
 

 

Správa o činnosti klubu orientačného behu ATU Košice za rok 2012 
 

 

Členská základňa 

Členskú základňu klubu k 31.12.2012 tvorilo 112 členov, z ktorých  bolo 10 detí do 14 rokov, 

10 dorastencov, 7 juniorov a 85 dospelých. Najmladším členom klubu bol 8-ročný Magnus 

Johansen, najstarším 86-ročný Ladislav Oľhava.  

Snahou klubu je, aby členstvo v klube bolo zachované len u členov, ktorí o členstvo javia 

dlhodobo seriózny záujem a plnia si základné podmienky členstva. Z dôvodu neplnenia si 

základných podmienok členstva bolo k 31.12. 2012 bolo toto niekoľkým členom zrušené.  

 

Riadiaca a administratívna činnosť 

Klub orientačného behu ATU Košice vykonával svoju činnosť pod vedením výboru v zložení: 

Predseda: Jozef Pollák 

Členovia: Elena Belicová, Jana Macinská, František Papuga, Judita Sádecká, Jana Slámová,  

Vladimír Tysz 

Výbor sa schádzal na zasadnutiach jeden krát za 2 mesiace. Na zasadnutiach sa zaoberal 

aktuálnymi otázkami chodu klubu. 

Funkciu hospodárky klubu vykonávala Judita Sádecká. 

  

 Administratívna  činnosť klubu bola  prevažne zabezpečovaná  zamestnancom klubu, 

jeho predsedom. Klubovú stránku, tak ako už dlhé roky, spravoval Tomáš Leštínský, Katka 

Labašová vybavovala prihlášky na preteky, Janka Macinská spravovala členské kontá. 

Ďalší členovia sa taktiež podieľali plnením dielčích úloh na chode klubu. 

 

 

Tréningová činnosť 

Pre tréningovú činnosť boli počas sezóny využívané hlavne terény okolia Košíc. 

Pretekári sa pripravovali čiastočne individuálne, čiastočne na spoločných klubových 

tréningoch. Pre dosiahnutie vyššej bežeckej výkonnosti sme občasne využívali atletickú 

dráhu. V porovnaní s minulosťou začína mierne upadať účasť na spoločných tréningoch, týka 

sa to hlavne nedeľňajších dlhých behov. Naopak spokojnosť môžeme prejaviť s účasťou na 

tréningoch v telocvični, či už sa jedná o mládež, alebo veteránov. Je potrebné však k tomu 

dodať, platí to hlavne pre tých, ktorí uvažujú o výkonnostnom OB, že tréning v telocvični bol 

a zostane vždy len doplnkom poctivej zimnej prípravy o-bežca. Základ dobrej bežeckej formy 

v sezóne vždy bude tvoriť kvalitná zimná príprava vytrvalostného charakteru.  

V septembri sa pod vedením Katky Labašovej rozbehli tréningy detí v telocvični. Táto 

skupiny je zatiaľ menšia, dúfajme, že v priebehu jari sa počet jej členov rozrastie.  

Spokojní môžeme byť s účasťou na mapových tréningoch. V menšej miere bola v sezóne 

obmedzená dostupnosť terénov kvôli JMS, v nastávajúcej sezóne sa zmapované  terény môžu 

využívať intenzívnejšie.  

V  rámci kondičnej prípravy na novú sezónu sme absolvovali začiatkom februára 4-dňové 

sústredenie na Štrbskom Plese. S príchodom jari sme výjazdami do okolia Košíc zvýšili 

objem mapovej  prípravy na sezónu, občasne sme využívali možnosti tréningu na tratiach 

pripravených pre účastníkov pripravujúcich sa na JMS.  

 

 

 



Preteková činnosť 

Účasť na pretekoch v priebehu sezóny sa uskutočňovala v súlade s klubovým kalendárom 

pretekov a v súlade s Vykonávacími pokynmi pre rok 2012. 

Počas sezóny naši pretekári absolvovali viac ako 50 domácich, či zahraničných pretekov 

v orientačnom behu, lyžiarskom OB, orientačnej cyklistike, v behu na lyžiach a v atletike.  

Pri štartoch na domácich pretekoch bola pozornosť zameraná hlavne na majstrovské preteky 

a preteky Slovenského rebríčka. V obidvoch typoch súťaží si naši pretekári počínali  úspešne. 

 

Z republikových šampionátov sme do Košíc priviezli vo všetkých vekových kategóriách 

spolu 53 medailí. Z týchto medailí bolo 25 zlatých, 13 strieborných a 15 bronzových, pričom 

51 medailí sme získali v OB, 2 medaile v LOBe.  

Konkrétne sa o zisk medailí zaslúžili: 

Zlaté: Martin Šmelík 5x, Jana Macinská 3x, Jozef Pollák 3x, Michal Krajčík 2x, Ján Kuchta 

2x, Katarína Labašová 2x, Andrea Papugová 2x, Martina Papugová 2x, Eva Mušinská 2x, 

Tomáš Mušinský 1x, Dušan Sláma 1x, Igor Roháč 1x, Jozef Janovec 1x, Katarína Papugová 

1x, Kristína Ugrayová 1x, Iveta Putnovská 1x  

Strieborné: Michal Krajčík 2x, Csaba Takács 2x, Jozef Pollák 2x, Katarína Papugová 2x, 

Tomáš Mušinský 1x, Miroslav Papuga 1x, Zdenko Roháč 1x, Ján Kuchta 1x, Katarína 

Labašová 1x,  Andrea Papugová 1x, Martina Papugová 1x, Ivana Ďurčová 1x, Kristína 

Ugrayová 1x, Jana Slámová 1x 

Bronzové: Tomáš Mušinský 2x, Martina Papugová 2x, Elena Papugová 2x, Ivana Ďurčová 

2x,  Michal Krajčík 1x, Petrík Sláma 1x, Ján Kuchta 1x, Kristína Ugrayová 1x, Jana Slámová 

1x, Judita Sádecká 1x, Iveta Putnovská 1x, Zlatica Masaryková 1x  

 

V celkovom hodnotení Slovenského rebríčka v OB 2012 sa víťazmi obidvoch hlavných 

kategórií stali pretekári nášho klubu, u mužov Michal Krajčík u žien Katarína Papugová. 

Ďalšími víťazmi SRJ sa stali Martin Šmelík (M16),  Tomáš Mušinský (M20), Eva Mušinská 

(W45), Jozef Pollák (M45), Csaba Takács (M50) a Ladislav Oľhava (M75).  

Druhé miesto obsadili: Andrea Papugová (W16), Martina Papugová (W18), Ján Kuchta 

(M55) a Igor Roháč v dvoch kategóriách M60 a M65.  

Na treťom mieste v tejto dlhodobej súťaži skončila Kristína Ugrayová W21.   

V celoročnej súťaži klubových družstiev, do ktorej sa započítavajú výsledky 2 najlepších 

pretekárov klubu kategórií M,W 16 – M,W 50 (v kat. M,W 21 výsledky troch najlepších) sa 

náš klub po desiatykrát za sebou stal víťazom tejto súťaže pred dlhoročným klubovým  

rivalom  Rapidom Bratislava.  

V obdobnej súťaži pre kategórie M,W 12-14 „O pohár predsedu SZOŠ“ družstvo našich 

žiakov obsadilo 5. miesto. Je to pokles o 3 priečky v porovnaní s predchádzajúcim rokom, pre 

tento rok jedna z priorít zlepšiť postavenie hlavne rozšírením základne pretekárov v týchto 

kategóriách. 

 

Bohaté sme mali zastúpenie na oficiálnych vrcholových podujatiach.  

Na ME dorastu vo francúzskom Bugeat štartovali v reprezentačnom drese 3 naši pretekári-

Martina a Andrea Papugové a Martin Šmelík. Najlepším individuálnym umiestnením bolo 29. 

miesto Martina na dlhej trati, Andrea skončila 53. a Martina 61., obidve tiež na dlhej trati. 

Na akademických MS v španielskom Alicante sa na štart  v slovenskom drese postavili Jana 

Macinská, Michal Krajčík, Štefan Ringer a Adam Tysz. Najbližšie k umiestneniu v prvej 

desiatke mal Mišo, ktorý dobehol na dlhej trati na 12. mieste, slušné sú aj umiestnenia Janky-

22. v šprinte a 24. na dlhej trati. Števo najlepšie zabehol dlhú trať, kde skončil 44., Adam bol 

na tej istej trati 88. 



Mimoriadne početné bolo naše zastúpenie vo výprave Slovenska na juniorských MS. 

Z celkového počtu 12 reprezentantov až polovicu tvorili naši pretekári: Katarína Papugová, 

Ivana Ďurčová, Kristína Ugrayová, Róbert Barcík, Tomáš Mušinský a Martin Šmelík. Všetci 

sme očakávali ako využijú domáce prostredie a ako sa vyrovnajú s tlakom, ktorý na nich bude 

v podácom prostredí pôsobiť. Zjavne sa ukázalo, že im najviac sedeli terény Silickej planiny,  

prekvapením boli chyby, ktorých sa dopúšťali pri pretekoch v šprinte v meste. Najlepším 

umiestnením bolo 30. miesto Roba na dlhej trati. Najlepšie výsledky osatných: Katka 39. na 

dlhej trati, Ivča 59. na dlhej trati, Tomáš 62. na dlhej trati, Martin 63. na dlhej trati, Kristína 

95. na dlhej trati.  

Ihneď po skončení JMS vyvrcholil seriál vrcholových  podujatí vo švajčiarskom Lausanne. 

Do výpravy Slovenska boli nominovani 3 naši pretekári: Katarína Labašová, Michal Krajčík 

a Štefan Ringer. Veľmi pekného výsledkyu dosiahol Michal, ktorý dobehol na 34. mieste na 

strednej trati a bol členom štafety, ktorá obsadila 14. miesto. Katke ani Števovi sa nepodarilo 

postúpiť z kvalifikačných pretekov do finále. Katka bola 18. v kvalifikácii šprintu,  Števo 23., 

keď k postupu im chýbalo 0:23  min, resp. 0:33 min.  

 

Všetkým týmto pretekárom, ale aj ďalším, ktorí dobre reprezentovali náš klub patrí za ich 

výkony poďakovanie! 

 

Organizátorská činnosť 

V uplynulej sezóne klub organizoval 4 kolá oblastného rebríčka v OB, pri jednom kole sme 

boli spoluorganizátormi, technicky sme zabezpečovali organizáciu školských majstrovstiev 

Košíc, organizovali sme tradičné podujatia Valentínska snežienka, Vianočný kapor a  

Mikulášska čižma. Pri poslednom podujatí sme venovali zvýšenú pozornosť pritiahnutiu 

verejnosti k ob. Napriek nepriazni počasia akcia bola úspešná a ukázala, že je dobré náš šport 

aj v takomto duchu predstavovať verejnosti. 

  

Najväčšia pozornosť nielen v uplynulej sezóne, ale vôbec v posledných rokoch bola venovaná 

úspešnému zvládnutiu organizácie JMS. Spolu s týmto podujatím bolo potrebné zvládnuť aj 

organizáciu 4-dňového sprievodného podujatia GPS/Karst cup. JMS boli najväčším podujatím 

v orientačných športoch v doterajšej histórii organizované nielen v Košiciach, ale na 

Slovensku vôbec.   Účasť vyše 400 pretekárov s doprovodom zo 40 krajín sveta bola taktiež 

rekordnou v doterajšej histórii JMS. Vďaka podpore Mesta Košice, TU Košice 

a v neposlednom rade Ministerstva školstva SR ale aj SZOŠ, sponzorom a  zapojeniu sa 

takmer všetkých členov klubu, klubu OB Kysak, klubu DTC Miškolc, ostatných košických 

orienťákov a dobrovoľníkov z iných   slovenských klubov, sa podujatie podarilo zvládnuť 

úspešne. Hodnotenia, ktoré zaznievali a dodnes sporadicky zaznievajú na organizáciu JMS, 

ako na organizáciu jednu z najlepších, či dokonca najlepšiu v histórii, nás všetkých môžu tešiť 

a hriať. Všetkým, ktorí sa do organizovania akcie zapojili patrí ešte jedno obrovské 

poďakovanie. Úspešne skončila aj organizácia GPS/Karst cupu, kde podobné poďakovanie 

patrí hlavne našim priateľom z Kysaku. 

 

 

 

Spoločenská činnosť 

Tradičnou klubovou akciou v tejto oblasti bola Fašiangová zábava a taktiež Záver sezóny, 

ktorý sa tentokrát konal na Mlynkách. Nádych charakteru športovo-spoločenský mali aj 

klubové atletické hry. Žiaľ, v snahe dosiahnuť svoje životné maximá sa viac pretekárov 

zranilo.  

 



 

 

Mediálna  a propagačná činnosť  

 Pravidelnú činnosť v oblasti informovanosti verejnosti o výsledkoch nielen pretekárov 

klubu, ale z OB prostredia vôbec aj v minulom roku vykonával Anton Onder v denníku 

Korzár. Našim aktivitám bola venovaná tiež pozornosť prostredníctvom TV Región,  či rádia 

Šport. V každom prípade však v oblasti propagácie je potrebné pridať a využívať na túto 

činnosť všetky dostupné spôsoby.  

Spoľahlivým informačným médiom pre členov klubu bola už tradične klubová stránka. 

 

Hospodárska činnosť  

Hlavné zdroje príjmov klubu na činnosť v roku 2012 boli nasledovné: 

 členské príspevky 

 príspevok na činnosť od  Slovenskej asociácie univerzitného športu 

 príspevok na činnosť  Centra talentovanej mládeže – od MŠ SR 

 organizovanie športových podujatí 

 príspevky na technické zabezpečenie pri organizácii pretekov od SZOŠ a SAUŠ 

 2 % 

 od darcov a sponzorov 

 príspevky na preteky od účastníkov 

 dotácia od mesta Košice na mládežnícky šport 

Mesto Košice prispelo nášmu klubu na mládežnícky šport v r.2012 dotáciou 2755.- EUR. 

Táto dotácia bola použitá na účasť našich mládežníckych pretekárov na pretekoch. 

 

Zhodnotenie  hospodárenia klubu za rok 2012  tvorí samostatnú časť a bude prednesené 

hospodárkou klubu. 

 

Poďakovanie na záver patrí všetkým darcom a sponzorom za podporu našich aktivít v roku 

2012. Poďakovanie patrí predovšetkým firmám RCS, EUROBUS, TaylorWharton, INPRO 

Poprad, Dynamic LP, Vamex. Ale taktiež  menším sponzorom klubu a Pohára Slovenského 

krasu. 

Poďakovanie taktiež patrí tým, ktorí sa na dobrovoľnej báze podieľali na organizačnom 

zabezpečení všetkých aktivít, ktoré sme v priebehu roka 2012 mali.  

Košice, 17.1.2013 

Jozef Pollák, predseda klubu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


