Správa o činnosti klubu orientačného behu ATU Košice za rok 2017
Členská základňa
Členskú základňu klubu k 31.12.2017 tvorilo 101 členov registrovaných v databáze SZOŠ,
z ktorých bolo 8 detí do 14 rokov, 12 dorastencov, 5 juniorov a 76 dospelých. Vzhľadom
k štruktúre príjmovej časti financovania klubu sa javí z roka na rok významnejšou členská
základňa klubu mládeže do 23 rokov.
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, Judita Sádecká, Jana Slámová, Zdenko Roháč,
Martin Velgos
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.
Administratívna činnosť klubu bola prevažne zabezpečovaná zamestnancom klubu, jeho
predsedom. Klubovú stránku ešte naďalej, aj keď s istými obmedzeniami spôsobenými
prístupom na server TU spravoval Tomáš Leštínský. Prihláškový servis zabezpečoval počas
roka Dávid Ugray, členské príspevky Janka Macinská, evidencia hospodárenia bola
vykonávaná elektronicky.
Na plnení čiastkových administratívnych úloh súvisiacich s činnosťou klubu sa podieľali
nepravidelne ďalší členovia klubu.
V dôsledku vstupu do platnosti Zákona o športe a aj v dôsledku udalostí v ATU Košice sa
v závere roka začali uskutočňovať kroky smerujúce k zmene právnej subjektivity nášho klubu.
Tento proces by sa mal dokončiť v prvej polovici roka 2018.
Tréningová činnosť
Tréningová činnosť bola v uplynulej sezóne vykonávaná v zabehanom režime. Časť tréningov
sa uskutočňovala spoločne, časť tréningov absolvovali pretekári individuálne podľa
tréningových plánov, alebo spontánne. V zimnom období sa týždenne konalo 5 spoločných
tréningov, z ktorých 3 boli v telocvični, 2 tréningy boli bežecké.
V jarnom a jesennom období bola spoločná tréningová činnosť zameraná na utorkové
mapové tréningy, stredajšie tréningy boli zamerané na intenzívnu formu bežeckej
výkonnosti. Počas víkendov sa členovia zúčastňovali buď pretekovej činnosti, alebo boli do
programu zaradené mapové výjazdy do okolia, príp. iné športové aktivity.
Potešiteľnou zostáva skutočnosť, že o tréningovú činnosť javí naďalej záujem celkom slušná
skupina našich mládežníkov. Dobrý kolektív, ktorí táto skupina tvorí je zárukou nielen
trvalejšieho udržania dobrej tréningovej morálky, ale aj lákadlom pre prípadných ďalších
záujemcov o náš krásny šport.
V rámci prípravy na novú sezónu sme absolvovali 2 sústredenia. Na začiatku februára to
bolo tradičné 5-dňové kondičné sústredenie na Štrbskom Plese, v polovici marca mapové
sústredenie s dochádzaním z Košíc do terénov Slovenského krasu a širšieho okolia Košíc.

Členovia repre výberov absolvovali viac sústredení s týmito výbermi. V auguste sme
absolvovali tréningový výjazd do Švédska. Pre väčšinu účastníkov to bol prvý kontakt so
škandinávskym terénom a tak nebola núdza o zážitky rôzneho charakteru. V každom prípade
to bola spolu so štartom na regionálnych pretekoch dobrá príležitosť na rozšírenie ob
skúseností.
Preteková činnosť
Účasť na pretekoch sa v priebehu sezóny uskutočňovala v súlade s klubovým kalendárom
pretekov a v súlade s Vykonávacími pokynmi pre rok 2017.
Naši pretekári počas sezóny štartovali 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 zameraná na úspešné vystúpenie v majstrovských pretekoch a v
pretekoch Slovenského rebríčka. V obidvoch typoch súťaží sa našim pretekárom darilo.
Z republikových šampionátov sme do Košíc priviezli vo všetkých vekových kategóriách
spolu 90 medailí. Možno predpokladať, že medailová žatva by bola ešte bohatšia, ak by sme
neorganizovali dva významné šampionáty (šprint a dlhú trať) a väčšina veteránov zastávala
funkciu organizátora. Z uvedených medailí bolo 31 zlatých, 25 strieborných a 34 bronzových.
Väčšinu medailí sme získali v orientačnom behu - 83, 7 získali naši pretekári v lyžiarskom OB.
O zisk zlatých medailí sa zalúžili:
Katarína Lamiová 4x, Ján Kuchta 4x, Ľuboslava Weissová 3x, Richard Sláma 3x, Jozef Pollák
3x, Michal Krajčík 2x, Dušan Sláma 2x, Eva Mušinská 2x, Elena Papugová 2x, Csaba Takács 2x,
Kristína Krajčíková 1x, Natália Tyszová 1x, Simona Mihaličová 1x, Jakub Karol Janšo 1x, Lukáš
Novota 1x, Martin Roháč 1x, Jana Slámová 1x, Valéria Kuráková 1x, Elena Belicová 1x, Zdenko
Roháč 1x, Mikuláš Novota 1x, Igor Roháč 1x
Strieborné medaily získali: Michaela Velgosová 4x, Ľuboslava Weissová 2x, Dušan Sláma 2x,
Jana Slámová 2x, Martin Velgos 2x, Karol Janšo 2x, Anton Onder 2x, Igor Roháč 2x, Simona
Mihaličová 1x, Miroslava Velgosová 1x, Sandra Ivanková 1x, Dominika Kalenská 1x, Antónia
Šofranková 1x, Katarína Papugová 1x, Jana Macinská 1x, Jana Kršiaková 1x, Michal Krajčík 1x,
Tomáš Mušinský 1x, Richard Sláma 1x, Martin Roháč 1x, Lukáš Novota 1x, Michal Kurák 1x,
Lukáš Simočko 1x, Štefan Mihalič 1x, Eva Mušinská 1x, Iveta Putnovská 1x, Martin Jerguš 1x,
Milan Kurák 1x, Jozef Pollák 1x
Bronzové medaily získali: Michal Kurák 4x, Martin Roháč 3x, Miroslava Velgosová 2x, Sandra
Ivanková 2x, Andrea Papugová 2x, Katarína Papugová 2x, Lukáš Novota 2x, Richard Sláma 2x,
Štefan Mihalič 2x, Zdenko Roháč 2x, František Papuga 2x, Ľuboslava Weissová 1x, Antónia
Šofranková 1x, Viktória Roháčová 1x, Martina Papugová 1x, Jana Kršiaková 1x, Natália
Tyszová 1x, Jana Slámová 1x, Angela Maľarová 1x, Ingrid Roháčová 1x, Oksana Velgosová 1x,
Ema Jurašková 1x Jakub Karol Janšo 1x, Miroslav Papuga 1x, Juraj Mihalič 1x, Martin Velgos
1x, Mikuláš Novota 1x, Karol Janšo 1x, Michal Simočko 1x
Pekné výsledky dosiahli naši pretekári aj v pretekoch Slovenského rebríčka. Bolo to či
už v jednotlivých pretekoch, alebo v celkovom hodnotení. V celkovom hodnotení sa stala
víťazkou hlavnej ženskej kategórie Katarína Lamiová. Ďalšími víťazmi tejto dlhodobej
rebríčkovej súťaže sa stali sa stali Ľuboslava Weissová (W16), Jana Slámová (W40), Richard
Sláma (M14), Zdenko Roháč (M40), Jozef Pollák (M50), Csaba Takács (M55), Ján Kuchta
(M60) a Igor Roháč (M65).

Druhé miesto obsadili: Sandra Ivanková (W16), Antónia Šofranková (W20), Elena Papugová
(W50), Iveta Putnovská (W60), Jakub Janšo (M12), Lukáš Novota (M14), Dušan Sláma (M20)
Na treťom mieste skončili: Andrea Papugová (W21), Michaela Velgosová (W16), Elena
Belicová (W55), Martin Roháč (M14), Mikuláš Novota (M50).
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 pätnástykrát 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 celkom bohaté zastúpenie v repre dresoch na oficiálnych
vrcholových podujatiach.
Prvou akciou, na ktorej nastúpili naši pretekári na štart v repre dresoch boli školské
majstrovstvá sveta máji v talianskom Palerme. Do repre výberu boli nominované Ľuboslava
Weissová, Sandra Ivanková a Viktória Roháčová. Ľubka Weissová dosiahla 2 výborné
výsledky, obsadila 3.miesto na krátkej trati a 8.miesto na dlhej trati.
ME dorastu sa tentokrát konali na Slovensku, v Banskej Bystrici. Do reprezentačného výberu
boli nominovaní Ľuboslava Weissová (W16), Michal Kurák (M16) a Viktória Roháčová (W18).
V kopcovitých terénoch nad Banskou Bystricou sa opäť prezentovala výborným výkonom na
dlhej trati Ľubka, ktorá si dobehla pre 10.miesto a posunula sa bližšie k špičke vo svojej
vekovej kategórii.
Do Škandinávie, na juniorske MS do Fínska, vycestovala trojica našich pretekárov: Andrea
Papugová, Antónia Šofranková a Dušan Sláma. Najvyššie ambície mal Dušan, so 73.miestom
na dlhej trati však zrejme ani on spokojný nebol. Podobne ako na tomto šampionáte Dušan
veľmi dobre zabehol preteky štafiet na Európskom pohári juniorov v Rakúsku.
Zastúpenie sme mali aj na vrcholnej svetovej akcii sezóny, na MS v Estónsku. Na strednej
trati štartoval Michal Krajčík, kde obsadil 50.miesto. Tomáš Mušinský sa v kvalifikácii šprintu
neprebojoval do finále, hoci na víťaza skupiny stratil len niečo málo cez minútu. Obidvaja
pretekári bežali v štafete, ktorá dobehla na 21.mieste.
Na opačnej strane zemegule na Novom Zélande sa konali v apríli veteránske MS. Zastúpenie
sme mali aj tam. Veľmi pekné umiestnenie dosiahla Jana Slámová, keď v šprintových
pretekoch obsadila 12.miesto. Rovnako 12. miesto, ale vo finále B, obsadil aj Peter Sláma.
Všetkým spomenutým pretekárom, ale aj ostatným, ktorí dobre reprezentovali náš klub patrí
za ich výkony poďakovanie!
Z aktivít mimo OB stojí za zmienku umiestnenie Kataríny Lamiovej na MMM, ktorá ako
najlepšia Slovenka v čase pod 3 hodiny obsadila medzi ženami celkové 9.miesto.
Organizátorská činnosť
Hneď na začiatku roka sme organizovali 4.ročník Košického trojkráľového behu. Organizáciu
podujatia sprevádzalo mimoriadne nepriaznivé počasie. Nárazový vietor a silný mráz
preverili odhodlanosť pretekárov zdolať trať ako aj odolnosť nás organizátorov, úspešne
zvládnuť organizáciu. Napriek uvedeným poveternostným podmienkam, počet 680
štartujúcich je uspokojivý.
Hneď v marci sme organizovali z iniciatívy Eleny Belicovej 1.ročník Jarného krosu pod
hradom. Podľa reakcií sa zdá, že trať sa pretekárom páči a podujatie má perspektívu.
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. Taktiež sme
sa podieľali na organizácii krajských školských majstrovstiev Prešovského kraja, niekoľko
členov klubu vypomáhalo pri organizácii ME dorastu v B.Bystrici. Okrem toho sme
organizovali tradičné podujatia Valentínska snežienka, Mikulášska čižma a Vianočný kapor.
Tradične sme sa spolupodieľali na organizácii MMM.
Po 15.ročníkoch sme si v minulom roku dopriali prestávku v organizácii nášho pilotného
letného podujatia Karst cupu. Dôvodom pre prestávku bolo o.i. navodenie opätovného
hladu po krasových terénoch po klesajúcom počte štartujúcich v posledných rokoch.
Organizátorské schopnosti sme si preverili počas organizácie majstrovstiev Slovenska
v šprinte, na dlhej trati a v pretekoch Slovenského rebríčka v septembri na sídlisku Nad
Jazerom a v Nižnom Klátove.
Podobne, ako úspešným pretekárom patrí poďakovanie všetkým tým, ktorí sa podieľali na
organizácii uvedených podujatí. Potešujúcim javom bolo nezriedkavé sa zapojenie do
organizácie našej mladšej generácie. V najbližších rokoch budeme ich organizátorské
kapacity kvôli klubovým aktivitám potrebovať ešte viac ako doteraz.
Na záver tejto state zmienka azda najdôležitejšia. Kongres medzinárodnej federácie IOF na
zasadnutí počas MS v Estónsku rozhodol o pridelení organizácie WMOC 2020 Slovensku
a nášmu klubu. Úspech, obrovská zodpovednosť a množstvo práce zároveň. Organizácia tejto
akcie je v doterajšej histórii klubu najväčšou výzvou. Očakáva sa účasť 3-4 tisíc pretekárov,
pre ktorých chceme pripraviť atraktívne podujatie s dobrým organizátorským zabezpečením.
Spoločenská činnosť
Vo februári sa uskutočnila v tradičnom štýle Fašiangová zábava.
Na začiatku roka sa rozbehla vďaka Natálii Tyszovej dlhodobá aktivita, klubový 50boj.
V priebehu roka sa uskutočnila približne polovica aktivít, z ktorých viaceré sú síce športového
charakteru, v konečnom dôsledku dosah je aj výrazne spoločenský.
Smutnou udalosťou v živote klubu bola marcová rozlúčka so zakladateľom klubu a jeho
dlhoročným predsedom p. Ladislavom Oľhavom.
Pre Záver sezóny sme zvolili tentokrát lokalitu Hút na rozmedzí Liptova a Oravy. Našli sme
tam veľmi dobré zázemie a absolvovali zaujímavé aktivity v okolí. Aj pre budúcnosť vhodná
lokalita na využitie.
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 výrazne Košický trojkráľový beh, ktorý sa už po
druhý rok po sebe dostal do hlavných správ STV1.
Spoľahlivým informačným médiom pre členov klubu bola už tradične klubová stránka.

Hospodárska činnosť
Hlavné zdroje príjmov klubu na činnosť v roku 2017 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, MSR)
 príspevok na technické zabezpečenie 3kb 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 2017 tvorí samostatnú časť a bude prednesené
Zdenkom Roháčom.
Hlavné úlohy klubu na rok 2018
 zabezpečenie tréningových podmienok pre športovú prípravu (sústredenia,
mapové tréningy, telocvične,...)
 prípravy WMOC 2020
 organizačné zabezpečenie 3kb 2018 a príprava 3kb 2019
 organizačné zabezpečenie Slovak Karst cupu 2018
 organizačné zabezpečenie Jarného krosu pod hradom, pretekov regionálneho
významu, školských pretekov a WOD 2018
 propagácia ob, klubu a jeho výsledkov
Na záver patrí poďakovanie všetkým darcom a reklamným partnerom za podporu našej
činnsoti v roku 2017. Poďakovanie patrí predovšetkým firmám INPRO Poprad, Demolex, MV
Building, Eurobus, Mestu Košice, SAUŠ, TU Košice a SZOŠ.
Poďakovanie patrí aj ostatným podporovateľom klubu, MSR, Košického trojkráľového behu
a ostatných našich aktivít. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj všetkým Vám, ktorí sa
na dobrovoľnej báze podieľali na organizačnom zabezpečení aktivít, ktoré sme v priebehu
roka 2017 absolvovali.
Košice, 22.2.2018
Jozef Pollák, predseda klubu

