Slávia VŠT*Slávia TU*Akademik TU*Košice
1961-2011

Osobnosti klubu
Ladislav Oľhava
-zakladateľ oddielu OB Slávia VŠT Košice
-predseda oddielu 1961-1996
-čestný predseda oddielu od r. 1996
-organizátor pretekov Svetového pohára 1988
-organizátor mnohých medzinárodných a domácich podujatí
-tréner a rozhodca

Stanislav Franko in memoriam
-veteránsky majster sveta 2001
-bronzový medailista veteránskych MS 1997
-12. Miesto na ME 1972 v lyžiarskom OB
-štafetový majster Československa 1969, 1971 v OB
-bronzový štafetový medailista majstrovstiev Československa
1972 v LOB
-mnohonásobný majster Slovenska
-tréner, funkcionár

Juraj Tóth
-2 násobný štafetový majster Československa v OB
-štafetový majster Československa v lyžiarskom OB
-strieborný medailista na majstrovstvách Československa
jednotlivcov v LOB
-bronzový medailista z majstrovstiev Československa štafiet
v lyžiarskom OB
-mnohonásobný majster Slovenska
-3. Miesto v pretekoch štafiet Družba
-tréner talentovanej mládeže Slovenska
-tréner, funkcionár v bežeckom lyžovaní

Wilfried Sleziak
-2 násobný štafetový majster Československa v OB
-štafetový majster Československa v lyžiarskom OB
-bronzový medailista z majstrovstiev Československa štafiet
v lyžiarskom OB
-majster Slovenska v lyžiarskom OB jednotlivcov
-viacnásobný štafetový majster Slovenska
-víťaz medzinárodných pretekov Liguria v Taliansku
-tréner, funkcionár
-spisovateľ príbehov z prostredia OB

Jozef Pollák
-strieborný medailista majstrovstiev sveta štafiet 1983
-víťaz Svetového pohára 1992
-10.,13.,14.,17. miesto na majstrovstvách sveta jednotlivcov
-veteránsky majster sveta 2011
-strieborný a bronzový medailista veteránskych MS 2001,2006
-10 násobný účastník majstrovstiev sveta v drese
Československa resp. Slovenska
-7 násobný seniorský resp. juniorský majster Československa
-mnohonásobný majster Slovenska
-reprezentačný a klubový tréner
-predseda klubu od r.1996
-funkcionár, organizátor podujatí

Martina Rákayová
-akademická majsterka sveta 2002
-bronzová medailistka majstrovstiev sveta 1998
-10., 18, 20. miesto na majstrovstvách sveta jednotlivcov
-9 násobná účastníčka majstrovstiev sveta v drese Slovenska
-mnohonásobná majsterka Slovenska

Tomáš Drenčák
-strieborný štafetový medailista z akademických MS 2006
-4.miesto na juniorských majstrovstvách sveta štafiet
-10. a 13. miesto na juniorských majstrovstvách sveta
jednotlivcov
-viacnásobný štafetový majster Slovenska

Michal Krajčík
-13.miesto na akademických MS 2008
-31. a 34. miesto na majstrovstvách sveta
-mnohonásobný majster Slovenska jednotlivcov a štafiet
-4 násobný dorastenecký majster Európy (v drese Ekonómu B.
Bystrica)
-5. a 6. miesto na juniorských MS (v drese Ekonómu B.
Bystrica)

Jana Macinská
-strieborná medailistka ME dorastu 2004
-10. miesto akademické MS 2008
-31. miesto majstrovstvá sveta 2008
-mnohonásobná majsterka Slovenska jednotlivcov a štafiet

Natália Tyszová
-bronzová medailistka z juniorských MS v orientačnej
cyklistike
-35. miesto na ME v OC
-viacnásobná medailistka z majstrovstiev Slovenska v OC

Sponzori klubu

RCS, Trgoturs (Pavol Miškov)
Vamex (Vladimír Kopaničák)
Ing (Juraj Korim)
INPRO Poprad (Slavko Ţilinčík)
Alianz
Corpora
DDD
Demolex (Eduard Weiszer)
Dezin (Ladislav Popovič)
Dynamic LP
István Vincze
Kovoplast (Peter Návesňák)
Phoenix Zeppelin (Peter Barcík)
Taylor-Wharton
Tesárske konštrukcie Kuchta (Ján Kuchta)
twd (Igor Patráš)
Slogan (Karol Palačik)
Slovenská sporiteľňa
Statys (Vladimír Tysz)
TOITOI
Urob si sám
US Steel

Partneri klubu
Mesto Košice
Technická Univerzita Košice
Slovenská asociácia univerzitného športu
Národný park Slovenský kras
Lesy SR
ProgressPromotion
Slovenský zväz orientačných športov
Akademik TU Košice

Mediálni partneri
Korzár
Večer
Denník Šport
Rádio Hornet

