
Klub OB ATU Košice, Watsonova 4 /A,  040 01  Košice 
 

Z Á  P  I  S  N  I  C  A 
z výročnej členskej schôdze Klubu OB ATU Košice  

 dňa 26. 02. 2019  
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
      
Program: 

1. Otvorenie výročnej členskej schôdze a schválenie programu  
2. Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie 
3. Správa mandátovej komisie 
4. Správa o činnosti klubu za rok 2018 
5. Vyhlásenie najúspešnejších pretekárov klubu 
6. Správa o hospodárení  klubu za rok 2018 
7. Správa revíznej komisie 
8. Diskusia 
9. Hlavné úlohy na rok 2019 
10. Správa návrhovej komisie 
11. Záver 

 
K bodu 1 Otvorenie schôdze a schválenie programu  

Výročnú členskú schôdzu (VČS) otvoril predseda Klubu OB ATU Košice Ing. Jozef Pollák.  
Privítal všetkých členov klubu  a dal hlasovať o programe schôdze.  
Hlasovanie za program schôdze: 
Za: 38    Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
K programu neboli žiadne pripomienky.  
Vedením VČS poveril  Ing. Františka Papugu. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu 2  Voľba  mandátovej a návrhovej komisie 

Do komisií boli navrhnutí títo kandidáti: 
 
Mandátová komisia:  Ing.  Elena Papugová, Ing. Kaprál Matúš 
Návrhová komisia:  Mgr. Judita Sádecká, Mgr. Jana Slámová    
 
Hlasovanie o zložení komisií: 
Za: 38    Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Kandidáti do komisií boli jednohlasne schválení. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu 3 Správa mandátovej komisie 

Správu mandátovej komisie predniesla Ing.  Elena Papugová. 
Právo účasti na členskej schôdzi s hlasovacím právom (členovia nad 15 rokov) malo 95 členov z 98.  
Prezentovalo sa 38 členov t. z. 40% účasť.  Mandátová komisia konštatovala, že VČS  nie je 
uznášaniaschopná,  preto sa pristúpilo k bodu 1.1. ods. 1 článku 20 Stanov združenia, kedy 



o uznášaniaschopnosti členskej schôdze s účasťou nižšou ako 50% môže rozhodnúť 2/3 väčšina 
prítomných. 
 
Hlasovanie o uznášaniaschopnosti  VČS: 
Za: 38    Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Členská schôdza je uznášaniaschopná. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu 4 Správa o činnosti klubu za rok 2019 

Správu o činnosti klubu za rok 2018 predniesol predseda klubu Jozef Pollák. 
Kompletná správa v písomnej podobe tvorí prílohu k tejto zápisnici. 
Členská základňa: 

 98 členov SZOŠ 
 28 mládež do 23 rokov 
 70 dospelí 

Riadiaca a administratívna činnosť: 
 Predseda klubu:  Jozef Pollák 
 Členovia výkonného výboru:  Elena Belicová, Jana Macinská, Zdenko Roháč, Judita Sádecká, 

Jana Slámová, Martin Velgos 
Stretnutia  Výboru 1x za 2 mesiace 

 Revízna komisia (kontrolný orgán) 
Predseda:  Ján Kuchta 
Členovia:  Boris Ďurčo, Vladimír Tysz 

Ďalšie funkcie: 
 Web:  Martin Velgos 
 Prihlášky:  Dávid Ugray 
 Členské príspevky:  Jana Macinská 
 Ekonomická agenda:  Judita Sádecká 

 
V marci 2018  vznikol  transformáciou z nesamostatného klubu v ATU KE  samostatný právny subjekt  
Klub OB ATU Košice  ako pridružený člen ATU Košice. Zároveň bol prijatý aj ako člen SZOŠ. 
 
Tréningová činnosť 
Prípravné obdobie (jeseň - jar):   

 4-5 spoločných tréningov  (3x telocvičňa, 2x bežecký tréning) 
 sústredenia:  Štrbské Pleso (kondičné) ;  Košice a okolie (mapové) 

 
Pretekové obdobie (jar - jeseň):   

 2 spoločné tréningy (1x mapový, 1x bežecký) 
 preteky (víkendy) 
 príležitostné tréningové aktivity 

 
Preteková činnosť 
Účasť na pretekoch  (v súlade s klubovým kalendárom 2018 a Vykonávacieho poriadku ) na viac ako 60 
pretekoch v  OB, LOB, atletike 
 
Majstrovstvá SR – 102 medailí: 

 34 x zlatá 
 37 x strieborná 



 31 x bronzová 
Slovenský rebríček ( celkové umiestnenia za klub) 

 1. miesto  9x 
 2. miesto  3x 
 3. miesto  2x 

 
Celoročná súťaž klubových družstiev (M,W12-M,W70) a v žiackych kategóriách (M,W12-14) 

 KOB ATU Košice je 16-ty krát v sérii víťaz Slovenského rebríčka družstiev (M,W12-M,W70) 
 5. miesto v súťaži „Pohár predsedu SZOŠ“ (M,W12-14) 

 
Vrcholné medzinárodné podujatia 

 MED   Ľuboslava Weissová (16. Miesto), Sandra Ivanková,  
  Lukáš Novota (26. Miesto), Martin Roháč 

 JMS  Dušan Sláma 
 AMS   Tomáš Mušinský 
 MS  Katarína Lamiová, Michal Krajčík, Tomáš Mušinský 
 ME  Michal Krajčík 
 SP  Michal Krajčík, Tomáš Mušinský 
 WMOC 11x: Katarína Lamiová (1. miesto,  4.miesto  a 5. miesto),  

Jozef Pollák (8. miesto a 9. Miesto), Ján Kuchta, Peter Sláma, Boris Ďurčo,  
Zdenko Roháč, Ingrid Roháčová, Adam Roháč (sprievodné preteky),  Eva 
Mušinská, Elena Belicová, Judita Sádecká  

Organizátorská činnosť 
 5.ročník Košického trojkráľového behu  

(891 štartujúcich v sprievodnom + hlavnom behu) 
 2.ročník Jarného krosu pod hradom 
 4 kolá OR 
 Školské majstrovstvá KE 
 16.ročník Slovak Karst Cup, 56.Pohár rektora TU (3 etapy Silica, 1 etapa Betliar), 581 

pretekárov, 12 krajín 
 Valentínska snežienka 
 Mikulášska čižma 
 Vianočný kapor 
 Organizátorská výpomoc : školské majstrovstvá Prešov. kraja, MMM v Košiciach, ME v presnej 

orientácii (ETOC), SP Praha (WCUP) 
 

Spoločenská činnosť 
 Fašiangová zábava (február) 
 Záver sezóny (Gerlachov) – športovo-spoločenská akcia 
 Klubový  50 boj 

Mediálna a propagačná činnosť  
 Korzár – prispievateľ a propagátor Anton Onder 
 3kb – vhodný prostriedok propagácie 
 Web stránka 
 FB 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 



K bodu 5 Vyhlásenie najúspešnejších pretekárov klubu 

Najúspešnejšími pretekármi klubu sa stali:   
Katarína Lamiová, Ľuboslava Waissová, Sandra Ivanková,  Michal Krajčík, Tomáš Mušinský, Dušan 
Sláma, Martin Roháč 
Predseda všetkým zagratuloval a odovzdal drobné ceny. 
 
Ďalší majstri Slovenska, resp. celkoví víťazi Slovenského rebríčka jednotlivcov 2018: 
Juraj Hammer, Simona Mihaličová, Eva Mušinská, Mikuláš Novota, Elena Papugová, František Papuga, 
Jozef Pollák, Igor Roháč, Zdenko Roháč, Jana Slámová, Csaba Takács 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

K bodu 6 Správa o hospodárení klubu za rok 2018 

Správu o hospodárení predniesol Zdenko Roháč. 
Kompletná správa o hospodárení tvorí prílohu k tejto zápisnici v písomnej podobe. 
Hlavné zdroje príjmov klubu na činnosť v roku 2018: 

 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 % z dane z príjmov 
 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 

 
Hlavné výdavky klubu v roku 2018: 

 mzdové náklady 
 členské voči SZOŠ, ATU 
 štartovné na pretekoch 
 sústredenia 
 výdavky Karst 2018 
 výdavky Karst 2019 
 výdavky 3kb 2018 
 výdavky 3kb 2019 
 výdavky WMOC 2020 (mapovanie, náklady na návštevy advisorov, náklady na propagáciu) 
 réžijné výdavky na preteky 
 nákup materiálu  
 klubové akcie 
 iné drobné výdavky 

 
HV za rok 2019 je  strata vo výške  15 685,- EUR. Táto strata je spôsobená o. i. najmä zvýšenými 
výdavkami na WMOC2020, ktoré sú nad rámec bežného hospodárenia klubu. Strata je vykrytá 
z rezervy z minulých rokov. 
 
K bodu 7 Správa  revíznej komisie 

Správu revíznej komisie predniesol predseda revíznej komisie Ján Kuchta.  
Revízna komisia kontrolovala a správu predniesla z oblastí športovej, hospodárskej, disciplinárnej 
a spoločenskej.  



Predseda RK konštatoval, že v žiadnej z oblastí neboli zistené pochybenia  a odporučil  členskej schôdzi 
prijať správu revíznej komisie. 
Kompletná správa revíznej komisie tvorí prílohu k tejto zápisnici v písomnej podobe. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
K bodu 8 Diskusia 

Macinská:  
 dáva do pozornosti  podujatie s názvom „Lesný beh statočných“, ktorý sa bude konať 8.5.2019 
 upozornila, že v dňoch 12. – 13.9. 2019 sú síce v kalendári avizované preteky SRJ INOV cup, 

avšak, v nedeľu budú tímové preteky a nie SRJ ( na SZOŠ stránke to nie je správne uvedené) 
 

Ďurčo: 
 v kalendári nie je zaradený City run 

Odpoveď predsedu: City run nikdy nebýval zaradený do nášho klubového kalendára 
 vyzval všetkých členov k aktívnemu prístupu k zháňaniu prispievateľov 2% z daní pre náš klub 

 
Sádecká: 

 vysvetlila ako sa dá prispieť 3% z daní z príjmov, t.z. treba doložiť „Potvrdenie o dobrovoľníckej 
činnosti“  v rozsahu aspoň 40 hodín /rok, ktoré dobrovoľník odpracoval mimo nášho klubu 
 

Kuzevič: 
 vyslovil záujem byť viac informovaný o prebiehajúcich prípravách WMOC 2020, navrhuje 

zverejňovať  už splnené úlohy; rád by sa zapájal do diania  
 na stranu Kuzeviča sa pridal aj Žilinčík 

Odpoveď predsedu: 5.3. 2019 sa koná stretnutie OV WMOC2020. Zaviazal sa, že  do   15.3.2019 
bude zverejnený stručný popis už uskutočnených činností. 
 

Pollák:  
 zdôraznil bod 2.2.5 článku 2 Vykonávacích pokynov: 

2.2.5. Vzdanie pretekov, diskvalifikácia 
Pretekár,  ktorý  preteky  vzdá    (okrem  zranenia),  alebo  bude  diskvalifikovaný,  uhradí  
na  celoslovenských  alebo medzinárodných pretekoch 50% výšky štartovného za konkrétne preteky 
priamo na pretekoch V.Roháčovej. 
Oboznámil členov klubu o rozhodnutí Výboru ohľadom riešenia diskvalifikácií za uplynulý rok: 
Po iné roky sa tento článok v praxi neuplatňoval ,  avšak pri narastajúcom počte „diskov“ 
predseda uplatnil toto právo v minulom roku, čo sa stretlo s odporom postihnutých 
odvolávajúc sa práve na nečinnosť v predošlých rokoch.  Výbor sa na ostatnom stretnutí  týmto 
problémom zaoberal  a rozhodol udeliť  za rok 2018 „amnestiu“ všetkým postihnutým. V roku 
2019 sa však k tomuto kroku nekompromisne pristúpi . Vyberaním 50% štartovného od 
diskvalifikovaného pretekára je poverená Viktória Roháčová. 
 

Slámová: 
 reagovala na návrh Eleny Belicovej prispievať na OR 
 prebehla diskusia s rôznymi názormi a návrhmi:  predseda rozhodol, že tohto roku sa k tomuto 

návrhu nepristúpi, ale v budúcom  roku sa tomuto návrhu bude venovať väčšia pozornosť . 
 

Sádecká:  
 pripomenula svoju disciplínu 50boja „Priveď nového člena“ a vyzvala všetkých, ktorí majú 

nárok na udelenie bodov, aby sa prihlásili priamo u nej 
 

Jurašková: 
 navrhla hodiny angličtiny pre záujemcov. Prihlásilo sa cca 7 členov; dostanú ďalšie inštrukcie 

mailom 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



K bodu 9 Hlavné úlohy na r. 2019 

 členské 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, 

školských pretekov a WOD 2018 
 propagácia ob, klubu a jeho výsledkov 

 
Prebehlo hlasovanie o výške členského na rok 2019, ktoré je navrhované v rovnakej výške a štruktúre 
ako minulý rok: 
10,- EUR  / členovia Klubu OB ATU nezúčastňujúci sa žiadnych pretekov 
30,- EUR / mládež do 25rokov, študenti, dôchodcovia, dospelí registrovaní v SZOŠ nezúčastňujúci sa 
pretekov 
50,- EUR / ostatní členovia nad 25 rokov 
 
Hlasovanie: 
Za: 34    Proti: 0   Zdržal sa: 0 
Výška a štruktúra členského boli jednohlasne prijaté. 
 
Prebehlo hlasovanie o plánovaných hlavných úlohách na rok 2019: 
Hlasovanie: 
Za: 34    Proti: 0   Zdržal sa: 0 
Plán hlavných úloh bol jednohlasne prijatý. 
 
K bodu 10 Správa návrhovej komisie 

Návrhová komisia predniesla návrh uznesenia z VČS: 

Uznesenie z výročnej členskej schôdze Klubu OB ATU Košice konanej dňa 26.02.2019 
 
Členská schôdza Klubu OB ATU Košice prijíma zo svojho rokovania dňa 26.02.2019 nasledovné 
uznesenie: 

1. VČS schvaľuje: 
a) správu o činnosti  
b) správu o hospodárení 
c) hlavné úlohy na rok 2019 
d) členské na rok 2019 

2. VČS berie na vedomie správu revíznej komisie 
 
Hlasovanie o prijatí Uznesenia z VČS Klubu OB ATU Košice: 
Za: 34    Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 
Uznesenie bolo  jednohlasne schválené. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
K bodu 10 Ukončenie 
Predseda sa prítomným poďakovala za účasť a poprial novému klubu veľa zdaru a úspechov. 
 
Zapísala:  Mgr. Judita Sádecká 
Overil:   Ing. Jozef Pollák 


