
 

 

Správa o činnosti Klubu orientačného behu ATU Košice za rok 2018  
 
Členská základňa 
Členskú základňu klubu k 31.12.2019  
105 členov registrovaných v databáze SZOŠ, z toho 
27 mládež do 23 rokov  
78 dospelí (24 rokov a viac) 
Na mládežníckej základni pracuje  pravidelne so skupinkou detí dvojica Michal Krajčík a Peter 
Sláma. 
 
Riadiaca a administratívna činnosť 
Klub vykonával svoju činnosť pod vedením výboru v zložení:  
Jozef Pollák (predseda), Elena Belicová, Jana Macinská, Zdenko Roháč, Judita Sádecká, Jana 
Slámová a Martin Velgos (členovia).  
Výbor sa schádzal na zasadnutiach jeden krát za 2 mesiace. Na zasadnutiach sa zaoberal 
aktuálnymi otázkami chodu klubu. Dôležitou súčasťou chodu klubu je aj kontrolná činnosť, 
ktorú vykonávala revízna komisia v zložení Ján Kuchta (predseda), Boris Ďurčo a Vladimír 
Tysz (členovia).  
Administratívna  činnosť klubu bola  prevažne zabezpečovaná zamestnancom klubu, jeho 
predsedom. Klubová stránka, ktorú dlhé roky spravoval Tomáš Leštínský, prešla pod správu 
Martina Velgosa. Stránka zatiaľ zostáva v dizajne a s dobre fungujúcimi funkcionalitami od 
Tomáša. Predpokladá sa prechod na novú stránku v období po WMOC. Vzhľadom 
k obmedzeniam na serveri TU je plán  časom vytvoriť stránku novú.  Prihláškový servis 
zabezpečoval počas roka Dávid Ugray, členské príspevky spravovala Jana Macinská, 
ekonomickú agendu v rámci ATU vykonávala Judita Sádecká. Na plnení čiastkových 
administratívnych úloh súvisiacich s činnosťou klubu sa podieľali aj ďalší členovia klubu.   
 
Tréningová činnosť 
Tréningová činnosť bola v uplynulej sezóne vykonávaná v zabehanom režime. Časť tréningov 
sa uskutočňovala spoločne, časť tréningov absolvovali hlavne mladší pretekári s vyššími 
ambíciami podľa mesačne pripravovaných tréningových plánov. V zimnom období sa 
týždenne konalo 5 spoločných tréningov, z ktorých  3 boli v telocvični, 1-2 tréningy boli 
bežecké.   
V jarnom a jesennom období bola spoločná tréningová činnosť zameraná na utorkové 
mapové tréningy, stredajšie tréningy boli zamerané zväčša na intenzívnu formu bežeckej 
prípravy.  Počas víkendov sme sa zúčastňovali buď pretekovej činnosti, alebo boli do 
programu zaradené mapové výjazdy do okolia, príp. boli do programu zaradené iné športové 
aktivity.   
V  rámci prípravy na novú sezónu sme absolvovali 3 sústredenia. Na začiatku februára to 
bolo tradičné 5-dňové kondičné sústredenie na Štrbskom Plese, v marci a apríli mapové 
sústredenie s dochádzaním z Košíc do terénov Slovenského krasu a širšieho okolia Košíc.  
Členovia repre výberov absolvovali sústredenia s repre výbermi.  
 
 
 



 
 
Preteková činnosť 
Účasť na pretekoch sa v priebehu sezóny uskutočňovala v súlade s klubovým kalendárom 
pretekov a v súlade s Vykonávacím poriadkom pre rok 2019. 
Naši pretekári aj počas minulej sezóny štartovali na množstve domácich ale aj zahraničných 
pretekoch v orientačnom behu, v lyžiarskom orientačnom behu, v orientačnej cyklistike 
a v atletike.  
Hlavná pozornosť bola zameraná na čo najúspešnejšie vystúpenie v majstrovských pretekoch 
ale aj v pretekoch Slovenského rebríčka. V obidvoch typoch súťaží sa našim pretekárom 
darilo. 

Z republikových šampionátov sme do Košíc priviezli vo všetkých vekových kategóriách 
a vo všetkých disciplínach spolu 88 medailí, z toho bolo 33 zlatých, 28 strieborných a 27 
bronzových. Väčšinu z týchto medailí sme získali v orientačnom behu.  
   Pekné výsledky dosiahli naši pretekári aj v dlhodobej súťaži Slovenského rebríčka. V 
celkovom hodnotení sa stali 4 pretekári celkovými víťazmi, 6 skončili na druhom mieste a 6 
na treťom mieste.  

Žiaľ, prepadli sme sa v súťaži pre žiacke kategórie M,W 12-14 „O pohár predsedu 
SZOŠ“.  
Ako v predchádzajúcich rokoch, aj v minulom  roku sme mali početné zastúpenie v repre 
dresoch na oficiálnych vrcholových podujatiach. 
Na ME dorastu do Bieloruska sa nominovalo 6 pretekárov:  Petra Filipová, Simona 
Mihaličová, Ľuboslava Weissová, Martin Roháč, Richard sláma a Lukáš Novota. Väčšina z nich 
sa prezentovala aspoň jedným veľmi dobrým výkonom. Najlepší výsledok dosiahol Lukáš 
Novota, ktorý obsadil 12.miesto na dlhej trati, Martin Roháč a Petra Filipová skončili 
v rovnakých pretekoch na 22. priečke. V šprinte sa najviac darilo Richardovi Slámovi, ktorý 
dobehol na 25.mieste. Ľubka Weissová odviedla veľmi dobrý výkon v štafetách, štafeta SR 
skončila na 7.mieste. Štafeta chlapcov M16 bežala kompletne v klubovej zostave, chlapci 
obsadili uspokojivé 11.miesto. Simka Mihaličová, podobne ako Ľubka Weissová na 
junorskom svetovom šampionáte v Dánsku predovšetkým zbierala skúsenosti. 
Troch zástupcov sme mali na seniorských MS v Nórsku. Dušan Sláma zažil v seniorskej 
kategórii na významnom podujatí premiéru, Michal Krajčík a Tomáš Mušinský už štartovali 
v pozíciách skúsených pretekárov. Na výraznejšie presadenie sa v svetovej špičke tentokrát 
naši najlepší muži formu nemali. 
Európsky a svetový šampionát mali v tomto roku orientační cyklisti. Na obidva šampionáty sa 
nominovala Naťa Tyszová. A počínala si na obidvoch veľmi dobre. Na ME v Poľsku obsadila 
v masovom štarte 17.miesto, na MS v Dánsku 19.miesto v šprinte. 
 
Naši veteráni sa vydali za zbieraním skúseností z organizácie, ale aj pretekaním do lotyšskej 
Rigy. Tam mali svoj šampionát veteráni. V pretekovej oblasti dosiahli niekoľko veľmi pekných 
umiestnení. Jozef Pollák obsadil 2.miesto na strednej trati a 8.miesto na dlhej trati, Janka 
Slámová obsadila na obidvoch tratiach svorne 8.miesto.  
Všetkým spomenutým pretekárom, ale aj ostatným, ktorí dobre reprezentovali náš klub patrí 
za ich výkony poďakovanie! 
 
 
 



 
 
Organizátorská činnosť 
Hneď na začiatku roka sme organizovali 6.ročník  Košického trojkráľového behu. Na štart sa 
tentokrát postavilo v obidvoch behoch 680 pretekárov.  
V marci sme pod taktovkou Eleny Belicovej pokračovali v organizácii 3.ročníka Jarného krosu 
pod hradom. V priebehu roka sme organizovali 2 kolá oblastného rebríčka v OB, pri jednom 
kole sme boli spoluorganizátorom, technicky sme zabezpečovali organizáciu školských 
majstrovstiev Košíc. Okrem toho sme organizovali tradičné podujatia Valentínska snežienka, 
Mikulášska čižma a Vianočný kapor. Tradične sme sa spolupodieľali na organizácii MMM. 
Najväčším podujatím organizovaným v minulom roku bol 17.ročník Slovak Karst cupu na 
Plešiveckej planine a v Rožňave. Preteky boli súčasne 58.ročníkom Pohára rektora TU 
v Košiciach a Veľkou cenou Slovenska. Účasť bola pozitívne ovplyvnená blížiacim sa 
veteránskym šampionátom u nás a taktiež tým, že všetky preteky sme organizovali 
v relevantných terénoch WMOC 2020. Na štart nastúpilo 853 pretekárov, čo bola jedna 
z najvyšších účastí v histórii podujatia.   
Podobne, ako úspešným pretekárom patrí poďakovanie všetkým tým, ktorí sa podieľali na 
organizácii uvedených podujatí.  
 
Spoločenská činnosť 
Vo februári sa uskutočnila v tradičnom štýle Fašiangová zábava.  
Pod gesciou Natálie Tyszovej sa do záverečnej fázy dostal dlhodobá aktivita, klubový 50boj.  
Táto aktivita mala často nielen športovú ale aj spoločenskú atmosféru a prispievala nielen 
k dobrej nálade ale často aj k rozšíreniu zručností, či vedomostí z rôznych oblastí. 
Na častejšie využívanom mieste, v Gerlachove, sa konal Záver sezóny.  
 
Mediálna a propagačná činnosť  
Naďalej môžeme konštatovať, že vďaka Antonovi Onderovi a jeho  príspevkom do Korzára je 
verejnosť informovaná o našej činnosti. Tóno pokračuje v zaznamenávaní našich aktivít aj 
v klubovej kronike. Samozrejme za všetku túto činnosť mu patrí poďakovanie.  
Sporadické informácie o našich aktivitách sa objavili aj v iných masovokomunikačných 
prostriedkoch. Propagácii klubu napomáha už tradične Košický trojkráľový beh, ktorý sa už 
pravidelne dostáva do hlavných správ STV1.  
Spoľahlivým informačným médiom pre členov klubu bola už tradične klubová stránka, ale aj 
fcb stránka. 
Hospodárska činnosť  
Hlavné zdroje príjmov klubu na činnosť v roku 2019 boli nasledovné: 

 členské príspevky 

 dotácia na činnosť od  Slovenskej asociácie univerzitného športu 

 dotácia od mesta Košice na mládežnícky šport a 3kb 

 organizovanie športových podujatí (hlavne 3kb, Karst cup) 

 príspevok na technické zabezpečenie 3kb a Karst cup od SAUŠ 

 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 
 

Dotácia od Mesta Košice bola použitá na športovú prípravu a účasť mládežníckych 
pretekárov klubu na pretekoch. 
Zhodnotenie  hospodárenia klubu za rok 2019  tvorí samostatnú časť a bude prednesené 
Juditou Sádeckou. 
 
Hlavné úlohy klubu na rok 2020 

 zabezpečenie tréningových podmienok pre športovú prípravu (sústredenia, 
mapové tréningy, telocvične,...) 

 prípravy a organizácia WMOC 2020 

 organizačné zabezpečenie 3kb 2020 a príprava 3kb 2021 

 organizačné zabezpečenie pretekov regionálneho významu a školských pretekov  

 propagácia ob, klubu a jeho výsledkov 
Na záver patrí poďakovanie všetkým darcom a reklamným partnerom za podporu našej 
činnsoti v roku 2019. Poďakovanie patrí predovšetkým spoločnostiam Auguste Cryogenics, 
INPRO Poprad, Demolex,  MV Building, Mestu Košice, SAUŠ, TU Košice a SZOŠ.  
Poďakovanie patrí aj ostatným podporovateľom klubu, Slovak Karst cupu,  Košického 
trojkráľového behu a ostatných našich aktivít. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj 
všetkým Vám, ktorí ste sa na dobrovoľnej báze podieľali na organizačnom zabezpečení 
aktivít, ktoré sme v priebehu roka 2019 absolvovali.   
Košice, 18.2.2020 
Jozef Pollák, predseda klubu 



Správa revíznej komisie Klubu OB ATU Košice, ku dňu 31.12.2019. 
 

 

Revízna komisia  /ďalej len RK/ATU Košice, klubu OB  /ďalej len klub/ v roku 2019  

pracovala  v zložení : predseda Kuchta, členovia Boris Ďurčo a  Vlado Tysz. Táto komisia 

vykonávala svoju činnosť od poslednej členskej schôdze  /ďalej len ČS/ priebežne, pričom 

revízori sú celý rok prítomní na aktivitách klubu a aktívne sa zapájajú do života klubu.  

Fyzickú kontrolu  činnosti a hospodárenia sme vykonali dňa 16.2. 2020 v Košiciach  

s nasledovnými  konštatovaniami: 

 

Add. 1 – Oblasť športová: 

  

RK konštatuje, že práca výboru klubu, práca v komisiách, ako aj práca členov v roku 2019 

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

športovej činnosti na rok 2019.  

Na Karst Cup-u sa zúčastnilo viac ako 800 pretekárov. 

Početnou skupinou sme sa žúčastnili v Rige na WMOC 2019. 

Na základe horeuvedených RK doporučuje ČS schváliť správu o činnosti prednesenú 

predsedom klubu. 

 

Add.2 – Oblasť hospodárska: 

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

záväzky máme vysporiadané.  Naše príjmy v minulom roku sa skladali z vlastných zdrojov, z 

dotácie od mesta Košice, dotácie zo SAUŠ- ky, z reklamy, z 2% príjmov, od SZOŠ, z 

organizovania naších akcií /hlavne z organizovania Karst CUP-u a postupne nabiehajúcich 

plnení za WMOC 2020. 

V tejto správe nebudeme hodnotiť hospodársky výsledok za minulý rok, pretože už celý 

priebeh značne ovplyvnili  nabiehajúce  výdavky a príjmy za  tohtoročné WMOC . 

Číselné hospodárenia predstaví Judita Sádecká. 

Na základe  horeuvedených RK doporučuje ČS schváliť správu o hospodárení  za rok 2019. 

 

Add .3    Disciplinárna a spoločenská oblasť: 

V roku 2019  disciplinárna komisia  nemusela zasahovať, ani riešiť prípady,  preto uplynulý 

rok hodnotíme ako úspešný. Každému  kto sa o to postaral patrí veľké poďakovanie! 

           

      Na záver RK Vám všetkým praje v roku 2020 veľa zdravia a veľa športových úspechov! 

 

 

 

 

 

V Košiciach, dňa   18. februára 2020 Ing. Ján Kuchta , v. r.  

 predseda RK 


