pomery v NŠC, podmienky pre športovcov ne-
olympijských športov a pre športovcov olympijských disciplín, podmienky pre športovcov z výsledkami a športovcov, ktorí sú výsledkovo
nevýrazní. Upozornil na to, že ak príde k ďalším redukciám, športovcami bez podpory sa pravdepodobne stanú aj príslušníci orientačných
športov. 
Májová - bez intenzívnej práce trénera s vybranými športovcami sa nedá siahať po prieniku medzi svetovú špičku. Je to dlhá a vytrvalá čin-
nosť, iba blízky osobný prístup trénera k športovci a dôvera športovca k tréningovým spôsobom zodpovedného trénera prinášajú osoh. 
Formanko - na všetkých pozíciách robíme príliš veľa chýb, aj keby sme nemuseli. Je to veľmi ťažké eliminovať, po boji je každý generálom,
no zodpovednosť majú predovšetkým samotní aktéri, nie všetci sú však primerane kritickí. Výsledok dosahuje jednotlivec, na ceste k nemu
sa však musí podieľať spolupracujúci celok niekoľkých ďalších osôb. V našich podmienkach je to väčšinou trápenie sa samotného
pretekára, čo nie je dobrý stav. Na druhej strane je tak málo športových odborníkov, že v zabezpečení prípravy a účasti na akcii je obsiah-
nuté neskutočne veľa práce a času. 
Wallner - vysvetlil situáciu s jeho osobou ako asistentom trénera Polláka, aj to, že mu Pollák navrhol robiť hlavného trénera tímu v OB.
Dôveru si váži, no dopredu nevie zaručiť plnú osobnú angažovanosť z pracovných dôvodov. Ponúkol niekoľko možností ako sa dá riešiť
sociálne zabezpečenie športovcov, ktorých odchod do pracovného procesu znamená odchod z elitného športu. Priblížil osobnú situáciu,
ktorú pred 10 rokmi riešil ako vrcholový pretekár. Bez obetavého prístupu samotného pretekára k vrcholovému športu to nejde. Najmä
pretekár musí mať jasno, čo chce a či vôbec chce. 
Pollák - ešte raz objasnil všetky skutočnosti, ktoré predchádzali neúčasti Dávidíka a Rákayovej na Svetových hrách a tiež aj dôvody, prečo
neštartovala ženská štafeta na MS v Maďarsku. Zdôvodnil aj niektoré ďalšie príčiny "úpadku" v r. 2009: - nižšia fyzická pripravenosť;
diskvalifikácie pretekárok a pretekárov na dôležitých podujatiach; prečo osobné záujmy majú prednosť pred záujmami reprezentácie;

KVŠ konštatovala, že priority boli postavené správne (ciele v niektorých prípadoch boli príliš optimistické), výsledky sú vzhľadom na ex-
istujúce možnosti v mnohých prípadoch výnimočné. Je to dôsledok najmä prístupu a práce v kluboch, no i podporou NŠC, v ktorom niek-
torí reprezentanti pôsobia. Z pohľadu pretekárskeho je zaradenie športovcov v Národnom športovom centre (pre r. 2009 štyria zaradení
- Dávidík, Barták, Krajčík, Bajtošová) veľmi významnou pomocou v športovej príprave.

Pri podrobnom porovnaní boli predpokladané ciele naplnené nasledovne:

1. Svetové hry (TPE) 16. - 20. 7. 2009
predpokl. um. 1x jedn. do 15. m. - nesplnené

2. MS v OB (HUN) 17. - 23. 8. 2009
predpokl. um. 2x jedn. do 10. m., 1x štaf. do 10. m. - nesplnené

3. MS v OC (ISR) 9. - 16. 8. 2009
predpokl. um. 1x jedn. do 6. m. - splnené

4. ME v OC (DEN) 22. - 28. 6. 2009
predpokl. um. 1x jedn. do 6. m., 1x štaf. do 6. m.    - splnené iba v jednotlivcoch

5. JMS v OC (DEN) 22. - 28. 6. 2009
predpokl. um. 1x jedn. do 6. m. - nesplnené

6. JMS v OB (ITA) 6. - 12. 7. 2009
predpokl. um. 1x jedn. do 30. m., 1x štaf. do 16. m. - nesplnené

Akcie osobitného významu:
1. ME dorastu v OB (SER) 2. - 5. 7. 2009 ciele neboli stanovené
2. MS ISF školskej mládeže v OB   (ESP)    14. - 20. 4. 2009 ciele neboli stanovené
3. JMS v LOB (SWE)   25. - 31. 1. 2009

predpokl. um. 1x jedn. do 30. m. - nesplnené



Orientačné športy v r. 2009 zaznamenali aj vynikajúce medailové umiestnenia na MS. Zaslúžila sa o to obhajobou titulu Majstra sveta v
orientačnej cyklistike v šprinte Hana Bajtošová z MS v OC v Izraeli. Na MS v OC získala ešte bronz na dlhej trati a na strednej trati skonči-
la štvrtá. Na juniorských MS v OC v Dánsku reprezentoval iba Richard Chrappa, dosiahol 12. miesto na strednej trati. Orientační cyklisti
zaznamenali ešte umiestnenia v prvej desiatke v pretekoch štafiet na ME v OC v Dánsku, kde muži i ženy skončili na 8. priečke. 
Výborné výsledky orientačných bežcov na MS v OB v ČR v r. 2008 sa v r. 2009 na MS v OB v Maďarsku nepodarilo zopakovať. Najlepším
umiestnením bolo 18. miesto Martiny Rákayovej na dlhej trati. Nevýrazné výsledky dosiahli pretekári na Svetových hrách na Taiwane, kde
najlepším výsledkom bolo 20. miesto Pavla Bukováca v šprinte a 12. miesto mixovej štafety. Na JMS v OB v Taliansku štartovali 3
pretekári zo SR. 
Z dorasteneckého výberu na ME dorastu v OB v Srbsku sa výraznejšie prejavil Robert Barcík, v šprinte obsadil 8. miesto. Medailovým
ziskom sa predstavil na MS ISF školskej mládeže v OB v Španielsku, bronz vybojoval na strednej trati, na dlhej skončil štvrtý.
Lyžiarski orientační bežci sa zúčastnili iba na pretekoch vo Švédsku na JMS v LOB (1 junior) a zároveň 2 dorastenci štartovali na MED v
LOB.

Celkové podrobnejšie zhodnotenie obsahovala správa o činnosti SZOŠ prednesená na konferencii zväzu v novembri. 

Uznesenie 2/2009:
KVŠ konštatuje, že výkonnostné ciele na svet. akciách v orient. športoch boli postavené neprimerane vysoko k možno-
stiam slovenských športovcov a nemohli byť splnené.

2. Zúčastnení členovia KVŠ boli oboznámení s podmienkami účasti na jednotlivých MS, ME a JMS, ktoré predložili zodpovední tréneri. 
Vyjadrili sa aj k navrhovaným zloženiam reprezentačných zoznamov pre r. 2010.
Zaradenie reprezentanta sa uskutočňuje na základe dlhodobého sledovania a výsledkov v predchádzajúcej sezóne. 
Úspešnosť športovcov je ďalej zohľadnená v následnej kategorizácii na financovanie.
Priorita vekovej kategorizácie je uplatňovaná i naďalej - platí podmienka uprednostnenia účasti na tom podujatí, na ktorom je súťažná
kategória úmerná veku.
Medzi sledovanými športovcami IOF antidopingovou agentúrou WADA je pre r. 2010 zo SR iba Bajtošová.

Plány prípravy na r. 2010 predložili písomne všetci zodpovední tréneri. 
Zloženia reprezentačných výberov sa v priebehu sezóny môžu zmeniť.

LOB - na ME v LOB do Rumunska v kategórii dospelých pravdepodobne nenastúpi nikto za Slovensko. Určite však do Rumunska vyces-
tuje niekoľko jednotlivcov na ME dorastu v LOB a JMS v LOB. 
S výkonnostnými pretekármi v bežeckom lyžovaní sa veľmi nedá rátať, majú ambície v klasickom lyžovaní kvalifikovať sa na ZOH. 

OC - iba stručne doplnil predložený plán. Účasť na svetových podujatiach sa v r. 2010 zúži iba na jednu akciu, (MS a JMS v OC v
Portugalsku) ME v OC v r. 2010 nebudú, obnovil sa však seriál Svetových pohárov, na ktorých sa cielená účasť slovenských pretekárov
nepredpokladá. Kolektív juniorov, ktorý sa po r. 2008 javil veľmi nádejnou "formáciou", sa úplne rozpadol a účasť na JMS (ak bude) bude
iba symbolická, seriózne sa športovej príprave venujú iba športovci, ktorí sa momentálne nachádzajú vo veku mladších dorastencov.

OB - dorast - problematika dorastu je predmetom zasadnutia komisie mládeže, preto hlbšia analýza bude urobená tam. 
Juniori - boli priradení k tímu dospelých, pretože ucelený juniorský kolektív neexistoval, v podstate ho tvorilo iba pár jednotlivcov.
Prípravu zabezpečoval tréner Pollák a jeho asistent J. Wallner, no nebola ani zďaleka optimálna. Preto J. Pollák navrhuje, aby juniori  fun-
govali ako samostatný celok a tým, že ho tvoria viacerí športovci dorasteneckého veku, boli radšej trvalo spájaní s výberom mládeže. JMS
v OB 2010 budú v Dánsku.
Dospelí - nepodarilo sa nadviazať na výnimočné výsledky z MS v OB v ČR. Príprava bola zameraná najmä na MS v OB v Maďarsku,
ktorým predchádzala účasť na Svetových hrách v Tajwane. V r. 2010 čakajú dospelých reprezentantov až 3 svetové podujatia - ME v OB
v Bulharsku, Akademické MS v OB vo Švédsku a MS v OB v Nórsku.
Nie je však doriešené trénerské zabezpečenie a zloženie realizačného tímu SR v orientačnom behu. S návrhom J. Polláka sa prítomní
zástupcovia OB nestotožnili a otázka fungovania reprezentačných výberov v r. 2010 ostala otvorená.
V čase konania sa KVŠ nebolo známe, ktorí športovci budú zaradení v NŠC v r. 2010.

Uznesenie 3/2009:
KVŠ berie na vedomie plány prípravy reprezentácií v orientačných športoch (LOB, OC) v r. 2010 vrátane juniorských 
výberov SR, s výnimkou reprezentácie v OB.

Uznesenie 4/2009:
KVŠ berie na vedomie informáciu o nedoriešenej situácii v zložení RT SR v OB. 
KVŠ žiada P SZOŠ aby rozhodlo o ďalšom postupe.
T: 31. 12. 2009 zodp: RT - OB, P SZOŠ

3. Ku kalendárom súťaží v LOB, OB i OC na Slovensku neboli pripomienky.

4. M. Kazík pripravil návrh nových kritérií delenia prostriedkov určených na reprezentácie podľa pripomienok z minuloročného zasadnutia 
KVŠ. K návrhu mal pripomienku iba predseda zväzu J. Nemec, že až príliš kladú dôraz na účasť na úkor kvality výsledku. 
Podľa týchto kritérií bol vypočítaný i pomer delenia, výsledok bol však iba doplňujúcou informáciou pre zúčastnených.
S novým návrhom, ktorý (možno) bude uplatňovaný aj v NŠC, oboznámila prítomných P. Májová. Prakticky porovnala konkrétne umiest-
nenia na jednotlivých podujatiach podľa tohto systému. V podstate okamžite sa členovia KVŠ na uplatnení vypočítavania podľa tohto
modelu stotožnili. Zásadné podmienky v modeli:
- jeden športovec vystupuje v systéme iba raz s najkvalitnejším športovým výsledkom,
- jednotlivec musí mať jasne zadefinované, ktorý šport robí prioritne, resp. musí byť jednoznačná podmienka športového zaradenia,



- pevne určená úroveň podujatí,
- počet účastníckych krajín,
- počet štartujúcich pretekárov,
- umiestnenie pretekára…

Uznesenie 5/2009:
KVŠ schvaľuje nové kritériá delenia reprezent. peňazí, podľa ktorých bude vypočítaný aj pomer delenia medzi jednotlivé 
reprezentácie v r. 2010. 

Uznesenie 6/2009:
KVŠ ukladá P. Májovej a M. Kazíkovi dopracovať systém do konečnej podoby pre potreby SZOŠ. 
T: 31. 12. 2009 zodp: Májová, Kazík 

Uznesenie 7/2009:
KVŠ ukladá M. Kazíkovi kritériá doplniť do smernice pre hospodárenie SZOŠ a zverejniť v Infobe. 
T: 31. 1. 2010 zodp: Kazík

Uznesenie 8/2009:
KVŠ žiada P SZOŠ aby schválilo následne vypočítaný pomer delenia medzi jednotlivé reprezentácie na r. 2010.
T: 31. 12. 2009 zodp: Kazík, P SZOŠ

Prioritné poradie podujatí v r. 2009 bolo všetkými prítomnými hodnotené ako správne postavené a v podobnom duchu sa určovali priority aj
pre r. 2010. Dôležitými ukazovateľmi boli dôležitosť a úroveň podujatia, konkurencieschopnosť pri našej účasti, úspechy v predchádza-
júcej sezóne a efekt pre ďalšie roky. 
Potreba uprednostniť kvalitnú prípravu pretekárov pred finálnou účasťou na vrcholovom podujatí, aj za cenu nízkej účasti reprezentan-
tov, je záujmom SZOŠ i naďalej. V príprave sa treba zamerať na širší pretekársky záber, reprezentovať však majú dostať šancu iba najlepší,
konkurencieschopní na vrcholovom podujatí, pri výhodných podmienkach však treba dať šancu najmä mladým pretekárom!
Členovia KVŠ sprísnené podmienky refundácií pri menšom počte štartujúcich pretekárov považujú za správne.

Uznesenie 9/2009:
KVŠ schválila tieto navrhované reprezentačné kolektívy pre r. 2010:

OB - dospelí
A Marian Dávidík, Lukáš Barták, Pavol Bukovác, Michal Krajčík, Jana Macinská, Katarína Labašová
B Štefan Ringer, Hana Bajtošová
C Ondrej Piják, Lenka Jablonovská, Jana Kršiaková, Eva Farkašová 

OB - juniorský výber
juniori Miroslav Papuga, Peter Mižúr, Róbert Barcík
juniorky Lenka Jablonovská, Eva Farkašová, Katarína Papugová

LOB - dospelí
C Erika Hlaváčiková, Dáša Mihálová

LOB - juniori
B Juraj Sokol, Dávid Franko

OC - dospelí
A Hana Bajtošová, Stanislava Fajtová 
B Pavol Paprčka, Tomáš Haničák, Matúš Trnovec, Richard Chrappa
C Alena Ďurčová, Natália Tyszová, Michal Fraňo

OB kladie dôraz na Akademické MS v OB vo Švédsku a MS v OB v Nórsku, čiastočne na ME v OB v Bulharsku.  
Zvlášť sa bude posudzovať účasť na ME dorastu v OB v Španielsku. 

LOB obsadí iba MED a JMS v LOB v Rumunsku. Na ME v LOB do Rumunska v kategórii dospelých pravdepodobne nenastúpi nik zo
Slovenska.

OC bude smerovať prípravu k MS v OC 2010 v Portugalsku, JMS v OC nie sú prioritnou akciou. Keďže z dôvodu krízového režimu
nemohli byť uplatnené v r. 2009 pravidlá plnej úhrady akcií pre Fajtovú a Paprčku, bude to čiastočne kompenzované v r. 2010.

Uznesenie 10/2009:
KVŠ schválila poradie priorít podujatí v záujme SZOŠ v r. 2010 takto:
pozn.  predpokladaná účasť  = M + W / + vedenie

1. MS v OB (NOR) 8. - 15. 8. 2010
predpokladaná účasť 3 + 1 /+ 1
predpokl. um. 1x jedn. do 10. m., 1x štaf. do 8. m.
garancia 100 % refundácie jedn. do 25. m., štaf. do 8. m.
úhrada plných nákladov pre: -----------

2. MS v OC (POR) 9. - 17. 7. 2010
predpokladaná účasť 4 + 4 /+ 1
predpokl. um. 1x jedn. do 6. m., 1x štaf. do 6. m.



garancia 100 % refundácie > 51 - jedn. do 25. m., štaf. do 8. m.
garancia 100 % refundácie < 50 - jedn. do 16. m.
garancia 50 % refundácie < 50 - jedn. do 25. m.
úhrada plných nákladov pre: Bajtošová, Fajtová
úhrada 50 % nákladov pre: Paprčka

3. ME v OB (BUL) 27. 5. - 6. 6. 2010
predpokladaná účasť 3 + 3 /+ 2
predpokl. um. 1x jedn. do 10. m., 1x štaf. do 8. m.
garancia 100 % refundácie jedn. do 25. m., štaf. do 8. m.
úhrada plných nákladov pre: -----------

Akcie osobitného významu: 

1. Akademické MS v OB (SWE) 18. - 24. 7. 2010
predpokladaná účasť 3 + 3 /+ 2
predpokl. um. 2x jedn. do 6. m., 1x štaf. do 6. m.
garancia 100 % refundácie ---------------
úhrada plných nákladov pre: 5 osôb na náklady SAUŠ

2. ME dorastu v OB (ESP) 1. - 4. 7. 2010
predpokladaná účasť M 18+16 + W18+16 /+doprovod

4 + 4 + 2 + 1 /+ 3
garancia 100 % refundácie jedn. do 16. m., štaf. do 6. m.
garancia 50 % refundácie jedn. do 25. m., štaf. do 10. m.
úhrada plných nákladov pre: ---------------

JMS v OB (DEN) 4. - 11. 7. 2010
predpokladaná účasť 3 + 3 /+ 1
predpokl. um. 1x jedn. do 30. m., 1x štaf. do 16. m.
garancia 100 % refundácie jedn. do 25. m.
úhrada plných nákladov pre: -----------

JMS v LOB (ROM) 25. - 31. 1. 2009
predpokladaná účasť 3 + 0 /+ 1
predpokl. um. -----------
garancia 100 % refundácie > 51 - jedn. do 25. m., štaf. do 8. m.
garancia 100 % refundácie < 50 - jedn. do 16. m.
garancia 50 % refundácie < 50 - jedn. do 25. m.
úhrada plných nákladov pre: -----------

JMS v OC (POR) 9. - 17. 7. 2010
predpokladaná účasť 2 + 0 /+ 0
predpokl. um. -----------
garancia 100 % refundácie > 51 - jedn. do 25. m., štaf. do 8. m.
garancia 100 % refundácie < 50 - jedn. do 16. m.
garancia 50 % refundácie < 50 - jedn. do 25. m.
úhrada plných nákladov pre: -----------

ME v LOB (ROM) 25. - 31. 1. 2009
predpokladaná účasť 1/0 + 3/0-1/ + 0
predpokl. um. -----------
garancia 100 % refundácie > 51 - jedn. do 25. m., štaf. do 8. m.
garancia 100 % refundácie < 50 - jedn. do 16. m.
garancia 50 % refundácie < 50 - jedn. do 25. m.
úhrada plných nákladov pre: -----------

Základné zásady:
- Na vrcholové podujatia vysielať za zväzové prostriedky iba tých, ktorí sú schopní poraziť  polovicu štartového poľa. 
- Platí jednotný systém vysielania a financovania pretekárov na podujatia, súvisiaci s dlhodobým plánom akcií, sledovaných podujatí, testov, 

počtu reprezentantov a ich kategorizácie.

5. Kontaktné údaje a osobní tréneri členov výberov Slovenska v orientačných športoch. 
Niektorí reprezentanti v r. 2009 nerešpektovali dôležitosť faktu vyplniť dotazník reprezentanta. U športovcov prevláda skutočnosť, že neu-
vádzajú meno osobného trénera. Meno osobného trénera vyžaduje aj MŠ SR v žiadostiach o príspevky na činnosť športových organizácií,
či už u reprezentantov alebo u mládežníckych športovcov zaradených v CTM! Tento fakt kritizovali všetci zúčastnení tréneri. Aktualizácia
osobných údajov a kontaktných adries je pre rýchlu a bezproblémovú komunikáciu so všetkými zložkami veľmi dôležitá, v mnohých prí-



padoch ani reprezentační tréneri sa nedokážu so športovcami spojiť, prípadne poskytnúť kontakt na športovca pre zástupcu médií, potre-
ba poskytnúť osobné údaje športovcov pre iné organizácie (IOF, SAUŠ, SAŠŠ, MŠ SR, NŠC, KŠZ, Antidopingová agentúra SR) je často
nesplniteľná úloha a veľmi zlá vizitka pre naše športy. Negatívny dosah si športovci absolútne neuvedomujú. 

Uznesenie 11/2009:
KVŠ ukladá zodpovedným trénerom jednotlivých výberov dodať na sekretariát SZOŠ zoznam osôb spolu s kontakt-
nou e-mailovou adresou, od ktorých sa bude požadovať vyplnenie dotazníka reprezentanta pre r. 2010.
T: 31. 12. 2009 zodp: Kazík + RT - OB, LOB, OC

Uznesenie 12/2009:
KVŠ ukladá gen. sekretárovi SZOŠ rozdistribuovať dotazník športovca podľa zoznamov dodaných zodpovednými 
trénermi jednotlivých reprezentačných výberov. 
T: 31. 1. 2010          zodp: Kazík + športovci reprezentačných výberov

Uznesenie 13/2009:
KVŠ upozorňuje zodpovedných reprezentačných trénerov, že pre všetkých reprezentantov a najmä pre pretekárov do 
juniorského veku platí povinnosť mať osobného trénera, s výnimkou špeciálnych prípadov starších skúsených repre-
zentantov.

6. Bez návrhov.
Zapísal: Marian Kazík


