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Začínajú sa rodiť arény WMOC 2020 
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Keď aréna stíchne, ľudoprázdno opantá ešte pred niekoľkými 

hodinami zaplnený závrt a jedinou jazvou po úspešne 

zorganizovaných pretekoch zostáva chodníček zo zberky. Je čas 

vyložiť nohy na stôl, otvoriť pivko a v polospánku si povzdychnúť 

“chvála bohu koniec“. Pre väčšinu z nás to znamená vytúžený 

koniec niekoľko týždňových útrap (aspoň na nejaký čas), ale je tu 

jedna osoba, pre ktorú každý koniec je začiatkom niečoho nového. 

Jeho vášeň, motivácia a oddanosť pre vrcholový šport ho vyniesla 

medzi legendy orientačného behu a entuziazmus z neho 

nevyprchal ani po skončení reprezentačnej kariéry. Presedlal do 

sféry organizátorskej a otvoril tak dvere ďalším nádejným 

pretekárom aby sa stali legendami svetových rozmerov. Po 

akademických MS, juniorských MS mu onedlho do bafuňárskeho 

životopisu pribudnú veteránske MS. 

Takže Kemo vráťme sa na začiatok... 

 

Začalo to približne pred 15 rokmi, keď sme si 

v klube stanovili rebríček podujatí, ktoré by sme 

postupne chceli organizovať. WMOC  tam bolo 

ako jeden z vrcholov. Aj keď s časovým posunom, 

ale predsa sa nám tieto akcie  organizovať darí. 

Jeden z  dôvodov, prečo sa púšťať do takýchto 

krkolomných aktivít je aj finančný profit, ktorý 

klub môže získať z organizácie.  

Za pár rokov, počas ktorých sme sa uchádzali 

o organizáciu významných svetových podujatí 

(WUOC 2006, EYOC 2010, JWOC 2012), sme 

pochopili, že uspieť s kandidatúrou pri prvom 

pokuse je menej pravdepodobné. Zvyčajne je viac 

kandidátov, ktorí kandidatúru opakujú a tieto 

kandidatúry sú už na vysokej úrovni a dotiahnuté 

do detailov.  

Napriek tomuto poznatku sme boli optimistami už 

pri našej prvej WMOC kandidatúre v roku 2015. V 

okolí Košíc máme veľmi kvalitné terény pre lesné 

disciplíny. Pri porovnaní s Kodaňou,  vtedy 

hlavným protikandidátom, sme v tejto oblasti 

určite neťahali za kratší koniec. Výrazný podiel na 

úspešnosti kandidatúry v prípade WMOC má však 

aj turistická atraktivita kandidujúceho mesta. 

Napriek tomu, že si mnohí myslíme, že Košice 

a ich okolie stoja za návštevu, predsa len Kodaň, 

po tretíkrát kandidujúca, bola z tohto pohľadu 

atraktívnejšia a dostala prednosť. 

 
 

 

“K veľkým víťazstvám sa ide 

cez trpké prehry“ 
 

V časoch môjho vážnejšieho pretekania, som sa 

občas po nevydarených pretekoch motivoval  

výrokom: „K veľkým víťazstvám sa ide cez trpké 

prehry.“ 

Napriek našej prvej prehre, sme zďaleka zámer 

organizácie nevzdali. A keďže  hodnotenie našej 

kandidatúry od IOF bolo pozitívne, rozhodli sme 

sa kandidatúru vylepšiť v pôvodnom koncepte 

a opätovne kandidovať. V klube väčšina členov, 

ktorá sa o to zaujímala, určite chcela, aby sme sa 

o získanie organizácie znovu pokúsili. Podporu 

bolo cítiť aj zo strany mesta, pre ktoré je takéto 

podujatie veľmi atraktívne. Hlavne primátor fandí 

takýmto aktivitám, veď takto sa najlepšie 

prezentujú Košice a rozvíja sa cestovný ruch.  

 

Pri predchádzajúcej kandidatúre boli priestory 

šprintu naším  slabším miestom. Pri  porovnaní 

s talianskymi uličkami ani teraz v oblasti terénov 

toto naša silná stránka nebola.  

Aj preto sme sa snažili doplniť priestor 

kvalifikácie šprintu, ktorá by sa mohla nakoniec 

bežať na Furči. Bol som prekvapený, aký je 

priestor Furče zaujímavý z hľadiska stavby tratí. 

Rovnako tak sme rozšírili zoznam pretekových 

lokalít o ďalšie rezervné priestory. Taktiež sme sa 

snažili viac upozorniť na turistickú zaujímavosť 

Košíc a širšieho okolia. Zvýraznili sme zapojenie 

profesionálnych agentúr do organizácie pri 

zabezpečení mimopretekových aktivít a pri 

zabezpečení ubytovania. 
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Zodpovednosťou posúdiť kandidatúry vo všetkých 

oblastiach, ktorých sa organizácia WMOC dotýka 

- terény, cieľové arény, ubytovanie, centrum 

pretekov, doprava, turistická atraktívnosť, 

spoločenský program, podpora samosprávy, atď 

bol poverený Áron Less (AL),  predseda komisie 

OB medzinárodnej federácie IOF. IOF má 

vypracovaný bodovací systém, na základe ktorého 

sa vykoná komplexné vyhodnotenie kandidátov. 

Úlohou AL bolo po jednotlivých návštevách 

„nakŕmiť“ tento systém bodmi vyjadrujúcimi 

úroveň každého kandidáta vo všetkých dotknutých 

oblastiach. 

 

 

V hoteli Hilton, kde bol AL ubytovaný 

zorganizovala agentúra Progress Promotion, ktorá 

nám vypomáhala s prípravou kandidatúry, brífing 

s novinármi. Na rozdiel od návštevy D.Maya sa 

tentokrát na prianie AL neuskutočnilo stretnutie so 

zástupcami mesta z dôvodu krátkosti času a jeho 

vedomosti o podpore našej kandidatúry zo strany 

mesta.  

Vedeli sme, že trochu slabšia je naša ponuka 

v oblasti šprintových terénov. Zrejme aj preto ma 

AL pár dní pred návštevou upozornil na priestor 

Furče, ktorý by sme si počas návštevy mohli 

pozrieť. Zdá sa, že to nakoniec bola veľmi dobrá 

rada. Potrebujeme tam  ale vyriešiť zabezpečenie 

cieľovej arény a logistiku.  

Ku všetkým potencionálnym problémom AL 

pristupoval  konštruktívne a radil, ako by sme ich 

mohli vyriešiť. V tomto bolo cítiť z jeho strany 

veľký záujem nám pomôcť. Okrem dôslednejšej 

kontroly Furče bol na Izre, na Zelenom dvore, na 

Terase, navštívili sme Kunsthalle a Kultur park, 

kde  uvažujeme so zriadením  WMOC centra. 

Z ubytovania sme navštívili len jeden menší hotel 

v centre mesta z dôvodu, že kvalitu a úroveň 

našich hotelov pozná. Neboli sme na Silici, opäť 

z dôvodu, že Silické terény sú mu dostatočne 

známe. 

AL využil viaceré pozitívne prvky zo správy D. 

Maya spred 2 rokov. Z otázok, ktoré nám položil, 

sme myslím neboli nachytaní na hruškách na 

ničom. 

Podľa vyjadrení pri odchode a aj pri stretnutí 

počas MSR KT v Kysaku, keď už mal za sebou 

všetky návštevy, som mal pocit, že je všetko na 

dobrej ceste. Chcel som sa vyvarovať otázkam 

typu, „ako vidíš naše šance, alebo aké to bolo 

u súperov?“ Nakoniec sám v Kysaku poznamenal, 

že podľa neho žiadna kandidatúra nebola lepšia 

ako naša. To dávalo dôvod na optimizmus a pocit, 

že miešame karty s vysokými tromfami. Na druhej 

strane nebolo ešte čo oslavovať, pretože Foot 

commision dáva  predsedníctvu IOF len 

odporučenie na základe vypracovaného bodového 

ohodnotenia. Predsedníctvo môže rozhodnúť 

nakoniec politicky. Údajne aj pri prvej kandidatúre 

v r.2015 komisia doporučovala nás. 

 

Na majstrovstvá sveta do Estónska som cestoval 

nielen ako asistent trénera, ale aj ako jeden zo 

zástupcov krajín uchádzajúcich sa o usporiadanie 

významných podujatí v orientačných športoch 

v najbližších rokoch. 

 

Každý kandidát sa chce ukázať v čo najlepšom 

svetle. Vždy sa však môže vyskytnúť oblasť 

vyvolávajúca otázniky v oblasti finálnej realizácie. 

Preto sme sa snažili pristupovať k inšpekcii s 

patričnou zodpovednosťou a rešpektom.  

Naša pozícia bola o niečo jednoduchšia v tom, že 

s AL sa viacerí z klubu poznáme. Nebolo však 

možné pozerať sa na to, ako na výhodu pri 

hodnotení, pretože jednotlivé body kandidatúry sa 

posudzujú vysoko profesionálne. Práve naopak, 

osobne som cítil z toho mierne nebezpečie, aby 

sme sa na tento moment nespoliehali. 

 

Okrem mňa počas návštevy AL sprevádzala Elena 

B., Zdeno R. a Ján K. AL strávil v Košiciach 

a okolí dva dni, počas ktorých bola vykonaná 

obhliadka terénov, cieľových arén a boli 

prediskutované  všetky dôležité oblasti týkajúce sa 

organizácie. Taktiež sa uskutočnila pracovná 

večera s hlavnými organizátormi. 
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Najväčšou nedočkavosťou som „trpel“  asi mesiac 

pred samotným rozhodnutím. Týždeň, dva pred 

voľbou už táto nedočkavosť opadla.  Naša 

kandidatúra bola ešte v záverečnej fáze prikrášlená 

promo videom. Do dejiska MS som odchádzal 

v optimistickej nálade, no nechcel som svoj 

optimizmus príliš okato prejavovať. Keďže 

v programe už nebola žiadna oficiálna prezentácia 

kandidátov, snažil som sa už len ukázať na 

vhodných miestach s odkazom – „Sme tu, sme 

pripravení, rátajte s nami“. Trochu som zneistel, 

keď som sa dva dni pred rozhodnutím dozvedel, že 

jeden z kandidátov stupňuje svoje aktivity 

intenzívnym lobingom. Moje obavy nakoniec boli 

zbytočné. 

Vždy sa dajú veci vylepšovať, určite by sa dala 

lepšie urobiť aj táto naša kandidatúra. V danom 

momente som však cítil, že sme sa snažili odviesť 

čo najlepšiu prácu. 

 

„WMOC budú v Košiciach ???“ 
Pri vyhlasovaní výsledkov som bol prítomný 

priamo v sále. “Čo si chcel, to máš“ preletelo mi  

hlavou, keď oznámili pridelenie organizácie 

WMOC 2020 Košiciam. V tom momente som sa 

potreboval podeliť o pocit z úspechu s najbližšími 

a členmi klubu. Trochu nešťastne som zaslal 

viacerým správu so smajlíkom, ktorý sa im 

zobrazoval ako otázniky. Správa u nich vyzerala 

asi takto: WMOC 2020 budú v Košiciach ???  

Našťastie, myslím Haile, zachytila hneď na 

Twitteri oznam a pustila dobrú, správnu správu do 

obehu. Nasledovali gratulácie od susedov priamo 

v sále a potom aj vonku. Trochu ma prekvapil 

okamžitý záujem o ubytovacie možnosti 

v Košiciach od veľkej škandinávskej agentúry. 

Eufóriu pomaly striedal  pocit aké veľké množstvo 

práce je pred nami. 

Spomenul som si, ako sme s Vladom 

Kopaničákom pred rokmi viedli siahodlhé debaty. 

Veľmi neveril, že by sa nám mohlo podariť 

niekedy získať WMOC do Košíc. Podľa neho to 

bol už vysoký biznis, kde sa rozhoduje na základe 

iných pravidiel. Aj preto ma teší, že sa nám 

kandidatúra podarila. Myslím si, že naša 

kandidatúra bola naozaj dobrá. Mali sme za súpera 

kandidáta zo  silnej britskej federácie a turisticky 

atraktívneho Talianska. O to je naše víťazstvo 

cennejšie. 
 

S prípravami sme začali ihneď po oznámení 

výsledkov. Na stránke IOF a na fcb sme zverejnili 

zakázané priestory, v ktorých potencionálni 

účastníci až do WMOC nemôžu vykonávať OB 

aktivity. 

 

 
 

. 

 

rezervovať pobyt. V priebehu zimy  nás čaká 

príprava rozpočtu podujatia, do marca by sme 

chceli spustiť web stránku. Na jar budú nasledovať 

povolenia od vlastníkov, následne hrubé mapárske 

práce a prvé náčrty tratí. Postupne budú pribúdať 

mnohé ďalšie činnosti súvisiace s organizáciou.  

V priebehu zimných mesiacov taktiež pripravíme 

systém propagácie podujatia, ktorú považujeme 

z hľadiska počtu štartujúcich za veľmi dôležitú. 

Obidvaja inšpektori (D.May i A.Less) 

predpovedali Košiciam možnú účasť cez 4 tis. 

pretekárov, DM dokonca 5 tis. Osobne nie som až 

taký optimista, ale ak by sa to stalo, nebudem sa 

tváriť mrzuto  Trochu ma straší daždivé počasie. 

Z tohto dôvodu musíme v arénach Budimír a Izra 

asi už rok dopredu zabezpečiť prístupové cesty 

a vybaviť ich vhodným materiálom (asi drevnou 

drťou) proti blatu. Tiež musíme ešte  rozhodnúť, 

kde sa bude bežať finále Middle a kde lesná 

kvalifikácia. Na Izre bude totiž dosť náročné 

postaviť vhodné Middle trate pre vyššie kategórie.  

 

Hoci nás čakajú náročné 3 roky príprav, celkom sa 

na ne teším. Verím, že pre o-masters z celého 

sveta pripravíme pekné podujatie, na ktoré budú 

dlho spomínať. Verím tiež, že organizáciou 

WMOC doma výrazne zvýšime povedomie o OB, 

ako zdravej celoživotnej športovej aktivite 

a súčasne  vo svete zviditeľníme košický región. 

Pre Košice, ale aj Slovensko to bude veľká akcia. 

 

 

Na klubovom výbore sme sa dohodli, že toto leto 

sa ešte sústredíme na organizáciu septembrových 

MSR. Priebežne však už pracujeme na tvorbe 

štruktúry organizačného výboru. 

 

V najbližších 

týždňoch by sme 

mali uzavrieť 

prostredníctvom 

SZOŠ zmluvu s IOF. 

Taktiež zmluvu 

s agentúrou, s ktorou 

budeme 

spolupracovať pri 

zabezpečení 

ubytovania, 

marketingu a 

sponzoringu. Toto 

musíme vykonať 

skoro, pretože prví 

účastníci sa už 

ozývajú a chcú si 


