Správa o činnosti Klubu orientačného behu ATU Košice za rok 2018
Členská základňa
Členskú základňu klubu k 31.12.2018 tvorilo 98 členov registrovaných v databáze SZOŠ,
z ktorých bola mládež do 23 rokov v počte 28, zvyšok v počte 70 tvorili dospelí. Vzhľadom
k štruktúre príjmovej časti financovania klubu z dotácií sa javí z roka na rok významnejšou
členská základňa klubu mládeže do 23 rokov.
Nádejne sa javí činnosť Michala Krajčíka so skupinkou detí, ktoré od minulého roku vedie a
zasväcuje do tajov OB. S malou skupinkou detí pracuje aj Peter Sláma, príležitostne Jana
Slámová, neúnavným školiteľom orientácie v teréne je aj Anton Onder. Aj tieto činnosti
môžu v budúcnosti prispieť k rozšíreniu našej členskej základne.
Riadiaca a administratívna činnosť
Klub vykonával svoju činnosť pod vedením výboru v zložení:
Jozef Pollák (predseda), Elena Belicová, Jana Macinská, Zdenko Roháč, Judita Sádecká, Jana
Slámová a Martin Velgos (členovia).
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 (členovia).
Administratívna činnosť klubu bola prevažne zabezpečovaná zamestnancom klubu, jeho
predsedom. Klubová stránka, ktorú dlhé roky spravoval Tomáš Leštínský, prešla pod správu
Martina Velgosa. Stránka zatiaľ zostáva v dizajne a s dobre fungujúcimi funkcionalitami od
Tomáša. Vzhľadom k obmedzeniam na serveri TU je plán časom vytvoriť stránku novú.
Prihláškový servis zabezpečoval počas roka Dávid Ugray, členské príspevky spravovala Jana
Macinská, ekonomickú agendu v rámci ATU vykonávala Judita Sádecká. Na plnení
čiastkových administratívnych úloh súvisiacich s činnosťou klubu sa podieľali aj ďalší členovia
klubu.
V dôsledku potreby vytvorenia samostatného právneho subjektu pre účely prijímania
štátnych dotácií sa klub od marca stal samostatným právnym subjektom, následne na to bol
na konferencii SZOŠ prijatý za nového člena združenia. Príslušnosť k TU a vysokoškolskému
športu zostala naďalej zachovaná, klub si zachoval príslušnosť k ATU ako pridružený člen.
Tréningová činnosť
Tréningová činnosť bola v uplynulej sezóne vykonávaná v zabehanom režime. Časť tréningov
sa uskutočňovala spoločne, časť tréningov absolvovali hlavne mladší pretekári s vyššími
ambíciami podľa mesačne pripravovaných tréningových plánov. V zimnom období sa
týždenne konalo 5 spoločných tréningov, z ktorých 3 boli v telocvični, 1-2 tréningy boli
bežecké.
V jarnom a jesennom období bola spoločná tréningová činnosť zameraná na utorkové
mapové tréningy, stredajšie tréningy boli zamerané zväčša na intenzívnu formu bežeckej
prípravy. Počas víkendov sme sa zúčastňovali buď pretekovej činnosti, alebo boli do
programu zaradené mapové výjazdy do okolia, príp. boli do programu zaradené iné športové
aktivity.

V príprave na sezónu 2019 sa nepodarilo rozbehnúť v minulosti osvedčené spoločné nedeľné
tréningy. Príčinou bolo viac iných aktivít, ktoré často kolidovali s termínom týchto tréningov.
Potešiteľnou zostáva skutočnosť, že okrem záujmu o tréningovú činnosť javí naša mládež
záujem aj o činnosť v kolektíve pri iných ako športových aktivitách. Toto je veľmi dôležité,
pretože dobrý kolektív napomáha k udržaniu dobrej atmosféry a aj tréningovej morálky, ale
je aj lákadlom pre prípadných ďalších záujemcov o náš pekný 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 sústredenia s týmito výbermi.
Preteková činnosť
Účasť na pretekoch sa v priebehu sezóny uskutočňovala v súlade s klubovým kalendárom
pretekov a v súlade s Vykonávacím poriadkom pre rok 2018.
Tak ako po minulé roky, naši pretekári aj počas minulej sezóny štartovali na viac ako 60
domácich alebo medzinároných pretekoch v orientačnom behu, v lyžiarskom orientačnom
behu a v atletike.
Hlavná pozornosť bola zameraná na čo najúspešnejšie vystúpenie v majstrovských pretekoch
ale aj v pretekoch Slovenského rebríčka. V obidvoch typoch súťaží sa našim pretekárom
darilo.
Z republikových šampionátov sme do Košíc priviezli vo všetkých vekových kategóriách
a vo všetkých disciplínach spolu 102 medailí. Z uvedených medailí bolo 34 zlatých, 37
strieborných a 31 bronzových. Väčšinu medailí sme získali v orientačnom behu - 93, 9 získali
naši pretekári v lyžiarskom OB.
O zisk zlatých medailí sa zalúžili:
3x: Katarína Lamiová, Ľuboslava Weissová, Dušan Sláma,
2x: Simona Mihaličová, Jana Slámová, Eva Mušinská, Jozef Pollák,
1x: Sandra Ivanková, Martin Roháč, Lukáš Novota, Elena Papugová, Juraj Hammer, Mikuláš
Novota, František Papuga, Csaba Takács, Igor Roháč, štafety M18(Martin Roháč, Richard
Sláma, Lukáš Novota), W18 (Michaela Velgosová, Sandra Ivanková, Ľuboslava Weissová)
W19(Jana Kršiaková, Martina Rákayová, Jana Macinská), M,W 19 (Katarína Lamiová, Tomáš
Mušinský), M105(Juraj Mihalič, Tomáš Hajduch, Ivan Kuzevič), W135 (Elena Ppaugová,
Judita Sádecká, Eva Mušinská), M,W45(Jana Slámová, Zdenko Roháč) a M,W55 (Judita
Sádecká, Mikuláš Novota)
Strieborné medaily získali:
2x: Sandra Ivanková, Petra Filipová, Michaela Velgosová, Jana Slámová, Elena Papugová,
Peter Sláma, Ján Kuchta
1x: Jakub Karol Janšo, Richard Sláma, Lukáš Novota, Simona Mihaličová, Antónia Šofranková,
Tomáš Mušinský, Michal Krajčík, Martina Breinerová, Valika Kuráková, Eva Mušinská, Judita
Sádecká, Angela Maľarová, Zdenko Roháč, František Papuga, Jozef Pollák, Igor Roháč,
Mikuláš Novota, Csaba Takács, štafety M,W18(Petra Filipová, Richard Sláma, W19(Antónia
Šofranková, Kristína Krajčíková, Katarína Lamiová) M45-LOB(Peter Sláma, Karol Janšo), M105
(Milan Kurák, Dalibor Ďurčo, Martin Jerguš), M,W45(Eva Mušinská, Jozef Pollák)

Bronzové medaily získali:
2x: Simona Mihaličová, Petra Filipová, Martin Roháč, Kristína Krajčíková, Valéria Kuráková,
Martin Velgos, Zdenko Roháč, Elena Belicová
1x: Sandra Ivanková, Michal Krajčík, Juraj Mihalič, Peter Sláma, Ivan Kuzevič, Judita Sádecká,
Annamária Jergušová, Iveta Putnovská, Vladimír Tysz, Anton Onder, štafety W18(Petra
Filipová, Viktória Roháčová, Miroslava Velgosová), M19 (Tomáš Mušinský, Michal Krajčík,
Dušan Sláma), M45-LOB(Vladimír Tysz, Boris Ďurčo), M135 (František Papuga, Martin Velgos,
Zdenko Roháč), W165 (Elena Belicová, Angela Maľarová, Iveta Putnovská)
Pekné výsledky dosiahli naši pretekári aj v dlhodobej súťaži Slovenského rebríčka. V
celkovom hodnotení sa stala víťazkou hlavnej ženskej kategórie Katarína Lamiová. Ďalšími
víťazmi tejto dlhodobej rebríčkovej súťaže sa stali sa stali Simona Mihaličová (W14),
Ľuboslava Weissová (W16), Jana Slámová (W40), Eva Mušinská (W50), Lukáš Novota (M16),
Dušan Sláma (M20), Zdenko Roháč (M45), Jozef Pollák (M50) a Igor Roháč (M65).
Druhé miesto obsadili: Sandra Ivanková (W16), Elena Papugová (W50) a Mikuláš Novota
(M50)
Na treťom mieste skončili: Viktória Roháčová (W18) a Martin Roháč (M16)
V celoročnej súťaži klubových družstiev, do ktorej sa započítavali výsledky 2 najlepších
pretekárov klubu kategórií M,W 12 – M,W 70 (v kat. M,W 21 výsledky troch najlepších) sa
náš klub po šesťnástykrát v sérii za sebou stal víťazom tejto súťaže.
V obdobnej súťaži pre žiacke kategórie M,W 12-14 „O pohár predsedu SZOŠ“ sme
v minulej sezóne klesli na 5. miesto.
Ako v predchádzajúcich rokoch, aj v minulom sme mali obstojné zastúpenie v repre dresoch
na oficiálnych vrcholových podujatiach.
Na ME dorastu do Bulharska sa z našich nominovali 4 pretekári Ľuboslava Weissová (W16),
Sandra Ivanková (W16), Lukáš Novota (M16) a Martin Roháč (M16). Každý z nich sa
prezentoval aspoň jedným veľmi dobrým, či uspokojivým výkonom. Najviac sa darilo Ľubke
W, ktorá dobehla ma 16. mieste v pretekoch na dlhej trati. Podobne v tejto disciplíne veľmi
dobre zabehol Lukáš Novota a obsadil 26.miesto. Martin Roháč podal vyrovnané výkony, viac
sa mu zadarilo na dlhej trati, kde obsadil 42.miesto. Sandra Ivanková sa predviedla
spoľahlivým výkonom v štafetách, kde pri tiež spoľahlivom výkone Ľubky a tretej členky
štafety Doroty Š sa mohli dievčatá nakoniec radovať z 9.miesta v cieli.
K našim južným susedom sa veľmi tešili naši juniori. Hlavne chlapci, medzi ktorých patril aj
Dušan Sláma mali pred sezónou celkom reálne vysoké ambície. Žiaľ zranenia a zdravotné
problémy počas jari
im nedovolili dôsledne sa na šampionát pripraviť. Dušan
v individuálnych pretekoch štartoval len na dlhej trati, kde obsadil 67.miesto.
V polovici júla sa vo fínskych lesoch konali akademické MS. Na rozdiel od predchádzajúceho
šampionátu v Maďarsku sme žiaľ medzi nominovanými mali len 1 pretekára Tomáša
Mušinského. Jeho najlepším individuálnym výsledkom bolo 41.miesto v šprinte, slušne
zabehol šprintové štafety.
Vrcholom medzinárodnej sezóny boli MS v Lotyšsku. Reprezentovali nás tam 3 pretekáriKatarína Lamiová, Michal Krajčík a Tomáš Mušinský. Najlepší výsledok dosiahla Katka, ktorá
na dlhej trati dobehla na uspokojivom 43.mieste. Len o pár miest horšie skončil Michal, ktorý
v tej istej disciplíne obsadil 47.miesto. Tomáš obsadil v kvalifikácii šprintu 20.miesto,
k postupu do finále mu žiaľ chýbalo 17 sekúnd.
Michal Krajčík štartoval v máji tiež na ME vo Švajčiarsku, kde obsadil v pretekoch na dlhej
trati 53.miesto.

Do nabitého letného kalendára sa ešte zaradil šampionát veteránov v Dánsku. 11členná
klubová výprava vyrazila na tieto majstrovstvá nielen z pretekárskych pohnútok ale aj
z dôvodu prvej prezentácie a propagácie budúcoročného šampionátu u nás. Taktiež veľmi
dôležitým poslaním bolo získať čo najviac skúseností z organizácie. Popri týchto
povinnostiach bolo čo najvýraznejšie presadenie sa vo svojej váhovej, či vekovej kategórii
pre týchto skúsených harcovníkov samozrejmosťou. O tom, ako vážne to všetci mysleli, stačí
príklad tej najmladšej, ktorá dostala úlohu zviditeľniť nás aj vo výsledkovej listine a na
stupňoch víťazov. Katka Lamiová pristúpila k plneniu úlohy zodpovedne a pri svojej premiére
na šampionáte nám zamávala rovno z najvyššieho stupňa a stala sa v kategórii W35
majsterkou sveta. Gratulujeme! K tomuto víťazstvu Katka ešte pridala 4.miesto na dlhej
a 5.miesto na strednej trati. Jozef P. obsadil 8.miesto na dlhej a 9.miesto na strednej trati.
Pretekárske zastúpenie (bez výraznejšieho presadenia sa) sme mali aj na záverečných
pretekoch SP v Prahe. V repre drese sa na štart postavili Michal Krajčík a Tomáš Mušinský.
Všetkým spomenutým pretekárom, ale aj ostatným, ktorí dobre reprezentovali náš klub patrí
za ich výkony poďakovanie!
Organizátorská činnosť
Hneď na začiatku roka sme organizovali 5.ročník Košického trojkráľového behu. Nárast
počtu štartujúcich bol zaznamenaný aj pri tomto ročníku, na štart sa postavilo v obidvoch
behoch 891 štartujúcich.
V marci sme pod taktovkou Eleny Belicovej pokračovali v organizácii 2.ročníka Jarného krosu
pod hradom. V priebehu roka sme organizovali 4 kolá oblastného rebríčka v OB, pri jednom
kole sme boli spoluorganizátorom, technicky sme zabezpečovali organizáciu školských
majstrovstiev Košíc. Taktiež sme sa podieľali na organizácii krajských školských majstrovstiev
Prešovského kraja, niekoľko členov klubu vypomáhalo pri organizácii ME v presnej orientácii
v Bratislave, ale aj pri pretekoch SP v Prahe. Okrem toho sme organizovali tradičné podujatia
Valentínska snežienka, Mikulášska čižma a Vianočný kapor. Tradične sme sa spolupodieľali
na organizácii MMM.
Po ročnom oddychu sme pokračovali v organizácii 16.ročníka Slovak Karst cupu. Centrom aj
tentokrát bola Krásnohorská Dlhá Lúka, preteky v závrtoch sme spestrili 1 šprintovou etapou
v betliarskom parku.
V konečnom hodnotení môžeme skonštatovať, že sme organizáciu podujatí zvládli. Objavilo
sa však aj viac chýb. Tieto by nás mali uviesť do stavu najvyššej pozornosti pred
budúcoročným organizátorským vrcholom v histórii klubu.
Podobne, ako úspešným pretekárom patrí poďakovanie všetkým tým, ktorí sa podieľali na
organizácii uvedených podujatí. Potešujúcim javom je zapájanie sa do organizátorských
aktivít našej mladšej generácie. Už tento ale hlavne budúci rok budeme ich organizátorské
kapacity veľmi potrebovať.
Spoločenská činnosť
Vo februári sa uskutočnila v tradičnom štýle Fašiangová zábava.
Pod gesciou Natálii Tyszovej sa do záverečnej fázy dostáva dlhodobá aktivita, klubový 50boj.
Táto aktivita má často nielen športovú ale aj spoločenskú atmosféru a prispieva nielen
k dobrej nálade ale často aj k rozšíreniu zručností, či vedomostí z rôznych oblastí.
Po ročnej prestávke sme sa vrátili pod V.Tatry do Gerlachova so Záverom sezóny.
K vydarenej akcii prispelo aj dobré počasie.

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 už tradične Košický trojkráľový beh, ktorý sa už
pravidelne dostáva do hlavných správ STV1.
Spoľahlivým informačným médiom pre členov klubu bola už tradične klubová stránka, ale aj
fcb stránka.
Hospodárska činnosť
Hlavné zdroje príjmov klubu na činnosť v roku 2018 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)
 príspevok na technické zabezpečenie 3kb a Karst cup 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 2018 tvorí samostatnú časť a bude prednesené
Zdenkom Roháčom.
Hlavné úlohy klubu na rok 2019
 zabezpečenie tréningových podmienok pre športovú prípravu (sústredenia,
mapové tréningy, telocvične,...)
 prípravy WMOC 2020
 organizačné zabezpečenie 3kb 2019 a príprava 3kb 2020
 organizačné zabezpečenie Slovak Karst cupu 2019
 organizačné zabezpečenie Jarného krosu pod hradom, pretekov regionálneho
významu a školských pretekov
 propagácia ob, klubu a jeho výsledkov
Na záver patrí poďakovanie všetkým darcom a reklamným partnerom za podporu našej
činnsoti v roku 2018. Poďakovanie patrí predovšetkým spoločnostiam Auguste Cryogenics,
INPRO Poprad, Slovenská sporiteľňa a.s., Demolex, Lesy SR, MV Building, Eurobus, Mestu
Košice, SAUŠ, TU Košice a SZOŠ.
Poďakovanie patrí aj ostatným podporovateľom klubu, Slovak Karst cupu, Košického
trojkráľového behu a ostatných našich aktivít. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj
všetkým Vám, ktorí ste sa na dobrovoľnej báze podieľali na organizačnom zabezpečení
aktivít, ktoré sme v priebehu roka 2018 absolvovali.
Košice, 26.2.2019
Jozef Pollák, predseda klubu

