
Zápis zo zasadnutia výboru KOB ATU Košice 

Termín: 02.11.2016 

Miesto:  klubovňa  

Prítomní: Jozef Pollák, Elena Belicová, Jana Macinská, František Papuga, Judita Sádecká, 

Jana Slámová 

Ospravedlnený : Matúš Kaprál 

 

Program: 

1. Uskutočnené aktivity 
2. Zväzová konferencia 

3. Aktivity na rok 2017 

4. Kandidatúra WMOC 2020 

5. Trojkráľový beh 2017 

6. Rôzne 

 
1. Uskutočnené aktivity 

 

- SRJ Bošáca 

- MSR dlhá trať a SRJ - Silická planina, organizačne zvládnuté dobre, výsledky 

uspokojivé 

- MMM – bežecká účasť našich členov, tiež výpomoc organizátorom 

- nesúhlas Štátnych lesov s organizovaním pretekov v Rudnej, museli sme organizovať 

OR v náhradnom teréne na Izre 

- Bankovský lesný beh 

- SRJ na Dreveníku 

- Eger Cup ( veteráni ) 

- akcia Objav svoj šport organizovaná mestom mala slabý ohlas verejnosti 

- org. výpomoc na národnej cyklosúťaži KVP 

- org. výpomoc na cyklomaratóne 

- oslava 90. narodenín Lacka Oľhavu 

 

2. Zväzová konferencia, Zvolen 

 

- za ATU  2 delegáti (JP, EB) 

- odsúhlasený náš kandidát na člena predsedníctva (M.Václavík) 

- v sobotu bude konferencia Komisie mládeže (JS, JP, MK) a Komisie vrcholového 

športu (MK, JP) 

 

3. Aktivity na rok 2017 

 

- Karst Cup 2017 organizovať nebudeme z dôvodu klesajúceho počtu účastníkov, 

najbližšií ročník bude v roku 2018 

- plánované podujatie v Západných Tatrách nedostalo povolenie 

- 3kb 

- usporiadanie MSR dlhá trať a SRJ middle, odsúhlasené spojenie s MSR šprint 

v piatok, termín 15.-17.9. 

- fašiangová zábava 17.2. 

- Valentínska snežienka 19.2. 

- školské majstrovstvá okresu apríl 

- školské majstrovstvá kraja máj (org.?) 

- Mikulášska čižma 3.12. 

- Vianočný kapor 17.12. 

- usporiadame 3 kolá OR, pozvať aj veteránov, ktorí prejavili záujem na oslave LO 

- odsúhlasená myšlienka združenia zimných pretekov do napr. Zimná o-séria  

- volebná členská schôdza 23.1. 



4. Kandidatúra WMOC 2020 

 

- kandidatúra musí byť podaná do 1.1.2017,  doplniť kandidačný materiál  

- oproti minulej kandidatúre pridané preteky middle 

- kandidatúru oznámiť zväzu 

 

5. Košický trojkráľový beh 2017 

 

- mesto zorganizuje telemost s Trojkráľovým behom v Banskej Bystrici  

- spracovať návrh na dizajn medaile a stuhy 

- 22.11. urobiť výbor 3kb 

- rozbehnúť platenú fcb reklamu 

- vyrobiť plagáty do mhd, kalendáriky, zistiť cenu na bilboardy 

 

 

6. Rôzne 

 

- návrh na verejné ocenenie udeľované magistrátom  na r. 2017 - L.Oľhava 

 

 

 

 

      Zapísal: Haile 


