
Klub OB ATU Košice 

 
 

Výročná členská schôdza 
 

Správa o činnosti za rok 2021 
 



Členská základňa (k 31.12.2021) 

• 105 členov 
• 31 členov do 23 
• 74 členov dospelí 

 
• Zvýšenie členskej základne - trvalá úloha 

Splnenie úlohy prostredníctvom prípravky (cca 10 
detí) 



Riadiaca a administratívna činnosť 

• Výbor 
• Predseda: Jozef Pollák 
• Členovia: Elena Belicová, Jana Macinská, Judita 

Sádecká, Viktória Roháčová, Lukáš Simočko 
 

• Stretnutia výboru online formou 



Tréningová činnosť 

• Kvôli obmedzeniam príprava viac individuálna 
• Pripravené mapové tréningy s dlhodobejším 

využívaním, zverejňované na klubovej stránke 
• Individuálne mapové tréningy 
• Kondičné sústredenie na Štrbskom Plese v auguste 
• Kondičné sústredenie (Záver sezóny) v novembri 



Preteková činnosť 
• Účasť na vrcholných podujatiach: 

• WOC: Ľ. Weissová, T. Mušinský 
• JWOC: Ľ. Weissová, M. Roháč 
• EYOC: P. Filipová, M. Roháč 
• ISF: P. Filipová, Z. Kolarčíková, M. Velgosová,  M. Roháč  

 
• WMOC 2021 

• 5 medailí (K.Lamiová 2 zlaté, J.Pollák –zlatá, 
 strieborná, bronzová) 

 
• Medaily na MSR: - 16 zlatých 

 - 17 strieborných 
 - 18 bronzových 

 



Preteková činnosť 

• Slovenský rebríček jednotlivcov: 
• 1.miesto 5x 
• 2.miesto 3x 
• 3.miesto 6x 

• Slovenský rebríček družstiev: 2. miesto (po dlhej 
šnúre ATU víťazstiev, víťaz 2021 Sokol Pezinok) 
 

• Trailtour - obhájenie víťazstva v klubovej súťaži, 
Lamiovci víťazstvo v jednotlivcoch 



Organizátorská činnosť 

• Karst cup 
• MSR long – spoluorganizácia s DVTK Miškolc 
• Tréningové preteky Herľany 
• Vianočný kapor 

 



Mediálna a propagačná činnosť 

• Korzár – prechod na iný spôsob prenosu 
informácií 

• Pohybom si ma nájdi – aj mediálny, aj konkrétny 
dosah na účastníkov 



Hospodárska činnosť 
• Hlavné zdroje príjmov klubu na činnosť v roku 2021 boli nasledovné: 

‐ členské príspevky 
‐ dotácia na činnosť od  Slovenskej asociácie univerzitného športu 
‐ dotácia od mesta Košice na mládežnícky šport  
‐ dotácia od KSK na organizáciu Karst cupu  
‐ dotácia od Fondu na podporu športu 

• organizovanie športových podujatí (Karst cup, MSR long - 
spoluorganizácia) 

• 2 % 
• od darcov a reklamných partnerov 
• príspevok na činnosť  Centra talentovanej mládeže od MŠ SR a 

príspevok na mládež od SZOŠ 
• príspevky na akcie od účastníkov 



Záver 
 
• Poďakovanie sponzorom a podporovateľom 

• Mesto Košice 
• KSK, KRT 
• SAUŠ 
• FNŠ 
• Auguste Cryogenics 
• TU 
• SZOŠ 



Najúspešnejší pretekári KOB ATU Košice 2021 

 
• Petra Filipová 
• Katarína Lamiová 
• Michal Krajčík 
• Simona Mihaličová 
• Tomáš Mušinský 
• Martin Roháč 
• Ľuboslava Weissová 

 



Správa revíznej komisie KOB ATU Košice ku dňu 31.12.2021. 
 

 

Revízna komisia  Klubu OB  ATU Košice  /ďalej len klub/ v roku 2021  pracovala  v zložení  

predseda Ján Kuchta, členovia Boris Ďurčo a Vladimír  Tysz. Táto komisia vykonávala svoju 

činnosť od poslednej členskej schôdze  /ďalej len ČS/ priebežne, pričom revizori  boli celý 

rok prítomní na aktivitách klubu a aktívne sa zapájali do života klubu.  

Fyzickú kontrolu  činnosti a hospodárenia sme vykonali dňa  30. 3.2022 v Košiciach s  

nasledovnými uzávermi: 

 

1  Oblasť športová: 

 

RK konštatuje, že práca výboru klubu, práca v komisiách, ako aj práca členov v roku 2021 

bola vykonávaná v súlade so stanovami klubu  a v súlade s  hlavnými úlohami a plánom práce 

športovej činnosti na rok 2021 s prihliadnutím na pravidlá Covid 19.  Najväčšie akcie 

Karst cup sme organizovali na Soroške a potom na jeseň MSR na dlhej trati v Szogligete v 

spolupráci s klubom DVTK  Miškolc. 

Na základe vyššie uvedeného RK doporučuje ČS schváliť správu o činnosti prednesenú 

predsedom klubu. 

 

2  Oblasť hospodárska: 

Ku koncu hodnoteného obdobia náš klub má všetky akcie finančne uzavreté. Pohľadávky a 

záväzky máme vysporiadané.  

Príjmy sme získali predovšetkým z členského, z dávok 2%, z dotácie mesta Košice, SZOŠ, 

KSK, CTM, SAUŠ a iných zdrojov.  

Príjmy celkom  46 857,47 EUR, výdavky celkom 50987,99 EUR, hosp. výsledok – 4130,52 

EUR. 

Stratu navrhujeme vykryť z príjmov predchádzajúcich rokov.  

Príjmy a náklady súvisia s činnosťou nášho klubu v zmysle stanov. 

Na základe  horeuvedených RK doporučuje ČS schváliť správu o hospodárení  za rok 2021. 

 

3  Disciplinárna a spoločenská oblasť: 

V roku 2021  disciplinárna komisia  nemusela zasahovať, ani riešiť prípady disciplinárneho 

charakteru. 

      

 

 

      

RK Vám všetkým na záver praje v roku 2022 veľa psychického a fyzického zdravia  a v 

neposlednom rade veľa športových úspechov! 

 

 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa   30.03.2022    Ján Kuchta , v. r.  

 predseda RK 


