
 

 

Správa o činnosti klubu orientačného behu ATU Košice za rok 2016 
 

Klub OB ATU Košice (predtým Slávia TU Košice) v roku 2016 aktívnou činnosťou oslávil 55 
rokov od svojho založenia. 
 
Členská základňa 
Členskú základňu klubu k 31.12.2016 tvorilo 86 členov registrovaných v databáze SZOŠ, 
z ktorých  bolo 10 detí do 14 rokov, 8 dorastencov, 5 juniorov a 63 dospelých. V súvislosti 
s platnosťou nového zákona o športe od 1.1.2016 a s tým spojenou centrálnou registráciou 
športovcov sme stratili niekoľko členov, ktorí neprejavili záujem o preregistrovanie za členov 
SZOŠ. V drvivej väčšine išlo o menej aktívnych členov, ktorí však naďalej zostávajú v stave 
členov klubu. 
 
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. Pre zmenu pobytu sa od leta zasadnutí výboru 
nezúčastňoval Matúš Kaprál.  
Uplynulý rok bol z dôvodu končiaceho volebného cyklu posledným rokom činnosti výboru 
v tomto zložení. Chcel by som vyjadriť všetkým členom výboru veľké poďakovanie za energiu 
a čas, ktoré venovali v prospech napredovania nášho klubu. Tak isto poďakovanie patrí  
členom revíznej komisie, ktorá pracovala v zložení Ján Kuchta (predseda), Zdenko Roháč 
a Boris Ďurčo. 
  
Administratívna  činnosť klubu bola  prevažne zabezpečovaná zamestnancom klubu, jeho 
predsedom. Klubovú stránku dlhodobo spravuje aj naďalej Tomáš Leštínský, ktorý napriek 
fyzickej neprítomnosti veľmi spoľahlivo dohliada na jej funkčnosť. V priebehu sezóny 
zabezpečoval zasielanie prihlášok na preteky Dávid Ugray, ktorý sa ako nováčik v tejto roli 
dobre zhosťuje svojich povinností. Janka Macinská spravovala v priebehu roka členské 
príspevky a príspevky na akcie, evidencia klubového hospodárenia bola vykonávaná 
elektronicky.  
Na plnení čiastkových administratívnych úloh súvisiacich s činnosťou klubu sa podieľali 
nepravidelne ďalší členovia klubu.   
 
Tréningová činnosť 
Tréningová činnosť bola v uplynulej sezóne vykonávaná v zabehanom režime. Okrem 
spoločných klubových tréningov, členovia klubu trénovali individuálne či už na základe 
vypracovaných tréningových plánov u mládeže a reprezentantov SR, alebo spontánne podľa 
chuti a možností.  
V zimnom období boli spoločné tréningové aktivity zamerané na 2 tréningy pre mládež 
a seniorov v telocvični (pondelok a štvrtok), ďalší tréning v telocvični (piatok) bol určený 
prednostne pre veteránov a ďalšie 2 spoločné tréningy boli bežecké. Jeden z týchto 



tréningov (v stredu) mal charakter intenzívnejšieho zaťaženia, druhý tréning (v nedeľu) bol 
vytrvalostného charakteru pri nižšej úrovni zaťaženia. 
V jarnom a jesennom období mali stabilné miesto v tréningovom programe mapové tréningy 
v blízkom okolí mesta. Napriek obehanosti viacerých terénov majú tieto tréningy 
v tréningovej činnosti stále svoje opodstatnenie, či už z dôvodu precvičovania rutinných 
krokov, alebo z dôvodu nácviku niektorých špecifických činností. Účasť na tomto druhu  
tréningov bola počas roka uspokojivá. Stále platí, že z dôvodu rozširovania členskej základne 
musíme práve tieto typy tréningov čo najviac propagovať.  
Napriek tomu, že v uplynulej sezóne bola zaznamenaná vyššia účasť na stredajších bežeckých 
tréningoch, platí, že aj tu by mohla byť účasť ešte vyššia. Hlavne tí, ktorí chcú výraznejšie 
zvýšiť svoju bežeckú kapacitu potrebujú absolvovať aj formu intenzívnejších, často aj trochu 
„bolestivejších“ intervalových tréningov.  
Pochvalu si zaslúžia naše nádeje, mladí pretekári. Okrem pravidelnej účasti na tréningoch 
u viacerých z nich sa táto veková skupina sformovala do dobrého kolektívu, ktorý je dobrou 
základňou pre to, aby tréning a orienťák lákal a aj motivoval.  
V  rámci prípravy na novú sezónu sme absolvovali 2 sústredenia. Na prelome januára-
februára to bolo tradičné 5-dňové kondičné sústredenie na Štrbskom Plese, v polovici marca 
mapové sústredenie s dochádzaním z Košíc v terénoch Slovenského krasu. Počas voľných 
víkendov bolo pripravených tiež viac mapových tréningov v dostupnej vzdialenosti Košíc.  
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 2016. 
Počas sezóny štartovali naši pretekári na viac ako 60 domácich alebo zahraničných pretekoch 
v orientačnom behu, v lyžiarskom orientačnom behu, v behu na lyžiach a v atletike.  
Hlavná pozornosť bola samozrejme 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 91 medailí. Z týchto medailí bolo 38 zlatých, 28 strieborných a 25 bronzových, pričom 
85 medailí sme získali v OB, 6 v lyžiarskom OB.  
O zisk zlatých medailí sa zalúžili: 
Jana Macinská 4x, Eva Mušinská 4x, Ľuboslava Weissová 3x, Dominika Kalenská 2x,  Andrea 
Papugová 2x, Elena Papugová 2x, Kristína Krajčíková 1x, Jana Kršiaková 1x, Elena Belicová 1x, 
Iveta Putnovská 1x, Lukáš Novota 4x, Michal Krajčík 2x, Martin Roháč 2x, Dušan Sláma 2x, 
František Papuga 2x, Csaba Takács 2x, Ján Kuchta 2x, Igor Roháč 2x, Martin Šmelík 1x, Štefan 
Mihalič 1x,  Zdenko Roháč 1x,  István Vincze 1x,  Jozef Pollák 6x. 
 
Strieborné medaily získali: Ľuboslava Weissová 3x, Jana Slámová 3x, Andrea Papugová 2x,  
Antónia Šofranková 2x, Kristína Krajčíková 1x,  Natália Tyszová 1x, Simona Mihaličová 1x, 
Elena Belicová 1x, Zdenko Roháč 3x, Peter Sláma 3x, Michal Krajčík 2x, Richard Sláma 2x, 
Dušan Sláma 2x, Juraj Hammer 2x, István Vincze 2x, Martin Šmelík 1x, Tomáš Mušinský 1x, 
Miroslav Papuga 1x, Lukáš Novota 1x, Dávid Ugray 1x, Juraj Mihalič 1x, Csaba Takács 1x, 
Mikuláš Novota 1x, Jozef Pollák 1x. 
Bronzové medaily získali:  Kristína Krajčíková 3x, Martina Papugová 2x, Antónia Šofranková 
2x, Jana Slámová 2x, Simona Mihaličová 1x, Viktória Roháčová 1x, Michaela Velgosová 1x,  



Andrea Papugová 1x,  Katarína Papugová 1x, Elena Papugová 1x, Elena Belicová 1x, Angela 
Maľarová 1x, Zdenko Roháč 2x, Mikuláš Novota 2x, Peter Sláma 2x, Ján Kuchta 2x, Michal 
Krajčík 1x, Michal Sláma 1x, Dávid Ugray 1x,  Juraj Mihalič 1x, František Papuga 1x, Vladimír 
Tysz 1x, Anton Onder 1x, Michal Simočko 1x, Igor Roháč 1x.  
 
Okrem tejto bohatej zbierky medailí na šampionátoch pod hlavičkou SZOŠ boli naši členovia 
úspešní aj na školských MSR. V individuálnych pretekoch sa Ľubka Weissová stala majsterkou 
SR, Dušan Sláma získal striebornú medailu, Andrea Papugová bronzovú medailu. V pretekoch 
štafiet sa na zlatej medaile svojej školy podieľala Andrea Papugová, na striebornej medaile 
chlapci Michal Kurák a Richard Sláma. 
 
   V celkovom hodnotení Slovenského rebríčka v OB 2016 sa víťazmi obidvoch hlavných 
kategórií stali naši pretekári. Medzi ženami zvíťazila Jana Macinská, medzi mužmi Michal 
Krajčík.  Ďalšími víťazmi SRJ sa stali Andrea Papugová (W20), Eva Mušinská (W50), Lukáš 
Novota (M14), Zdenko Roháč (M40), Jozef Pollák (M45), Csaba Takács (M50) a Igor Roháč 
(M65). 
 
Druhé miesto obsadili: Ľuboslava Weissová (W14), Antónia Šofranková (W20), Jana Slámová 
(W40), Martin Roháč (M14), Dávid Ugray (M20), Peter Sláma (M50).  
Na treťom mieste v tejto dlhodobej súťaži skončili: Ľuboslava Weissová (W16), Elena 
Papugová (W45), Richard Sláma (M14), Dušan Sláma (M18).   
 
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 štrnástykrát v sérii za sebou stal víťazom tejto súťaže. 

V obdobnej súťaži pre žiacke kategórie M,W 12-14 „O pohár predsedu SZOŠ“ 
družstvo našich žiakov obsadilo 2. miesto.  
Aj v minulej sezóne sme mali bohaté zastúpenie v repre dresoch na oficiálnych vrcholových 
podujatiach.  
Na ME dorastu v Poľsku štartovali v reprezentačnom drese 2 naši pretekári: Ľuboslava 
Weissová (vekom ešte patriaca do kategórie W14) v kategórii W16 a Dušan Sláma v M18. 
Výborný výsledok aj vzhľadom k už uvedenému veku dosiahla Ľubka, ktorá na dlhej trati 
obsadila 21. miesto. Dušanovi sa v pretekoch jednotlivcov nedarilo podľa predstáv, keď jeho 
najlepším výsledkom bolo 44.miesto v šprinte. V pretekoch štafiet však bol Dušan členom 
štafety, ktorá obsadila skvelé 4.miesto.  
Na Juniorských MS vo Švajčiarsku sa na štart v štátnom drese postavilo až 5 našich 
pretekárov  (Martin Šmelík, Dušan Sláma, Dávid Ugray, Andrea Papugová a Antónia 
Šofranková). Najlepší individuálny výsledok dosiahol Dušan, ktorý dobehol  52. na dlhej trati 
a 54. na strednej trati. Z dievčat najlepší výsledok dosiahla Andrea, ktorá dobehla 63.na dlhej 
trati. 
Tak isto 5 našich pretekárov štartovalo aj na Akademických MS u našich južných susedov 
v Miškolci (Tomáš Mušinský, Martin Šmelík, Rastislav Oľhava, Dávid Ugray a Kristína 
Krajčíková). Najviac sa darilo v pretekoch v šprinte Tomášovi, ktorý obsadil 27.miesto, Martin 
skončil 36.na dlhej a 40.na strednej trati. 
U našich západných susedov v Jeseníku sa konali v máji ME. Aj tu sme mali svojich zástupcov 
(Michala Krajčíka, Tomáša Mušinského a Kristínu Krajčíkovú). Ani jednému z nich sa 



nepodarilo postúpiť do finálových pretekov. Najbližšie k postupu mal Tomáš v šprinte, 
postup mu unikol o 11 sekúnd. 
Vrchol svetovej sezóny bol v auguste vo Švédsku, kde sa konali seniorské MS. V drese 
Slovenska nastúpil na štart jediný pretekár Slovenska Michal Krajčík. V ťažkých severských 
terénoch obsadil 42.miesto na dlhej trati a 47.miesto na strednej trati.  
Zastúpenie sme mali aj na veteránskych MS v Estónsku, odkiaľ sme si zásluhou Jozefa Polláka 
priviezli striebornú medailu z pretekov na dlhej trati. Pekné výsledky dosiahli v šprinte aj 21. 
Jana Slámová a 25. Eva Mušinská. 
V inej, čiastočne príbuznej disciplíne k OB – rádiovom OB, sa Jana Macinská stala majsterkou 
sveta! 
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 3.ročník  Košického trojkráľového behu. Počet 
štartujúcich opäť narástol, tentokrát na 780 pretekárov. Podujatie sme organizovali ako 
súčasť otváracieho ceremoniálu Košice-EMŠ.  
V priebehu roka sme organizovali 3 kolá oblastného rebríčka v OB, pri jednom kole sme boli 
spoluorganizátorom, technicky sme zabezpečovali organizáciu školských majstrovstiev Košíc, 
krajských školských majstrovstiev spojených s organizáciou Svetového dňa OB, začiatkom 
júna sme organizovali školské MSR. Taktiež sme sa podieľali na organizácii krajských 
školských majstrovstiev Prešovského kraja. Okrem toho sme organizovali tradičné podujatia 
Valentínska snežienka, Mikulášska čižma a Vianočný kapor. Ďalej sme sa podieľali na 
organizácii MMM,  Behu na vežu a národných cyklo pretekoch. 
Tradičný Karst cupe sme organizovali na dvoch miestach. Prvé 2 etapy na Silici, tretiu a štvrtú 
etapu na Plešivci. Ani najatraktívnejšie terény Slovenského krasu neprilákali na štart aspoň 
500 pretekárov. Po ukončení podujatia sme usúdili, že po 15 ročníkoch môže podujatiu 
prospieť prestávka v organizácii a tak Slovak Karst cup 2017 organizovať nebudeme. 
V septembri sme ešte na Silickej planine organizovali MSR na dlhej trati  a 1 kolo SRJ na 
strednej trati.  
Dôležitou úlohou, ktorú sme mali pred sebou bolo opakované podanie kandidatúry na 
organizáciu WMOC 2020. 
Z organizátorského pohľadu sme organizáciu všetkých podujatí a aktivít zvládli. Aj na tomto 
mieste patrí všetkým, ktorí sa o zdarilý priebeh uvedených akcií zaslúžili, poďakovanie. 
 
Spoločenská činnosť 
Uskutočnili sa tradičné akcie - Fašiangová zábava a Záver sezóny. Pre Záver sezóny sme 
využili po 2x lokalitu Gerlachova vo Vysokých Tatrách. Akcia bola spojená s krátkym 
sústredením mládeže. Obidve akcie možno hodnotiť ako akcie vydarené, ktoré poslúžili 
k obohatenie spoločenského života klubu.  
Významnou udalosťou v tejto oblasti bola oslava zakladateľa klubu p.Ladislava Oľhavu, ktorý 
sa dožil krásneho životného jubilea, 90.rokov. Viac ako 100ka gratulantov, vo väčšine 
odchovancov, okrem srdečnej gratulácie oslávencovi, spomínala počas slávnostného večera 
na zážitky, ktoré s našim športom a jeho zakladateľom v klube prežila. 
 
 
 



Mediálna a propagačná činnosť  
Našťastie môžeme aj tentokrát konštatovať, že vďaka Antonovi Onderovi a jeho pravidelným 
príspevkom do Korzára je široká verejnosť informovaná o našej činnosti. Patrí mu taktiež 
poďakovanie za túto činnosť. Sporadické informácie o našich aktivitách sa objavili aj v iných 
masovokomunikačných prostriedkoch. Nášmu zviditeľneniu a propagácii klubu výrazne 
napomáha Košický trojkráľový beh.  
Spoľahlivým informačným médiom pre členov klubu bola už tradične klubová stránka. 
 
Hospodárska činnosť  
Hlavné zdroje príjmov klubu na činnosť v roku 2016 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) 

 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 2016  tvorí samostatnú časť a bude prednesené 
Zdenkom Roháčom. 
 
Hlavné úlohy klubu na rok 2017 

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

 organizačné zabezpečenie 3kb 2017 a príprava 3kb 2018 

 organizačné zabezpečenie MSR v šprinte, na dlhej trati a SRJ  

 organizačné zabezpečenie pretekov regionálneho významu a WOD 2017 

 propagácia ob, klubu a jeho výsledkov 

 prezentácia Košíc a klubu ako schopného organizátora WMOC 2020 (v prípade 
postupu do užšieho výberu) 

 
Na záver patrí poďakovanie všetkým darcom a reklamným partnerom za podporu našej 
činnsoti v roku 2016. Poďakovanie patrí predovšetkým firmám INPRO Poprad, 
TaylorWharton, Eurobus,  Mestu Košice, EMŠ, SAUŠ, TU Košice a SZOŠ.  
Poďakovanie patrí aj ostatným podporovateľom klubu, Pohára Slovenského krasu, MSR 
a Košického trojkráľového behu. Patrí aj tým, ktorí momentálne už nie sú v dennodenom 
aktívnom spojení s klubom, činnosť klubu však stále sledujú a podporujú. 
A ako vždy všetkým, ktorí sa na dobrovoľnej báze podieľali na organizačnom zabezpečení 
aktivít, ktoré sme v priebehu roka 2016 absolvovali.  
 
Košice, 24.1.2017 
Jozef Pollák, predseda klubu 


