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Plán rozpočtu Výberu SR 
v orientačnej cyklistike pre rok 2021 

 

 

Pretekári 

Širší reprezentačný výber - dospelí: 

● Matej Müller 

● Štefan Šurgan 

● Natália Tyszová 

● Stanislava Ančicová 

● Matúš Oravec  

- sústredení sa môžu zúčastniť aj sledovaní pretekári, medzi ktorých patria: Eva Farkašová, 

Nicole Lipková, Antónia Šofranková, František Lami a ďalší 

 

Základný rámec reprezentačných aktivít 

Na základe diskusie s pretekármi v širšom reprezentačnom výbere sme dospeli k nasledovnému 

rámcu pre sezónu 2021: 

A) Majstrovstvá Európy (ME), Rusko: 

- kvôli časovej a finančnej dostupnosti sme sa rozhodli pre túto sezónu vynechať Majstrovstvá 

Európy, ktoré sa budú konať v Rusku a zamerať sa na prípravu na Majstrovstvá sveta 

B) Majstrovstvá sveta (MS), Fínsko: 

- na MS sa budú pripravovať všetci pretekári 

- účasť Stanislavy Ančicovej je vzhľadom na materstvo zatiaľ veľmi otázna a bude závisieť od 

reálnej formy 

C) Svetový pohár, Portugalsko: 

- kvôli časovej a finančnej dostupnosti sme sa rozhodli pre túto sezónu vynechať Svetový 

pohár, ktorý sa bude konať v Portugalsku 
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Predpokladané aktivity 

● Sústredenie #1 - február-marec (predĺžený víkend, 3 noci) 

○ kondičné zimné sústredenie (bežky/beh) 

● Sústredenie #2 - apríl-máj (3-5 nocí) 

○ Alternatíva 1: sústredenie v Českej republike 

○ Alternatíva 2: sústredenie na Slovensku  

● MS Fínsko 10.6.- 18.6.2021 (9 nocí) … 4x disciplína jednotlivci + štafety 

 

Rozpočet nákladov 

 

Aktivita Položka Jednotkové 
náklady (EUR) 

Počet 
jednotiek 

Náklady 
(EUR) 

Sústredenie #1     

 ubytovanie cca. 45/os 4 180 

 doprava cca. 30/os 4 120 

   EUR 300 

     

Sústredenie #2     

alternatíva 1 ubytovanie cca. 100/os 4 400 

 doprava cca. 50/os 4 200 

   EUR 600 

alternatíva 2 ubytovanie cca. 75/os 4 300 

 doprava cca. 30/os 4 120 

   EUR 420 

     

MS Fínsko akreditácia cca 102/os 3+1 408 

  štartovné jednotlivci elita cca 65/os/etapa 3 780 

 štartovné štafeta cca 190/štafeta 1 190 

 ubytovanie (s polp.) 585/os* 4 2340* 

 doprava cca 250/os 4 1000 

   EUR 4570 
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 Ubytovanie Doprava Štartovné  

SPOLU 
sústredenia 

EUR 

 
145/120/os** 

 
80/60/os** 

 
- 

 

pretekári 145/120/os** 80/60/os** -  

sekcia 
OC/SZOŠ 

-*** -***   

     

     

 Ubytovanie Štartovné Akreditácia Doprava 

SPOLU MS 585/os* 
2340* 

 970 408         250/os 
 

pretekári - - - 250/os 

sekcia       
OC/SZOŠ 

585/os* 
2340* 

970 408  
- 

*konečná suma variuje podľa typu ubytovania a verzie s polpenziou alebo plnou penziou 

** konečná suma variuje podľa alternatívy sústredení 

***sústredenia si pretekári hradia sami. Je možný príspevok na ubytovanie zo strany sekcie OC/SZOŠ podľa 

finančnej situácie a po vzájomnej dohode s pretekármi  

 

- na MS si prekári hradia dopravu, ostatné výdavky (štartovné, ubytovanie, akreditácia) sú v 

réžii sekcie OC/SZOŠ 

- V prípade, že by sa reprezentanti chceli zúčastniť na ME a Svetom pohári, po vzájomnej 

dohode a podľa stavu financií, sekcia OC/SZOŠ môže prispieť až do výšky 100% na 

štartovné a akreditáciu, ostatné výdavky sú plne v réžii reprezentantov 

 

 

 

15.12. 2020 za sekciu OC 
                                                                                                               Katarína Papugová 


