
 

 Zápis zo zasadnutia výboru KOB ATU Košice  
Termín: 24.1.2019  

Miesto:  klubovňa-štadión ATU Košice 

Prítomní: Jozef Pollák, Elena Belicová,  Judita Sádecká,  Martin Velgos, Jana Slámová, Jana 

Macinská, Zdenko Roháč 

 

Program:  
1. Uskutočnené aktivity 

2. Plánované aktivity 

3. Karstcup2019 

4. Rôzne 

 

1. Uskutočnené activity 

• Vianočný kapor – v pohode 

• 3 KB 

i. Cca o 200 ľudí nižšia účasť ako 2018 – dôchodcovia, deti 

ii. organizácia bez chýb, len drobnejšie 

iii. Peter Kováč dobre zastúpil Janku Macinskú na prezentácii a na budúci rok ju 

vylepší  

2. Najbližšie aktivity 

• Klubové sústredenie 

i. Ešte zostáva 5 postelí 

• Fašiangová Zábava 

i. Prihlásiť sa kým je miesto – cez stránku alebo Judite 

• Valentínska Snežienka 

i. Stavba: Martin Roháč 

ii. Meranie: Zdeno 

iii. Hlavný rozhodca: Haile 

iv. Riaditeľ: Inga 

• Členská schôdza – 26.2.2019 

i. J.Pollák+Z.Roháč príprava finančnej správy 

ii. Účtovná uzávierka/revízna komisia –  

iii. Výbor navrhuje ponechať členské v rovnakej výške ako 2018 – prineste si 

peniažky na úhradu 

iv. Klubový kalendár – návrh kalendára a výkonnostných skupín (podľa 

pravidiel) pripraví J.Pollák 

v. Najúspešnejší športovci/reprezentanti – odmena  

vi. Členstvo v kluboch v zahraničí a M SR – priority, dotácie… 

vii. Poplatok za diskvalifikáciu na pretekoch - 50% štartovného 

• Výnimky: oblastné rebríčky a nováčikovia 1 rok od prvých pretekov 

• LOB-y 

• Trénerský a rozhodcovský seminar – v polovici marca 

• Boroka 

3. Karst 2019 

• Mapa Plešivca – dodaná 

• Mapa Rožňavy – bude čoskoro 

• Úprava cesty nebude, parkovanie pozdĺž cesty 



• Zdeno nastaví OrienteeringOnline aby prihlášky boli len cez SZOŠ system 

• Dohodnúť meranie 

4. WMOC 

• Zmena miesta kvalifikácie šprintu – štadión TU – kvôli plánovanej výstavbe na Furči 

• Buletin je pripravený, na schválení u SEA 

• Individuálne stretnutia 

• Potrebné dobehnúť termíny 

• Termín ďalšieho OV – začiatok marca 

• Zverejnená ponuka ubytovania 

5. Rôzne 

• Výzva na finančnú podporu SZOŠ 

• Výbor schválil na tento účel príspevok 300 EUR 

 

Zapísal: Zdenko Roháč 


