
 

 

Správa o činnosti Klubu orientačného behu ATU Košice za rok 2020 
 
Rok 2020 sa zapíše do histórie klubu ako rok, v ktorom bola činnosť poznačená celosvetovou 
pandémiou koronavírusu. Okrem dočasného zastavenia pretekovej činnosti, klub pandémia 
zasiahla nevýdaným spôsobom aj v organizátorskej činnosti. Prípravy veteránskych MS, ktoré 
sa mali uskutočniť v auguste, boli na konci marca 2020 prerušené a organizácia šampionátu 
presunutá na rok 2023.  Dopad pandémie bol aj v tejto oblasti výrazný. Zostáva veriť, že sa 
z neho ako organizátori otrasieme a organizátorský zápal, s ktorým sme do príprav šli, sa 
rýchlo vráti.  
 
Členská základňa 
Členskú základňu klubu k 31.12.2020 tvorilo 104 členov registrovaných v databáze SZOŠ, 
z ktorých  bola mládež do 23 rokov v počte 24, zvyšok v počte 80 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.  
Z tohto pohľadu je nevyhnutné venovať stálu pozornosť práci s deťmi. Túto činnosť sa 
momentálne pod vedením Petra Slámu snaží rozvíjať vytvorená skupinka trénerov. Dúfajme, 
že úspešne.  
 
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).  
Pravidelné, prezenčné stretnutia výboru každé 2 mesiace, boli nástupom pandémie 
prerušené a výbor sa od apríla schádzal podľa potreby už len online formou. Na zasadnutiach 
sa riešili aktuálne otázky chodu klubu.  
 
Tréningová činnosť 
Tréningová činnosť bola do polovice marca  vykonávaná v zabehanom režime, od polovice 
marca sme prešli na individuálny tréning. Ešte na prelome januára a februára sme stihli 
absolvovať kondičné sústredenie na Štrbskom Plese. Tam sme sa vrátili na sústredenie aj 
koncom júla. Obidve akcie možno považovať z hľadiska rozvoja bežeckej kapacity za 
vydarené. Napriek rôznym obmedzeniam, ktoré vyplynuli z prijatých nariadení už v marci, 
individuálne tréningy, či bežecké alebo mapové, bolo možné vykonávať. Časť pretekárov, 
hlavne mladších trénovala podľa mesačných tréningových plánov, ostatní podľa možností a 
ambícií. Po čiastočnom uvoľnení opatrení v júni sme v spoločnej tréningovej činnosti 
pokračovali, kolektívny charakter však bol narušený. V letnom období sa situácia zlepšila, čo 
umožnilo návrat k intenzívnejšej forme stretávania sa na spoločných či už mapových, alebo 
bežeckých tréningoch.  
 
Preteková činnosť 
Všetky významné podujatia postihol osud zrušenia, alebo presunutia na neskoršie obdobie. 
Z tohto pohľadu bolo ťažké udržať dlhodobo motiváciu u seriózne trénujúcich športovcov na 
požadovanej úrovni. Našťastie my sme si našli náhradu motiváciou v účasti na Trailtour sérii,  
 



 
 
kde si naši pretekári počínali veľmi úspešne. Mali sme zástupcov medzi najlepšími 
v jednotlivcoch, ale významné bolo aj klubové víťazstvo v súťaži družstiev.  
Počas leta sa preteková činnosť začala oživovať. Aj náš klub organizoval tréningové preteky 
pre cca stovku záujemcov v terénoch relevantných WMOC. Na konci augusta sme po dlhej 
prestávke opäť pretekali a zúčastnili sa pretekov v Maďarsku, ktoré boli zaradené do SRJ. 
Jediným denným republikovým šampionátom, ktorý sa v jesennom období konal, bol 
šampionát v šprinte a v šprintových štafetách, ktorý sme organizovali my na Furči. Naši 
pretekári získali na ňom niekoľko medailových umiestnení, niekoľko pretekárov získalo aj 
medaily najcennejšie. 
Z ďalších pretekov sa uskutočnilli ešte nočné MSR a preteky SRJ v Lučenci, na Záhorí sme 
stihli absolvoavť ešte preteky Cesom. Následne už bola preteková činnosť opäť prerušená. 
 
Organizátorská činnosť 
Hneď na začiatku roka sme organizovali 7.ročník  Košického trojkráľového behu. Účasť bola 
porovnateľná s predchádzajúcimi ročníkmi. Vo febrári sme zorganizovali tradičnú 
Valentínsku snežienku.  
Ďalší vývoj počas jari bol spomenutý v úvode. Rovnako aj organizácia WMOC tréningových 
pretekov v auguste a septembrových MSR v šprinte a v šprintových štafetách. 
 
Mediálna a propagačná činnosť  
Vzhľadom k utlmenej činnosti sa aj počet príspevkov v regionálnej tlači o našej činnosti znížil. 
Po vypuknutí problémov sa médiá chvíľu zaujímali o osud WMOC, následne však prinášané 
informácie zo športu boli už len charakteru prežitia športu a športových klubov. 
 
Hospodárska činnosť  
Hlavné zdroje príjmov klubu na činnosť v roku 2020 boli nasledovné: 

 členské príspevky 

 dotácia na činnosť od  Slovenskej asociácie univerzitného športu 

 dotácia od mesta Košice na mládežnícky šport a Košický trojkráľový beh 

 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 2020  tvorí samostatnú časť a bude prednesené 
ekonómkou klubu Juditou Sádeckou.. 
 
 
 
 



 
 

Záver 
Na záver patrí poďakovanie všetkým členom končiaceho výboru klubu. Predovšetkým Jane 
Slámovej a Martinovi Velgosovi, ktorí pre nasledujúce obdobie už nebudú kandidovať na 
zvolenie do klubového výboru a podobne ako ostatní vykonali pre klub množstvo osožnej 
práce.  
Rovnako poďakovanie patrí všetkým darcom a reklamným partnerom za podporu našej 
činnosti v roku 2020. Poďakovanie patrí predovšetkým spoločnostiam Auguste Cryogenics, 
DID Poprad, 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 2020 absolvovali.   
 
Košice, 20.9.2021 
Jozef Pollák, predseda klubu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Hlavné úlohy Klubu OB ATU Košice na rok 2021 
 zabezpečenie tréningových podmienok pre športovú prípravu (sústredenia, 

mapové tréningy, telocvične,...) 

 príprava a organizácia Karst cupu 2021 

 reštart prípravy WMOC 2023 

 organizačné zabezpečenie 3kb 2022 

 spoluorganizácia spoločných majstrovstiev Slovenska a Maďarska na dlhej trati  

 propagácia ob, klubu a jeho výsledkov 
 


