Správa o činnosti klubu orientačného behu ATU Košice za rok 2013
Členská základňa
Členskú základňu klubu k 31.12.2013 tvorilo 113 členov, z ktorých bolo 12 detí do 14 rokov,
11 dorastencov, 5 juniorov a 85 dospelých.
Pre neplnenie si základných povinností členstva a dlhodobú neaktívnu činnosť bolo k 31.12.
2013 zrušené členstvo v SZOŠ 19 členom. Títo zatiaľ zostávajú členmi ATU s obmedzenými
právami.
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 aj v roku 2013
zamestnancom klubu, jeho predsedom. Klubovú stránku naďalej spravoval Tomáš Leštínský,
Katarína Labašová riešila prihlášky na preteky, Jana Macinská spravovala členské kontá.
Pretože viacerí členovia klubu si neplnili povinnosti súvisiace s udržiavaním kont v plusovom
stave, bolo problematické vyhodnocovanie stavu na kontách. Po viacerých výzvach a napriek
tomu zhoršovaniu situácie, na návrh Jany M. výbor klubu schválil zrušenie kont. V novom
roku budú príspevky na preteky vyberané po starom, priamo na pretekoch.
Na plnení čiastkových administratívnych úloh súvisiacich s činnosťou klubu sa podieľali
nepravidelne aj ďalší členovia klubu.
Tréningová činnosť
Ako po iné roky, pre tréningovú činnosť boli využívané hlavne terény okolia Košíc.
Pretekári sa pripravovali čiastočne individuálne, čiastočne na spoločných klubových
tréningoch. Pravidelne sa v jarnom a jesennom období konali mapové tréningy, kde účasť
bola uspokojivá. Pre blízku budúcnosť je z tohto pohľadu potrebné zmapovať nové terény
v blízkosti mesta, prípadne premapovať terény, ktorých mapy sú už neaktuálne. Pre
dosiahnutie vyššej bežeckej výkonnosti sme využívali atletickú dráhu, prípadne sme
intenzívnejšie tréningy absolvovali v teréne. Na škodu všetkých absentujúcich, účasť na
týchto tréningoch nebola vždy uspokojivá. Hoci tento typ tréningu viac bolí, pre zlepšenie
bežeckej výkonnosti je nevyhnutný.
Nedeľňajšie spoločné bežecké tréningy boli v minulej zime narušené dobrými podmienkami
pre beh na lyžiach v okolí Košíc. Toto nie je negatívom, skôr naopak. Beh na lyžiach je
z komplexného hľadiska rozvoja fyzickej kapacity výborným tréningovým prostriedkom
v zimnom období. V novej sezóne účasť na nedeľňajších tréningoch trochu pokrivkávala, zdá
sa však, že sa vracia do starých dobrých koľají.
Celkom spokojní môžeme byť s účasťou na tréningoch v telocvični. Aj v priebehu minulej
zimnej prípravy, tak aj v novej sezóne sa tieto tréningy konali a konajú spoločne s cyklistami.

Netreba však zabúdať, hlavne u výkonnostných pretekárov, že tréning v telocvični slúži ako
podporný tréning v zimnom období. Pre kvalitnú prípravu bežca platí nevyhnutnoť prípravy
vytrvalostného charakteru.
V rámci prípravy na novú sezónu sme absolvovali 3 sústredenia. Začiatkom februára 4-dňové
kondičné sústredenie na Štrbskom Plese, v polovici marca mapové sústredenie čiastočne
v Košiciach, čiastočne v Miškolci, začiatkom apríla mapové sústredenie na Silici. Program
sústredenia v polovici marca bol narušený napadnutím väčšieho množstva snehu, napriek
tomu aj tréningy v Miškolci boli kvalitné.
Preteková činnosť
Účasť na pretekoch v priebehu sezóny sa uskutočňovala v súlade s klubovým kalendárom
pretekov a v súlade s Vykonávacími pokynmi pre rok 2013.
Počas sezóny naši pretekári štartovali na viacerých ako 50 domácich alebo zahraničných
pretekoch 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 49 medailí. Z týchto medailí bolo 25 zlatých, 14 strieborných a 10 bronzových, pričom
44 medailí sme získali v OB, 3 medaile v OC a 1 medailu v LOBe. Je predpoklad, že naša
zbierka medailí by bola ešte vyššia, keby neboli zrušené výsledky majstrovských pretekov
štafiet a nočných.
O zisk zlatých medailí sa zalúžili:
Jana Macinská 5x, Martin Šmelík 4x, Dušan Sláma 4x, Michal Krajčík 3x, Jozef Pollák 2x,
Jozef Janovec 1x, Tomáš Mušinský 1x, Csaba Takács 1x, Ján Kuchta 1x, Igor Roháč 1x,
Andrea Papugová 1x, Martina Papugová 1x, Elena Papugová 1x, Jana Šmelíková 1x, Pavol
Paprčka 1x
Strieborné: Martina Papugová 3x, Katarína Labašová 2x, Jozef Janovec 2x, Lukáš Simočko
1x, Štefan Mihalič 1x, Dušan Sláma 1x, Michal Krajčík 1x, Ján Kuchta 1x, Viktória
Roháčová 1x, Andrea Papugová 1x, Iveta Putnovská 1x
Bronzové: Štefan Mihalič 2x, Katarína Labašová 2x, Ján Kuchta 2x, Andrea Papugová 1x,
Martina Papugová 1x, Tomáš Mušinský 1x, Iveta Putnosvká 1x, Michal Simočko 1x, Zlatica
Masaryková 1x
V celkovom hodnotení Slovenského rebríčka v OB 2013 sa víťazmi obidvoch hlavných
kategórií stali pretekári nášho klubu, u mužov Michal Krajčík u žien Jana Macinská. Ďalšími
víťazmi SRJ sa stali Dušan Sláma (M16), Martin Šmelík (M18), Jozef Pollák (M45), Csaba
Takács (M50), Ján Kuchta (M55) a Ladislav Oľhava (M80).
Druhé miesto obsadili: Iveta Putnovská (W55) a Igor Roháč (M65)
Na treťom mieste v tejto dlhodobej súťaži skončili: Štefan Mihalič(M14), Igor Roháč(M70)
a Martina Papugová(W18)
V celoročnej súťaži klubových družstiev, do ktorej sa započítavali výsledky 2 najlepších
pretekárov klubu kategórií M,W 12 – M,W 55 (v kat. M,W 21 výsledky troch najlepších) sa
náš klub po jedenástykrát v sérii za sebou stal víťazom tejto súťaže. Naši dlhodobo najväčší
rivali z Rapidu Bratislava ani tentokrát neohrozili naše víťazstvo. Keď sa tvrdo pracuje, nie
všetko musí zostať v Bratislave! 

V obdobnej súťaži pre kategórie M,W 12-14 „O pohár predsedu SZOŠ“ družstvo našich
žiakov obsadilo 4. miesto.
Bohaté sme mali zastúpenie v reprezentačných dresoch na oficiálnych vrcholových
podujatiach. Z týchto podujatí naši pretekári priviezli do Košíc 5 cenných medailí. Najskôr
zažiarili viťazstvami na školských MS v Portugalsku Dušan Sláma a Martin Šmelík.
Z lesníckych MS v Poľsku sa s 2 titulmi lesníckeho majstra sveta vrátil Igor Roháč v kat.
M70. Na ME v OC v Poľsku Natália Tyszová ako členka štafety získala bronzovú medailu.
Hoci nie priamo v orientačnom športe zastrešenom SZOŠ, ale v športe príbuznom-rádiovom
OB sa v Poľsku Janka Macinská stala majsterkou Európy. To to boli tie najjagavejšie
výsledky našich. Okrem nich je potrebné spomenúť pretekárov z nášho klubu a ich najlepšie
výsledky na MED, JMS, MS, či ME, MS v OC.
Na ME dorastu v Portugalsku v októbri štartovali v reprezentačnom drese 4 naši pretekáriMartina a Andrea Papugové, Dušan Sláma a Martin Šmelík. Najlepším individuálnym
umiestnením bolo 17. miesto Martina na dlhej trati, Andrea skončila 39. v šprinte, Dušan
bežal veľmi dobre preteky štafiet.
Na Juniorských MS u západných susedov v Česku sme mali na štarte 3 zástupcov: Tomáša
Mušinského, Martina Šmelíka a Martinu Papugovú. Najlepším výsledkom bolo víťazstvo
Tomáša v B-finále na strednej trati. Martin a Martina boli vekom ešte dorastenci, ich štart mal
napomôcť hlavne nazbieraniu skúseností do budúcnosti, 93. miesto Martina na dlhej trati
a 85. miesto Martiny sú vzhľadom k veku celkom slušné.
Vo fínskom Vuokati sa konali MS seniorov. Jediným zástupcom Slovenska na štarte bol
Michal Krajčík. Škoda zranenia tesne pred šampionátom. 35. miesto v pretekoch na strednej
trati je pekné, možno by bolo bez uvedeného zranenia ešte lepšie.
Na ME MTBO v Poľsku Natália Tyszová obsadila v šprinte 25. miesto, na MS v Estónsku
skončila na strednej trati 26.
Všetkým spomenutým pretekárom, ale aj ostatným, ktorí dobre reprezentovali náš klub
a nevošli sa do tohto zoznamu, patrí za ich výkony poďakovanie!
Organizátorská činnosť
V uplynulej sezóne klub organizoval 1 kolo 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. Ďalej sme sa spolupodieľali pri organizácii lyžiarskych pretekov Košická
40tka a MMM.
V máji sme boli tiež spoluorganizátormi M MSR v OC, ktoré sa konali v Ťahanovciach a na
Bankove.
V tradičnom Karst cupe/VCS/Pohári rektora sme sa rozhodli pre čiastočný experiment. Po
dohode so ZMT Martin sme podujatie organizovali v krásnom prostredí podhoria Veľkej
Fatry v Mošovciach. Ukázalo sa však, že ani vhodné terény a pekné prírodné scenérie
nevyvážia záujem pretekárov o terény Slovenského krasu. Účasť bola tentokrát nižšia (cca
550 štartujúcich) a tým pádom aj ekonomika podujatia veľmi nevyšla. Toto je smutnejšie
o fakt, že zmapovanie väčšiny priestoru, ktoré stálo nie malé peniaze, nebolo na dostatočnej
úrovni.
V septembri bola naša pozornosť v organizátorskej činnosti zameraná na pomerne náročnú
kombináciu majstrovských podujatí na Silickej planine (nočné, šprint, mix šprint štafety
a SRJ). Nie všetko sa podarilo podľa predstáv. Nepostavená kontrola počas nočných
a problémy pri odštartovaní štafiet nás ešte dlho budú strašiť.

Dôležité je, aby sme sa po chybe poučili. Jedným z opatrení ako takýmto chybám
v budúcnosti predísť je rozhodnutie výboru klubu, ze pokiaľ klub bude organizovať
významné podujatia, len vo výnimočných prípadoch budú na týchto podujatiach štartovať
pretekári veteránskych kategórií z nášho klubu.
Obidve posledné podujatia napriek závažným nedostatkom boli účastníkmi hodnotené
pozitívne. Je to potešujúce, uvedené chyby však zároveň varujú!
V závere roka bola naša pozornosť sústredená na zabezpečenie novosarodiaceho podujatia
Košického trojkráľového behu. Na základe poznatkov z organizácie a ohlasov sa zdá, že
podujatie je životaschopné a perspektívne.
Spoločenská činnosť
Fašiangová zábava-tradičné podujatie z tejto oblasti sa tentokrát uskutočnila v podobe
karnevalu. Bolo to príjemné spestrenie zabehaných koľají. Vydaril sa aj Záver sezóny po
viacerých rokoch opäť na Morskom oku vo Vihorlate.
Mediálna, propagačná činnosť, činnosť rozvoja OB
Naďalej pravidelnú činnosť v oblasti informovanosti verejnosti o výsledkoch nielen
pretekárov klubu, ale z OB prostredia vôbec vykonával Anton Onder v denníku Korzár.
Sporadické informácie o našich aktivitách sa objavili v TV Región, rádiu Šport, rádiu Koliba,
či SRo.
Vďaka Martinovi Jergušovi a sponzorskému daru Nadácie Orange sme na Bankove
inštalovali Areál pevných kontrol, slúžiaci v prípade záujmu vyskúšať si OB širokou
verejnosťou.
V priebehu jari sme pripravili niekoľko propagačných akcií pre školy. Výsledok z týchto akcií
žiaľ nie je taký, ako sme si predstavovali. Už dlhšiu dobu nie je uspokojivá situácia v rozvoji
OB v našom okolí. Ako silný klub máme záujem podporovať rozvoj OB aktivít aj mimo
hraníc Košíc, zatiaľ sme však nenašli spoľahlivý nástroj ani v samotnom meste. Všetci vieme
pomenovať problém, že je potrebné venovať sa hlavne mládeži. Ako konkrétne najlepšie
a zároveň zabezpečiť personálne takúto činnosť, sa už však nedarí. Budeme v tomto smere
vyvíjať úvahy naďalej a snáď ich časom aj úspešne realizovať.
Spoľahlivým informačným médiom pre členov klubu bola už tradične klubová stránka.
Hospodárska činnosť
Hlavné zdroje príjmov klubu na činnosť v roku 2013 boli nasledovné:
členské príspevky
dotácia na činnosť od Slovenskej asociácie univerzitného športu
dotácia od mesta Košice na mládežnícky šport
organizovanie športových podujatí
príspevky na technické zabezpečenie pri organizácii pretekov od SZOŠ a SAUŠ
2%
od darcov a sponzorov
príspevok na činnosť Centra talentovanej mládeže – od MŠ SR
príspevky na preteky od účastníkov
Dotácia od Mesta Košice bola použitá na účasť mládežníckych pretekárov klubu na
pretekoch.
Zhodnotenie hospodárenia klubu za rok 2013 tvorí samostatnú časť a bude prednesené
hospodárkou klubu.

Hlavné úlohy na rok 2014
rozvoj tréningovej činnosti výkonnostného, vrcholového a mládežníckeho ob
organizačné zabezpečenie MSR šprint, middle, štafety
organizačné zabezpečenie Slovak Karst cupu
propagácia ob, klubu a jeho výsledkov
príprava 3kb 2015
organizačné zabezpečenie pretekov regionálneho významu
Zefektívniť výber členských príspevkov
Poďakovanie na záver patrí všetkým darcom a sponzorom za podporu našich aktivít v roku
2013. Poďakovanie patrí predovšetkým firmám TaylorWharton, INPRO Poprad, Eurobus.
Taktiež menším sponzorom klubu, Pohára Slovenského krasu a MSR.
Poďakovanie ako stále patrí všetkým, ktorí sa na dobrovoľnej báze podieľali na organizačnom
zabezpečení aktivít, ktoré sme v priebehu roka 2013 absolvovali.
Košice, 15.1.2013
Jozef Pollák, predseda klubu

