
 

 

Správa o činnosti klubu orientačného behu ATU Košice za rok 2014 
 
Členská základňa 
Členskú základňu klubu k 31.12.2014 tvorilo 99 členov, z ktorých  bolo 9 detí do 14 rokov, 11 
dorastencov, 4 juniori a 73 dospelých.  
Pre neplnenie si základných povinností členstva a dlhodobú neaktívnu činnosť bolo k 31.12. 
2014 zrušené členstvo v SZOŠ 9 členom. Títo zatiaľ zostávajú členmi ATU s obmedzenými 
právami. Je to už druhý rok za sebou, keď sme  z členskej základne vyradili väčší počet 
neaktívnych členov.  
 
Riadiaca a administratívna činnosť 
Klub orientačného behu ATU Košice vykonával svoju činnosť pod vedením výboru v zložení: 
Predseda: Jozef Pollák 
Členovia: Elena Belicová, Matúš Kaprál, Jana Macinská, František Papuga, Judita Sádecká, 
Jana Slámová 
Výbor sa schádzal na zasadnutiach jeden krát za 2 mesiace. Na zasadnutiach sa zaoberal 
aktuálnymi otázkami chodu klubu. 
Po nainštalovaní nového programu sme v minulom roku pristúpili k novému systému 
evidencie klubového hospodárenia. 
  
Administratívna  činnosť klubu bola  prevažne zabezpečovaná zamestnancom klubu, jeho 
predsedom. Klubovú stránku naďalej spravoval Tomáš Leštínský, Katarína Labašová riešila 
prihlášky na preteky, Jana Macinská spravovala členské príspevky a príspevky na akcie. Na 
plnení čiastkových administratívnych úloh súvisiacich s činnosťou klubu sa podieľali 
nepravidelne aj ďalší členovia klubu. 
 
Tréningová činnosť 
Tréningová činnosť bola zameraná na tréningové aktivity počas spoločných klubových 
tréningov a na individuálne tréningové aktivity. Ako po iné roky, boli využívané hlavne terény 
okolia Košíc. 
Medzi spoločné klubové aktivity patrili jarné a jesenné mapové tréningy, tréningy v telocvični 
v zimnom období a bežecké tréningy v stredu počas celého roka, v nedeľu počas zimného 
prípravného obdobia. Bežecké tréningy v stredu mali prevažne charakter intenzívnejšieho 
zaťaženia, nedeľňajšie tréningy naopak charakter dlhodobého zaťaženia nízkej intenzity. 
Individuálne tréningy dopĺňali podľa potreby a ambícií pretekárov tieto tréningy. 
Je dobré, že mapové tréningy v oblasti technickej prípravy majú už roky stále miesto 
v tréningovom programe klubu. Účasť na nich bola uspokojivá, nepodarilo sa zatiaľ 
výraznejšie rozšíriť nanovo zmapované priestory v blízkom okolí mesta. Tento stav je 
potrebné zmeniť hlavne z pohľadu kvality tréningového procesu u vrcholových 
a výkonnostných pretekárov klubu, ktorí už majú väčšinu terénov v okolí obehaných. 
Uspokojivá je tiež účasť na stredajších bežeckých tréningoch, ktoré sú zamerané na 
intenzívnejšie formy rozvoja bežeckej kapacity (intervaly, tempové behy, kopce).  
Škoda, že niektorí perspektívni pretekári túto formu tréningu zanedbávajú, pre výraznejší 
posun výkonnosti sú tieto tréningy nevyhnutné, hoci trochu bolia.  



Nedeľňajšie spoločné bežecké tréningy počas tejto zimy zatiaľ nedosahujú účasťou úroveň 
predchádzajúcich sezón. Dúfajme, že je to len jav prechodný.  Spokojnosť možno vyjadriť s 
účasťou na tréningoch v telocvični. Tieto tréningy aj tento rok prebiehajú v spoločnej 
telocvični s cyklistami. Naďalej platí, že tréning v telocvični slúži ako podporný tréning 
v zimnom období. Pre kvalitnú prípravu bežca platí hlavne nevyhnutnoť prípravy 
vytrvalostného charakteru.   
V  rámci prípravy na novú sezónu sme absolvovali 3 sústredenia. Koncom januára to bolo     
tradičné 3-dňové kondičné sústredenie na Štrbskom Plese, v polovici marca mapové 
sústredenie čiastočne v Košiciach, čiastočne v Miškolci, koncom apríla mapové sústredenie 
spojené s pretekmi oblastného rebríčka na Silici. Členovia repre výberov absolvovali viac 
sústredení s týmito výbermi. 
 
Preteková činnosť 
Účasť na pretekoch sa v priebehu sezóny uskutočňovala v súlade s klubovým kalendárom 
pretekov a v súlade s Vykonávacími pokynmi pre rok 2014. 
Počas sezóny štartovali naši pretekári na viac ako 50 domácich alebo zahraničných pretekoch 
v orientačnom behu, orientačnej cyklistike, v behu na lyžiach a v atletike.  
Ako je tomu stále, ani minulú sezónu tomu nebolo inak, na domácich pretekoch bola 
pozornosť zameraná na úspešné vystúpenia na majstrovských pretekoch a v pretekoch 
Slovenského rebríčka. V obidvoch typoch súťaží si naši pretekári počínali  úspešne. 

Z republikových šampionátov sme do Košíc priviezli vo všetkých vekových kategóriách 
spolu 44 medailí. Z týchto medailí bolo 21 zlatých, 11 strieborných a 12 bronzových, pričom 
všetkých 44 medailí sme získali v OB. Je potrebné podotknúť, že sme sa pre nevhodné 
snehové podmienky nezúčastnili ani jedných z dvoch pretekov v minulej sezóne v lyžiarskom 
OB a na domácej scéne ani jedných pretekov v orientačnej cyklistike.  
O zisk zlatých medailí sa zalúžili: 
Dušan Sláma 6x, Michal Krajčík 5x, Jana Macinská 4x, Martin Šmelík 3x, Katarína Labašová 2x, 
Andrea Papugová 2x, Tomáš Mušinský 1x, Štefan Ringer 1x, Štefan Mihalič 1x, Dávid Ugray 
1x, Martina Rákayová 1x, Jozef Pollák 1x, Csaba Takács 1x 
Strieborné medaily získali: Jana Macinská 2x, Katarína Labašová 2x, Andrea Papugová 2x, 
Michal Krajčík 1x, Katarína Papugová 1x, Tomáš Mušinský 1x, Martina Papugová 1x, Jana 
Šmelíková 1x, Judita Sádecká 1x, Elena Belicová 1x, Ema Jurašková 1x, Iveta Putnovská 1x, 
Igor Roháč 1x   
Bronzové medaily získali: Lukáš Novota 2x, Michal Krajčík 1x, Kristína Krajčíková 1x, Martina 
Papugová 1x, Martin Roháč 1x, Viktória Roháčová 1x, Lukáš Simočko 1x, Dávid Ugray 1x, 
Iveta Křivánková 1x, Ivana Ďurčová 1x, Elena Belicová 1x, Zdenko Roháč 1x, Csaba Takács 1x, 
Ján Kuchta 1x, Anton Onder 1x 
   V celkovom hodnotení Slovenského rebríčka v OB 2014 sa víťazmi obidvoch hlavných 
kategórií stali opäť pretekári nášho klubu, u mužov Michal Krajčík u žien Jana Macinská. 
Ďalšími víťazmi SRJ sa stali Lukáš Novota (M12), Dušan Sláma (M16), Andrea Papugová 
(W18) a Csaba Takács (M50)  
Druhé miesto obsadili: Katarína Labašová (W21), Lukáš Simočko (M14), Jana Slámová (W40), 
Jana Šmelíková (W45) a Anton Onder (M60) 
Na treťom mieste v tejto dlhodobej súťaži skončili: Štefan Mihalič (M14),  Jozef Pollák (M45), 
Ján Kuchta (M55), Iveta Putnovská (W55) a Igor Roháč(M65) 
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 dvanástykrát v sérii za sebou stal víťazom tejto súťaže. Tentokrát to bolo pre 
zmenu, pred bratislavským Rapidom   

V obdobnej súťaži pre žiacke kategórie M,W 12-14 „O pohár predsedu SZOŠ“ 
družstvo našich žiakov obsadilo 3. miesto.  
Ako po iné roky aj v minulej sezóne sme mali veľmi bohaté zastúpenie v repre dresoch na 
oficiálnych vrcholových podujatiach. A s radosťou môžeme konštatovať, že niektorí naši 
pretekári dosiahli na týchto podujatiach mimoriadne dobré výsledky.  
Na ME dorastu v Macedónsku štartovali v reprezentačnom drese 4 naši pretekári: Dušan 
Sláma, Martin Šmelík, Andrea Papugová a Antónia Šofranková. Darilo sa hlavne chlapcom 
v pretekoch na dlhej trati - Martin Šmelík dobehol na 5.mieste, Dušan Sláma na 7.mieste.  
Na Juniorských MS v Bulharsku sme mali na štarte 2 zástupcov: Martina Šmelíka a Andreu 
Papugovú. Martin dosiahol výborné umiestnenie v pretekoch na strednej trati, kde skončil na 
12.mieste. Vzhľadom k veku (17) si celkom úspešne počínala aj Andrea.  
V Taliansku sa konali MS seniorov. Tentokrát malo Slovensko na štarte vyšší počet 
reprezentantov ako v rokoch predchádzajúcich a je potešujúce, že aj zásluhou našich 
pretekárov. Reprezentačný dres si obliekli Michal Krajčík, Štefan Ringer, Jana Macinská 
a Katarína Labašová. Najhodnotnejší výsledok dosiahol Michal Krajčík, ktorý po výbornom 
výkone na strednej trati skončil na 25.mieste.  
Mimoriadne silné klubové zastúpenie sme mali na Akademických MS v Česku. Z 9 
slovenských reprezentantov až 6 bolo z nášho klubu: Michal Krajčík, Štefan Ringer, Tomáš 
Mušinský, Miroslav Papuga, Katarína Papugová a Kristína  Krajčíková. Keďže bolo už po 
veľkých MS, konkurencia na štarte bola veľmi silná. Z tohto pohľadu majú veľmi vysokú 
hodnotu najmä umiestnenia Michala Krajčíka-9.miesto na dlhej trati a 15.miesto na strednej 
trati. 

Na MS MTBO v Poľsku Natália Tyszová obsadila 33.miesto na strednej trati, 34. 
skončila v šprinte. 

Trochu z inej, čiastočne príbuznej disciplíny-z MS v rádiovom OB si z Kazachstanu Jana 
Macinská priviezla bronzovú medailu. 
Je vhodné tiež spomenúť výkon a umiestnenie Kataríny Labašovej na MMM, kde časom 
3:09:44 obsadila v rámci MSR 4.miesto. A taktiež výkon Michala Lamiho, ktorý na MS 
v horskej cyklistike v Nórsku obsadil 21.miesto. 
 
Všetkým spomenutým pretekárom, ale aj ostatným, ktorí dobre reprezentovali náš klub 
a nevošli sa do tohto zoznamu,  patrí za ich výkony poďakovanie! 
 
Organizátorská činnosť 
Hneď na začiatku roka sme organizovali 1.ročník novozaloženého podujatia Košický 
trojkráľový beh. Myšlienka k organizácii takéhoto podujatia smerovala k tomu, aby sa 
z podujatia postupne stalo tradičné podujatie, pri ktorom sa môže klub prezentovať aj širšej 
verejnosti a zároveň propagovať náš šport a taktiež klub. Zdá sa, že zámer sa vydaril, počet 
štartujúcich, ako aj ohlasy na organizáciu boli uspokojivé.  
V priebehu roka klub z menších podujatí organizoval 3 kolá oblastného rebríčka v OB, pri 
jednom kole sme boli spoluorganizátorom, technicky sme zabezpečovali organizáciu 
školských majstrovstiev Košíc, organizovali sme tradičné podujatia Valentínska snežienka, 
Mikulášska čižma a Vianočný kapor. Ďalej sme sa spolupodieľali pri organizácii MMM. 
V máji sme boli oragnizátorom náročnej organizácie 3 pretekov MSR – strednej trate, šprintu 
a  štafiet. Preteky na strednej trati a v štafetách sa uskutočnili na Izre, preteky v šprinte 



v Košiciach. Napriek náročnosti takejto organizácie môžeme konštatovať, že sme organizáciu 
zvládli dobre.  
Pri tradičnom Karst cupe resp. Pohári rektora sme sa po roku vrátili do osvedčených terénov 
Slovenského krasu. Podľa počtu štartujúcich, ako aj na základe vyhodnotenia krátkej ankety 
sa viacmenej potvrdilo, že sťahovanie sa za inými terénmi s týmto podujatím nemá veľké 
opodstatnenie.  
Samotná organizácia podujatia bola sťažená kyvadlovou dopravou z Plešivca na Plešiveckú 
planinu. Taktiež  nás ako aj pretekárov 2x vyskúšala letná búrka. S menšími improvizáciami sa 
podarilo tieto aj ostatné úlohy vyplývajúce z organizácie zvládnuť tiež dobre. 
 
Spoločenská činnosť 
Uskutočnili sa tradičné akcie - Fašiangová zábava a Záver sezóny. Pri Závere sezóny sme sa 
rozhodli pre nové miesto pobytu - Starú Lesnú vo Vysokých Tatrách. Bola to vhodná zmena. 
Účastníci akcie využili dokonale prostredie veľhôr na turistiku, či bežecký tréning. A okrem 
diskotéky (v budúcnosti budeme myslieť viac aj na technické zabezpečenie) dobre dopadla aj 
spoločenská zábava.  
 
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 aj v iných masovokomunikačných 
prostriedkoch. Nášmu zviditeľneniu a propagácii  pomohol už spomenutý trojkráľový beh, 
ktorý zdá sa, do centra mesta bude aj v budúcnosti lákať viac novinárov ako do lesa. 
Aj v minulom roku sme v priebehu jari pripravili 2 propagačné akcie pre školy na Aničke, 
taktiež sme propagačnú akciu pripravili v rámci akcie Saguaro run na Alpinke. Naďalej je 
potrebné venovať úsilie pre masovejší rozvoj a propoagáciu nášho športu či už v meste, ako 
aj mimo neho. V súčasnosti pracujú v meste viac alebo menej úspešne 3 krúžky OB. Dúfajme, 
že táto činnosť bude úspešná a aspoň niektoré z detí si vytvoria k OB trvalejší vzťah. 
Spoľahlivým informačným médiom pre členov klubu bola už tradične klubová stránka. 
 
Hospodárska činnosť  
Hlavné zdroje príjmov klubu na činnosť v roku 2014 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 SAUŠ 

 2 % 

 od darcov a reklamných partnerov 

 príspevok na činnosť  Centra talentovanej mládeže od MŠ SR 

 príspevky na akcie od účastníkov 
 

Dotácia od Mesta Košice bola použitá na športovú prípravu a účasť na pretekoch 
mládežníckych pretekárov klubu. 
 
Zhodnotenie  hospodárenia klubu za rok 2014  tvorí samostatnú časť a bude prednesené 
Zdenkom Roháčom. 



 
Hlavné úlohy na rok 2015 

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

 organizačné zabezpečenie MSR na strednej trati a v štafetách 

 organizačné zabezpečenie Slovak Karst cupu 

 príprava 3kb 2016 

 organizačné zabezpečenie pretekov regionálneho významu 

 propagácia ob, klubu a jeho výsledkov 

 v prípade úspešnej kandidatúry WMOC 2018 zabezpečenie plnenia úloh 
vyplývajúcich z organizácie 

 
Na záver patrí poďakovanie všetkým darcom a reklamným partnerom za podporu v roku 
2014. Poďakovanie patrí predovšetkým firmám INPRO Poprad, TaylorWharton, Eurobus 
a Vehrastav, Mestu Košice, SAUŠ a SZOŠ.  
Poďakovanie patrí aj ostatným podporovateľom klubu, Pohára Slovenského krasu a MSR. 
A ako vždy všetkým, ktorí sa na dobrovoľnej báze podieľali na organizačnom zabezpečení 
aktivít, ktoré sme v priebehu roka 2014 absolvovali.  
 
Košice, 20.1.2014 
Jozef Pollák, predseda klubu 
 
 

 

 

 

 


