
Nech orientačné športy 
prinášajú každému duševné 
i fyzické poookrianie,
nech sú lákavým i príjemným pokušením,
jedinečným zdrojom športových 
i spoločenských zážitkov, 
a nech aj budúci rok prinesie nám všetkým osvieženie 
v podobe úspechov našich najlepších pretekárov.

PREHĽAD PRETEKOV A PODUJATÍ 
(ktorých propozície si môžete vyžiadať na sekretariáte SZOŠ)
7. - 15. 12. 2007 - Svetový pohár v LOB (stredná+dlhá+štafety) - Idre Fjäl, Švédsko
15. 12. 2007 - Zimný elixír 2007 II (Zimná liga Západ) - Bratislava, FBA
22. 12. 2007 - Vianočný kapor 2007 (Oblastný OB Východ) - Košice, TKE

6. 1. 2008 - Trojkráľové parkové preteky v OB (Zimná liga Západ) - Pezinok, SPE
14. - 20. 1. 2008 - Majstrovstvá Európy v lyžiarskom OB 2008

Svetový pohár v lyžiarskom OB 2008
Majstrovstvá sveta veteránov v LOB 2008 - S-chanf, Engadin, Švajčiarsko

11. - 17. 2. 2008 - Juniorské majstrovstvá sveta v lyžiarskom OB 2008
Majstrovstvá Európy dorastu v lyžiarskom OB 2008
Svetový pohár v LOB - Borovec, Bulharsko

17. 2. 2008 - Ski Adventure 2008 (bodovacie preteky dvojíc v LOB na 4 hod.) - Nové Mesto na Morave, ČR
4. - 11. 3. 2008 - Svetový pohár v LOB - finále - Ust-Kamenogorsk, Kazachstan
8. - 9. 3. 2008 - Majstrovstvá Portugalska v OB 2008 (šprint + middle) - Castelo de Vide, POR
22. - 23. 3. 2008 - Nográd Grand Prix 2008 (long + middle) OB 

(slovenskí pretekári majú ubytovanie zadarmo) - Pásztó-Mátrakeresztes, HUN
11. - 13. 4. 2008 - Otvorené majstrovstvá Moravy v OB 2008 (šprint, long, štafety) - Prostějov, ČR
19. - 20. 4. 2008 - TIPO KUPA 2008 (2 dni OB long + middle) - Környebánya, Maďarsko
21. - 27. 4. 2008 - Majstrovstvá sveta školskej mládeže ISF v OB 2008 - Edinburg, Škótsko
10. - 12. 5. 2008 - 3 dni OB - BELGIUM 2008 - Arlon, Belgicko
24. 5. - 30. 5. 2008 - Majstrovstvá Európy v OB 2008 - Ventspils, Lotyšsko
26. - 30. 5. 2008 - Majstrovstvá Európy v Trail OB 2008 - Ventspils, Lotyšsko
5. - 9. 6. 2008 - Medzinárodné majstrovstvá Izraela v OC 2008

(šprint + klas. + long + middle (WRE)+ VVpKS - Mizra, Izrael
7. - 8. 6. 2008 - 12 hodín MTBO - Hundsheim, Rakúsko
28. 6. - 5. 7. 2008 - Majstrovstvá sveta veteránov v OB 2008 - Leiria, Portugalsko
30. 6. - 6. 7. 2008 - Juniorské MS v OB 2008 - Gothenburg, Švédsko 
10. - 14. 7. 2008 - 5 dní MTBO 2008 (2x long, 1x šprint, 2x middle) - Fontainebleau, FRA
10. - 20. 7. 2008 - Majstrovstvá sveta v OB 2008 - Olomouc, Česká republika
20. - 27. 7. 2008 - Medzinárodné majstrovstvá Poľska v OC 2008 (šprint + ultra long (WRE) 

+ klas. (WRE)+ middle + klas. + VVpKS - Nowa Kaletka, Poľsko
28. 7. - 3. 8. 2008 - Akademické majstrovstvá sveta v OB 2008 - Tartu, Estónsko
31. 7. - 3. 8. 2008 - Veľká cena Slovenska v OB 2008 (4 dni OB) - Častá, SPE
20. - 24. 8. 2008 - Hungária kupa 2008 - 5 dní OB (tiež WRE) - Tata, Maďarsko
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21. - 24. 8. 2008 - Pohár Slovenského krasu 2008 (4 dni OB) - Krásnohorská Dlhá Lúka, TKE
24. - 31. 8. 2008 - Majstrovstvá sveta v OC 2008

1. majstrovstvá sveta juniorov v OC 
Svetový pohár veteránov v MTBO 2008 - Ostróda, Poľsko

22. - 27. 9. 2008 - Majstrovstvá Európy v OC 2008 - Nida, Litva
10. - 12. 10. 2008 - ME dorastu v orientačnom behu 2007 - Langenthal, Švajčiarsko

Kalendár súťaží v orientačných športoch 2008 (neúplný)
Slovenské súťaže:
12. 1. 2008 Slovenský rebríček v LOB - krátka trať - Šumperk - Česká republika
13. 1. 2008 Slovenský rebríček v LOB - dlhá trať - Šumperk - Česká republika
26. 1. 2008 Slovenský rebríček v LOB - krátka trať - Mukačevo - Ukrajina
27. 1. 2008 Slovenský rebríček v LOB - dlhá trať - Mukačevo - Ukrajina
2. 2. 2008 MM SR v LOB - krátka trať - Pezinok - Baba - AŠK Pezinok 
3. 2. 2008 MM SR v LOB - štafety - Pezinok - Baba - AŠK Pezinok
9. 2. 2008 Slovenský rebríček v LOB - krátka trať - Mátra - Maďarsko
10. 2. 2008 MM SR v LOB - dlhá trať - Mátra - Maďarsko
16. 2. 2008 Slovenský rebríček v LOB - krátka trať - Kysak - ATU Košice + Sokol Kysak
17. 2. 2008 Košická  40-tka - preteky v behu na lyžiach pre všetky vekové kategórie

preteky zaradené do SR v LOB - Košice - ATU Košice + Sokol Kysak
5. 4. 2008 Slovenský rebríček v OB - skrátená trať - Šaštín - Stráže - KOBRA Bratislava
6. 4. 2008 Slovenský rebríček v OB - klasická trať - Šaštín - Stráže - KOBRA Bratislava
12. 4. 2008 Slovenský rebríček v OB (Postas Cup) - klasická trať - Tata - Maďarsko
13. 4. 2008 Slovenský rebríček v OB (Postas Cup) - klasická trať - Tata - Maďarsko
16. 5. 2008 Slovenský rebríček v OB - skrátená trať - Limanowa - Poľsko
17. 5. 2008 Slovenský rebríček v OB - klasická trať - Limanowa - Poľsko
18. 5. 2008 Slovenský rebríček v OB - skrátená trať - Limanowa - Poľsko
31. 5. 2008 Slovenský rebríček v OB - klasická trať - Čeladenka - ČR
1. 6. 2008 Slovenský rebríček v OB - klasická trať - Čeladenka - ČR
27. - 28. 5. 2008 Školské majstrovstvá SR v OB - jednotlivci + štafety - Spišská Nová Ves - TJ Čingov Spišská Nová Ves
21. 6. 2008 Slovenský pohár v OC - stredná trať - Bratislava - ŠK VAZKA Bratislava
22. 6. 2008 Slovenský pohár v OC - dlhá trať - Bratislava - ŠK VAZKA Bratislava
31. 7. - 3. 8. 2008 Veľká cena Slovenska v orientačnom behu - 32. ročník

medzinárodné 4-etapové preteky v OB   - Častá   - Klub OB Sokol Pezinok
21. - 24. 8. 2008 Pohár Slovenského krasu v orientačnom behu - 5. ročník

medzinárodné 4-etapové preteky v OB - Krásnohorská Dlhá Lúka  - ATU Košice
12. 9. 2007 MM SR v nočnom OB - Bratislava - TJ Farmaceut Bratislava
13. 9. 2007 MM SR v OB - šprint - Bratislava - TJ Farmaceut Bratislava
14. 9. 2007 MM SR v OB - krátke trate - Bratislava - TJ Rapid Bratislava
15. 9. 2007 MM SR v OB - štafety - Bratislava - TJ Rapid Bratislava
24. 10. 2008 Slovenský rebríček v OB - skrátená trať - Miškovec - Maďarsko
25. 10. 2008 MM SR v OB - klasické trate - Miškovec - Maďarsko
26. 10. 2008 Slovenský rebríček v OB - skrátená trať - Miškovec - Maďarsko

Svetové súťaže:
14. - 20. 1. 2008 Majstrovstvá Európy v LOB 2008

Svetový pohár v LOB 2008
Majstrovstvá sveta veteránov v LOB 2008 - S-chanf, Engadin - Švajčiarsko

11. - 17. 2. 2008 Juniorské majstrovstvá sveta v LOB 2008
Majstrovstvá Európy dorastu v LOB 2008
Svetový pohár v LOB - Borovec - Bulharsko

4. - 11. 3. 2008 Svetový pohár v LOB - finále - Ust-Kamenogorsk - Kazachstan
21. - 27. 4. 2008 Majstrovstvá sveta školskej mládeže ISF v OB 2008 - Edinburg - Škótsko
24. - 30. 5. 2008 Majstrovstvá Európy v OB 2008 - Ventspils - Lotyšsko
28. 6. - 5. 7. 2008Majstrovstvá sveta veteránov v OB 2008 - Leiria - Portugalsko
30. 6. - 6. 7. 2008Juniorské MS v OB 2008 - Gothenburg  - Švédsko
10. - 20. 7. 2008 Majstrovstvá sveta v OB 2008 - Olomouc - Česká republika
28. 7. - 3. 8. 2008Akademické majstrovstvá sveta v OB 2008 - Tartu - Estónsko
24. - 31. 8. 2008 Majstrovstvá sveta v OC 2008

1. majstrovstvá sveta juniorov v OC 
Svetový pohár veteránov v MTBO 2008 - Ostróda - Poľsko

22. - 27. 9. 2008 Majstrovstvá Európy v OC 2008 - Nida - Litva
10. - 12. 10. 2008 ME dorastu v orientačnom behu 2007 - Langenthal - Švajčiarsko



SRJ v orientačnom behu - skrátené trate - 30. 9. 2007, Ružomberok, VZA
K4          3.2 km    0 m 11 k  (5)

1. Laszlo Somogyi  HUN 68.15  +       0.00
2. Sadecka Ema         TKE 84.07  +     15.52
3. Bohušová Lucia  97.11  +     28.56

M -10 N     2.9 km    0 m 5 k  (3)
1. Šoltés František   SSN 26.13 0ch         
2. Dudra Šimon       KYS 29.15 0ch         
3. Václavík Ondrej   ZMT 34.45 0ch 

M -10 R     2.9 km    0 m 5 k  (4)
1. Chupek Jakub    VZA 26.34 0ch         
2. Kajúch Jakub     EBB 33.32 0ch         
3. Pompura Daniel  TBB 43.47 0ch         
4. Barč Martin        SSN 52.58 0ch         

M -12 A 2.2 km    0 m 6 k  (5)
1. Kopčík Matej   SPE 30.09  +       0.00
2. Vajduliak Juraj 31.16  +       1.07
3. Hraboš Matej     RBA 33.10  +       3.01
4. Král Adam VZA 40.21  +     10.12
5. Šoltés Jakub SSN 49.09  +     19.00

M -14 A 2.7 km    0 m 8 k  (18)
1. Franko Dávid   KYS 29.29  +      0.00
2. Korcak Jakub     CZE 30.05  +      0.36
3. Kuriak Jakub   VZA 30.07  +      0.38
4. Tauber Miroslav     32.36  +      3.07
5. Jánoška Tomáš   RBA 34.38  +      5.09
6. Mižúr Šimon      FBA 36.11  +      6.42

M -16 A 3.8 km    0 m 10 k  (27)
1. Barcík Róbert   BBA 35.18  +      0.00
2. Sokol Tomáš     KYS 37.07  +      1.49
3. Sokol Juraj         KYS 43.24  +      8.06
4. Mazúr Tomáš     RBA 44.00  +      8.42
5. Petrinec Mário       RBA 44.34  +      9.16
6. Martin Krajčovič BBA 44.47  +      9.29

M -18 A 4.0 km    0 m 9 k  (12)
1. Ringer Štefan         TKE 36.21  +      0.00
2. Onder Dominik   TKE 39.13  +      2.52
3. Papuga Miroslav   KYS 39.23  +      3.02
4. Kvaka Ján           KYS 40.07  +      3.46
5. Nemec Juraj        EBB 40.21  +      4.00
6. Majláth Martin   EBB 43.56  +      7.35

M -20 A 5.1 km    0 m 12 k  (8)
1. Mazúr Martin   RBA 38.40  +       0.00
2. Kollár Miroslav KYS 48.23  +       9.43
3. Tysz Adam      TKE 52.51  +     14.11
4. Szabó Rastislav     EBB 55.38  +     16.58
5. Šilík Andrej       EBB 58.38  +     19.58
6. Sýkora Daniel    TKE 61.18  +     22.38

M 21- B     7.2 km    0 m 20 k (7) 
1. Beleš Milan     SPE 82.47  +       0.00
2. Kučera Roman     TKE 83.14  +       0.27
3. Hrnčiar Dušan     FBA 86.12  +       3.25
4. Bohuš Peter       FBA 92.29  +       9.42
5. Horniak Juraj     BBA 98.01  +     15.14
6. Bukovác Dušan    FBA 98.23  +     15.36
7. Poláček Pavol   SPE 110.19  +     27.32

M 21- D     4.5 km    0 m 15 k  (6)
1. Petrinec Roman       RBA 63.46  +       0.00
2. Lanátor Tibor  RBA 68.38  +       4.52
3. Moita Bruno     VZA 69.43  +       5.57
4. Jánoška Jakub   83.09  +     19.23
5. Tomáš Flassik     89.11  +     25.25
6. Paulo Miloš   SPE 116.12  +     52.26

M 21- E     7.2 km    0 m 20 k (5) 
1. Piják Martin      BBA 59.50  +       0.00
2. Krajčík Michal     EBB 61.23  +       1.33
3. Piják Ondrej    BBA 63.01  +       3.11
4. Bukovác Maroš      FBA 73.14  +     13.24
5. Drenčák Tomáš        TKE 79.25  +     19.35

M 35- A 5.1 km    0 m 12 k  (13)
1. Barcík Peter         BBA 40.21  +       0.00
2. Porubčan Igor     KYS 41.12  +       0.51
3. Dudra Milan    KYS 42.20  +       1.59
4. Franko Valér     KYS 43.57  +       3.36
5. Miček Robert      SSN 46.01  +       5.40
6. Šmelík Ján       RBA 51.24  +     11.03

M 40- A 4.0 km    0 m 9 k  (6)
1. Petrinec Juraj    BBA 37.30  +       0.00
2. Šoltés Pavol     SSN 44.45  +       7.15
3. Vajduliak Juraj  55.59  +     18.29
4. Gyorgy Filo      HUN 56.40  +     19.10
5. Pompura Ladislav   TBB 60.01  +     22.31
6. Ďurčo Boris         TKE 69.36  +     32.06

M 45- A 4.5 km    0 m 15 k  (14)
1. Rácz Štefan        KYS 46.48  +       0.00
2. Petrinec Milan  RBA 54.30  +       7.42
3. Polakovič Peter VZA 56.02  +       9.14
4. Nemec Juraj          EBB 57.50  +     11.02
5. Šoltés František      SSN 60.19  +     13.31
6. Priesol František  RBA 61.03  +     14.15

M 50- A 4.3 km    0 m 13 k  (7)
1. Gracjasz Jan    POL 41.58  +       0.00
2. Onder Anton    TKE 45.07  +       3.09
3. Mižúr Ján           FBA 55.02  +     13.04
4. Lajos Somogyi       HUN 68.17  +     26.19
5. Oravec Ivan          SPE 75.16  +     33.18
6. Žilinčík Slávko    TKE 78.33  +     36.35

M 55- A 4.0 km    0 m 9 k  (7)
1. Zacharovský Ivan    ZMT 43.02  +       0.00
2. Máj Štefan          BBA 49.47  +       6.45
3. Jelinek Petr     CZE 67.58  +     24.56
4. Vincze István     TKE 70.24  +     27.22
5. Blažej Mirek        RBK 75.21  +     32.19
6. Mikluš Viktor    FBA 92.54  +     49.52

M 60- A 3.2 km    0 m 11 k  (2)
1. Roháč Igor       VKE 47.30  +       0.00
2. Fraňo Peter    SPE 57.34  +     10.04

M 65- A 2.7 km    0 m 8 k  (3)
1. Bykowski Ryszard POL 38.34  +       0.00
2. Hýbal Ladislav      BBA 38.46  +       0.12
3. Meriač Milan       ZMT 67.19  +     28.45

W -10 N     2.9 km    0 m 5 k  (3)
1. Lučajová Andrea      VZA 33.25 0ch         
2. Hrabošová Magdaléna  RBA 37.16 0ch         
3. Papugová Andrea    KYS 37.39 0ch

W -10 R     2.9 km    0 m 5 k  (5)
1. Klabouchová Veronika VZA 36.23 0ch         
2. Václavíková Martinka   ZMT 40.15 0ch         
3. Barčová Monika        SSN 53.00 0ch         
4. Roháčová Viktória  TKE 68.48 0ch         
5. Husarčíková Viktória RBK 70.59 1ch          

W -12 A 2.2 km    0 m 6 k  (5)
1. Papugová Martina      KYS 35.23  +       0.00
2. Košutová Katarína   VZA 38.18  +       2.55
3. Lamanecová Radka SSN 41.04  +       5.41

4. Hošeková Vanda   RBK 68.51  +     33.28
5. Kalafútová Adela BBA 84.24  +     49.01

W -14 A 2.7 km    0 m 8 k  (9)
1. Sokolová Ľudmila KYS 38.54  +       0.00
2. Pijáková Barbora    SPE 41.53  +       2.59
3. Fatinová Nikol      RBK 45.08  +       6.14
4. Koľveková Veronika     TKE 47.19  +       8.25
5. Puškárová Viktória   50.20  +     11.26
6. Jurčíková Jaroslava   56.21  +     17.27

W -16 A 3.2 km    0 m 11 k  (11)
1. Ďurčová Ivana    TKE 40.02  +       0.00
2. Papugová Katarína   KYS 42.03  +       2.01
3. Štrbová Romana     SPE 48.59  +       8.57
4. Cehlárová Michaela TKE 50.10  +     10.08
5. Franková Barbora   KYS 50.31  +     10.29
6. Jergušová Hana    TKE 57.07  +     17.05

W -18 A 4.0 km    0 m 12 k  (8)
1. Jablonovská Lenka    SPE 52.37  +       0.00
2. Farkašová Eva       SSN 57.35  +       4.58
3. Bednárová Dominika  EBB 69.17  +     16.40
4. Ďurčová Simona     TKE 86.43  +     34.06
5. Korimová Ivana      TKE 90.55  +     38.18
6. Konôpková Júlia   EBB 94.03  +     41.26

W 21- B     5.1 km    0 m 12 k  (5)
1. Křivánková Iveta  TKE 74.20  +       0.00
2. Marková Eva        BBA 90.04  +     15.44
3. Tyszová Natália   TKE 95.44  +     21.24
4. Hlaváčiková Erika   EBB 98.36  +     24.16
5. Hnilicová Mária      EBB 104.45  +     30.25

W 21- E     5.1 km    0 m 12 k  (4)
1. Rákayová Martina    TKE 46.45  +       0.00
2. Macinská Jana   TKE 55.47  +       9.02
3. Kátlovská Zora     RBA 83.48  +     37.03

W 35- A 4.5 km    0 m 15 k  (9)
1. Slámová Jana      TKE 61.13  +       0.00
2. Papugová Elena    KYS 68.15  +       7.02
3. Barcíková Renáta   BBA 70.56  +       9.43
4. Barillová Alena    SSN 72.40  +     11.27
5. Mušinská Eva    TKE 81.14  +     20.01
6. Šmelíková Hana      RBA 81.57  +     20.44

W 40- A 4.3 km    0 m 13 k  (6)
1. Franková Jana     KYS 67.13  +       0.00
2. Mižúrová Jana    FBA 86.45  +     19.32
3. Paulová Iveta   SPE 96.49  +     29.36
4. Mazúrová Soňa RBA 98.07  +     30.54
5. Masaryková Zlatica  TKE 100.39  +     33.26
6. Dikejová Valéria    SPE 103.50  +     36.37

W 45- A 3.8 km    0 m 10 k  (7)
1. Vávrová Beáta      BBA 68.17  +       0.00
2. Kumová Iva        RBA 72.34  +       4.17
3. Athanazová Helena TKE 78.53  +     10.36
4. Pijáková Eva        SPE 81.50  +     13.33
5. Polakovičová Elena  VZA 101.42  +     33.25
6. Sadecka Judita        TKE 107.48  +     39.31

W 50- A 3.2 km    0 m 11 k  (2)
1. Májová Paulína    BBA 47.54  +       0.00
2. Brzová Marta     SPE 87.38  +     39.44

W 55- A 3.2 km    0 m 11 k  (4)
1. Sikorová Marie   CZE 45.20  +       0.00
2. Kavecká Soňa SPE 55.48  +     10.28
3. Polónyiová  Darina  VZA 62.47  +     17.27
4. Fraňová Marie       SPE 77.53  +     32.33

Pohľad z východu - očami Kataríny Labašovej
K napísaniu tohto príspevku ma inšpiroval článok "Hodnotenie pretekov celoslovenského rebríčka v OB a majstrovských pretekov v OB na rok 2007"

v najnovšom INFOBe. Nedá mi nepodeliť sa so slovenskou orienťáckou verejnosťou o môj názor a možno trochu iný uhol pohľadu na tieto preteky a tiež
niektoré problémy s nimi súvisiace.



14. - 15. 4. 2007, Szárliget (Maďarsko) - Postás cup, krátka trať/klasika
Škoda že na Slovensku sa ani tento rok nenašlo viac organizovaniaschopných klubov a na prvé dvojkolo slovenského rebríčka sme cestovali do

Maďarska. Na druhej strane, Košičania to mali aj tak bližšie ako Bratislavu alebo Pezinok a prečo nevyužiť kvalitné preteky akými Postás nepochybne
je. 

Oba dni sa bežalo za dosť teplého počasia v  peknom členitom teréne, s množstvom údolíčok. Technickú náročnosť tratí zvyšovala neprehľadnosť
v svetlozelenom hustníku, občas striedanom menšími svetlinkami. Staviteľ dokázal v tomto teréne postaviť v sobotu peknú technickú krátku trať, v nedeľu
zase fyzicky náročnú klasiku. Keď k tomu pripočítame bezchybnú organizáciu, boli to pekné preteky na ktoré sa oplatilo prísť.

5. - 6. 5. 2007, Radoľa (VZA) - Grand Prix Slovakia, klasika/ krátka trať
Oceňujem snahu organizátorov použiť terén spred 30-tich rokov, kedy sa ale na priestor pretekov až taký dôraz asi nekládol ako dnes. Postaviť na

mape Ostré hádky klasiku, to ešte šlo, aj keď pri tom množstve ciest tam bolo potrebné nastrkať dosť kontrol, aby sa realizácia postupov nepremenila
len na tupý beh po širokých lesných cestách. Klasike síce veľa kontrol nesvedčí, no ale budiš, maskované to bolo mierkou 1:10 000, kde kratšie postupy
opticky až tak nebili do očí. Mimochodom, u susedných Čechov sa začiatkom roka rozpútal z dôvodu použitia mierky 1:10 000  pre klasiku dosť veľký
škandál. Následne sa o tom veľa diskutovalo a osobne som pochopila aj opodstatnenie ich nariadenia používať pre klasiku mierku 1:15 000. No ale to
je už zase o inom.

Vrátim sa ku GPS-ke a k nedeľnej krátkej trati. Podľa mňa (a to nie je len môj názor) bol tento terén úplne nevhodný pre krátku trať. Okrem vývra-
tov  žiadne bodové detaily, žiadna členitosť, čistý dobre priebežný les. Tu sa len veľmi ťažko postaví technická krátka trať s náročnými dohľadávkami.
Ani sa staviteľovi nečudujem že to postavil tak jednoducho, lepšie to možno ani nešlo. Nepatrím k pretekárom čo behajú bez chyby. Ale to že sa mi to
na tejto trati podarilo nemôžem považovať za môj osobný úspech, ale za nevhodne zvolený terén pre krátku trať.

A ešte jedna poznámka ku kresbe tratí. Trojuholník označujúci štart so stranou 10mm (podľa pravidiel 7 mm) a krúžky kontrol 8 mm (podľa pravidiel
5-6 mm) - to preto aby sme tú trať lepšie videli? A myslím že to tu nebolo prvý krát.

Tie ďalšie veci už nemali chybu, pekné prostredie pretekov, výborné zázemie, fungujúca organizácia, komentovanie pretekov - čo tiež nie všade bý-
va zvykom, dôstojné vyhlásenie výsledkov, dokonca tombola o hodnotnú cenu. Len ono tie trate sú stále to najpodstatnejšie kvôli čomu sa na preteky
ide.

26. - 27. 5. 2007, Herľany (TKE) - Medzinárodné MSR na krátkej trati a v štafetách
Pre oba preteky bola použitá mapa Kovačerky (1:10 000) z middle na AMS, terén pre túto disciplínu ako stvorený. Strmý veľmi členitý svah, s

množstvom terénnych detailov, les síce čistý, no na pohyb aj tak náročný. Nemôžem však súhlasiť s názorom, že v mape chýbali vrstevniciam spádnice.
Asi by sa na mape s takýmto nedostatkom nebežali AMS. Mne osobne tam teda vôbec nič nechýbalo a s určením smeru klesania/stúpania som ani za
behu nemala problém. 

Stavba tratí v takomto teréne pre skúseného staviteľa musela byť skôr príjemnou záležitosťou. Organizácia klapala, zhromaždisko bolo síce menšie,
no pretekárom postačovalo a poskytlo potrebné zázemie. Preteky to boli celkovo vydarené.

16. - 17. 6. 2007, Limbach (SPE) - skrátená trať/klasika
Oba dni sa bežalo na mape Vincúrko (1:10 000), v sobotu skrátená trať, v nedeľu klasika. Trate to boli pekné, fyzicky nezničili, zato sem - tam

dokázali pretekára nachytať na nejakej chybe, často v neprehľadnej dohľadávke v kameničkách typických pre lesy v Malých Karpatoch.
Niektorým sa asi nepáčila 1,5 km dlhá cesta na zhromaždisko. To sme už naozaj tak spohodlneli? Organizátori to určite tak nespravili zámerne, aby

pretekárov uštvali alebo naštvali. Iste tu bola aj možnosť záver tratí ťahať dlhším bežeckým úsekom pomedzi vinohrady až do cieľa ktorý by bol nie tak
zruky. Ale záver bol podľa niektorých názorov vraj aj tak už dosť o ničom. Naopak, myslím že zmena terénu keď sa v závere vybehlo z lesa do otvoreného
priestoru bola dobrým nápadom a práve posledné kontroly skryté za hustníkom ešte dokázali niektorých pretekárov zaskočiť. A pozrime sa opäť do
zahraničia. To že sme v cene štartovného na O-ringu mali aj pochod na štart každý deň vyše 3 km, bolo úplne normálne. A tiež na bežných českých
pretekoch kde je priemerne 500 ľudí nie je vždy možné aby bolo parkovanie priamo na zhromaždisku. Ale tam nikto neprotestuje, tam sa idú orienťáci
zabaviť na preteky, lebo majú orienťák radi a nevadí im kvôli tomu prejsť 1-2 km pešo aj s vecami, aj s malými deťmi.

Pretekom naozaj nemám čo vytknúť, pekné trate a terén, zhromaždisko s tradičným bufetom, ako bonus v sobotu večer ešte pozvanie na slávnos-
tné otvorenie pezinskej klubovne a k tomu všetkému organizárom prialo aj počasie.

28. 9. 2007, Hrabovo (RBK a EBB) - Medzinárodné MSR v nočnom OB 
Majstrovstvá Slovenska na preukazy - to tu už dávno nebolo, trochu retro ale snáď to tak nevadilo. Oveľa dôležitejší bol dobrý dojem z podarených

tratí, ktoré za tmy dokonale preverili orientačné schopnosti pretekárov. Boli však prispôsobené aj nočným podmienkam, náročnosti horského terénu a
kvalitám samotnej mapy, o ktorých sme sa viac dozvedeli až za svetla v sobotu na MSR na klasike.

29. - 30. 9. 2007, Hrabovo (RBK a VZA) - Medzinárodné MSR na klasických tratiach 
Atraktívna bola už samotná cesta na štart, kam sa išlo lanovkou na Malinô Brdo. Nevýhodou bolo akurát dlhé čakanie v chladnom počasí na štart pre

tých čo štartovali neskôr. Napriek výške, v ktorej bol štart umiestnený, trate neboli žiaden downhill, o tom by vedeli rozprávať najmä muži eliťáci. My os-
tatní sme väčšinou traverzovali, čo bolo fyzicky pomerne náročné. Náročnejšie však bolo pochopiť mapu v miestach, kde boli jej viditeľné rezervy. Inak
ale trate boli dobré, zdali sa možno trochu drsné, ale to ku klasike patrí.

Nedeľná skrátená trať sa bežala na rovnakej mape, trate boli opäť pekné, no ešte výraznejšie odhalili nedostatky mapy.
Poznámka: V hodnotení neuvádzam preteky Karst cup, ktoré som organizovala a MSR v šprinte, krátku trať a klasiku organizované Kobrou

Bratislava (1. - 2. 9.), na ktorých som neštartovala.
Záver
18 celoslovenských pretekov, z toho 16 na Slovensku. Nemôžem sa zbaviť pocitu že to tu akosi upadá. Ešte sa pamätám keď sa behával aj

Slovenský rebríček štafiet, teraz máme za rok jedny štafety, a ak sú na jeseň, tak taký dorastenec beží svoju prvú štafetu v sezóne až na MEDe. Čudu-
jeme sa výsledkom, no nemyslím si že naša mládež na to nemá. Mnohí celú zimu trénujú, no akurát nemajú kde nazbierať tie skúsenosti. Pre dobré
výsledky je nevyhnutné odbehať veľa kvalitných pretekov. 

A rozdiely sú aj v stavbe tratí. Keď som stavala trate na východočeský oblasťák, bola som skritizovaná za príliš ľahké trate pre žiacke kategórie.
Stavala som to totiž tak ako sa stavia u nás. Ak teda chceme od našich reprezentantov kvalitné výsledky, musíme im pripraviť aj kvalitné preteky.
Technické krátke trate v detailnom teréne, dlhé klasiky na voľbu postupov, rýchle šprinty a tiež štafety kde sa najlepšie učí taktika a beh v kontakte so
súpermi. Ako sa tak ale pozerám do kalendára, u nás sa behá samá skrátená trať, ktorú si každý môže postaviť ako chce. 

IOF pred časom  upresnila definície jednotlivých tratí v OB, ktoré sa od seba líšia nie len dĺžkou, ale aj tým, čo hrá v nich hlavnú rolu. Zarazilo ma,
keď som v slovenských pravidlách OB čítala definície jednotlivých tratí (článok 9.2.). Podstatne sa líšia od tých z IOF. Ako teda chceme našich reprezen-
tantov pripraviť na významné svetové preteky, keď už v základe je to u nás inak?

Dôležitú úlohu pri výkonnostnom raste mladých pretekárov v domácom prostredí má kvalita pretekov. Na nepresné mapy sme si už snáď pomaly aj
zvykli, sem - tam sa stane nejaká chybička v popisoch. Čo by ale šlo asi najjednoduchšie do budúcna odstrániť, je jeden z nešvárov staviteľov tratí. Tí
všímavejší mohli tohto roku postrehnúť používanie rovnakých kontrol v sobotu aj v nedeľu. Na oblastných pretekoch je to snáď ešte tolerovateľné, ale
celoštátny rebríček nemá takúto degradáciu úrovne za potreby.

V oficiálnom hodnotení sezóny je zmienka o práci hlavných rozhodcov, teda skôr je im vytýkaná ich nie vždy dobre odvedená práca. Ale spomeňme
si, ako sa na Slovensku dá získať licencia hlavného rozhodcu! Len si skúste na stránke SZOŠ vyhľadať, kto každý je vlastníkom niektorej z rozhodcov-
ských licencií.

Zastavila by som sa ešte pri otázke slovných popisov pre kategórie M,W -12. Mala som asi šťastie, keď som začínala s orienťákom u Slámovcov v



Unione. Tam s tým nebol problém že by niekto nevedel po 3-4 pretekoch piktogramy alebo mapové značky. A čím skôr sa to dieťa začne učiť, tým
samozrejmejšie mu to bude pripadať. Okrem toho, väčšina piktogramov sa aj tak podobá na svoju značku na mape. Takže prípravu slovných popisov
vidím ako zbytočnú povinnosť navyše pre organizátorov. Radšej by ten čas mohli venovať kontrole piktogramov, alebo spočítaniu prevýšení.

A ešte posledná poznámka. Pri príprave kalendára by bolo možno vhodné zamýšľať sa aj nad termínmi nie len v rámci Slovenska, ale aj v rámci
susedných štátov, aby tak nekolidovaly dôležité preteky u nás napríklad s Českom (viď tohto roku MSR NOB, klasika vs. MČR šprint, štafety, družstvá).

Medzinárodné majstrovstvá Slovenska v OC 2007 - voľný výber poradia KS (ultradlhá trať) - 6. 10. 2007 - Šachtička, BBB

M -18 10 ks  24,0 km  570 m (6)
1. Richard Chrappa SPE 91,55
2. Adam Beothy HUN 116,32
3. Michal Tomašovic SPE 118,44
4. Martin Majláth EBB 119,29
5. Jakub Kazík CBA 231,53

M 19- 11 ks  32,0 km  830 m (9)
1. Matúš Trnovec VBA 124,10
2. Matej Pilka SPE 124,44
3. Tomáš Flassik RCP 138,09
4. Michal Frano SPE 141,32
5. Laszlo Rosza HUN 144,12
6. Mikuláš Šabo VBA 155,10
7. Jakub Jánoška 195,48
8. Kamil Karlovsky 211,37
9. Ludovít Pažický CBA 253,50

M 40- 10 ks  27,0 km  720 m (6)
1. Juraj Malatin CBA 139,09

2. Peter Mlynárik VBA 141,38
3. Vlastimil Autrata CBA 144,33
4. Roman Šcehovic BBB 155,03
5. Pavol Bednár EBB 159,55
6. Pavol Záhradník TPA 216,35

M 50- 10 ks  15,0 km  480 m (3)
1. Vladimír Grauzel FBA 98,44
2. Peter Frano SPE 124,33
3. Ján Cullý 127,42

MW -14 7 ks  12,6 km  320 m (4)
1. Tomas Jánoška RBA 93,24
2. Patrik Casnocha BBB 98,18
3. Andrej Cullý VBA 102,05
4. Juraj Karlovsky 139,40

OPEN 7 ks  12,6 km  320 m (3)
1. Jozef Jánoška 87,49
2. Roman Kucera 88,31
3. Peter Vajda HUN 100,39

W -18 10 ks  15,0 km  480 m (3)
1. Dáša Mihálová BBB 98,40
2. Hana Jergušová TKE 126,24
3. Jana Janovcová TKE 135,18
4. Dominika Bednárová EBB 137,39
5. Simona Ďurčová TKE 143,12

W 19- 10 ks  24,0 km  570 m (6)
1. Anna Füzy HUN 105,10
2. Zora Kátlovská RBA 124,10
3. Natália Tyszová TKE 128,51
4. Viktória Herdová BBB 158,15
5. Ludmila Grauzelová VBA 168,49
6. Karina Kozari HUN 279,45

W 40- 10 ks  15,0 km  480 m (3)
1. Alena Trnovcová VBA 88,08
2. Eva Králová VBA 167,09
3. Marie Fraňová SPE 168,17

Slovenský pohár v orientačnej cyklistike 2007 (konečné poradie - po 7. kolách)
- súčet 5 najlepších výsledkov 
(priemer je rátaný zo 4 výsledkov, kat. M 19- a W 19- majú započítané priemery 2 a sú rátané z 3 výsledkov)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. CELKOM
juniori M -18

1. Tomašovič Michal  SPE 107.43 100.00  96.34 100.00                91.13   494.90
2. Beothy Ádám      KOS 100.72  90.45  98.86 Disk.   97.07  65.86  93.15   480.25
3. Jankó Daniel    HSE  91.85  74.71 100.00  96.81  92.64  67.56          456.01
4. Chrappa Richard   SPE                             100.00 100.00 115.72   315.72
5. Jerguš Ján       TKE                              56.80  35.77         92.57
6. Majláth Martin    EBB                                            90.44  90.44
7. Brichta Pavol     VBA Disk.   35.57  35.06  17.66*                     88.29
8. Kebis Tobiáš    SPE  38.61                                          38.61
9. Kazík Jakub     CBA 23.98 Disk.                                0.00  23.98

Dikej Jakub     SPE        Disk.                                      0.00
muži M 19-

1. Pilka Matej     SPE 105.53*       105.53* 79.56 112.17 101.10 103.32   527.65
2. Fraňo Michal    SPE  92.66*        92.66* 93.01  80.59  94.67  90.30   463.30
3. Šabo Mikuláš   VBA 97.40  95.37  90.83* 90.83*               79.73   454.16
4. Flassik Tomáš     RCP 74.20  81.61  87.94* 87.94* 80.24  89.28  92.92   439.69
5. Trnovec Matúš     VBA Disk.  101.05 102.65* 103.15               103.76   410.61
6. Opršal Juraj     VBA 75.84  72.70  49.51* 49.51*                       247.56
7. Viskup Peter     VZA 84.63 Disk.   56.34* 84.40                        225.37
8. Paprčka Pavol     BRM                             107.25 104.23         211.48
9. Šurgan Štefan    BBB 101.23 103.58                                      204.81

10. Chrappa Richard   SPE 101.37 Disk.          75.63                        177.00
11. Mláka Michal    BBB  74.20 Disk.   34.75* 30.06                34.75*  173.76
12. Brichta Peter     VBA 61.87  49.05         36.97*                       147.89
13. Linhart Aleš      VIZ                34.61* 103.84                        138.45
14. Magna Ján       BBB                34.31*        57.09  45.83          137.23
15. Haničák Tomáš     ZMT 92.88 Disk.                                      92.88
16. Pavelek Michal    SPE                20.14* 60.43                        80.57
17. Englman Marian    RBA 41.60  16.41         19.34*                       77.35
18. Janota Vladislav FBA Disk.   46.57  15.52*                             62.09
19. Fraňo Peter     SPE  15.41*               46.24                         61.65
20. Pecha  Peter     TPA 60.63 Disk.                                       60.63
21. Tysz   Adam      TKE                             Disk.   59.60         59.60
22. Nágl  Martin    VBA 44.09 Disk.          14.70*                     58.79
23. Zedníček Ján       SPE             13.85* 41.56                        55.41
24. Kundrata Michal    BBB  23.67          7.89*                       7.89*   39.45
25. Furucz Ján       FBA 26.70 Disk.                                   26.70
26. Kundrata Juraj     BBB  15.22          5.07*                       5.07*   25.36
27. Bednárik Martin    SSN                 4.58* 13.75                         18.33
28. Pažický  Ľudovít   CBA 1.09*                       3.26     4.35



veteráni M 40-
1. Jankó Tamás     HSE 103.04  97.42 102.01 107.17 100.00 100.00          512.22
2. Mlynárik Peter     VBA 93.60  96.76 100.67  97.78*              100.10   488.91
3. Kundrata Ivan      BBB                93.68  93.45  90.25  93.17  92.64*  463.19
4. Autrata Vlastimil CBA 89.18 Disk.   97.32  92.40* 85.05  75.70  98.04   461.99
5. Malatin Juraj     CBA 89.39  62.52  79.07  83.21*              101.85   416.04
6. Kazík Marian    CBA 103.36 105.82  83.84  73.26*                       366.28
7. Beleš Milan     SPE  46.05*        84.81  99.38                        230.24
8. Zahradník Pavol     TPA 0.00  22.38  59.08  55.43                87.21   224.10
9. Ščehovič Roman     BBB                                            90.64    90.64

10. Zuzčák Igor      TPA 75.48                       75.48
11. Kebis Pavol     SPE  56.93                                              56.93
12. Ďurčo Boris     TKE                              38.81  12.02           50.83

veteráni M 50-
1. Grauzel Vladimir  FBA 100.00 100.00  89.65 93.20 100.00 100.00 100.00   500.00
2. Fraňo st. Peter     SPE  89.70*       100.00  92.52  76.61  89.67  73.85   448.50
3. Féder Medard    PEZ  89.28  82.66  70.94 100.00  64.10  66.02          408.90

žiaci MW -14
1. Janoška Tomáš     RBA 100.00 100.00               100.00  300.00
2. Kebis  Samuel    SPE 100.00 100.00                                      200.00
2. Masaryk  Martin    TKE                         100.00 100.00          200.00

juniorky W -18
1. Ďurčová Simona    TKE                             100.28 109.93  80.79   291.00
2. Janovcová Jana      TKE                              97.59  88.59  87.36   273.54
3. Jergušová  Hana      TKE                              82.16 95.31  94.77   272.24
4. Mihálová Dáša      BBB               100.00 Disk.                117.86  217.86
5. Ďurčová Ivana     TKE                             102.12  94.76          196.88
6. Cehlárová Michaela  TKE                              90.88  82.15          173.03
7. Bednarova Dominika  EBB                                            85.41    85.41

ženy W 19-
1. Füzy  Anna      OSC  96.53 102.43 109.86* 97.87 108.34 109.33 111.92   541.88
2. Cseh Veronika  MSE  92.92  91.03  95.92* 92.43  95.64  99.21          476.12
3. Ďurčová  Alena     BBB  86.89 86.40  91.45* 63.31  96.02  91.45  91.45*  457.26
4. Bajtošová  Hana      VBA 105.71 106.55 107.32* 109.70                        429.28
5. Trnovcová  Daniela   VBA 97.77  81.51  87.69* 83.79                        350.76
6. Herdová Viktória  BBB  55.34  48.68  57.89* 40.26  44.97  50.88  67.46   280.25
7. Tyszová Natália   TKE                              89.36  84.33  92.08   265.77
8. Grauzelová Ľudmila   VBA 56.26  11.00  47.95* 47.95* 28.97   0.00  58.61   239.74
9. Katlovská Zora      RBA 63.98  76.81  96.00   236.79

10. Fajtová Stanislava VBA Disk.   78.71  53.75* 82.54                        215.00
11. Karagics  Judit     OSC  61.68  44.26                                      105.94
12. Furuczová Zuzana    FBA 4.24 Disk.                                         4.24

veteránky W 40-
1. Trnovcová  Alena     VBA 100.00 100.00 100.00 100.00*              100.00   500.00
2. Králová Eva       VBA 85.82  35.08  73.51  89.83* 100.00 100.00  10.34   449.16
3. Fraňová  Marie     SPE  56.06*        39.89  52.68  60.48  71.20   9.06   280.31
4. Kavecká  Soňa SPE                40.11 100.00                        140.11
5. Pijáková Eva       SPE         25.83                                      25.83

Zápis č. 07/2007
z operatívneho zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 7. 12. 2007 v Kysaku
Prítomní: Juraj Nemec, Ján Mižúr, Milan Kollár, Dušan Formanko - členovia predsedníctva

Marian Kazík - gen. sekretár, Juraj Prékop - predseda revíznej komisie
Milan Petrinec - predseda sekcie OB, Valér Franko - predseda sekcie LOB, 
Martin Bednárik - člen mapovej komisie, Jozef Pollák - tréner reprezentácií SR v OB

Program: 1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o hospodárení SZOŠ + spracovanie projektov MŠ SR na r. 2008
3. Príprava konferencie SZOŠ - návrhy do prac. komisií 
4. Kalendár slovenských súťaží v LOB na r. 2008
5. Záležitosti Mapovej komisie - vyhodnotenie mapovej tvorby za r. 2007
6. Rôzne

a) kandidatúra SR na významné svetové podujatia v najbližších rokoch
1. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí s termínom plnenia k 7. 12. 2007:

- uzn. 3/04/06 Predložiť zápis o prevzatí materiálu reprez. OB - nákup v r. 2005 - v plnení
- uzn. 7/07/06 Zaslať príspevky za tech. zabez. súťaží v OC 2006 (VBA, BBB) - v plnení
- uzn. 9/07/06 Zaslať príspevky za tech. zabez. súťaží v OB 2006 (BBA, SPE) - v plnení
- uzn. 13/07/06 Zaslať príspevky za mapy vydané v r. 2006 (BBA, SPE, CNR, VBA) - v plnení
- uzn. 12/05/07 Zvolať zasadnutie komisie mládeže SZOŠ - splnené 
- uzn. 14/05/07 Zaslať refundácie z JMS v OB 2007 - v plnení
- uzn. 22/05/07 Realizovať tlač metodických materiálov v tlačiarni Cart print Nitra - v plnení
- uzn. 1/06/07 Poslať list ČSOB, aby o cezhr. spolup. bol informovaný SZOŠ - v plnení



- uzn. 2/06/07 Urgovať žiadosť NŠC o spoluprácu na vydaní metod. materiálov        - splnené    
- uzn. 4/06/07 Zverejniť správu z MS v OC 2007 v Infobe - splnené   
- uzn. 5/06/07 Pripísať na kontá reprezentantov OC príspevky za úspešnú 

reprezentáciu SR na MS v OC 2007 - splnené   
- uzn. 6/06/07 Realizovať úhradu refundácií za MS v OC 2007 - splnené    
- uzn. 7/06/07 Zverejniť správu z MS v OB 2007 v Infobe - splnené   
- uzn. 8/06/07 Realizovať úhradu refundácií za MS v OB 2007 - splnené    
- uzn. 9/06/07 Zverejniť plán práce reprezentácií SR v OC na r. 2008 v Infobe - v plnení
- uzn. 10/06/07 Spracovať plán práce reprezentácie SR v LOB na r. 2008 (Nemec) 

a plán činnosti reprezentácie SR v OB na r. 2008 (Pollák)               - splnené 
- uzn. 13/06/07 Zverejniť plán práce dorastu SR v OB na r. 2008 v Infobe - v plnení   
- uzn. 14/06/07 Pripraviť a zabezpečiť Konferenciu SZOŠ spojenú s vyhodnotením 

najúspešnejších športovcov a trénerov SZOŠ za r. 2007, zasadnutie KVŠ 
a Komisie mládeže SZOŠ, vypracovať úlohy na skúšky T3 - splnené    

- uzn. 15/06/07 Vyzvať predsedov Sekcií a komisií SZOŠ, aby predložili správy          - splnené    
- uzn. 16/06/07 Rozposlať materiály týkajúce sa škol. súťaží v OB v šk. r. 2007/2008 - splnené    
- uzn. 17/06/07 Pripraviť konečnú podobu materiálu "Činnosť funkcionárov pri pretekoch 

v orientačných športov" - splnené    
- uzn. 18/06/07 Zverejniť termíny súťaží LOB 2008 v Infobe - splnené    
- uzn. 19/06/07 Zverejniť hodnotenie slovenských súťaží v OB za r. 2007 v Infobe    - splnené 
- uzn. 20/06/07 Zaslať príspevky - tech. zab. OB 2007 (BBA, SPE, TKE, VBA, RBK) - v plnení   
- uzn. 21/06/07 Spracovať a zverejniť termínovník súťaží v OB na r. 2008 - v plnení 
- uzn. 22/06/07 Spracovať a zverejniť termínovník súťaží v OC na r. 2008, 

tiež aj hodnotenie súťaží OC uskutočnených v r. 2007 - v plnení
- uzn. 23/06/07 Vyhotoviť jednoduchý test záverečných skúšok trénerov T3 - splnené
- uzn. 24/06/07 Zaslať príspevky za mapy 2007 (BBA, SPE, TKE, VBA, RBK) - v plnení
- uzn. 25/06/07 Spracovať hodnotenie mapovej tvorby za r. 2007 - v plnení

2. Informáciu o hospodárení SZOŠ a stave podúčtov v jednotlivých oblastiach SZOŠ k 30. 11. 2007 podal M. Kazík. Prehľad zatiaľ písomne spraco-
vaný nebol. Informoval o stave prostriedkov na účte MŠ SR - ešte chýba 100 000 Sk do sumy podľa zmluvy. Projekty na r. 2008 už zverejnené
boli, sú v nich niektoré obmedzenia, ktoré sa týkajú aj našej organizácie.
SZOŠ dostal od NŠC príspevok na tlač metodických materiálov vo výške 15 000 Sk a od Bratislavského samosprávneho kraja na projekt súťaže
škôl spojený s tvorbou máp 25 000 Sk.
Hospodár SZOŠ J. Mižúr predloží konferencii krátku informáciu o hospodárení SZOŠ k 30. 11. 2007.
Uznesenie 1/07/07: P SZOŠ berie informáciu o hospodárení zväzu k 30. 11. 2007 na vedomie. 

3. Príprava konferencie SZOŠ - návrhy do prac. komisií. Členovia P SZOŠ sa zaoberali programom konferencie, správou predsedu o činnosti zväzu
v r. 2007, návrhom hlavných úloh SZOŠ na r. 2008. Vedením konferencie bol poverený D. Formanko. Ďalej pripravili návrhy na členov pracovných
komisií konferencie.
Uznesenie 2/07/07: P SZOŠ schvaľuje návrh hlavných úloh SZOŠ na r. 2008.

4. Kalendár slovenských súťaží v OB na r. 2008 - predseda sekcie OB M. Petrinec bude o žalostnom stave s podobou kalendára súťaží OB na r.
2008 informovať na konferencii. Taká istá sitácia je aj s pretekmi v OC na r. 2008.

5. Záležitosti Mapovej komisie - vyhodnotenie mapovej tvorby za r. 2007. Mapová komisia predložila návrh na rozdelenie príspevkov na školské mapy
vyhotovené v r. 2007 a návrh materiálu “Zásady podpory usporiadania pretekov v OB v zaujímavých terénoch”, o ktorom majú byť informovaní aj
delegáti konferencie SZOŠ. O zámeroch projektu viac informácií podal M. Bednárik.
Uznesenie 3/07/07: P SZOŠ schvaľuje návrh rozdelenia príspevkov za tvorbu školských máp v r. 2007 takto:

MZV ZŠ Trojka 1 250 Sk
CNR Medzi riekou 1 250 Sk
EBB Laskomer II., Kačica 2 2 250 Sk
KYS Malostranská 1 250 Sk
SSN Borovička 07 2 500 Sk

P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zaslať príspevky na jednotlivé kluby ako dotácie s podmienkou predloženia kópií dokla-
dov súvisiacich s nákladmi pri tvorbe podporovaných máp.

T: 31. 12. 2008 zodp.: Kazík
Uznesenie 4/07/07: Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje materiál “Zásady podpory usporiadania pretekov v OB v zaujímavých terénoch”.

P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zverejniť kompletný návrh s vysvetlením map. komisie v Infobe.
T: 31. 1. 2008 zodp.: Jonáš, Kazík

6. A) J. Pollák informoval o zámeroch Klubu OB Akademik TU Košice o usporiadaní svetových podujatí a žiadal o podporu kandidatúr. S kandi-
datúrou na JMS v OB 2010 Slovensko neuspelo. Zúčastnení zvážili žiadosti ATU Košice, ktorý má záujem o usporiadanie ME dorastu v OB 
2010, MS juniorov v OB 2012 a výhľadovo MS veteránov v OB 2014.

Uznesenie 5/07/07: P SZOŠ schvaľuje kandidatúru ATU Košice ako usporiadateľa ME dorastu v OB 2010, MS juniorov v OB 2012 a výhľa-
dovo MS veteránov v OB 2014 a odoslanie prihlasovacích formulárov na IOF a Európsku federáciu orientačných športov.

T: 26. 1. 2008 zodp.: Kazík

Uznesenie 6/07/07: P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi, odoslať na MŠ SR list s informáciou o neúspešnej kandidatúre na JMS v OB 2010 
spolu so žiadosťou o podporu pri technickom zabezpečení MED v OB 2010.

T: 31. 12. 2007 zodp.: Kazík

Najbližšie zasadnutie P SZOŠ  bude v januári 2008 v Bratislave. Zapísal: Marian Kazík



Správa o činnosti SZOŠ za rok 2007
Práca SZOŠ a jeho predsedníctva v roku 2007 vychádzala z výsledkov volebnej konferencie, ktorá zvolila nasledovné vedenie zväzu:
Predseda: Juraj Nemec
Podpredseda: Ján Mižúr
Členovia: Dušan Formanko, Milan Kollár
Generálny sekretár zväzu: Marián Kazík
Revízna komisia: Juraj Prékop (predseda), Igor Roháč, Eva Králová
Z pohľadu vnútorných štruktúr zväzu sa nič nezmenilo, riadením jednotlivých odvetví orientačného behu boli poverené odvetvové sekcie - OB ve-

dená Milanom Petrincom, OC vedená Michalom Kundratom a LOB vedená Valérom Frankom, okrem nich fungovala ešte mapová komisia vedená Radom
Jonášom. Ďalšie významné prierezové úseky ostávajú naďalej personálne neobsadené. Predsedníctvo sa pri svojom fungovaní riadilo hlavnými úloha-
mi na rok 2007,  plánom práce a zasadnutí predsedníctva SZOŠ, ktorý bol aktualizovaný pre každé zasadnutie podľa konkrétnej situácie. Zasadnutia
predsedníctva boli pravidelné a konali sa na rôznych miestach Slovenska, dominantne v Bratislave. V práci predsedníctva sa nevyskytli žiadne podstatné
problémy, prijaté uznesenia boli sledované a plnené v súlade s plánovanými termínmi.

Z pohľadu plnenia hlavných úloh bola situácia nasledovná:
1. Zabezpečiť účasť reprezentačných výberov na vrcholných svetových podujatiach (MS, ME), podľa finančných a materiálových možností zväzu:

všetky vrcholové súťaže v OB, OC a LOB boli obsadené, pričom sa podarilo dosiahnuť viaceré mimoriadne cenné výsledky. Model financovania sa ne-
mení, okrem najúspešnejších musia všetci ostatní zložiť zálohy na krytie nákladov. Viacej v ďalšom texte.

2. Systémová propagácia SZOŠ a orientačných športov voči verejnosti, ako vo vzťahu k vrcholovému, tak i masovému športu: v tomto smere sa re-
latívne darilo, zabezpečili sme tlačové konferencie, masové akcie, systém súťaží po linke SAŠŠ, kde sa podarilo zorganizovať aj súťaže v netradičných
regiónoch.

3. Podpora práce a športovej činnosti s deťmi a mládežou, podpora talentovaných jednotlivcov v CTM: hlavnými aktérmi bola komisia mládeže, ktorú
viedol Ján Mižúr v spolupráci s ďalšími dobrovoľníkmi a kvalitné fungovanie troch CTM, spolufinacovaných zo štátnych prostriedkov.

4. Spolupráca s významnými športovými a spoločenskými subjektami, ako SAŠŠ, SAUŠ, NŠC a pod.: aj tu sa darilo, nadštandardne nám pomáha-
lo NŠC, ktoré zabezpečuje významný podiel prípravy našich najlepších, akademické MS a MS žiakov mali ročnú pauzu, ale príprava na rok 2008 úspešne
fungovala.

5. Špecifická podpora rozvoja regionálnych súťaží a aktivít: oblastné súťaže fungujú vo všetkých troch regiónoch, v tomto roku ich zatiaľ PSZOŠ fi-
nančne nepodporilo, vzhľadom k nejasnostiam ohľadom rozpočtu/štátnej dotácie na rok 2008.

6. Špecifická podpora mapovej tvorby: mapová komisia naďalej zásadným spôsobom podporuje mapovú tvorbu, metodiky aj finančne - viacej v
ďalšom texte. 

7. Postupná adaptácia na nový systém vzdelávania v športe: hlavným úspechom je fakt, že sa podarilo uskutočniť školenie trénerov, ktoré sa
úspešne zavŕšilo práve tu v Kysaku, ako predpoklad ďalšieho skvalitnenia tréningového procesu.

8. Zastavenie poklesu členskej základne SZOŠ: problémy v tejto oblasti pretrvávajú a nepodarilo sa nájsť účinnejšie nástroje na zlepšenie doterajších
trendov. 

Kľúčovým problémom, ktorý sa začína vypuklo prejavovať, je pokles záujmu štátnych orgánov, najmä na centrálnej úrovni, podporovať menšie, ho-
ci úspešní športy. Ak sa pozrieme na vývoj dotácie, ktorú zväz dostáva v rámci tzv. programového financovania, vidíme, že ani úspešní sezóny neme-
nia trend postupného znižovania reálneho objemu disponibilných zdrojov, čím sa približuje riziko finančnej krízy, ktorej súčasné vedenie zväzu nevie e-
fektívne predísť. Fixné náklady sú predstavované nákladmi sekretariátu a príspevkom IOF, riziko, že ich nebudeme postupne vedieť kryť, existuje. 

Nakoniec niečo pozitívne - vďaka Hanke Bajtošovej bola sezóna 2007 najúspešnejšou v celej histórii fungovania zväzu - gratulujeme a ďakujeme!

Sekcia orientačného behu 
Činnosť sekcie OB sa riadi plánom práce vypracovaným pre obdobie rokov 2007 a 2008 za predpokladu úzkej spolupráce s realizačným tímom

reprezentačného výberu SR v OB a s predsedníctvom SZOŠ.
Vzhľadom na fakt, že komisia pracuje už tretie volebné obdobie v rovnakom zložení, je vzájomná spolupráca v sekcii, aj vo vzťahu k predsedníctvu

zväzu kontinuálna a bezproblémová.  V legislatívnej oblasti, ktorá bola zásadne ukončená a prepracovaná v predchádzajúcom období, prišlo iba k drob-
ným úpravám vykonávacích pokynoch k súťažiam pre rok 2007. Na základe poznatkov z diskusií v rámci školení rozhodcov a praxe z organizácie niek-
torých pretekov, sekcia OB v období po decembrovej konferencii SZOŠ dopracuje tieto predpisy o nové poznatky.

V športovo-technickej oblasti sekcia OB riadila chod rebríčkových súťaži. Oproti minulým rokov sa v mesačných periódach zverejňovalo
priebežné poradie súťaže jednotlivcov, počas hlavného pretekárskeho obdobia, čo oceňovala celá športová obec v OB. Konečné hodnotenie re-
bríčkových súťaží jednotlivcov a družstiev sa zverejnilo koncom novembra 2007. Úroveň organizácie celoslovenských a majstrovských pretekov sa
priebežne sledovala a bola zverejnená hodnotiaca správa v novembrovom čísle Infobu. Stále sa opakujú problémy s praktickým plnením povinností
funkcionárov, a preto aj z iniciatívy predsedníctva SZOŠ sekcia OB dopracovala tento materiál s povinnosťami jednotlivých funkcionárov a predkladá ho
na schválenie na konferencii SZOŠ.

Zhodnotenie pretekov
Podarilo sa obsadiť nám všetky majstrovské a medzinárodné súťaže. GPS bola netradične začiatkom jari v Žiline a bolo to skôr východisko z núdze,

aby sme nestratili možnosť dotácie z účelových prostriedkov pre ďalšie roky. Aj keď sa situácia s hľadaním organizátorov vyvíjala tradične veľmi ťažko,
nakoniec sa podarilo realizovať celoslovenské preteky v plánovanom rozsahu a s vyváženým kalendárom súťaží.   Podarilo sa však dosiahnuť striedanie
lokalít z hľadiska cestovania a možno povedať, že sú celoslovensky vyvážené z hľadiska dopravných nákladov pre oddiely. Pozitívom bolo opätovné us-
poriadanie majstrovstiev SR v nočnom OB. Aj keď tradičným organizátorom z Banskej Bystrice.

Realizovala sa snaha o tradičné zaradenie zahraničných pretekov do slovenského kalendára súťaží, a to v Maďarsku, čo je určite na prospech
samotným výkonnostným a vrcholovým športovcom a má aj svoj spoločenský rámec. Trend zaraďovania súťaží v zahraničí do slovenského rebríčka pa-
trí aj naďalej medzi snahy sekcie OB o spestrenie súťažného kalendára. 

Tento rok sa na Slovensku nekonali žiadne významné európske a svetové podujatia - preteky z najvyššou zahraničnou účasťou boli 4-etapový Karst
Cup na Plešiveckej planine s účasťou okolo 800 pretekárov. Priemerne sa rankingových a majstrovských súťažiach zúčastňovalo do 250 pretekárov, čo
je na slovenské podmienky na hranici reálnej možnosti, pokiaľ tam neštartujú aj ďalší zo zahraničia.

Tento rok problém tlače máp pomocou laserových farebných tlačiarní sa zdá už riešil k lepšej spokojnosti pretekárov. Používali sa kvalitnejšie t-
lačiarne a vhodnejšie papiere. Ďalšie zlepšovanie je však aj späté so samotným technologickým vývojom na IP trhu.  

Členská základňa je stabilizovaná. Kvalita organizácie je už samozrejmosťou a v tomto je už na Slovensku nasadený slušný medzinárodný štan-
dard. Tento rok sa oprášil atraktívny terén Malino Brdo nad Ružomberkom, kde sa už nebehalo vyše 25 rokov a pribudol nový terén v Herľanoch za
Košicami. Organizácia pretekov pre rok 2008 je ku dnešnému dňu veľmi zlá, priam kritická. Kluby sa rozhodujú poriadať preteky na poslednú chvíľu a
potom tvorba dobre postaveného kalendára nie je možná.

Výsledky reprezentácie
Napriek obrovskému deficitu finančných prostriedkov na chod reprezentácie seniorov, juniorov a dorastu naši niektorí pretekári dosahovali dobré

výsledky, s výnimkou dorastu, ktorý po výmene generácie zaznamenal značný výkonnostný prepad. Veľmi solídne výsledky dosiahla naša reprezentá-
cia na MS na Ukrajine, či juniori na svojich majstrovstvách v Austrálii, kde sa im však nevydarili preteky štafiet. 



Sekcia orientačnej cyklistiky 
Sekcia OC fungovala bez zásadnejších zmien a jej hlavnou úlohou bolo nadviazať na pozitívne trendy minulých rokov. Hlavným problémom, ktorý

negatívne ovplyvnil jej fungovanie, bola novela novela lesného zákona, ktorá ovplyvnila priebeh domácich súťaží a ohrozuje plánované organizovanie
SP v roku 2008 na území SR, keďže stále nie je jasné, ako sa prejaví v praxi, ako aj kalendár pretekov na rok 2008, ktorá stále je len v hrubých črtách.
Opäť je však isté že budeme musieť využiť súťaže aj v susedných krajinách. 4 až 6 klubov, ktoré sú ochotné a schopné organizovať preteky v SR, a aj
to nie každý rok po sebe, je veľmi málo.

Prácu s mládežou a novými nádejami je vidieť čiastočne v Bratislave zásluhou Evy Královej. Potešiteľný je však prebúdzajúci sa záujem o
pretekársku činnosť u mládeže z východu Slovenska.

Zhodnotenie pretekov
Z pôvodne plánovaných 10 súťaží (z toho 9. kôl SP jednotlivcov) sa nakoniec uskutočnilo len 7. Dôvod - NOVELA LESNÉHO ZÁKONA. Organizátori

z Martina boli z dôvodu nejasnosti výkladu novely lesného zákona a tiež nevhodnosti termínu - tesne po začatí platnosti tejto novely, nútení  plánované
trojpodujatie zrušiť.

Sezóna začala ešte koncom apríla v Pezinku a okolí, kde domáci zorganizovali preteky súčasne s dvomi kolami Českého pohára. Blízkosť lokality
k ČR prilákala do Pezinku veľmi slušnú, ba na naše pomery až závideniahodnú pretekársku účasť. Za takýchto podmienok organizácia podujatia môže
byť aj zisková. Ak k tomu pripočítame skúsený organizačný tím, pekné počasie, pomerne kvalitnú mapu, máme preteky na ktoré sa oplatí prísť.

Ďalšie dvojkolo sa uskutočnilo v spolupráci dvoch klubov z dvoch štátov. Negatívom bolo anulovanie hlavných kategórií v prvých pretekoch v
rakúskom Hainburgu.

Na termín 8.- 9.september bolo plánované už spomínané trojpodujatie v Martine. Jeho zrušenie mrzí aj preto, že sa mala uskutočniť na pomerne k-
valitnej mape (z WRE 2005), ale hlavne preto, že po dvoch  rokoch sa našiel organizátor pretekov štafiet, ktoré sa teda už po tretí krát v rade neusku-
točnili.

Koncom septembra sme mali za sebou len tri preteky jednotlivcov zaradených do SP. Tento počet sa podarilo zvýšiť dvojnásobne vďaka pretekom
v maďarskom Miškovci a poslednými kolom SP na Šachtičke neďaleko B. Bystrice, ktoré však boli príslušnými orgánmi povolené len po lesných cestách
a vyznačených trasách. Priestor týchto pretekov to však umožnil. Po posledných pretekoch sa uskutočnilo dôstojné vyhlásenie výsledkov Slov. pohára,
ako aj oslava úspechov našej reprezentácie.

Všetky podujatia boli na mapách pre OC. Potešiteľný je nárast počtu mládežníkov na niektorých pretekoch (Bratislava, B. Bystrica). Chceme veriť,
že nešlo len o lokálny jav, pretože veteránov je tradične dosť, no budúcnosť aj tohto druhu športovej orientácie je v mládeži a nie vo "vyslúžilých" ori-
entačných bežcoch.

Okrem týchto podujatí je treba spomenúť aj tradičné MAKADO, ktoré je organizované ŠK VAZKA Bratislava. Tento typ súťaže k tomutu športu
láka celkom slušnú účasť neregistrovaných pretekárov a rekreačných cyklistov.

Technické a sociálne zabezpečenie pretekov v OC je trochu odlišné ako pre preteky v OB. Organizátori si však už dávajú záležať aj na tomto a-
tribúte a hľadajú vhodné miesta zhromaždísk, ktoré by spĺňali všetky požiadavky pretekárov. V tomto roku boli zázemia na veľmi slušnej úrovni, až na
problémy zo soc. zabezpečením v Pezinku.

Ako aj v iných O športoch (a všeobecne v športoch na Slovensku), nás najviac trápi členská základňa, finančné zabezpečenie a najnovšie aj leg-
islatíva.

Výsledky reprezentácie
Výsledky boli mimoriadne, ešte lepšie ako v roku minulom. Je to zásluhou najmä troch veľmi silných individuálnych pretekárov, ktorým patrí uznanie.

Konkurencia sa každým rokom zvyšuje, na dôvažok v budúcom roku pribudne aj svetový šampionát juniorov. To je pozitívne, najmä preto, že mladí
pretekári budú môcť súťažiť v príslušnej vekovej kategórii a postupný prechod do kategórií dospelých nebude takým bolestivým krokom ako doteraz.
Najmä lepšie výsledky budú motiváciou pokračovať v tvrdej systematickej pravidelnej príprave.

MS v OC 2007 v Novom Měste na Moravě neposkytli pravý obraz o úrovni našich orientačných cyklistov. Naznačili však to, kde sa pohybujú špor-
tovci so špeciálne zameranou prípravou a kde tí ostatní... Aj keď terény v ČR boli pre nás výhodou na nezaplatenie, mnohým pretekárom sa na výsled-
koch táto výhoda neprejavila.

V najbližších rokoch nastanú v reprezentácii zmeny - najmä čo sa týka vekového prebudovania tímu. Starší pretekári majú problém s tréningovou
motiváciou, ťažko je však odhodnúť, aké veľké komplikácie v kat. dospelých v budúcom roku nenastanú. 

O to pozitívnejšie je to medzi juniormi a juniorkami. Potrebné je však selektovať tréningové zrazy, zvlášť pre juniorov a zvlášť pre dospelých. Nie
všetko, čo je dobré pre mladých, je vhodné aj pre skúsených a opačne, niektoré "neduhy" sú zlým motívom pre nasledujúcu generáciu. Skúsení juniori
ako Trnovec, Trnovcová, Chrappa, Tyszová by tvoriť jadro juniorského kolektívu. Kto sa k nim pridá, to ukáže až pretekárska sezóna.

MS a JMS v OC 2008 koncom augusta v Poľsku budú nosnou akciou pre oba tímy. Posledným významným podujatím budú ME v OC 2008 koncom
septembra v Litve.

Cenné sú aj výsledky, ktoré pretekári dosahujú v Českom pohári v kat. mužskej a ženskej elity. Všetci sa v elite udržali aj pre budúcu sezónu,
Bajtošová dokonca v celkovom hodnotení zvíťazila.

Medaily Hany Bajtošovej sú úspechom, ktorý v našich podmienkach nevieme spravodlivo doceniť, a nevieme jej úspech premeniť do lepších pod-
mienok pre tento šport. Minimálne sa však môžeme tešiť z faktu, že máme pretekárku, ktorá v úzkej svetovej špičke má zvučné meno.

Je príkladom pre ostatných, že potreba celoročnej prípravy s kombináciou ostatných orientačných športov je nevyhnutná. Fyzická, no najmä cykli-
stická príprava je rozhodujúcim prvkom v tréningu. U mladších pretekárov je rozhodujúce okrem pravidelnej systematickej športovej prípravy, zaradiť do
tréningového programu čo najväčšie množstvo špeciálnych mapových tréningov v sedle bicykla a čo najviac pretekov v neznámych terénoch. 

Sekcia lyžiarskeho orientačného behu
Sekcia LOB pracovala v roku 2007 v zložení Valér Franko, Juraj Nemec a Radovan Marton - člen. Práca sekcie vychádzala z vytýčených hlavných

úloh a plánu práce na roky 2006/2007. V legislatívnej oblasti boli vypracované vykonávacie pokyny na sezónu 2007. Rebríčkové a majstrovské súťaže
boli aj napriek krajnej nepriazni počasia uskutočnené v plnom rozsahu. 

Zhodnotenie pretekov
V sezóne 2007 sa uskutočnilo 5 pretekov jednotlivcov a tradične 1 preteky štafiet v rámci M SR. Ako sme si už v posledných rokoch zvykli, kalendár

pretekov naplánovaný a pripravený pred zimou musel byť prispôsobený podmienkam zimy... 
K pretekom vo Vrbne a na Králikoch, ktoré sa podarilo usporiadať v plánovaných termínoch boli operatívne zaradené preteky M SR jednotlivcov a

štafiet na Šachtičkách ako náhrada za zrušené preteky v Maďarsku a v Košiciach. Šachtičky patria v posledných rokoch ku stabilnej a istej lokalite ktorá
zachraňuje diery v kalendári po zrušených pretekoch. 

Po dlhej neistote sa nakoniec podarilo organizátorom vo Vrbne pripraviť preteky českého a slovenského rebríčka a zároveň pre slovenských
pretekárov M SR v šprinte. Kvalita pretekov bola ovplyvnená počasím. Šprint sa jazdil v podstate na tráve, čo ale usporiadatelia dopredu avizovali, takže
staré lyže boli vhodným riešením. Krátka a štafety boli vo vyššie položenej časti terénu, kde ale tiež miestami chýbal sneh, pred čím už varovanie chýba-
lo (napr. posypaná cesta skoro bez snehu bola označená ako zjazdná). Trate boli vzhľadom k možnostiam vhodne postavené, zhromaždiská však nevy-
hovujúce (ináč to ale nešlo, boli na náhradnom mieste). Na týchto pretekoch sa zúčastnili len pretekári EBB a MZV preto ako M SR v šprinte LOB moh-
lo byť vyhlásených len niekoľko kategórií. Vyhlásenie výsledkov bolo počas M SR na Šachtičkách . 

V známom priestore Šachtičiek sa organizátorom podarilo vhodnou stavbou tratí pripraviť kvalitné preteky za dobrých snehových podmienok. Škoda
slabšej účasti slovenských pretekárov, ktorú doplnilo niekoľko jednotlivcov z Maďarska a Rumunska. Použitá bola mapa Šachtička II. aktualizovaná v r.



2007, tlačená laserovou tlačiarňou.  Maďarská federácia OB poskytla skúter na úpravu tratí a SI raziaci systém za čo im patrí poďakovanie.  
Posledné preteky sa uskutočnili v lyžiarskom areáli na Králikoch, zároveň ako český rebríček, čo prispelo k slušnej účasti pretekárov  zo Slovenska,

Česka a Maďarska. Použitá bola aktualizovaná mapa pre LOB, tlačená laserovou tlačiarňou. Krátka trať bola svojimi parametrami v podstate skrátenou
traťou, keďže usporiadateľ vyhovel požiadavke ČR, odkiaľ prišlo najviac účastníkov.

V sobotu sa bežala krátka trať ako Medzinárodné majstrovstvá SR na krátkej trati. Trate boli situované väčšinou na dobre pripravených štandard-
ných bežeckých tratiach ktoré boli upravené ratrakom. Snehu nebolo na lúkach mnoho, ale v čase konania pretekov bol zmrznutý a otvorený charakter
terénu dovoľoval pohyb medzi kontrolami azimutovým spôsobom, čo pretekári v prevažnej miere aj využívali. Pre pretekárov boli pripravené šatne a
priestor na prípravu lyží v lyžiarskom štadióne. Ako raziace zariadenie bol použitý systém SI , ktorý dovolil staviteľom využiť plnohodnotne celý priestor
mapy. Zahraniční účastníci preteky mimoriadne vysoko ocenili. 

Tohtoročná krajne nepriaznivá zima narobila problémy usporiadateľom v celej Európe. Z pretekov pôvodne zaradených do slovenského rebríčka
museli byť zrušené pre nedostatok snehu preteky v Maďarsku a Košiciach. Organizátori pretekov Košická 40 pôvodne zaradených do hodnotenia SRJ
tieto usporiadali v náhradnom priestore na Kojšovskej holi ale v termíne pretekov na Králikoch. Po zmapovaní je priestor na Kojšovskej holi vo výške
1200 m.n.m. perspektívny aj na zorganizovanie pretekov v LOB. Táto výšková hranica je v posledných rokoch zárukou aspoň čiastočne uspokojivých s-
nehových podmienok. 

Teplé zimy v posledných rokoch vo veľkej miere zredukovali členskú základňu pretekárov zúčastňujúcich sa pretekov v LOB. Pripraviť a následne
zorganizovať preteky v LOB (ak je niekde práve dostatok snehu) pre pár desiatok pretekárov nie je pre organizátorov zaujímavé, preto okrem už
tradičných klubov EBB, KYS a SPE nepribudol v posledných rokoch nijaký nový klub, ktorý by zorganizoval preteky v LOB. Žiadosť o príspevok na nákup
snežného skútra nebola akceptovaná, preto aj naďalej pretrváva nedostatok mechanizmov na úpravu tratí pre LOB. Touto problematikou sa sekcia LOB
momentálne zaoberá a hľadá vhodné riešenie. Na kvalitnú prípravu je potrebné cestovať do zahraničia, čo je pomerne finančne náročné, preto prípra-
va reprezentantov prebieha v domácich podmienkach.  

Situácia z hľadiska ďalšieho rozvoja LOB- u na Slovensku nie je priaznivá preto to nevyzerá veľmi dobre a v pláne na sezónu 2008 došlo k redukcii
počtu majstrovských súťaží v LOB aby sa zachovala ich hodnota a kvalita.  Preteky zaradené do hodnotenia SRJ budú už tradične aj v okolitých kra-
jinách HUN, CZE a prvýkrát v sezóne 2008 aj na Ukrajine.  Z dlhodobého hľadiska bude cestou pre zachovanie kvality súťaží ich kombinovanie s hlad-
kými pretekmi v behu na lyžiach a vytváranie dvojbojov. Touto cestou sa vydali organizátori v Pezinku a Košiciach a bolo to prijaté vcelku pozitívne.       

Výsledky reprezentácie
Vzhľadom k vývoju sezóny a kvalite základne boli obsadené minimálnym počtom pretekárov dve kľúčové súťaže - MSJ v Rakúsku (len jedny preteky

jednotlivcov a štafeta) a MS v Moskve. Kým výsledky na MSJ neboli veľmi povzbudivé, výsledky na MS do určitej miery pozitívne prekvapili - Štefan Šur-
gan a vlastne aj Erika Hlaváčiková sa zaradili do širšej špičky. Žiaľ hlavnú úlohu - dobré umiestnenie v štafete sme "vďaka" skratu Dáše Mihálovej ne-
splnili. Výhľady do budúcnosti z pohľadu reprezentácie sú veľmi otvorené - počet kvalitných a perspektívnych pretekárov je menší ako minimálny. 

Mapová komisia
MK SZOŠ pracovala v roku 2007 v zložení Rado Jonáš, Martin Bednárik a Zuzana Janotová, plus spolupracujúci členovia z hnutia: Ján Furucz,

Jozef Wallner, Dušan Furucz, Milan Beleš.
Hlavné oblasti činnosti MK SZOŠ v roku 2007 boli:
1. organizácia školení v oblasti tvorby máp pre OŠ
2. zabezpečenie a požičiavanie elektronických a iných pomôcok pre tvorbu máp pre OŠ
3. tvorba mapového zborníka
4. vedenie archívu máp pre OŠ
5. zabezpečenie hodnotenia rankingových a školských máp a návrh na rozdelenie dotácií pre jednotlivé kluby
6. zabezpečenie aktualizácie DVD Mapy pre OŠ a jeho predaj záujemcom
7. preklad noriem a predpisov
Ich plnenie môžeme vyhodnotiť nasledovne:
1. MK SZOŠ zabezpečila v r. 2007 hlavne zásluhou Z. Janotovej a pomoci KOB Kysak školenie kartografov v Kysaku 8. 6. - 10. 6. 2007. Školenia

sa zúčastnilo 17 mladých mapárov, ktorí dostali výcvik v oblasti tvorby máp v teréne ako i kresliacich prác v Ocade. Chutný guláš chutil všetkým zúčast-
neným. 

2. V roku 2007 si kluby (VZA, RZK, VBA, FBA) prostredníctvom MK SZOŠ požičali softvér OCAD 9 na zabezpečenie tvorby máp, rovnako aj
výškomer a diaľkomer (RZK). Niekoľko klubov prejavilo aj záujem o vybrané ortofotosnímky SR, ktoré boli podkladom pre tvorbu máp.

3. MK SZOŠ tradične zabezpečuje tvorbu mapového zborníka. Ďakujeme všetkým klubom, ktoré mapy poskytli. Predpokladáme, že v roku 2007
bude vydaných do 26 máp. Mapový zborník bude distribuovaný po skompletizovaní začiatkom roku 2008.

4. 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 2007 v tejto činnosti.

5. MK SZOŠ zabezpečila vykonanie ankety medzi pretekármi na vybraných rankingových a majstrovských pretekoch (TKE, BBA, VZA, SPE, VBA).
Na jej základe schválilo predsedníctvo SZOŠ rozdelenie prípsevku jednotlivým klubom. Rovnaký postup bude vykonaný aj v prípade školských máp. 

6. MK SZOŠ v spolupráci s J. Furuczom zoskenovali všetky vydané mapy ako podklad pre aktualizáciu CD Mapy pre OŠ. Z dôvodu veľkosti
uložených dát sme prešli z formátu CD na formát DVD. Zároveň MK SZOŠ vytvorila obrysy všetkým máp, ktoré budú slúžiť ako podklad pre CD, prí-
padne DVD novej generácie, ktoré bude obsahovať nielen polohu máp, ale aj ich tvar a pokryvnú plochu. V priebehu roka bolo predaných a darovaných
cca 11 DVD do 2 štátov (Slovensko a Rakúsko). 

7. MK SZOŠ v spolupráci s Dušanom Furuczom a Milanom Belešom zabezpečila preklad ISSOM 2007 do slovenského jazyka. Dokument je pri-
pavený vďaka grafickej úprave Jozefom Wallnerom na tlač.

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 1 580 000



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 1 990 000

2007
Počet oddielov 24
Počet členov 650
Medaily MS 2
Medaily MED 0
Umiestnenia MS 2,3,8,10,10,11,13,14/7,13 - OC

13,16,21,26,31,33,34,37,41/15 - OB
25,25,25,26,27,28,36/- - LOB

Umiestnenia ME 6,8,11,20,22,34,37/6,13 - OC
Umiestnenia MSJ 6,14,24,36,47,55,89/21 - OB

30,42,45/8 - LOB
Dotácia zo ŠR 1 908 000

Juraj Nemec, predseda SZOŠ

Zápisnica z Konferencie SZOŠ, konanej 8. 12. 2007 v Kysaku.
1. Konferenciu otvoril D. Formanko.

2. Bolo navrhnuté a zvolené jednomyseľne 13 hlasmi
- pracovné predsedníctvo: D. Formano, J. Nemec
- návrhová komisia: J. Ďurín, J. Pollák
- mandátová komisia: M. Kazík
- zapisovateľ: D. Richter
- overovateľ zápisnice: P. Poláček ml.

Bola podaná správa mandátovej komisie: 
Z 24 pozvaných delegátov bolo prítomných 13, čím bola Konferencia uznášaniaschopná.

3. Prijatie nových členov: Jednomyseľne bol za riadneho člena SZOŠ prijatý Klub orientačných športov Ružomberok (RBK). 
Po prijatí člena bola podaná nová správa mandátovej komisie:
Na konferencii bolo z 25 pozvaných zástupcov klubov prítomných 14 delegátov + 4 delegáti z predsedníctva a komisií. Spolu 18 hlasujúcich. Na pri-

jatie rozhodnutí bolo potrebných 10 hlasov.

4. Správu o činnosti SZOŠ za r. 2007 predniesol predseda zväzu J. Nemec. Správa nebola delegátom poskytnutá písomne pred konferenciou, bude
zverejnená na webových stránkach zväzu.

5. Pokračovali správy predsedov komisií:
- M. Petrinec - sekcia orientačného behu. Dodá v písomnej podobe. Upozornil na vydanie materiálu "Činnosť funkcionárov pri pretekoch v orien-

tačných športov". Upozornil na kritický stav s budúcoročným kalendárom;
- V. Franko - sekcia LOB. Doplnil správu predsedu zväzu. Ocenil výsledky Š. Šurgana a E. Hlaváčikovej, upozornil na nedostatok strojov na úpravu

tratí;
- M. Bednárik - mapová komisia. Zhodnotil končiaci rok a vysoko ocenil mapové školenie konané v Kysaku;
- J. Mižúr - vyjadril sa k správe o činnosti SZOŠ. Je vysoká podpora zo strany SAUŠ, je to len vďaka dobrým výsledkom. NŠC - jej hlavnou úlohou

je starostlivosť o štátnu reprezentáciu, hlavne v olympijských športoch, čiastočne aj o neolympijských športovcov, ktorí na svetových podujatiach dosahu-
jú vynikajúce výsledky. Len vďaka výsledkom sú tu zaradení aj orientační športovci. Ďalej hovoril o zákone o športe. Upozornil, že v návrhu zákona os-
tala pasáž o tom, že podporu štátu získajú tie športové zväzy, ktoré sú začlenené v medzinárodných športových federáciách.

Následne prebehlo vyhlásenie najúspešnejších športovcov a trénerov SZOŠ za r. 2007:

OB: Michal Krajčík, OC: Hana Bajtošová, LOB: Štefan Šurgan 
Talent roka: Martin Mazúr, Tréner roka: Marian Kazík

Pohár predsedu SZOŠ 2007: 1. KOB Sokol Kysak, 2. ATU Košice, 3. Rapid Bratislava
Slov. rebríček družstiev v OB 2007: 1. ATU Košice, 2. KOB Sokol Kysak, 3. Rapid Bratislava
Slov. liga družstiev v LOB 2007: 1. KOB Sokol Kysak, 2. ATU Košice, 3. ŽU Žilina

Bolo udelené poďakovanie Davidovi Alešovi
Bol udelený titul Čestný člen SZOŠ: Eve Královej, Petrovi Fraňovi st. a Jurajovi Prékopovi, tomu zároveň aj poďakovanie za dlhoročnú prácu pre

rozvoj orientačných športov na Slovensku.

6. Správu o hospodárení zväzu predniesol J. Mižúr. Odovzdal ju delegátom písomne.

7. Správu revíznej komisie predniesol J. Prékop. Konštatoval, že činnosť zväzu je v súlade so stanovami a stanovenými úlohami.



8. Diskusia I.
- D. Formanko: Na úvod diskusie si delegáti uctili dlhoročných členov hnutia, ktorí nás navždy opustili: P. Sláma st., M. Novota st.;
- J. Nemec: upozornil na materiál "Činnosť funkcionárov pri pretekoch v orientačných športov" a z neho plynúce závery;
- A. Kniebügl: Položil otázku, ako predchádzať problémom s pravidlami;
- M. Kazík: hovoril o chybách, ktoré sa vyskytujú na pretekoch (rutinný spôsob práce, neúplné propozície, nedostatočný počet prvých kontrol, pod-

ceňovanie zverejnenia parametrov tratí, neznalosť pravidiel, neúplné výsledkové listiny, propozície sú skôr vytlačené ako sú schválené, nedostatočné
kontrolovanie jednotlivých činností, vieme o chybách a neriešime ich, hlavný rozhodca - dobré je, keď je z iného oddielu, pre líniové a náborové trate tre-
ba slovné opisy, pochválil zvýšenú kvalitu občerstvovacích staníc);

- M. Bednárik: vyjadril sa k práci ukrajinských mapárov, je nevyhnutné ich kontrolovať a žiadať o kvalitné dodanie mapového diela;
- J. Ďurín: potvrdil, že kvalita prác u ukrajinských mapárov je niekedy dosť slabá, radšej zaplatiť viac, ale kvalitatívne lepšieho mapára. Odporučil, aby

pripravovaná tlač mapového kľúča bola vytlačená offsetom z kvalitatívneho hľadiska;
- E. Králová: Poďakovala sa tvorcom materiálu "Činnosť funkcionárov pri pretekoch v orientačných športov", M. Bednárikovi za pomoc pri kreslení

mapy, M. Kazíkovi za vynikajúce tréningové výsledky s pretekármi OC;
- M. Kollár: Požiadal o doplnenie do materiálu materiálu "Činnosť funkcionárov pri pretekoch v orientačných športov";
- J. Pollák: tiež nemá veľmi dobré skúsenosti s UKR mapármi, ale na druhej strane je to zatiaľ najvýhodnejšia možnosť zmapovať priestory, vyzdvi-

hol kvalitu máp dodávaných z Cart printu, vysoko ocenil výsledky OC reprezentácie, oznámil, že TKE chce kandidovať na usporiadanie ME dorastu v
OB v r. 2010 a MS juniorov v OB v r. 2012 a v budúcnosti aj na usporiadanie veteránskych MS v OB. Tiež vravel o získavaní prostriedkov z Eurofondov,
je to ťažké, ale v konečnom dôsledku výhodné;

- M. Petrinec: oboznámil prítomných o krízovom stave budúcoročného kalendára súťaží v OB. Nie je zatiaľ žiaden usporiadateľ majstrovských
pretekov. Vyzval zástupcov oddielov na riešenie situácie. Podobná situácia je aj v OC. Kalendár po zaktualizovaní bude zaslaný na oddiely;

- M. Bednárik: informoval o projekte mapovej komisie, ktorá sa bude podieľať na financovaní určitej časti mapovacích prác, závisí od dohody medzi
zúčastnenými stranami (klub - SZOŠ);

9. Hlavné úlohy SZOŠ na rok 2008 predniesol J. Nemec:

1. Zabezpečiť účasť reprezentačných výberov na vrcholových svetových podujatiach (MS, ME), podľa finančných a materiálových možností zväzu.
2. Systémová propagácia SZOŠ a orientačných športov voči verejnosti, ako vo vzťahu k vrcholovému, tak i masovému športu.
3. Podpora práce a športovej činnosti s deťmi a mládežou, podpora talentovaných jednotlivcov v CTM. Účinná podpora vzniku žiackych krúžkov 

OB na klubovej úrovni.
4. Spolupráca s významnými športovými a spoločenskými subjektami, ako sú SAŠŠ,  SAUŠ, NŠC a pod.
5. Špecifická podpora mapovej tvorby.
6. Zastavenie poklesu členskej základne SZOŠ.
7. Podpora vydávania a distribúcie metodických materiálov najmä pre klubové potreby.
8. Rozvíjať súčastnú štruktúru súťaží vo všetkých druhoch športovej orientácie s dôrazom na oblastnú úroveň, špecifická podpora rozvoja 

regionálnych súťaží a aktivít.
9. Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu žiakov SR na Majstrovstvách ISF v Škótsku.

10. Diskusia 2
- A. Kniebügl: oboznámil prítomných o svojom projekte rozšírenia OB do všetkých kútov Slovenska, systémom tútorstva, pilotný projekt chce začať

v Miloslavove.

11. Návrh uznesenia z konferencie SZOŠ bol prijatý jednomyseľne.

Ukončenie konferencie.
Dušan Richter, v.r., zapisovateľ

Pavol Poláček ml., v.r., overovateľ zápisnice

Uznesenie z konferencie SZOŠ uskutočnenej  8. 12. 2007 v Kysaku:
1. Konferencia schvaľuje prijatie za člena SZOŠ Klub orientačných športov Ružomberok v zmysle stanov SZOŠ.

2. Konferencia schvaľuje:
- správu o činnosti zväzu za rok 2007, vrátane správ jednotlivých komisií
- správu o hospodárení zväzu k 31. 10. 2007 
- správu revíznej komisie

4.   Konferencia schvaľuje hlavné úlohy pre rok 2008 a ukladá P SZOŠ a ostatným orgánom SZOŠ riadiť sa v ďalšom období týmito úlohami.

5. Konferencia schvaľuje metodické usmernenie: 
Činnosť funkcionárov pri pretekoch v orientačných športoch (OB, OB, LOB).

6. Konferencia ukladá P SZOŠ zaoberať sa obsahom odznených diskusných príspevkov.

V Kysaku, dňa 8. 12. 2007
Ján Ďurín, predseda návrhovej komisie na konferencii SZOŠ

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
V tomto období sa významných životných jubileí dožili alebo dožijú títo členovia SZOŠ:
štvrťstoročnica života - 13. 12. Matej Murárik BBA, 22. 12. Martin Macíček MZV
30. výročie - 8. 12. Dušan Hrnčiar FBA, 26. 12. Rastislav Mikluš FBA
40. výročie - 30. 12. Jaroslav Halač FBA
Prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov, životného optimizmu, najmä však veľa chuti do športového tréningu a práce vo všetkých oblastiach orien-

tačných športov.



Venujte svoje 2 % z dane za rok 2007 pre Slovenský zväz orientačných športov!
Slovenský zväz orientačných športov ďakuje všetkým, 
ktorí v roku 2007 poukázali svoje 2 % z dane za r. 2006

pre toto záujmové združenie. 
Spolu to bolo 42 156 Sk. 

Ďakujeme.

Získané prostriedky 2 % z dane za r. 2006 boli použité:
- na výchovu mládeže a tvorbu školských máp
- na prípravu talentovaných jednotlivcov v jednotlivých druhoch športovej orientácie
- na podporu činnosti oblastí a klubov
- na podporu organizovania súťaží

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

Venujte svoje 2 % z dane za rok 2007 pre Slovenský zväz orientačných športov!

Získané prostriedky 2 % z dane za r. 2007 budú v zmysle stanov zväzu použité výlučne:
- na výchovu mládeže
- na prípravu talentovaných jednotlivcov za účelom čo najvyššej výkonnosti

v jednotlivých druhoch športovej orientácie
- na podporu športu pre všetkých a zdravého spôsobu obyvateľstva organizovaním 

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

V roku 2007 obohatila Hana Bajtošová (VBA) zbierku medailí pre Slovensko ziskom striebra na stred-
nej trati a bronzu v šprinte na majstrovstvách sveta v orientačnej cyklistike v Novom Meste na Morave. 

Výborne si počínala aj na ME v OC v Taliansku na dlhej trati, kde obsadila 6. priečku.


