
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                       Členovia klubu ŠK Vazka Bratislava 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Vážení páni a dámy, 

 
dovoľujeme obrátiť sa na Vás so žiadosťou o spoluprácu s našim klubom. 

Sme Športový klub, ktorý v roku 1999  vznikol pri Gymnáziu Vazovova Bratislava v rámci 

Slovenskej asociácie športu na školách a zabezpečoval  mimoškolskú športovú činnosť 
pre študentov. V roku 2003 sme sa rozdelili a vytvorili  samostatný klub pod názvom ŠK 

VAZKA  Bratislava , pretože sa venujeme len orientačným športom – orientačnému behu 

a orientačnej cyklistike. Členom klubu sa môže stať každý, kto prejaví záujem o tento 

šport, hodlá sa mu venovať a súhlasí so stanovami klubu. Klub tvoria študenti 

bratislavských stredných škôl, študenti VŠ  a absolventi gymnázia Vazovova 6. 

Od založenia klubu dosahujú naši členovia výborné úspechy v orientačnom behu, kde 

v školských súťažiach /majstrovstvá kraja a Slovenska/ dosiahli rad úspechov : 

H.Bajtošová, D.Kabzanová,J. Székely. V orientačnej cyklistike sme najlepším klubom na 

Slovensku, máme v klube piatich reprezentantov Slovenska. Naši pretekári sa zúčastnili 

štyroch   majstrovstiev sveta v MTBO / OC  – orientačnej cyklistike/.  

2003  Francúzsko -   M.Šabo,  K.Králová  

2004  Austrália -      M.Šabo, S.Fajtová  

2005  Slovensko -    H.Bajtošová, S.Fajtová, M.Šabo, M.Trnovec   

2006  Fínsko -  H. Bajtošová, S. Fajtová, D. Trnovcová, M. Šabo, 

 M. Trnovec   

2006 Poľsko  -   Majstrovstvá Európy 

 

Na tohoro čných Majstrovstvách sveta vo Fínsku získala najvä čší úspech v 
existencii tohoto  športu  na Slovensku  Hana Bajtošová  2. miesto v sú ťaži 
jednotlivcov na  strednej trati a v štafete so Stanislavou Fajtovou ……. miesto 

Každoročne sme Slovenským zväzom orientačných športov poverení organizáciou 
Majstrovstiev Slovenska, resp. Slovenským pohárom, v tomto roku sme usporiadali 
v rámci cezhraničnej spolupráce spoločné preteky s viedenským klubom v Bratislave a 
Hainburgu. 

V klube sa však nevenujeme len vrcholovému športu, každoročne organizujeme preteky 
v OB pre žiakov a študentov v rámci okresu a kraja. Pravidelne na jar a jeseň 
organizujeme preteky v orientačnej cyklistike pre verejnosť, Mikulášske preteky 
v parkovom OB a preteky v OB pre oblasť VÚC. 



 

 

Výborné výsledky, sa nedajú dosiahnuť bez dostatočnej finančnej a materiálnej podpory. 
Tento problém riešime príspevkami z vlastných zdrojov a 2% z daní, ktoré  nám poskytujú  

 

rodičia a známi. Hradíme z  nich štartovné, ubytovanie na pretekoch, materiál potrebný 
k organizovaniu pretekov a tvorbu máp. 

V nastávajúcom roku sme pred problémom zabezpečiť kvalitnú prípravu a účasť 
našich pretekárov na Majstrovstvá Európy v Taliansku  a Majstrovstvách sveta 
v Čechách. Zväz hradí náklady len čiastočne a veľkú položku pre pretekárov tvorí 
udržiavanie dobrého technického stavu bicykla a obnova jeho komponentov. 

Obraciame sa na Vás s ponukou o vytvorenie sponzorského vzťahu medzi Vami a 
našim klubom. V roku 2007 organizujeme preteky, ktorých prehľad pripájame. Pre tieto 
preteky pripravujeme mapy, na ktorých môžeme umiestniť logo Vašej firmy, taktiež na 
plagáty, propozície, pokyny, výsledky a všetok písomný materiál potrebný ku pretekom. 
Panel s Vašim logom umiestnime v centre pretekov, resp. nášivku s logom umiestnime na 
dresy pretekárov.     

Zvážte prosím našu ponuku, prezrite si katalóg a prílohy /mapy, propozície , 
výstrižky/. 

Veríme, že budete ústretoví a prejavíte ochotu pomôcť a spolupracovať  
s nami.  

 

Eva Králová  

predseda ŠK VAZKA Bratislava   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Hana Bajtošová   (1984)     
reprezentantka SR 

o najúspešnejšia slovenská orientačná cyklistka /OC/ v roku 2005, 2006 
o 2. miesto na Majstrovstvách sveta 2006 vo Fínsku  
o majsterka Slovenska v OC 2006 
o víťazka Slovenského pohára v OC 

             
 

 

Stanislava Fajtová  (1984) 
reprezentantka SR 

o reprezentantka SR na MS v OC 2004, 2005, 2006  
o majsterka Slovenska v OC 2005 
o 13. miesto na Majstrovstvách Európy 2006 v Poľsku 

  
 

 

Mikuláš Šabo   (1978)  
reprezentant SR 

o reprezentant SR na MS v OC  2003, 2004, 2005, 2006  
o víťaz Slovenského pohára v OC 1999, 2003, 2004, 2005 
o majster Slovenska v orientačnej cyklistike v rokoch  2000, 2001, 2002,  

 
 
 
 

 

Daniela Trnovcová (1988)   
reprezentantka SR  

o talent roka 2006 
o 2.miesto v Slovenskom pohári OC 
o víťazka Českého pohára OC 

 

Matúš Trnovec   (1988) 
reprezentant SR 

o reprezentant SR na MS v orientačnej cyklistike 2005, 2006: 
o najväčší objav na Majstrovstvách sveta v orientačnej cyklistike 2005  

 
 

 

Peter Mlynárik (1965) 
o  autor máp pre orientačnú cyklistiku  
o 2. miesto v Slovenskom pohári v orientačnej cyklistike vo veteránskej kategórii 
o 2. miesto v Českom pohári v orientačnej cyklistike vo veteránskej kategórii 

 

 



 

 

Významné preteky, ktorých sa zú častnia  2007 členovia ŠK VAZKA: 
 
 
Séria pretekov Slovenského pohára v OC 2007 
Séria pretekov Českého pohára v MTBO 2007 
Séria pretekov svetového rebríčka  - WRE 2007 
9. – 14.7.2006  Majstrovstvá sveta v MTBO, Česko 
30.8. – 4.9.2006 Majstrovstvá Európy v MTBO, Taliansko 
 

Preteky organizované našim klubom v roku 2007: 
 
20.5.2007  WRE a Medzinárodné majstrovstvá SR  v orientačnej cyklistike – 
Svätý Jur    
apríl   okresné a krajské kolo v orientačnom behu žiakov a študentov 
13.10.2007   MAKADO – súťaž dvojíc v orientačnej cyklistike pre verejnosť 
8.12.2007   Mikulášske preteky v parkovom orientačnom behu 
 
 

Mapy pre OC a OB: 
Počas  existencie klubu sme vydali tieto mapy: 
 
Názov:   Stav ku:   Mierka:  
 
Orientačná cyklistika : 
 
Vydrica   2001  1 : 20 000  
U Slivu 1 Sanatórium  2002  1 : 20 000 
U Slivu 2 Krematórium 2002  1 : 20 000 
Malý Slavín   2004  1 : 20 000   
Lintávy   2004  1 : 20 000  
Ondríkov rajón – Kobyla 2005  1 : 15 000  
Ondríkov rajón – Kukuričák 2005  1 : 15 000  
Pekná cesta   2006  1 : 15 000 
MAKADO   2006  1 : 25 000    
 
Orientačný beh : 
 
Račko   2001  1 : 4 000 
Vrakunský les  2004  1 : 5 000 
 
 
 
 
 



 

 

Kontakty :  
 
V prípade záujmu o spoluprácu s nami nás prosíme kontaktujte na adresách: 
 
ŠK VAZKA Bratislava 
Rezedova 28 
821 01 Bratislava 
e-mail:    kralova@vba.sk 
web:       http://www.vba.sk 
telefón:   +421 908 140 128 (Eva  Králová) 
 
IČO: 30853877 
 

 

Fotogaléria:  

 

       
 

                  
 

 
 


