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

4. - 13. 1. 2013 - Svetový pohár v OB (middle, šprint, middle) - Horowhenua/Wellington/ Hawkes Bay, N. Zéland
6. 1. 2013 - Preteky v OB 2013 (1. kolo zimnej ligy Stred 2013) - B. Bystrica, HBB
6. 1. 2013 - 14. Trojkráľové parkové preteky v OB 2013, 2. kolo Zimnej ligy Západ v OB 2013 - Pezinok (amfiteáter), SPE
6. 1. 2013 - Trojkráľová buzola 2013 - Kysak, KYS
11. - 18. 2. 2013 - Majstrovstvá Európy dorastu v lyžiarskom OB 2013

Juniorské majstrovstvá sveta v LOB 2013
Majstrovstvá Európy dorastu v LOB 2013
Majstrovstvá sveta veteránov v LOB 2013 - Madona, Lotyšsko

21. - 24. 2. 2013 - Antalya O-days 2013  (4 dni OB) - Antalya, Turecko
3. - 11. 3. 2013 - Majstrovstvá sveta v LOB 2013 - Ridder, Kazachstan
9. - 10. 3. 2013 - Lipica open 2013 (2 dni OB) - Lipica, Slovinsko
22. - 24. 3. 2013 - Cappadocia cup 2013 (3 dni OB) - Cappadocia, Turecko
23. - 24. 3. 2013 - Slavonija & Baranja Open 2013 (2x OB middle, WRE) - Osijek - Našice, CRO
6. - 7. 4. 2013 - Francúzsky pohár v OB (middle + long WRE) - Rombas, Francúzsko
29. - 31. 3. 2013 - Homokhat Maccabi Cup (3 dni OB, middle tiež WRE) - Balotaszállás, Maďarsko
13. - 14. 4. 2013 - CESOM 2013 - Slovenský rebríček v OB, tiež Rakúsky 

a Maďarský rebríček v OB - šprint + dlhá trať  - Bratislava + Šaštín -Stráže, BBA/SKS
15. - 21. 4. 2013 - Majstrovstvá sveta školskej mládeže v OB 2013 - Monte Gordo, Portugalsko
17. - 20. 5. 2013 - Nográd Grand Prix 2013 (7x OB) - Hollókö, Maďarsko
18. - 20. 5. 2012 - 3 days of Belgium 2013 (3 dni OB) - Genk, Belgicko
1. 6. 2013 - Otvorené MSR v OB 2013 - stredné trate - Ortúty, HBB
1. 6. 2013 - Otvorené preteky v OB v šprinte - Banská Bystrica, HBB
2. 6. 2013 - Slovenský rebríček v OB 2013 - stredné trate - Ortúty, HBB
15. - 23. 6. 2013 - Majstrovstvá Európy v OC 2013 - Zamosc-Krasnobród, Poľsko
29. 6. - 6. 7. 2013 - Majstrovstvá sveta juniorov v OB 2013 - Hradec Králové, ČR
1. - 6. 7. 2013 - O-Tour Finland 2013 (z Helsiniek do Sotkama na MS v OB) - Fínsko
5. - 6. 7. 2013 - Trail Orienteering weekend - Kontiolahti, Fínsko
6. - 14. 7. 2013 - Majstrovstvá sveta v OB 2013 - Vuokatti, Fínsko
11 - 14. 7. 2013 - 37. Veľká cena Slovenska v OB 2013 / 10. Pohár Slovenského krasu 2013 - Mošovce, Veľká Fatra, ZMT+TKE
22. - 28. 7. 2013 - O-Ringen Boden 2013 (5 dní OB) - Boden, Švédsko
26. - 30. 7. 2013 - OOCup 2013 (5 dní OB) - Soriška planina, Slovinsko
25. 7. - 4. 8. 2013 - Svetové hry 2013 (OB - 1.-4. 8. - šprint,middle,mixštafety) - Cali, Kolumbia
2. 10. 8. 2013 - Svetové hry veteránov / MS veteránov v OB 2013 - Turín, Taliansko
16. - 20. 8. 2013 - Hungária cup 2013 (5 dní OB) - Veszprém, Maďarsko
26. - 31. 8. 2013 - Majstrovstvá sveta v OC 2013 / Juniorské MS v OC 2013 - Rakvere, Lääne-Viru, Estónsko
9. - 13. 10. 2013 - MS veteránov v OC 2013 - Serra de Grandola, Portugalsko
1. - 3. 11. 2013 - Majstrovstvá Európy dorastu v OB 2013 - Mizra, Izrael
30. 12. 2013 - 4. 1. 2014     - Big Five O-Week (5 dní OB) - Mpumalanga, Juhoafrická rep.

27. 2. - 2. 3. 2014 - Antalya O-days 2014  (4 dni OB)/Svetový pohár v OB - Antalya, Turecko
5. - 13. 7. 2014 - Majstrovstvá sveta v OB 2014

Majstrovstvá sveta v TRAIL-O 2014 - Trentino - Veneto, Taliansko
19. - 25. 7. 2014 - 50. O-Ringen - Skane, Švédsko
21. - 28. 7. 2014 - Majstrovstvá sveta juniorov v OB 2014 - Borovec, Bulharsko

Slovenský zväz orientačných športov (SZOŠ) vyhlasuje výberové konanie 
na miesto: generálny sekretár SZOŠ.

Špecifické kritériá a požiadavky: 
- skúsenosti a znalosť problematiky orientačných športov
- znalosť anglického jazyka
- ovládanie práce s PC
- znalosť základných ekonomických zručností (jednoduché účtovníctvo)
- komunikačné schopnosti
- morálna bezúhonnosť

Prihlášky s profesijným životopisom, fotokópiou dokladu o najvyššom vzdelaní a motivačným listom doručte do 31. 1. 2013 na
adresu: Slovenský zväz orientačných športov, Junácka 6, 832 80 Bratislava.

Materiály, ktoré poskytnete, budú spracované podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.



Hosťovania LOB

Nahlásené hosťovanie v lyžiarskom orientačnom behu pre sezónu 2012/2013:

Katarína JOHANSEN z TKE do EBB 7691
Vanda HOŠEKOVÁ z VZA do EBB 9691

Sekcia LOB SZOŠ

Správa zo semináru kartografov na Brade pri Jičíne

V dňoch 16. - 18. novembra 2012 sa konal seminár kartografov na Brade pri Jičíne (ČR), za účasti štyridsiatich kartografov z Čiech,
Slovenska a Švédska. Seminár bol zameraný na nové technológie a techniky mapovania. 

Tohto semináru sa zo Slovenska zúčastnili: 
Milan Mazúr  vedúci výpravy, Marián Mikluš, Anton Kniebűgl, Peter Glončák, Valter Sohler.

Prvý deň večer bol hlavným bodom programu predstavenie projektu, ktorý prebieha v Čechách a to získavanie výškopisných údajov z leteckého
laserového snímkovania terénu. Prednášku viedol  Ing. Brázdil z ČÚZK, ktorý vysvetlil základné princípy a plán získavania údajov. V súčasnej
dobe  má Česká republika zoskenované cca 2/3 územia. Predpokladá sa, že celé územie bude pokryté výškopisom DMR 5G (generácie) koncom
roka 2013, v závislosti od finančných prostriedkov. Čo je pre komunitu priaznivcov orientačných športov v Čechách najzaujímavejšie a čo im
my Slováci môžeme len závidieť je skutočnosť, že tieto údaje je možné získať za určitý poplatok. Pomocou rôznych metód tieňovania sa z tých-
to údajov dá získať polohopis  líniových objektov (cesty, ryhy, prieseky), bodových a plošných objektov (rozbitý a členitý terén). Vzhľadom na
veľmi veľké množstvo údajov ČÚZK odfiltroval malorozmerné objekty v prízemnej vrstve. Údaje DMR 5G je možné spracovávať v OCAD11,
ktorý tam bol taktiež prezentovaný. 

Druhý deň - 17. novembra, bol zameraný na spôsoby a možnosti prípravy podkladov, georeferencovanie údajov z rôznych zdrojov a
skúsenosti z využitia laserscaningu (Krtička, Lenhart).

Veľmi zaujímavá bola praktická ukážka švédskej skupiny, ktorá predstavila mobilné mapovanie pomocou PDA s GPS priamo v teréne
(Rajnošek, Carlsson, Svanberg). Mali sme možnosť vyskúšať si praktické kreslenie terénnych tvarov do PDA, ktorý mal laserscanový podklad.
Tento spôsob mapovania znamená naučiť sa inému štýlu práce a istú investíciu do hardvérových a softvérových nástrojov. 

Ďalšia prednáška pojednávala o pripravovanom novom mapovom kľúči ISOM, ktorý sa pripravuje už veľmi dlho (Aleš Hejna). Hlavnou úlo-
hou je zlepšiť čitateľnosť máp v rôzne členitom teréne. Je len na škodu, že tieto návrhy nie sú sprístupnené verejnosti. Takýto prístup mapovej
komisie IOF vyvolal medzi účastníkmi semináru vlnu nespokojnosti a to v tom zmysle, že mapová komisia je veľmi konzervatívna. Absentuje tu
možnosť pripomienkovať návrhy vrcholovou, alebo určitou reprezentačnou, prípadne vybranou skupinou pretekárov.  

Generalizácia  máp a vrcholový svetový orientačný beh je téma, na ktorú má každý mapár a pretekár iný názor. Nebolo to ináč ani počas tej-
to prednášky, ktorú viedol šéftréner reprezentácie Radek Novotný. Poukázal na tú skutočnosť, že české mapy sú veľmi kvalitné, ale svojrázne.
Prezentoval tu mapové ukážky zo svetových pretekov a spôsoby generalizácie z MČR na klasickej trati. A tu nastala situácia, kde švédska
skupina prezentovala opačný trend zo Švédska. Ich mapy sa postupne začínajú blížiť českej úrovni a nie sú tak generalizované. Rovnaký trend
je aj v Nórsku, kde vďaka českým mapárom vzniká veľa máp s menšou mierou generalizácie. 

Veľký časový priestor zabrala problematika máp určených pre orientačný šprint ISSOM 2007, kde sa rozoberali podrobné detaily kreslenia
(Ján Fátor).

Neskoro večer, okolo 23 hod., prezentoval Peter Glončák stav mapovania na Slovensku. Hlavnú časť prezentácie spracoval Martin Bednárik.
Nedeľa - 18. novembra, bola venovaná tlači máp či už laserovými alebo ofsetovými technológiami (Libor Bednařík, Christer Carlsson). Bola

predstavená súčasná podoba mapového portálu ČSOS (Honza Langr).

Záver:
Tento jedinečný seminár umožnil výmenu skúseností rôznych generácii mapárov, ktorí sa neboja využívať najnovšie technológie za účelom

podať čo najvernejšie mapové dielo tak, aby boli spokojní ako vrcholoví pretekári, tak aj široká športová verejnosť holdujúca orientačným špor-
tom. 

Jednotlivé prezentácie budú zverejnené na stránkach Mapovej rady ČSOS.

Spracoval: Milan Mazúr

Správa zo školenia začínajúcich kartografov 2012

Termín: 9. – 11. 11. 2012 Miesto: Zderaz, Česká republika

Školenie začínajúcich kartografov sa konalo v termíne 9. - 11. 11. 2012 v Zderazi pri Skutči (ČR). 
Zo Slovenska som sa zúčastnil iba ja (Miroslav Pilát). Zameranie školenia bolo zo začiatku smerované na získanie teoretických znalostí pri

mapovaní, oboznámenie sa s vybavením mapára, jeho pomôckami a ich významom pre praktické použitie. 
Druhý deň po príprave mapovacej dosky a podkladov účastníci pristúpili k polohopisnému a výškopisnému mapovaniu malého areálu v okolí

rekreačného strediska. Po skončení mapovania sa skenovali nákresy a postupne boli účastníci zaúčaní do kreslenia máp v OCADE. 
Tretí deň bol venovaný kontrole nakreslených máp a porovnávaniu chýb. Bolo možné porovnať mapové výstupy začiatočníkov s dátami s

laserscanu. Záver školenia tvorila prednáška o nových, moderných technologických trendoch pri mapovaní.
Celkovo školenie hodnotím ako veľmi prínosné, zaujímavé a časovo vyčerpávajúce. 

Spracoval: Miroslav Pilát



Zápis z rokovania komisie mládeže SZOŠ dňa 1. 12. 2012 vo Zvolene

Prítomní:  
- členovia komisie mládeže: Dušan Formanko – predseda, Juraj Nemec , Marian Kazík, Ján Mižúr, Jozef Pollák, Milan Petrinec, 

Juraj Prékop, Darina Polónyiová, Valér Franko, František Papuga, Beata Vávrová, František Šoltés, 
Jozef Wallner, Jana Slámová, Štefan Šurgan, Paulína Májová

- iní: Marián Dávidík, Igor Patráš

Neprítomní (ospravedlnili sa):
Patrik Čermák, Mikuláš Šabo, Juraj Petrinec, Drahomíra Mihálová, Milan Kollár, Anton Onder, 
Róbert Miček, Eva Králová, Michal Eliáš, Pavol Kebis

Program:
1.  kontrola uznesení, hodnotenie činnosti jednotlivých CTM a ich plány na r. 2013, zmeny,  zaradenie/vyradenie mládežníckych 

športovcov, pôsobenie CTM, zodpovednosť za agendu CTM
2. problematika juniorských a mládežníckych výberov SR v OB, LOB a OC / členovia viacerých výberov SR, iné pohybové aktivity 

pretekárov na úrovni výkon. športu
3. predbežné menovité širšie návrhy nominácie na školské MED a JMS v LOB 2013, MS ISF v OB 2013, MED v OB 2013 

a JMS v OB 2013, JMS v OC 2013
4.  problematika CTM, technické zabezpečenie CTM, testovanie športovcov, členstvo v jednotlivých CTM 
5.  osobní tréneri mládežníckych športovcov, sledovaní športovci do 23 r. v NŠC
6.  finančná situácia v "mládežníckom športe"
7.  osobné skúsenosti trénerov CTM a trénerov mládežníckych výberov SR
8.  diskusia / rôzne

1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia komisie mládeže (3. 12. 2011): 

uzn. 2/2011: Presunúť agendu a organizačne zjednotiť zmenu sídla CTM STRED z EBB na VZA - v plnení
Zmena sídla prebieha, vedúcim trénerom CTM Stred bude od 1. 1. 2013 Darina Polónyiová.

uzn. 4/2011: Spracovať správy o činnosti jednotlivých CTM za r. 2011 a plány činnosti jednotlivých CTM na r. 2012 - splnené

uzn. 6/2011: Zosumarizovať údaje o osobných tréneroch členov CTM - splnené

uzn. 7/2011: Spracovať a zaslať na aktualizáciu dotazníky všetkým členom širších výberov SR v kategóriách dorastu 
a juniorov i členom CTM v r. 2012 - splnené

Hodnotenie činnosti jednotlivých CTM a ich ďalšie plány:
Vo všetkých CTM prebiehal tréningový proces v súlade s plánmi činností jednotlivých útvarov. Vo všetkých strediskách sa uskutočnili aj testy,

nie všade však v plánovanom rozsahu. 
O jednotlivých CTM informovali zodpovední tréneri – CTM Bratislava J. Mižúr, CTM B. Bystrica J. Nemec, CTM Košice J. Pollák. V niek-

torých CTM majú medzi pomocných trénerov zaradených aj trénerov, ktorí sú buď osobnými trénermi jednotlivých pretekárov alebo vedú
niektorý z čiastkových tréningových prvkov (pohybovú prípravu mládeže v telocvični, bežecký tréning, krúžok OB,…).

CTM BA – hodnotenie činnosti CTM za r. 2012 bolo predložené v písomnej podobe, ústne ho doplnil J. Mižúr. Zaradení členovia môžu v
priebehu roka využívať zariadenia NŠC (atletická hala Elán, sauna, posilňovňa), niektorí v rámci projektu sledovania mládežníckych športov-
cov mohli absolvovať funkčné lekárske vyšetrenie a záťažové testy.

CTM BB – písomné hodnotenie nebolo predložené, J. Nemec a D. Polónyiová informovali o prebiehajúcej administratívnej zmene sídla CTM
Stred – z Banskej Bystrice (EBB) prejde CTM do Žiliny (VZA), zmení sa aj vedúci tréner. CTM bude mať dve trénerské pôsobiská, jedno v Ži-
line a druhé v B. Bystrici.

CTM KE – písomné hodnotenie doplnil J. Pollák. Kvalita výsledkov zaradených športovcov na svetových podujatiach mierne klesla, zamer-
ali a v budúcnosti sa ešte viac zamerajú na testovania športovcov. 

Priemerné výsledky dosiahli mládežnícki športovci na ME dorastu v OB 2012 vo Francúzsku, príčinou je podľa trénera Šurgana najmä
neprimeraná únava z cestovania a celkového „rýchleho“ zabezpečenia akcie. Na JMS v LOB 2012 na Ukrajine sa naši športovci výsledkovo
nepresadili, tréner Franko vyzdvihol iba 19. miesto M. Müllera v šprinte. Na JMS v OB 2012 na Slovensku bolo účinkovanie pretekárov SVK
priemerné, P. Májová pozitívne hodnotila prístup športovcov, že výsledky sú zodpovedajúce reálnym možnostiam a aj to, že sa v podstate po-
darilo využiť k najlepším umiestneniam špecifické podmienky krasového terénu na Silici. Na JMS v OC 2012 v Maďarsku sa výraznejšie výsled-
kovo presadil iba M. Müller, pre 16-ročného dorastenca je však 13. miesto na šprinte viac ako optimistickým prísľubom lichotivého výsled-
kového zlepšenia sa v budúcnosti (keď bude vo veku juniorov). 

Výsledky sú reálny obrazom podmienok, v akých sa pripravujú dorastenecké a juniorské výbery. Výrazne chýba tréningová príprava v
terénoch príbuzných príslušným majstrovstvám, na také tréningové výjazdy však nie sú potrebné finančné zdroje a najmä v OB bola príprava
dorastencov i juniorov poznačená vysokou angažovanosťou mládežníckych trénerov do usporiadania JMS v OB 2012.

V r. 2012 pôsobili v jednotlivých útvaroch mládeže tieto počty športovcov:
CTM Bratislava 11 CTM B. Bystrica 11 CTM Košice 12

V r. 2013 plánujú útvary mládeže predbežne zaradiť tieto počty športovcov:
CTM Bratislava 11 CTM Žilina 10 CTM Košice 11

Plány práce CTM na r. 2013 predložili v písomnej podobe zástupcovia CTM BA a CTM KE. 



2. Juniorské a dorastenecké výbery SR v r. 2012. 

V každom z orientačných športov sú špecifické podmienky pre činnosť takéhoto výberu, nie však v každom odvetví bola súčinnosť a príprava
týchto výberov uspokojivá. 

Pollák (OB) – dorast i juniorskí pretekári sa pripravovali spoločne, situáciu však skomplikovala vyťaženosť osôb pôsobiacich v OV JMS v OB
2012. Účasť na MED v OB sa núdzovo podarilo zabezpečiť s vedením Š. Šurgana, P. Kebisa a D. Polónyiovej, podobne núdzovo bolo vyriešené
vedenie juniorského výberu SR na JMS v OB v Košiciach – P. Májová, J. Wallner. V oboch prípadoch sa osoby z vedenia jednotlivých tímov na
akciách nepodieľali na záverečnej príprave nominovaných športovcov, čo nebolo najšťastnejšie riešenie.

Šurgan (OB) – upresnil anabázu s vycestovaním do Francúzska a zamyslel sa nad situáciou s miestom konania sa MED v OB 2013 (Izrael).
Podľa informácií z EWG, dorastenencký šampionát sa pravdepodobne bude konať v inej krajine.

Franko (LOB) – hoci sa v úvode zdalo, že nastalo pookrianie v tíme mládeže, situácia sa rapíne zmenila po krachu leteckej spoločnosti
MALÉV - bolo treba narýchlo riešiť náhradný spôsob cestovania. Cestovalo sa vlakom, vyše 30 hodín, väčšina výpravy ochorela, hneď po prí-
chode všetci užívali antibiotiká.

Poukázal na nepostačujúcu prípravu na snehu, aj keď na možnosti ktoré boli urobili maximum. Zimná sezóna je krátka, snehovo veľmi nesta-
bilná a finančne i materiálovo veľmi náročná. Preto naši nepretekajú na najlepšom výstroji, pri nedostatočnej snehovej pokrývke neriskujú
zničenie dobrých lyží.

Kazík (OC) – s účasťou 3 juniorov na JMS v OC 2012 v Maďarsku sa rátalo, mrzí ho neúčasť aspoň jednej pretekárky zo Slovenska v kategórii
junioriek. Najmä preto, že v tomto roku účasť juniorky Ďurčovej mohla aspoň načas priniesť osvieženie vo výsledkových listinách (málo
pretekárok z málo krajín) a motivačný vzor pre iné talentované športovkyne. Priam tragikomicky skončilo vystúpenie juniorov v štafetách,
pozitívom ale je, že väčšina juniorov sa môže zúčastňovať na JMS ešte niekoľko rokov.

3. Kritériá nominácií / predbežné menovité širšie nominácie do mládežníckych výberov SR na r. 2013.

Kritériá a plány práce jednotlivých mládežníckych výberov - dorastenci a juniori sa na plánoch a činnosti v r. 2013 dohodli tesne pred zasad-
nutím komisie mládeže na úvodnom zraze OB, príprava juniorov OC je obsiahnutá v pláne reprezentácie OC na r. 2013.

LOB urobil už v predstihu predbežnú nomináciu na MED a JMS v LOB 2013.
O účasti školských družstiev na školských MS ISF v OB 2013 je rozhodnuté, zodpovedne rozhodnúť o zostavení národného tímu v kat. H1

bude nutné najneskôr v marci.

O ostatných nomináciách je v tomto čase ťažko hovoriť, konečné nominácie sa vykryštalizujú z členov jednotlivých výberov SR a zo sle-
dovaných športovcov.

Termíny svetových mládežníckych podujatí v r. 2013:

11. – 18. 2. 2013      - Juniorské majstrovstvá sveta v LOB 2013
- Majstrovstvá Európy dorastu v LOB 2013 - Madona, Lotyšsko

15. - 21. 4. 2013       - Majstrovstvá sveta školskej mládeže ISF v OB 2013 - Monte Gordo, Portugalsko

29. 6. - 6. 7. 2013     - Juniorské majstrovstvá sveta v OB 2013 - Hradec Králové, ČR

26. - 31. 8. 2013       - Majstrovstvá sveta juniorov v OC 2013 - Rakvere, Lääne-Viru, Estónsko

? 31. 10. - 03. 11. 2013  - Majstrovstvá Európy dorastu v OB 2013 - Mizra, Izrael

Do širšieho juniorského výberu SR v LOB pre r. 2013 boli zaradení a reprezentovali títo pretekári:
juniori Dávid Franko (KYS)
dorast Vanda Hošeková (VZA), Stanislav Franko (KYS), Adam Král (VZA)

V širšom dorasteneckom výbere SR v OB pre r. 2013 sú zaradení nasledujúci pretekári:
W -14: Tereza Miklušová (RBA), Tereza Šmelíková (RBA), Magdaléna Hrabošová (RBA)
W -16: Andrea Papugová (TKE), Katarína Košutová (VZA), Tereza Schenková (RBA)
W -18: Martina Papugová (TKE), Radka Lamanecová (SSN), Vanda Hošeková (VZA), Gabriela Steigrová (HBB), 

Dominika Franková (KYS), Dajana Snopková (EBB)
M -14: Andrej Dubovský (PEZ), Jakub Chupek (VZA)
M -16: Stanislav Franko (KYS), Šimon Dudra (KYS), Dušan Sláma (TKE), Samuel Rybár (RBA)
M -18: Matej Hraboš (RBA), Martin Šmelík (TKE), Martin Klabouch (VZA), Martin Jonáš (BBA),  Matej Müller (VBA), 

Teodor Takáč (EBB), Adam Král (VZA), Matej Kopčík (SPE)

Do širšieho juniorského výberu SR v OB pre r. 2013 sú zaradení títo pretekári:
juniori Dávid Franko (KYS), Tomáš Mušinský (TKE), Samuel Kebis (SPE), Šimon Mižúr (FBA)
juniorky Ľudmila Sokolová (KYS), Barbora Pijáková (SPE), Lucia Steigrová (HBB)
sledovaní Tomáš Jánoška (RBA), Matej Hraboš (RBA), Martin Šmelík (TKE)

Andrea Štefková (ZMT), Martina Papugová (TKE), Radka Lamanecová (SSN), Vanda Hošeková (VZA)

Do širšieho juniorského výberu SR v OC pre r. 2013 sú zaradení títo pretekári:
juniori Tomáš Jánoška (RBA), Andrej Cully (VBA), Matej Müller (VBA), Teodor Takáč (EBB)

Predbežne sa v školských družstvách pripravujú títo športovci:
- žiaci (4) ZŠ Kysak vedúca Jana Slámová

- Dušan Sláma, Stanislav Franko, Šimon Dudra, Igor Potočný



- študenti (4) gymnázium Hlinská Žilina vedúca Andrea Klabouchová
- Martin Klabouch, Stanislav Kováč, Martin Pleva, Michal Vico

- nár. družstvo chlapci (5) 
- Martin Šmelík, Matej Müller, Martin Jonáš, Matej Kopčík, Teodor Takáč, Adam Král
- ostatní členovia výpravy, vedúci, tréneri:  Treba určiť (predbežne) do konca januára.

4. Problematika CTM, zaraďovanie pretekárov do CTM, tech. zabezp. CTM. 

Jednotliví vedúci tréneri v útvaroch mládeže oznámili predbežný návrh, ktorí športovci vo veku 14 - 19 rokov, resp. 14 – 20 rokov (roč. naro-
denia 1999 - 1994) budú podporovanými v jednotlivých CTM. 

Zoznamy sú nasledujúce:

- CTM pri TJ Slávia Farmaceut Bratislava / Odbojárov 10, 832 32 Bratislava
1. Šimon Mižúr TJ Slávia Farmaceut Bratislava 1994  Ján Mižúr
2. Samuel Kebis    Klub OB Sokol Pezinok  1994   Pavol Kebis
3. Barbora Pijáková  Klub OB Sokol Pezinok         1994   Ondrej Piják
4. Matej Hraboš       TJ Rapid Bratislava             1995 Beata Vávrová
5. Andrej Cully     ŠK VAZKA Bratislava (OC)  1995      Marian Kazík
6. Matej Müller     ŠK VAZKA Bratislava          1996      Marian Kazík
7. Matej Kopčík   Klub OB Sokol Pezinok  1996      Štefan Šurgan   
8. Martin Jonáš        Kobra Bratislava            1996      Radoslav Jonáš
9. Andrej Dubovský AŠK Pezinok                      1999      Medard Féder

10. Tereza Miklušová TJ Rapid Bratislava                 1999      Marián Mikluš
11. Tereza Šmelíková TJ Rapid Bratislava                1999      Juraj Šmelík

tréneri: Ján Mižúr - vedúci tréner, Marian Kazík - tréner CTM
pomocní tréneri: zatiaľ bližšie nešpecifikované

- CTM pri TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina / Vysokoškolákov 1, 010 01 Žilina
1. Gabriela Steigrová H2O B. Bystrica 1995 Igor Patráš
2. Dajana Snopková Ekonóm B. Bystrica 1995 Viktória Herdová
3. Jakub Kajúch Ekonóm B. Bystrica (LOB) 1996 Patrik Čermák
4. Teodor Takáč Ekonóm B. Bystrica 1996 Viktória Herdová
5. Erik Snopko Ekonóm B. Bystrica 1996 Viktória Herdová
6. Vanda Hošeková ŽU Žilina 1996 Ján Hošek
7. Martin Klabouch ŽU Žilina 1996 Darina Polónyiová
8. Adam Král ŽU Žilina (LOB) 1996 Jozef Král
9. Katarína Košutová ŽU Žilina 1997 Ján Košut 

10. Jakub Chupek                   ŽU Žilina 1999  Jozef Chupek
tréneri: Darina Polónyiová - vedúca trénerka, Juraj Nemec - tréner CTM 
pomocní tréneri: Patrik Čermák, Jozef Král, Juraj Prékop

- CTM pri KOB Akademik TU Košice / Watsonova 4, 040 01 Košice
1. Ľudmila Sokolová Klub OB Sokol Kysak 1994 Michal Krajčík
2. Daniel Kollár Klub OB Sokol Kysak 1994 Milan Kollár
3. Martina Papugová Akademik TU Košice 1995 František Papuga
4. Dominika Franková Klub OB Sokol Kysak 1994 Stanislav Franko 
5. Radka Lamanecová TJ Čingov Spišská Nová Ves 1996 Róbert Miček
6. Martin Šmelík Akademik TU Košice 1996 Ján Šmelík
7. Andrea Papugová Akademik TU Košice 1997 František Papuga
8. Jozef Janovec Akademik TU Košice 1997 Jozef Pollák
9. Dušan Sláma Akademik TU Košice 1998 Jana Slámová

10. Franko Stanislav Klub OB Sokol Kysak 1999 Stanislav Franko
11. Šimon Dudra Klub OB Sokol Kysak 1999 Jana Slámová

tréneri: Jozef Pollák - vedúci tréner
František Papuga, Valér Franko, Milan Kollár, Róbert Miček, Ján Šmelík

5. Osobní tréneri mládežníckych športovcov, sledovaní športovci v NŠC do 23 rokov.

Potreba spolupráce športovcov s ich osobnými trénermi bola opäť predmetom diskusie. Vedúci tréneri v CTM a zodpovední tréneri mlá-
dežníckych i juniorských výberov musia byť rešpektovaní osobnými trénermi mládežníckych športovcov a musia byť nápomocní pri konzultácii
tréningového zamerania ich zverencov. Športovec v akomkoľvek širšom výbere musí mať osobného trénera. Situácia oproti minulosti sa výrazne
zlepšila, je potrebné, aby zmenu trénera počas sezóny športovec oznámil vedúcemu trénerovi CTM i trénerovi prí-slušného výberu SR.

Je nutné, aby komunikácia trénerov výberov SR so športovcami bola zasielaná na vedomie aj osobnému trénerovi a vedúcemu trénerovi CTM.
Ako bude pokračovať spolupráca s NŠC sa v tomto čase nevie, ale postupne sa prechádza na režim zaraďovania výlučne športovcov do 23

rokov. Aby sme mohli mať podporovaných športovcov v NŠC, konkrétni jednotlivci sa potrebujú prezentovať výrazným športovým výsledkom
na úrovni dorasteneckých/juniorských ME/MS.



6. Finančná situácia v "mládežníckom športe".

Podpora mládeže v SZOŠ je jednou z priorít hnutia, usmernenie MŠVVaŠ SR pre r. 2012 umožnilo použiť účelové prostriedky na talento-
vanú mládež aj na podujatia, čo sme využili. J. Mižúr vysvetlil, ako sa časovo odvíja proces finančného účelového zabezpečenia činnosti talento-
vanej mládeže v SZOŠ z prostriedkov MŠ VVŠ SR. To, že v systéme podpory talentovanej mládeže orientačné športy stále sú, je z pohľadu pod-
pory iných športových odvetví mimoriadna vec. Podpora tvorí výraznú položku z celkových štátnych prostriedkov poskytovaných SZOŠ, v r.
2012 bolo na podporu činnosti ÚTM vyčlenených 8 000 eur.

Tieto prostriedky je možné použiť aj: na zabezpečenie športovej prípravy talentovanej mládeže v útvaroch talentovanej mládeže, na
tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, prípravné súťaže a aj iné medzinárodné podujatia konané v SR i v zahraničí, pitný režim a do-
plnky výživy, zdravotné zabezpečenie, funkčné a lekárske vyšetrenia, diagnostiku, regeneráciu a rehabilitáciu, športové vybavenie
(neinvestičného charakteru).

Prostriedky na mládež sú určené pre všetky druhy športovej orientácie v SZOŠ.
Spôsob delenia finančnej podpory v jednotlivých CTM - je v kompetencii každého CTM, aký spôsob preferujú, evidencia výšky podpory

každého jednotlivca v CTM však môže byť vyžiadaná k účelovému zhodnoteniu použitia dotácie MŠVVaŠ SR.

7. Osobné skúsenosti trénerov CTM a trénerov výberov SR.

Sledovania zdravia mládežníckych výkonnostných športovcov, zabezpečenie funkčného vyšetrenia u športového lekára má obrovský význam,
ktorý netreba podceňovať. Je to dôležité pre športovca, trénera i rodičov. Minimálne aspoň v 2-ročnom intervale (do 15 rokov) a v 1- ročnom intervale
u starších športovcov treba takéto vyšetrenie absolvovať, aby bolo možné porovnávať rast resp. stagnáciu funkčných parametrov a odhalili sa
skryté zdravotné disfunkcie i zásadné zmeny vo vývoji rastúceho dospievajúceho organizmu. 

Predchádzať trvalým následkom z poškodenia organizmu nevhodným (neprimeraným) športovaním je tiež jedna z úloh osobného trénera. 

8. Diskusia / rôzne – 

V diskusii odznelo najmä:
* Je potrebné dbať na komunikáciu s mládežou, v písomnom styku sa vyjadrovať jasne, stručne.
* A. Onder písomne pripravil správy o pôsobení s mládežou v ŠZTJ Metropol Košice a v krúžku OB pri gymn. T. Akvinského v Košiciach.
* Prečo zatiaľ nebola zverejnená správa z MED v OB 2012 – vyjadrili sa členovia P SZOŠ i vedúci akcie Š. Šurgan. Správa nespĺňa základné 

formy vyjadrovania, je nutné upraviť ju. 
* Tréningové denníky – sledovanie záznamov športovej prípravy je podmienkou zaradenia športovca do akéhokoľvek výberu. Mládeži sa od-

porúča vedenie si záznamov aj v klasickom (papierovom) tréningovom denníku. Denníky sú v dostatočnom množstve k dispozícii, vhodný 
elektronický denník odporučí príslušný vedúci RT.

* Oblečenie pre športovcov zúčastňujúcich sa na svetových podujatiach – realizačné tímy sa musia zamyslieť aj nad tým, ako zabezpečiť 
vystrojenie každého účastníka výpravy vhodným reprezentačným oblečením.

* Kazík apeloval na všetkých činovníkov, ktorí sa pohybujú v blízkosti mládežníckych športovcov, tvoria pre nich plány prípravy, pripravujú 
akcie, tréningy, sústredenia, aby dbali na používanie gramaticky správnych športových termínov a boli príkladom pre mladých športov-
cov aj v tejto oblasti, nech vyjadrovacie návyky orientačných športovcov sú príkladom pre iné športové odvetvia.

* Zabezpečiť účasť väčšej výpravy na podujatí je úloha dlhodobého charakteru, príslušný vedúci akcie musí mať prehľad o ubytovaní, spô-
sobe stravovania i spôsobe cestovania.

* Zodpovedný tréner príslušného výberu SR musí mať komplexnú predstavu o zabezpečení účasti Slovenska na vrcholovej súťaži dosta-
točne včas premyslenú, s čím súvisí najmä:
- sledovať informácie, termíny prihlášok a platieb zverejňované v bulletinoch, 
- včas stanoviť potrebnú výšku zálohy na konkrétne podujatie,
- vybrať miesto ubytovania i spôsob dopravy na podujatie,
- zabezpečiť distribúciu informácií k akcii tak, aby sa predišlo nedorozumeniam a na riešenie prípadných nepredpokladaných problémov 

bola ešte časová rezerva,
- navrhnúť spôsob prevzatia a vrátenia reprezentačných a pretekárskych odevov tak, aby všetci účastníci výjazdu mali jednotnú vybavenosť,
- včas vyúčtovať príslušnú akciu a odovzdať agendu súvisiacu s konkrétnou účasťou výpravy SVK na príslušnom podujatí.

UZNESENIA zo zasadnutia komisie mládeže SZOŠ dňa 1. 12. 2012:

SCHVAĽUJE:

1. Vypočítaný pomer delenia príspevkov MŠ VVŠ SR na činnosť jednotlivých CTM v r. 2013, ktorý je:
CTM Bratislava 36,0 %
CTM Žilina 24,5 %
CTM Košice 39,5 %

2. Predbežné zoznamy členov jednotlivých CTM pre r. 2013.
3. Zoznamy členov širších výberov SR pre r. 2013 – dorastu OB, juniorských výberov SR v OB, OC, LOB a širšej nominácie do národ-

ného družstva pre školské MS ISF v OB 2013.

BERIE NA VEDOMIE:

1. Organizačný presun sídla CTM Stred z doterajšieho CTM Banská Bystrica (EBB) na nové CTM Žilina (VZA).
2. Hodnotenie činnosti v jednotlivých CTM  za r. 2012 a plány činnosti jednotlivých  CTM na r. 2013. 



UKLADÁ:

1. Zodpovedným vedúcim trénerom v jednotlivých CTM dopracovať správy o činnosti za r. 2012 a plány činnosti na r. 2013 tak, aby sa 
mohli zverejniť.
T: 31. 12. 2012 zodp.: Mižúr, Polónyiová, Pollák

2. Gen. sekretárovi zaslať na aktualizáciu dotazníky všetkým členom širších výberov SR v kategóriách dorastu a juniorov i členom CTM 
v r. 2013. 
T: 31. 1. 2013 zodp.: Kazík

3. Trénerom výberov SR zasielať všetky informácie distrubuované športovcom v kópii vedúcim trénerom príslušných CTM.
T: celoročne zodp.: vedúci RT a vedúci tréneri príslušných výberov SR

Zapísal: Marian Kazík

Zápis z rokovania Komisie vrcholového športu SZOŠ dňa 1. 12. 2012 vo Zvolene

Prítomní:  Juraj Nemec - predseda
Marian Kazík, Ján Mižúr, Jozef Pollák, Milan Petrinec, Martin Mazúr, Marián Dávidík, Mikuláš Šabo, František Papuga, 
Jozef Wallner, Štefan Šurgan, Valér Franko, Paulína Májová - členovia
Dušan Formanko - člen P SZOŠ, Juraj Prékop - predseda revíznej komisie
Michal Krajčík, Štefan Ringer, Pavol Bukovac, Stanislava Fajtová, Ondrej Piják  – reprezentanti
I. Patráš, A. Patráš, J. Slámová, D. Polónyiová, F. Šoltés, B. Vávrová, Ľ. Ančic - iní

Neprítomní (ospravedlnili sa):  Juraj Petrinec, J. Macinská, K. Labašová, K. Johansen, E. Hlaváčiková, H. Garde, 
D. Trnovcová, P. Paprčka, M. Trnovec

Program:   
1.  kontrola uznesení, vyhodnotenie sezóny 2012 z pohľadu jednotlivých reprezentácií, zaraďovanie športovcov do NŠC a NTR
2.  plán prípravy reprezentačných výberov v r. 2013 - LOB, dospelí OC, juniori OC, juniori OB + čiastočne dorast OB, dospelí OB
3.  kalendáre SZOŠ - pripomienky a úpravy z hľadiska reprezentácií a výberov
4.  pomer delenia reprezentačných peňazí v r. 2013, systém refundácie a zloženie reprezentačných kolektívov v r. 2013, 

priority akcií z pohľadu SZOŠ
5.  kontaktné údaje, osobní tréneri športovcov, antidopingová agentúra SR a národný register testovania
6.  reprezentačný výstroj, materiálové zabezpečenie, správa materiálu
7.  rôzne

1. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia KVŠ (2011):

uzn. 1/2011: Vykonať revíziu reprezentačného oblečenia - splnené

uzn. 3/2011: Doriešiť trénerské zabezpečenie juniorského výberu SR počas JMS v OB 2012 - splnené

uzn. 4/2011: Predložiť a zverejniť konečné verzie plánov prípravy príslušných výberov SR - splnené

uzn. 10/2011: Dodať zoznamy spolu s menom osobného trénera - splnené

uzn. 12/2010: Pripraviť stanovisko k zmenám programu MS v OB, ktoré bude po schválení P SZOŠ 
prezentovať na kongrese IOF  delegát za Slovensko - splnené

Vyhodnotenie sezóny 2012 z pohľadu jednotlivých reprezentácií:

Zhodnotenie účasti slovenských pretekárov na svetových podujatiach v r. 2012 predložili písomne tesne alebo v malom predstihu pred za-
sadnutím KVŠ zodpovední reprezentační tréneri alebo poverení vedúci na jednotlivých akciách. Niektorí prítomní tréneri doplnili ústne fakty,
ktoré správy a hodnotenia neobsahovali.

Čiastkovo zhodnotili z pohľadu jednotlivých RT pôsobenie reprezentačných celkov na najvyšších svetových súťažiach zástupcovia RT z jed-
notlivých druhov športovej orientácie – Wallner, Májová, Pollák, Mižúr - OB, Franko - LOB, Kazík - OC. Dorastenecký výber zhodnotil Š. Šur-
gan (na zasadnutí komisie mládeže), akademický výber SR v OB zhodnotil M. Mazúr.

JMS v OB - SVK
Pozitívom bol plný stav športovcov zo SR, aj keď výkonnostne neboli na štandardnej úrovni. Tím pracoval počas šampionátu disciplinovane,

núdzovo riešené obsadenie vedúcimi (Májová, Wallner) bolo jediným možným riešením, aj keď všetci pripúšťajú, že vôbec nie dobrým.
Optimistický je výhľad do najbližšej budúcnosti z pohľadu miest konania sa JMS – 2013 ČR, 2014 BUL.

MS v OB - SUI
V úvode sezóny oznámil prerušenie aktívnej športovej činnosti Lukáš Barták. Na ME v OB vo Švédsku neštartoval zo SR nik. Účasť na sve-

tovom šampionáte mala vyvrcholiť čo najlepším výsledkom v súťaži štafiet. Výhodou boli kontinentálne terény, nám dosť príbuzné. Štafeta
naozaj dosiahla na MS najlepší výsledok, porazila aj budúcoročných usporiadateľov MS Fínsko. Výsledková i výkonnostná stagnácia pokračuje.
Wallner pochválil najmä debutantov a povzbudivé je, že je nádej, že sa bude dať na mladých pretekárov v budúcnosti spoľahnúť. Májová
pripomenula, že súčasná generácia stále ďaleko zaostáva za generáciou Dávidík/Rákayová a nevidí nádej, že sa na ich úroveň dotiahne niekto v
priebehu 2-3 rokov.



AMS v OB - ESP
Mazúr hodnotil akciu iba z pohľadu vedúceho, nehodnotil výkony pretekárov. Wallner pripomenul, že vyriešenie pozície vedúceho výpravy

na AMS sa tiež udialo na poslednú chvíľu a tím sa ako celok nezúčastnil na žiadnej spoločnej akcii. Mižúr naznačil, že aj akademikmi sa je nutné
serióznejšie zaoberať, AMS v r. 2014 v ČR by mali byť dostatočnou motiváciou pre potencionálnych vysokoškolských športovcov i pre RT v OB.

MS/JMS v OC – HUN
Šampionátu sa zúčastnil dosť oklieštený tím, ktorý v budúcom roku bude ochudobnený ešte viac - o najúspešnejšiu pretekárku Hanu Garde,

na ktorú čakajú materské povinnosti. Na biedu, ktorú prežívame aj v OC, či už finančnú alebo výkonnostnú, je bronz štafety žien zázračným
úspechom, ktorý docení až budúcnosť. Na medailové úspechy dospelých môžeme v najbližších piatich rokoch zabudnúť a iba s láskou
spomínať. Povzbudivý je výkonnostný rast ešte dorastencov Müllera a Cullyho.

ME/JMS v LOB - UKR
Svetová špička nám uteká stále viac, aj keď na materiálové i snehové možnosti sú výsledky lichotivé, posun do popredia je nepravdepodobný.

LOB na Slovensku ťaží momentálne s „multišportovcov“, ktorí sa serióznejšie venujú aj inej športovej orientácii a sezónu kombinujú s LOB. 

Zaraďovanie športovcov do NŠC a NTR:
Májová i Mižúr objasnili momentálnu situáciu s podporou športovcov v Národnom športovom centre. Má klesajúcu úroveň aj zo strany

našich športovcov – nedokážeme sa prezentovať porovnateľnými výsledkami. NŠC prechádza na postupnú podporu výhradne športovcov do 23
rokov.

Kazík pripomenul, aké dôležité je aj pre športovcov – amatérov, ktorí sú aktívni na svetových šampionátoch, reprezentujú krajinu,
spolupracovať s národnými antidopingovými orgánmi. Športovci sú často napomínaní, že neaktualizujú svoje údaje v Národnom testovacom
registri (systém ADAMS). Dopingovým priestupkom sú aj 3 napomenutia. Športový zväz s dopingovým prehreškom stráca nárok na akúkoľvek
štátnu podporu.

Predpokladané ciele v r. 2012 – porovnanie so skutočnosťou:
Aj keď to KVŠ nepovažuje za podstatné, pri podrobnejšom porovnaní boli predpokladané ciele v r. 2012 naplnené resp. nenaplnené nasle-

dovne:

1. MS v OB (SUI) 14. - 21. 7. 2012
predpokl. um. 2x jedn. do 25. m. - nesplnené

2. MS v OC (HUN) 18. – 25. 8. 2012
predpokl. um. 1x jedn. do 6. m., 1x štaf. do 8. m. - nesplnené / splnené iba v štafetách

3. JMS v OB (SVK) 7. - 14. 7. 2012
predpokl. um. 2x jedn. do 30. m., 1x štaf. do 8. m. - nesplnené / splnené iba 1x do 30. m.

4. AMS v OB(ESP) 30. 6. – 7. 7. 2012
predpokl. um. 1x jedn. do 6. m. - nesplnené

5. ME v LOB (UKR) 20. – 26. 2. 2012
predpokl. um. 1x jedn. do 25. m., 1x štaf. do 8. m. - nesplnené

Akcie osobitného významu:
1. ME dorastu v OB (FRA) 29. 6. – 1. 7. 2012

ciele neboli stanovené
2. ME dorastu v LOB (UKR) 20. – 26. 2. 2012

1x jedn. do 25. m. - splnené 
3. Svetový pohár v OC, 1. séria (CZE) 4. – 6. 5. 2012

2x jedn. do 10. m. - splnené
4. Svetový pohár v OB, 2. séria (SUI) 22. - 24. 6. 2012

1x jedn. do 30. m. - nikto z SVK neštartoval

Uznesenie 1/2012: KVŠ konštatuje, že výkonnostné ciele na svetových akciách v orientačných športoch boli neprimerane 
postavené k možnostiam slovenských športovcov.

2. Plány prípravy reprezentačných výberov v r. 2013:

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 výberov pre r. 2013.

Zaradenie reprezentanta sa uskutočňuje na základe dlhodobého sledovania a výsledkov v predchádzajúcej sezóne. 
Úspešnosť športovcov je prípadne ďalej zohľadnená v následnej kategorizácii (podľa potreby aj na financovanie).
Ako členovia A tímov budú v zozname športovci, ktorí sú aj v národnom testovacom registri (systém ADAMS). 
Priorita vekovej kategorizácie je uplatňovaná i naďalej - platí podmienka uprednostnenia účasti na tom podujatí, na ktorom je súťažná

kategória úmerná veku.

Plány prípravy na r. 2013 nepredložili písomne všetci zodpovední tréneri. 
Zloženia výberov sa v priebehu sezóny môžu zmeniť, väčšina trénerov pripravila zoznamy širšieho okruhu pretekárov, s ktorými sa ráta v

príprave.

LOB – ME v LOB 2013 sú v Lotyšsku spolu s JMS i ME dorastu. MS v LOB sú v Kazachstane a nie je plánovaná účasť zo Slovenska. V
kategórii dospelých budú štartovať iba ženy, na JMS v LOB bude štartovať 1 junior, na MED v LOB 1 dorastenec a jedna dorastenka, spolu
nastúpia v štafete juniorov. 

Na iných súťažiach a svetových pohároch sa nepočíta s účasťou zástupcov Slovenska.



Z výkonnostných pretekárov v bežeckom lyžovaní sa ráta s Katarínou Johansen. Prípravu bude zabezpečovať tréner V. Franko v spolupráci s
J. Nemcom.

OC - MS v OC 2013 sú spojené s JMS v OC a uskutočnia sa v Estónsku. V r. 2013 sa konajú aj ME v OC (na konci júna) v Poľsku. Svetový po-
hár je tvorený 3 sériami – ME + MS + počas MS veteránov (október). Spoločné tréningové tábory sa uskutočnia operatívne, špeciálne k MS trén.
tábor nebude, k príprave poslúži účasť na ME v OC v Poľsku, kde sa predpokladá podobný charakter terénov a v kat. dospelých by nastúpili aj
juniori.

V Estónsku by sa malo súťažiť podľa nového modelu MS – nebude kvalifikácia na dlhú trať.
V priebehu roka sa sekcia OC pokúsi vyriešiť aj nové obsadenie vedúceho RT v OC, zatiaľ všetko rieši doterajší tréner M. Kazík, ktorý sa však v úlo-

he vedúceho výpravy na ME i MS neobjaví.

OB – dorast – problematika dorastu (bola predmetom zasadnutia komisie mládeže) informácia bola podaná aj na zasadnutí KVŠ. Realizačný
tím OB navrhol zmenené usporiadanie vo vedení jednotlivých výberov SR:

dorast – vedúci Igor Patráš, spolupracujúci tréneri – Štefan Šurgan a František Papuga,
juniori – vedúci Jozef Pollák, spolupracujúci tréneri – Marián Dávidík a Ján Mižúr,
dospelí – vedúci Jozef Wallner, spolupracujúci tréneri – Jozef Pollák a Marián Dávidík,
spolupracujúci oponent pre všetky tímy – Paulína Májová.
Termínová kolízia nie je v budúcom roku až tak veľmi ovplyvňujúca zabezpečenie účasti na šampionátoch – jedinou prelínajúcou sa akciou

je JMS v CZE a MS vo FIN, podľa trénerov sa však vo Fínsku štart žiadneho juniora neplánuje. Na Svetové hry v Kolumbii si Slovensko nevy-
bojovalo ani jedno účastnícke miesto v štartovom poli. Otázne sú ME dorastu, ktoré ba mali byť na prelome októbra a novembra v Izraeli, no pre
neistú bezpečnostnú situáciu je snaha presunúť MED do inej európskej krajiny.

Slovenské školské družstvá budú aj v r. 2013 štartovať na školských MS v OB ISF v Portugalsku. Po kvalifikácii a dohode so SAŠŠ bola
navrhnutá účasť školského družstva ZŠ Kysak (4 chlapci + 1 vedúci) v kat. H2, školského družstva Gymnázia Hlinská Žilina (4 chlapci + 1 vedú-
ci) v kat. H1 a národného školského družstva SVK (5 chlapci + 1 vedúci) v kat. H1.

J. Pollák pripomenul, aby si aj dospelí pretekári viedli tréningové záznamy a aj dospelí športovci mali oponentov (konzultantov) svojej
tréningovej športovej prípravy.

Uznesenie 2/2012: KVŠ schvaľuje plán akcií jednotlivých reprezentačných výberov na r. 2013.

Uznesenie 3/2012: KVŠ berie na vedomie predložené plány prípravy reprezentácií v orientačných športoch (OB, LOB, OC) 
na r. 2013 vrátane juniorských výberov SR a dorastu OB.
KVŠ ukladá trénerovi LOB V. Frankovi, aby predložil ucelený plán prípravy pretekárov v LOB, aby mohli byť 
všetky plány kompletne zverejnené.
T: 31. 12. 2012 zodp: Franko, RT – OB, OC, LOB, Kazík

Uznesenie 4/2012: KVŠ berie na vedomie personálne obsadenie realizačných tímov reprezentácií v orientačných športoch na r. 2013.

3. Kalendáre SZOŠ - pripomienky a úpravy z hľadiska reprezentácií a výberov:

Kalendár slovenských súťaží v LOB  a OB bol predložený v  ucelenej podobe. Termíny domácich súťaží v OC nie sú zatiaľ známe. K termínom
v r. 2013 neboli pripomienky. 

4. Pomer delenia reprezentačných peňazí v r. 2013, systém refundácie a zloženie repre-
zentačných kolektívov v r. 2013, priority akcií z pohľadu SZOŠ:

M. Kazík predložil návrh v súlade s platnými kritériami na výpočet pomeru delenia reprezentačných príspevkov medzi jednotlivé reprezentá-
cie na r. 2013  - OB : OC : LOB (v %) 

62,5 : 34,0 : 3,5.

Uznesenie 5/2012: KVŠ schvaľuje vypočítaný pomer delenia medzi jednotlivé reprezentácie na r. 2012  vo výške     
OB : OC : LOB (v %)     62,5 : 34,0 : 3,5.

Uznesenie 6/2012: KVŠ schválila tieto navrhované reprezentačné kolektívy pre r. 2013:

OB - dospelí
A Michal Krajčík (TKE) 
B Pavol Bukovác (FBA), Štefan Ringer (TKE), Ondrej Piják (BBA), Jana Macinská (TKE), Katarína Labašová (TKE) 
C Róbert Barcík (TKE)

Katarína Papugová (TKE), Ivana Ďurčová (TKE), Kristína Ugrayová (TKE)
sledovaní Dávid Franko (KYS), Tomáš Mušinský (TKE), Peter Mižúr (FBA), Miroslav Papuga (TKE)

Lucia Steigrová (HBB), Ľudmila Sokolová (KYS)

OB - juniorský výber
juniori Dávid Franko (KYS), Tomáš Mušinský (TKE), Samuel Kebis (SPE), Šimon Mižúr (FBA),
juniorky Ľudmila Sokolová (KYS), Barbora Pijáková (SPE), Lucia Steigrová (HBB)
sledovaní Tomáš Jánoška (RBA), Matej Hraboš (RBA), Martin Šmelík (TKE)

Andrea Štefková (ZMT), Martina Papugová (TKE), Radka Lamanecová (SSN), Vanda Hošeková (VZA)

LOB - dospelí
B Katarína Johansen (EBB), Erika Hlaváčiková (EBB), Martina Bialeková (EBB)



LOB - juniori
B Dávid Franko (KYS)

sledovaní Stanislav Franko (KYS), Adam Král (VZA), Vanda Hošeková (VZA)

OC - dospelí
A Stanislava Fajtová (VBA), Daniela Trnovcová (VBA)
B Matúš Trnovec (VBA)
C Pavol Paprčka (PKE), Richard Chrappa (VBA), Michal Fraňo (SPE), Tomáš Haničák (ZMT), Matej Pilka (SPE), 

Štefan Šurgan (HBB), Natália Tyszová (TKE)

OC - juniori
juniori Tomáš Jánoška (VBA), Andrej Cully (VBA), Matej Müller (VBA)

sledovaní Teodor Takáč (EBB)

OB kladie dôraz na JMS v OB v Českej republike, MS v OB vo Fínsku a na ME dorastu v OB.  
Osobitný význam má účasť na školských MS v OB ISF v Portugalsku.

LOB obsadí ME + JMS + MED v LOB v Lotyšsku.

OC bude smerovať prípravu k ME v Poľsku a MS + JMS v OC v Estónsku.

Uznesenie 7/2012: KVŠ schválila poradie priorít podujatí v záujme SZOŠ v r. 2013 takto:

pozn.     predpokladaná účasť  = M + W / + vedenie
po dohode nie je stanovená garancia refundácií nikto nemá garantovanú plnú úhradu nákladov (ani vedúci akcie) nemá 

1. JMS v OB (CZE) 29. 6. – 6. 7. 2013
predpokladaná účasť       4 + 4 /+ 2
predpokl. um. 2x jedn. do 30. m., 1x štaf. do 12. m.
zodp. vedúci akcie: J. Pollák 

2. MS v OC (EST) 26. – 31. 8. 2013
predpokladaná účasť       4 + 4 /+ 1
predpokl. um. 1x jedn. do 10. m., 1x štaf. do 10. m.
zodp. vedúci akcie: M. Kazík 

3. MS v OB (FIN) 7. - 14. 7. 2013
predpokladaná účasť       3 + 1 /+ 1
predpokl. um. 2x jedn. do 30. m., 1x štaf. do 15. m.
zodp. vedúci akcie: J. Wallner 

4. ME v OC (POL) 15. – 23. 6. 2013
predpokladaná účasť       4 + 4 /+ 1
predpokl. um. 1x jedn. do 10. m., 1x štaf. do 8. m.
zodp. vedúci akcie: M. Kazík 

5. ME v LOB (LAT) 11. – 18. 2. 2013
predpokladaná účasť       0 + 4 /+ 1
predpokl. um. 1x jedn. do 30. m., 1x štaf. do 10. m.
zodp. vedúci akcie: V. Franko 

6. JMS v OC (EST) 26. – 31. 8. 2013
predpokladaná účasť       4 + 0 /+ 1
predpokl. um. 1x jedn. do 10. m., 1x štaf. do 10. m.
zodp. vedúci akcie: M. Kazík

Akcie osobitného významu:

ME dorastu v OB (?) 2013
predpokladaná účasť       M 18+16 + W18+16 /+doprovod

4 + 4 + 4 + 4 /+ 3
zodp. vedúci akcie: I. Patráš

ME dorastu v LOB (LAT) 11. – 18. 2. 2013
predpokladaná účasť       2 + 1 /+ 1
predpokl. um. 1x jedn. do 25. m.
zodp. vedúci akcie: V. Franko

MS ISF škol. mládeže v OB (POR)  15. – 21. 4. 2013
predpokladaná účasť       2 školské dr. + 1 národné dr.
predpokl. um. 2x jedn. do 6. m., 1x družstvá do 4. m.
úhrada plných nákladov pre:  všetkých (MŠVVaŠ SR), čiastočná spoluúčasť každého účastníka
zodp. vedúci akcie: M. Kazík



JMS v LOB (LAT) 11. – 18. 2. 2013
predpokladaná účasť       1 + 0 /+ 0
predpokl. um. 1x jedn. do 25. m.
zodp. vedúci akcie: V. Franko

Svetový pohár v OB, všeobecne
zodp. vedúci akcie: J. Wallner

Svetový pohár v OC, 3. séria (POR) 9. – 13. 10. 2013
predpokladaná účasť       1 + 1 /+ 1
predpokl. um. 1x jedn. do 16. m. 
zodp. vedúci akcie: M. Kazík

Základné zásady pre nomináciu na vrcholové podujatie:
- Na vrcholové podujatia vysielať 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.

Základné povinnosti vedúceho akcie:
- S predstihom mať predstavu o výške nákladov na akciu, o mieste ubytovania, o spôsobe stravovania i o spôsobe prepravy účastníkov do 

miesta šampionátu i presunoch počas majstrovstiev na jednotlivé súťaže.
- V dostatočnom predstihu stanoviť takú výšku zálohy na jedného účastníka, aby vykryla všetky potrebné predpokladané výdavky. 

Ak nie je vyberaná záloha na pokrytie cestovných výdavkov, záloha na dopravu sa neposkytuje.
- Záloha na akciu môže byť poskytnutá iba vo výške, ktorá zodpovedá výške rozdielu medzi vopred zaplatenými poplatkami na akciu 

a výške "kreditu" zo zaplatených záloh.
- Akciu treba ukončiť správou z akcie a vyúčtovaním výdavkov spojených s účasťou tímu na nej. Súčasťou vyúčtovania je krátka správa 

týkajúca sa upresnenia skutočností vo vyúčtovaní.
- Účtovnú likvidáciu akcie je potrebné vykonať bezodkladne, najneskôr 1 mesiac od ukončenia podujatia.

Uznesenie 8/2012: V prípade, že Slovenský zväz orientačných športov bude mať k dispozícii potrebné finančné zdroje na refundá-
cie, postupuje sa podľa kritérií schválených KVŠ na r. 2011.

5. Kontaktné údaje, osobní tréneri športovcov, antidopingová agentúra SR a národný register testovania:

Zber kontaktných údajov od športovcov sa zlepšil, hoci stále nie sú informácie úplné a od každého. Viazne najmä aktualizácia osobných ú-
dajov, niektorí športovci dokážu vrátiť dotazník nekompletný a s faktografickými chybami. Aktualizácia je potrebná pre rýchlu a bezproblémovú
komunikáciu so všetkými zložkami, v mnohých prípadoch ani reprezentační tréneri sa nedokážu so športovcami spojiť, prípadne poskytnúť
kontakt na športovca pre zástupcu médií. Často je potrebné poskytnúť osobné údaje športovcov pre iné organizácie (IOF, SAUŠ, SAŠŠ,
MŠVVaŠ SR, NŠC, KŠZ, Antidopingová agentúra SR), to, že to nedokážeme obratom, je obrazom stavu v našom hnutí. 

Kazík pripomenul, aké dôležité je aj pre športovcov – amatérov, ktorí sú aktívni na svetových šampionátoch, reprezentujú krajinu a sú
zaradení ak členovia A tímov, spolupracovať s národnými antidopingovými orgánmi. Športovci sú často napomínaní, že neaktualizujú svoje ú-
daje v národnom testovacom registri (systém ADAMS). Dopingovým priestupkom sú aj 3 napomenutia. Športový zväz s dopingovým
prehreškom stráca nárok na akúkoľvek štátnu podporu. Negatívny dosah si športovci neuvedomujú. 

Pre r. 2013 sú zaradení do NTR za orientačné športy nasledujúci športovci: Michal Krajčík, Stanislava Fajtová, Daniela Trnovcová.
Ostatní členovia výberov SR (dospelí i juniori) sú v Antidopingovej agentúre SR evidovaní ako ostatní reprezentanti v r. 2013.

Uznesenie 9/2012: KVŠ schvaľuje zaradenie Michala Krajčíka, Stanislavy Fajtovej, Daniely Trnovcovej do Národného testovacieho 
registra pre r. 2013.
KVŠ dôrazne upozorňuje zaradených športovcov na plnenie si všetkých povinností so zaradením súvisiacich.

Uznesenie 10/2012: KVŠ upozorňuje zodpovedných reprezentačných trénerov, že pre všetkých reprezentantov a najmä pre prete-
károv do dorasteneckého a juniorského veku platí povinnosť mať osobného trénera, s výnimkou špeciálnych 
prípadov starších skúsených reprezentantov, ktorým odporúča mať aspoň oponenta (konzultanta) športovej prípravy.

6. Reprezentačný výstroj, materiálové zabezpečenie, správa materiálu:

Pri termínovom prekrývaní akcií nastávajú komplikácia s vystrojením nominovaných pretekárov – týka sa všetkých odvetví a všetkých
vekových výberov. Najmä mládežnícke výbery majú problém s vhodnými veľkosťami.  Všeobecne – vedúci akcie po vydaní materiálu športovcom
stratí prehľad o tom, komu čo bolo zverené a tak správa materiálu nemá presnú evidenciu. Zatiaľ neuplatňovaným návrhom je, aby sa o materiál
staral príslušný realizačný tím, ktorý v rámci svojich možností bude riešiť opravy a priebežné doplňovanie veľkostí podľa potreby. 

Myšlienka predaja materiálu do trvalého užívania športovcovi sa nestretla s podporou, systém zapožičiavania čiastočne rieši finančné nároky
na zaobstaranie nového materiálu (jednotlivé vzory oblečenia sa používajú 5-10 rokov).

Uznesenie 11/2012: KVŠ ukladá jednotlivým RT SR, aby pripravili návrhy na materiálové vybavenie jednotlivých reprezentačných 
výberov vo všetkých orientačných športoch.
T: 15. 3. 2013 zodp: RT - OB, OC, LOB

7. Rôzne

Mižúr – v mene svojom i v mene celého hnutia poďakoval všetkým športovcom a trénerom za príkladnú športovú reprezentáciu Slovenska,
za obetavú tréningovú činnosť a osobnú spoluúčasť na finančnom zabezpečení prípravy i účasti na akciách. V podobnom duchu vyzdvihol
ústretovosť športových klubov, ktoré sa veľkou mierou na zabezpečení účasti svojich športovcov na svetové podujatia významne podieľajú.

Zapísal: Marian Kazík



Plán činnosti juniorského výberu SR v OB na rok 2013

Juniorský výber SR v OB  pre rok 2013:

juniori: Dávid Franko /KYS/ Tomáš Mušinský /TKE/ 
Šimon Mižúr /FBA/ Samuel Kebis /SPE/

juniorky:  Ľudmila Sokolová /KYS/ Lucia Steigrová /EBB/ Barbora Pijáková /SPE/

Sledovaní pretekári: Martin Šmelík /TKE/, Matej Hraboš /RBA/, 
Tomáš Jánoška/RBA/,  Martina Papugová /TKE/, Vanda Hošeková /VZA/, Radka Lamanecová /SSN/,  
Andrea Štefková /ZMT/

Realizačný team: Jozef Pollák              - vedúci tréner  
Marián Dávidík, Ján Mižúr - asistent trénera 

Vrchol sezóny:    
JMS Česko, Hradec Králové 30. 6. - 7. 7. 2013                             

Predpokladaná účasť 4-4-2

Konečná účasť na JMS bude  závislá od prístupu k tréningovému procesu a výkonnosti pretekárov.

Plán akcií na rok 2013

30.11.-2.12.2012 úvodný zraz D+J Zvolen
25.-29.1. kondičné sústredenie D+J+S Štrbské Pleso
27.2.-3.3. mapové sústredenie J Maďarsko, Pirtó
21.-24.3. mapové sústredenie J Česko, Hradec Králové
4.-7.4. mapové sústredenie D+J+S Silica
22.4.-1.5. testy dráha BB, KE, BA
3.-8.5. mapové sústredenie, MČR šprint J ČR, H. Králové, Pardubice
12.-16.6. mapové sústredenie, Český pohár  J ČR, H. Králové, Plzeň
30.6.-7.7. Juniorské MS Česko, Hradec Králové
október, novem. prechod Nízkych Tatier ?                     
D-dorast,  J-juniori, S-seniori

Bežecké limity na dráhe:
W 19 (3000 m) 12:30 M 19 (5000 m) 17:50
W 20 (3000 m) 12:10 M 20 (5000 m) 17:15

Termín splnenia: 15. 5. 2013 Splnenie bežeckých limitov je jednou z  podmienok pre nomináciu na JMS.

Nominačné kritériá:
Nominácia na JMS 2013  bude vykonaná realizačným teamom  na základe dosahovanej výkonnosti na sledovaných pretekoch. 

Sledované preteky:
Cesom 13.-14.4. Bratislava, Šaštín
M ČR šprint 8.5. Pardubice
M SR, SRJ 1.-2.6. B. Bystrica
1x long bude upresnené bude upresnené
Individuálne štarty na pretekoch s kvalitnou konkurenciou.

Odporúčané preteky:
Jarný pohár, Český pohár štafiet 23.-24.3. H. Králové, ČR
Mórahalom-Balotaszállás 29.-31.3. (30.3. WRE) Maď.
MČR KT 22.-23.6. Šumperk, ČR
Slovak Karst cup, Grand Prix Slovakia 11.-14.7. Mošovce

Košice, 20.11.2012
Pripravil: RT jun SR

Zápis č. 07/2012
z riadneho zasadnutia Predsedníctva SZOŠ dňa 20. 12. 2012 v Bratislave

Prítomní: Juraj Nemec, Ján Mižúr, Milan Petrinec, Dušan Formanko, Andrej Patráš, Anton Kniebügl - členovia predsedníctva
Marian Kazík - gen. sekretár, Juraj Prékop - predseda revíznej komisie
Rastislav Szabó – za pracovnú skupinu pripravujúcu zmeny na www.orienteering.sk

Neprítomní: Juraj Petrinec, Mikuláš Šabo

Program: 1. Kontrola plnenia uznesení 
2. Informácia o hospodárení SZOŠ, stav úhrad členských príspevkov za r. 2012, stav vyúčtovaní účelových prísp. 2012, 

nové výzvy MŠVVaŠ SR na r. 2013



3. Závery a uznesenia z Konferencie SZOŠ 2012
4. Plán práce Predsedníctva SZOŠ na rok 2013 (1. polrok 2013), rozdelenie kompetencií členov P SZOŠ
5. Potvrdenie do funkcií v jednotlivých odvet. sekciách a prierezových komisiách
6. Zabezpečenie slovenských súťaží v LOB, OB a OC v r. 2013
7. Školské šport.súťaže v OB v šk. r. 2012/2013 + Liga škol. družstiev v OB 2013
8. Problematika LOB 2013, nominácie na ME, JMS a MED v LOB 2013
9. Problematika správy portálu orienteering.sk, rankingového hodnotenia OB, personálne obsadenie dôležitých pozícií 

pre najbližšie roky
10.  Rôzne

a) riadna dovolenka generálneho sekretára
b) J. Mižúr – člen Dozornej rady SOV
c) iné - nová koncepcia rozvoja športu v SR do r. 2020

1. Kontrola uznesení z predchádzajúcich zasadnutí s termínom plnenia k 20. 12. 2012:

- uzn. 10/03/08 Vypracovať plán postupného pokrytia všetkých okresov SR školskými mapami - ruší sa
Je to jedna z dlhodobých hlavných úloh hnutia a mapovej komisie.

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

- uzn. 11/07/11 Zaslať refundácie z MS a JMS v OC 2011  - splnené

- uzn. 2/01/12 Splátkový kalendár refundácie záloh pre ŠK VAZKA  - splnené

- uzn. 11/01/12 Zabezpečiť seminár usporiadateľov šport. podujatí  a rozhodcov 2012 - v plnení

- uzn. 5/05/12 Vyplatiť príspevky za tvorbu školských máp v r. 2011 - splnené

- uzn. 7/05/12 Zverejniť správu z MED v OB 2012 po úprave - v plnení

- uzn. 10/05/12 Pripraviť org. predpisy pre školské súťaže v šk. r. 2012/2013 - splnené

Uznesenie 1/07/12:
P SZOŠ ukladá zverejniť organizačné predpisy pre školské súťaže v šk. r. 2012/2013.
T: 31. 12. 2012 zodp.: Kazík

- uzn. 1/06/12 Predložiť konferencii zmeny registračného poriadku - splnené

- uzn. 3/06/12 Vrátiť TKE 200,00 eur zo zálohy na AMS v OB (ESP) - splnené

- uzn. 4/06/12 Doúčtovať akciu  ME, MSJ a MED v LOB 2012 (UKR) - splnené

- uzn. 8/06/12 Podať kandidatúru Jána Mižúra do orgánov SOV - splnené

- uzn. 9/06/12 Zverejniť správu z MS a JMS v OC 2012 v Infobe - splnené

- uzn. 10/06/12 Zverejniť správu z MED v OB 2012 po úprave v Infobe - v plnení

- uzn. 11/06/12 Zverejniť správu z MS v OB  2012 v Infobe - splnené

- uzn. 12/06/12 Zverejniť správy z kongresu IOF a zasadnutia európskych federácií v Infobe - splnené

- uzn. 13/06/12 Pripraviť návrh termínov a zabezpečenia ligy školských družstiev v OB 2013 - v plnení

- uzn. 14/06/12 Zverejniť hodnotenie súťaží v OB za r. 2012 v Infobe - splnené

- uzn. 15/06/12 Vypísať konkurz na správu portálu www.orienteering.sk a manažéra rankingu OB - zrušené
Viď bod 9. zasadnutia P SZOŠ.

- uzn. 16/06/12 Vyzvať jednotlivých predsedov sekcií a komisií SZOŠ, aby predložili správy za svoje rezorty ku konferencii - splnené

- uzn. 17/06/12 Zverejniť výzvu pre kluby, aby navrhovali kandidátov do funkcií orgánov SZOŠ - splnené

- uzn. 18/06/12 Zabezpečiť volebnú konferenciu SZOŠ a zasadnutia komisií mládeže a KVŠ - splnené

- uzn. 20/06/12 Nájsť delegátov, ktorí sa zúčastnia festivalu neolympijských športov v Trenčíne a zabezpečia propagáciu 
orient. športov - nesplnené
Účasť a propagáciu OŠ na Športfeste v Trenčíne (8. 12. 2012) sa nepodarilo zabezpečiť.

Uznesenie 2/07/12:
Predsedníctvo SZOŠ ukladá pripraviť koncepciu účasti SZOŠ na festivale neolympijských športov v r. 2013.
T: 31. 5. 2013 zodp.: Formanko

- uzn. 21/06/12 Pripraviť návrh, ako by sa dalo zabezpečiť rokovanie predsedníctva komunikáciou cez telekonferenciu - v plnení

2. Informácia o hospodárení SZOŠ - aktuálnu informáciu o hospodárení SZOŠ a stave podúčtov v jednotlivých oblastiach SZOŠ k 30. 11. 
2012 a o súčasnej situácii podal M. Kazík. 
Ďalej informoval o stave úhrad členských príspevkov za r. 2012, vyššie nedoplatky vykryli finančným darom niektorí členovia P SZOŠ. 
Z účelového príspevku na MS juniorov v OB 2012 sme po upresnení skutočností museli vrátiť do štátneho rozpočtu 6 000,00 eur.
V závere roka MŠVVaŠ SR vyhodnotilo 2 výzvy: Odmeny športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2011 a trénerov mládeže, Športové
odvetvia 2012. Odmenu za 3. miesto na MS v OC 2011 štafeta žien nedostala, z navrhnutých zaslúžilých trénerov za celoživotnú prácu s



mládežou pri príležitosti významného životného jubilea v rokoch 2011 alebo 2012 (navrhnutí boli Sleziak, Gajdošík, Papuga), bol odme-
nený Wilfried Sleziak finančným príspevkom 500,00 eur. Na činnosť hnutia prišlo v závere roka ešte 7 730,00 eur. Podarilo sa v spoluprá-
ci so SAŠŠ vyúčtovať kvalifikáciu na školské MS v OB a NŠC prispelo na tlač encyklopédie príspevkom vo výške 1 400,00 eur.
MŠVVaŠ SR pripravilo v závere roka nové výzvy na r. 2013 (zo šiestich sme oprávnenými žiadateľmi v piatich):  

- Športové odvetvia 2013 (1. polrok) 
- Odmeny športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2012 a trénerov mládeže
- Investičné zabezpečenie športovej reprezentácie SR
- Organizovanie významných medzinárodných a tradičných podujatí
- Šport a zdravie

Uznesenie 3/07/12:
P SZOŠ berie informáciu o hospodárení zväzu k 30. 11. 2012 na vedomie.

3. Závery a uznesenia z Konferencie SZOŠ 2012 - členovia P SZOŠ sa podrobne venovali uzneseniam, úlohám a námetom z diskusie. 
Budú sa nimi aj naďalej priebežne podľa potreby zaoberať s cieľom zlepšiť celkové fungovanie hnutia. Bez aktivizácie väčšej časti hnutia v
prospech všetkých však mnohé môže zostať iba prázdnymi slovami. Za veľmi pozitívne sú považované zmeny v zabezpečení a práci s
výberom mládeže OB. Zaoberalo sa aj poplatkami odvádzanými IOF za usporiadanie pretekov WRE.

Uznesenie 4/07/12:
P SZOŠ rozhodlo, že poplatky IOF za usporiadanie pretekov WRE znáša usporiadateľ  (realizátor technického zabezpečenia pretekov).

Uznesenie 5/07/12:
Predsedníctvo SZOŠ ukladá A. Patrášovi, aby pripravil návrh nového diplomu pre majstrovské súťaže SZOŠ.
T: 31. 3. 2013 zodp.: Patráš

Uznesenie 6/07/12:
Predsedníctvo SZOŠ ukladá predsedovi sekcie OB, aby pripomienky z diskusie na konferencii SZOŠ sekcia zapracovala do príslušných
dokumentov.
T: 31. 3. 2013 zodp.: M. Petrinec

Uznesenie 7/07/12:
Predsedníctvo SZOŠ ďakuje Jurajovi Prékopovi za organizačné zabezpečenie zasadnutí vo Zvolene 1. a 2. 12. 2012 – konferencie a za-
sadnutí KVŠ i komisie mládeže.

4. Plán práce Predsedníctva SZOŠ na rok 2013, rozdelenie kompetencií (zodpovednosti a pôsobnosti) členov P SZOŠ. K plánu neboli pri-
pomienky. Tiež potvrdili špecifikáciu sfér za ktoré jednotliví členovia P SZOŠ zodpovedajú: 
Nemec Juraj - medzinárodná spolupráca, lyžiarsky OB
Mižúr Ján - financovanie, vzdelávanie, reprezentácie
Formanko Dušan - mládež, orientačná cyklistika
Kniebügl Anton - mapová tvorba, metodické činnosti
Petrinec Milan - orientačný beh, oblastné aktivity
Patráš Andrej - rozvoj, marketing, propagácia
Kazík - školský šport a ostatné...

Uznesenie 8/07/12:
Predsedníctvo SZOŠ schvaľuje plán práce SZOŠ na r. 2013.
P SZOŠ ukladá gen. sekretárovi zverejniť plán práce SZOŠ na r. 2013 v Infobe.
T: 31. 1. 2013 zodp.: Kazík

5. Potvrdenie do funkcií v jednotlivých odvetvových sekciách a prierezových komisiách. 
Hoci bol na zasadnutie prizvaný aj predseda sekcie OC, nezúčastnil sa. Členovia P SZOŠ potvrdili vo funkciách členov sekcií aspoň tie oso-
by, o ktorých informovali zástupcovia príslušných sekcií:
sekcia OB – Milan Petrinec + Martin Václavík, Rastislav Szabó
sekcia LOB – Valér Franko + Juraj Nemec, Radovan Marton
sekcia OC – Mikuláš Šabo + ?

Uznesenie 9/07/12:
P SZOŠ ukladá predsedovi sekcie OC M. Šabovi, aby predložil návrh zloženia sekcie OC.
T: 31. 1. 2013 zodp.: Šabo

Uznesenie 10/07/12:
Predsedníctvo SZOŠ ukladá prerokovať s Paulínou Májovou a Jurajom Petrincom ich pôsobenie v metodickej komisii SZOŠ.
T: 28. 2. 2013 zodp.: Nemec, Kniebügl
Uznesenie 11/07/12:
Predsedníctvo SZOŠ menuje za predsedu mapovej komisie SZOŠ Tomáša Leštinského.

Uznesenie 12/07/12:
Predsedníctvo SZOŠ ukladá gen. sekretárovi prizvať na najbližšie (alebo nasledujúce marcové/aprílové) zasadnutie P SZOŠ tieto osoby:
Paulínu Májovú, Juraja Petrinca, Mikuláša Šaba, Tomáša Leštinského.
T: 15. 2. 2013 zodp.: Kazík



6. Zabezpečenie Slovenských súťaží v OB v r. 2013. Kalendáre súťaží v OB 2013 a v LOB 2013 sú známe. M. Kazík informoval o predbež-
ných termínoch súťaží zaradených medzi podujatia Slovenského pohára v OC (4x SVK, 4x HUN, 2x AUT, 2x CZE, + 1x štafety).
Členovia predsedníctva sa zaoberali aj výsledkami vykonania štátneho dozoru Slovenskou inšpekciou životného prostredia na podnet
Správy NAPANTu, že počas MM SR v OC na Donovaloch organizovanými ŠK BIKO Banská Bystrica bol porušený zákon 543/2002 o
ochrane prírody a krajiny. 
V novembri riešila Slovenská inšpekcia životného prostredia podnet Správy NAPANTu, že počas MM SR v OC na Donovaloch bol porušený
zákon 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Po skúsenostiach usporiadateľa (BIKO B. Bystrica) upozorňujeme všetky kluby, aby pri
zabezpečení pretekov nepodceňovali oznamovanie konania sa súťaže na všetky orgány štátnej správy a pri organizovaní pretekov postupo-
vali v súlade so zákonom 315/1992 o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach i zákonom 543/2002 o ochrane
prírody a krajiny (najmä v druhom a vyššom stupni ochrany).

Uznesenie 13/07/12:
Predsedníctvo SZOŠ ukladá predsedovi sekcie OC zverejniť konečnú verziu kalendára slovenských súťaží v OC na r. 2013.
T: 31. 1. 2013 zodp.: Šabo

Uznesenie 14/07/12:
Predsedníctvo SZOŠ ukladá predsedom jednotlivých sekcií zapracovať do príslušných vykonávacích predpisov pripomenutie povinností,
ktoré usporiadateľom vyplývajú z príslušnej legislatívy (oznamovanie konania sa súťaže na všetky orgány štátnej správy a aby pri organi-
zovaní pretekov postupovali v súlade so zákonom 315/1992 o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach i zákonom
543/2002 o ochrane prírody a krajiny, najmä v druhom a vyššom stupni ochrany).
T: 15. 3. 2013 zodp.: Petrinec, Franko, Šabo

7. Školské športové súťaže v OB v šk. r. 2012/2013 + Liga školských družstiev v OB 2013. 
Známy je usporiadateľ školských MSR - Sokol Pezinok, 5. a 6. 6. 2013 v Budmericiach. Tieto preteky budú i prvými dvoma kolami ligy
školských družstiev v OB 2013. Ďalšie podujatia sa uskutočnia v jeseni v Nitre, termíny budú upresnené po dohode s organizátorom
školskej ligy v Nitre.

8. Problematika LOB 2013, nominácie na ME, JMS a MED v LOB 2013.
Po dohode s trénerom LOB Valérom Frankom oboznámil J. Nemec P SZOŠ s návrhom nominácie na MSJ, MED a ME v LOB
2013, ktoré budú vo februári v Madone v Lotyšsku. S účasťou na MS v LOB 2013 v Kazachstane sa nepočíta.

Uznesenie 15/07/12:  
Predsedníctvo SZOŠ schválilo nasledovnú nomináciu na JMS, MED a ME v LOB 2013, v termíne 11. - 18. 2. 2013, Madona, Lotyšsko:
ME - Katarína Jonansen (TKE/EBB), Martina Bialeková, Erika Hlaváčiková (obe EBB), Jana Slámová (TKE)
JMS  - Dávid Franko (KYS)
MED  - Stanislav Franko (KYS), Vanda Hošeková (VZA/EBB)
vedúci a tréner - Valér Franko
Úhrada nákladov: Pretekári cestujú na náklady materského klubu resp. vlastné náklady – financovanie bude zabezpečené priamo zain-
teresovanými klubmi (EBB, KYS, VZA), vedúci cestuje na náklady SZOŠ.
Refundácia zaplatených nákladov: Bez vopred stanovenej refundácie. Dodatočné refundácie budú vykonané len v prípade dostatočného
pridelenia štátnych financií na reprezentácie.

9. Problematika správy portálu orienteering.sk, rankingového hodnotenia OB, personálne obsadenie dôležitých pozícií pre najbližšie roky. 
Pôvodne mal byť vypísaný konkurz na správu portálu www.orienteering.sk a manažéra rankingu OB. Konferencia SZOŠ priniesla mno-
hé zaujímavé podnety a poznatky z hnutia, jedným z nich bola aj dobrovoľná iniciatíva o nahradenie J. Furucza na správu portálu a
rankingové hodnotenie OB, preto sa P SZOŠ rozhodlo konkurz nevypisovať. Pracovná skupina v zložení Rastislav Szabó a Juraj Nemec
ml. nadviaže na prácu J. Furucza. 
Osobne prítomný R. Szabó vysvetlil, čo sa od konferencie doteraz udialo – postupne zaznamenávajú veľké množstvo podnetov z hnutia,
aké zmeny sa majú na novom webe prejaviť. Najviac podnetov predložil D. Richter. Zmeny nie je možné vykonať okamžite, vyžadujú si
veľké množstvo práce. Konzultáciou s J. Furuczom sa dopracovali k predbežnému odhadu trvania prác a k dohode, že v období tvorby
nového webu bude J. Furucz spravovať starú verziu portálu a zabezpečí spracovávanie rankingu OB aj v r. 2013. Systémové a grafické z-
meny www.orienteering.sk sa udejú v 3 krokoch:
1.  Nová grafická podoba webu, funkcionalita ostane približne rovnaká ako pôvodná, bude umožnené pridávanie dokumentov k podu-

jatiam priamo klubom, ktorý príslušné podujatie organizuje / cca do 30. 6. 2013.
2.  Nový prihlasovací systém (naplno využívaný od r. 2014) / cca do 30. 9. 2013.
3.  Spracovanie výsledkov + archív / cca v priebehu roka 2014.

Členovia predsedníctva sa zaoberali aj výberovým konaním na pozíciu generálneho sekretára. Výberovú komisiu budú tvoriť: predseda
SZOŠ, podpredseda SZOŠ, gen. sekretár. Termín výberového konania: do 28. 2. 2013. Termín podávania prihlášok: do 31. 1. 2013.
Termín zverejnenia výberového konania: do 31. 12. 2012.

Uznesenie 16/07/12:
Predsedníctvo SZOŠ poveruje Rastislava Szabóa konať v tvorbe novej podoby portálu orienteering.sk v zmysle predstavenej koncepcie.

Uznesenie 17/07/12:
Predsedníctvo SZOŠ udeľuje ďakovný list a odmenu 500,00 eur  Jánovi Furuczovi za dlhoročnú prácu s portálom www.orienteering.sk a
rankingom OB. Technické podmienky dorieši generálny sekretár.
T: 31. 3. 2013 zodp.: Kazík



Uznesenie 18/07/12:
P SZOŠ vypisuje výberové konanie na miesto generálneho sekretára SZOŠ s termínom na podávanie prihlášok do 31. 1. 2013.
Zverejnenie oznamu realizuje gen. sekretár na www.orienteering.sk.
T: 31. 12. 2012 zodp.: Kazík

10. A) V termíne 28. 12. 2012 – 24. 1. 2013 bude generálny sekretár M. Kazík na riadnej dovolenke mimo SR. 

Uznesenie 20/07/12:
Predsedníctvo SZOŠ poveruje podpredsedu SZOŠ Jána Mižúra zastupovaním gen. sekretára v ekonomických a neodkladných úradných 
záležitostiach počas jeho neprítomnosti v termíne 28. 12. 2012 – 24. 1. 2013.

B) Na 44. Valnom zhromaždení Slovenského olympijského výboru (24. 11. 2012 v Bratislave), bol Ján Mižúr zvolený za člena Dozornej 
rady SOV. 

C) Vláda SR schválila novú koncepciu rozvoja športu v SR do r. 2020, ktorá „praje“ iba 20 najpopulárnejším športovým odvetviam a športo-
vaniu detí a mládeže. Pre orientačné športy nie je priaznivá. Podobne v NŠC nastáva podpora menšieho počtu športových odvetví a 
postupná transformácia na výhradnú podporu športovcov do 23 rokov.

Najbližšie zasadnutie P SZOŠ bude predbežne 4. 2. 2013 o 15:00 v Bratislave. 

Zapísal: Marian Kazík

Plán činnosti reprezentačného výberu dospelých v OB na rok 2013

Reprezentačný výber SR v OB pre rok 2013 (RV):

Muži (M): Bukovác Pavol (FBA), Krajčík Michal (TKE), Piják Ondrej (BBA), Ringer Štefan (TKE), Barcík Róbert (TKE) 
Sledovaní pretekári:   Franko Dávid (KYS), Mušinský Tomáš (TKE), Peter Mižúr (FBA), Miroslav Papuga (TKE)

Ženy (W):  Macinská Jana (TKE), Labašová Katarína (TKE), Papugová Katarína (TKE), Ďurčová Ivana (TKE), 
Ugrayová Kristína (TKE)

Sledované pretekárky:   Lucia Steigrová (HBB), Ľudmila Sokolová (KYS)

Realizačný tím(RT): Jozef Wallner  - vedúci, 
Marian Dávidík, Jozef Pollák - asistenti, Paulína Májová - oponent (+ testy)

Vrcholné preteky sezóny: Majstrovstvá sveta v OB 6. - 14. 7. 2013 Vuokatti, Fínsko
predpokladaná účasť  3M (v tom prípade aj 1x M štafeta) + 1x W + 1x ved.

Plán akcií na rok 2013:
30.11.-2.12.2012 úvodný zraz, konf. SZOŠ Zvolen
25.-29.1.2013 *kondičné sústr. , spolu s Junior. Štrbské Pleso/Vys. Tatry
marec 2013 (upresní sa) *mapové sústredenie+WRE Maďarsko
4.-7.4.2013 *mapové sústredenie Silická planina, SR
apríl, máj 2013 testovanie BA, BB, KE, al. individuálne
28.5.-2.6.2013 mapové sústredenie SR, účasť na SRJ BB/Hadveo
6.-14.7.2013 MS v OB Vuokatti, Fínsko
* - možná spoločná účasť s družstvom juniorov a dorasteneckého výberu SR

Bežecké limity:

Muži /5 000 m dráha: A limit – 15:45, B limit – 16:15, C limit – 16:45
Ženy /3 000 m dráha: A limit – 10:55, B limit – 11:30, C limit – 12:15
Pozn.: termín plnenia limitov do 5.6.2013. Splnenie limitov dáva predpoklad nominácie na MS v OB (najmä pre disciplínu šprint) avšak nie

je jediným a rozhodujúcim predpokladom nominácie na MS v OB.

Nominačné kritériá:
Konečná nominácia na majstrovstvá sveta v OB 6. - 14. 7. 2013 vo Vuokatti/Fínsko bude vykonaná na základe odporúčania návrhu celého

realizačného tímu podľa výkonnosti v jarnej časti sezóny 2013. V úvahu bude braný potenciál finálového umiestnenia (postup do A-finále v prís-
lušnej disciplíne) resp. účasť v štafete a dosiahnuté výsledky v sledovaných a prípadne odporúčaných pretekoch s ohľadom na príslušnú
konkurenciu v konkrétnych pretekoch. Pri sledovaných pretekoch je vhodná aj prípadná účasť viacerých členov RD SR v OB dospelých(pre
porovnanie dosiahnutých výsledkov). Bežecké limity sú zostavené s ohľadom na presadenie sa v súčasnej svetovej konkurencii (v prípade úvahy
štartu v disciplíne šprint by mal byť splnený limit A). 

Sledované preteky:
Cesom 2013 13.-14.4. 2013 Bratislava, Šajdíkove Humence, (13.4. WRE šprint)
SRJ Rapid 11.-12.5.2013 Rapid Bratislava
SRJ Hadveo 1.-2.6.2013 Banská Bystrica, (“nové” terény)



Odporúčané preteky:
Homokháti Maccabi Kupa 29.-31.3.2013 Mórahalom-Balotaszállás, Maďarsko 
Grand Prix Mazosza 26.-28.4.2013 Debe Wielkie, Poľsko
Mistrovství ČR ve sprintu 8.5.2013 Pardubice, ČR

Poznámka:
V súčasnej finančnej situácii zabezpečenia reprezentačného družstva dospelých v OB nie je možné pokryť všetky náklady na účasť na MS v OB

2013 vo Fínsku. Z tohto dôvodu bude upresnená všetkým členom repr. družstva čiastka (ktorí splnia kritériá pre nomináciu na MS a budú schválení
RT), potrebná k úhrade zálohy, pokrývajúca náklady na MS v OB, v dostatočnom predstihu. Na spoločných akciách (označených v tabuľke znakom
“*”) bude snaha o úhradu časti nákladov na jednotlivú akciu (spoločné obedy, čast ubytovania a pod.). V prípade zlepšenia finančnej situácie
zabezpečenia reprez. tímu dospelých v OB je možné, že časť nákladov na účasť na MS bude hradená z prostriedkov SZOŠ (podlieha schváleniu P-
SZOŠ). 

Sledované preteky budú slúžiť na porovnanie aktuálnej športovej výkonnosti v elitných kategóriách. Odporúčané preteky budú slúžiť na
porovnanie výkonnosti v medzinárodnej konkurencii, v hlavných M a W kategóriách.

Tieto informácie ako aj detaily jednotlivých akcií budú včas oznámené všetkým členom tímu e-mailom s potvrdením záujmu zo strany členov
tímu.  

5. 12. 2012,  J. Wallner

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA

V tomto období sa významných životných jubileí dožili alebo dožijú títo členovia SZOŠ:

vek dospelosti - 30. 1. Dajana Snopková EBB

štrťstoročnica života -   9. 1. Miroslav Kollár KYS, 25. 1. Adam Müller VBA

30. výročie - 16. 1. Katarína Labašová TKE, 29. 1. Denisa Haničáková ZMT, 31. 1. Jan Černohous EBB

polstoročnica života - 15. 1. František Papuga TKE

Prajeme veľa zdravia, šťastia, úspechov, životného optimizmu, najmä však veľa chuti do športového tréningu a práce vo všetkých oblastiach
orientačných športov.

Venujte svoje 2 % z dane za rok 2012 pre Slovenský zväz orientačných športov!

Slovenský zväz orientačných športov ďakuje všetkým, 
ktorí v roku 2012 poukázali svoje 2 % z dane za rok 2011 pre toto záujmové združenie.

Celkom to bolo 376,21 eur.

Ďakujeme.

Venujte svoje 2 % z dane za rok 2012 pre Slovenský zväz orientačných športov!

IČO: 30806518
právna forma: občianske združenie
obchodné meno: Slovenský zväz orientačných športov
ulica: Junácka
číslo: 6
PSČ: 83280
obec: Bratislava

Získané prostriedky 2 % z dane za rok 2012 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.

Ak ste sa rozhodli, že takýmto spôsobom podporíte 
Slovenský zväz orientačných športov,

vopred Vám ďakujeme. 

Všetkým všetko dobré v roku 2013!

Nech je mapa presná, v zime hory biele,

Nech je zdravie pevné, nech nestrácame ciele.


