
 

 

 

 

 

 

Záverečná správa 

 
 17. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže 

     „Hľadáme nových olympionikov 2016“ 
       v disciplínach 600 m, 1000 m, 4x60 m 

 

 
 

Vyhlasovateľ súťaže: 

Slovenský atletický zväz, Bratislava 
 

Realizátor projektu: 

Slovenský atletický zväz, Bratislava 
 

Organizačný pracovník: 

Pavel Kováč,                                  Jana Floreková 

telefón: 0903 828 784                    telefón: 0944 244 370 

e-mail: kovacpsk@gmail.com     e-mail:florekovajana@gmail.com 

 

Patróni súťaže: 

Matej Tóth - Majster sveta a Olympijský víťaz v chôdzi na 50 km 

Iveta Putalová  - Finalistka halových majstrovstiev sveta na 400 m 
 

Hlavní podporovatelia súťaže: 

Slovenský atletický zväz,  Bratislava 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 

 

Kategórie a dĺžka tratí: 

Chlapci ročník narodenia 2003 a mladší – 1000 m, 4 x 60 m 

Dievčatá ročník narodenia 2003 a mladšie – 600 m, 4 x 60 m 
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Cieľom súťaže je prostredníctvom behu ako jednej z najprirodzenejších pohybových aktivít 

vyhľadávať talenty a získavať ich pre pravidelnú športovú prípravu. Súťaž je určená pre 

chlapcov a dievčatá, žiakov základných škôl a gymnázií ročník narodenia 2003 a mladších. 

Chlapci súťažia v behu na 1000 m, pre dievčatá je určená trať 600 m. Pre podporu tímovej 

spolupráce sme zaradili v rámci daného ročníka novú disciplínu, štafetový beh 4x60 m 

v kategórii chlapcov i dievčat. 

 

 

Vyhodnotenie priebehu súťaže 

 
 

Školské kolá 

V priebehu mesiaca apríl zaslali organizátori do 1465 základných škôl a 247 gymnázií v  

Slovenskej republike propozície súťaže. Propozície boli tiež zverejnené na internetových 

stránkach  Slovenského atletického zväzu. V rámci propozícii boli základné školy a gymnázia 

oboznámené s možnosťou bezplatnej registrácie svojich pretekárov do Slovenského 

atletického zväzu. Školské kolá mali prebehnúť v mesiaci máj a povinnosťou organizátorov 

bolo do 17. mája  2016 zaslať organizačnému pracovníkovi hlásenie o konaní súťaže so 

zoznamom všetkých zúčastnených pretekárov. Akceptovali sme aj školy, ktoré zaslali 

hlásenie o absolvovaní školského kola v mesiaci jún, nakoľko termíny krajských kôl boli 

naplánované v rozmedzí od 19.mája do 21. júna 2016. Hlásenie o uskutočnení školského kola 

zaslalo 92 škôl, v ktorých sa do súťaže celkovo zapojilo 2 132 žiakov. 

 

Počty zapojených škôl a žiakov v jednotlivých krajoch: 

 

   počet škôl  počet súťažiacich 

Bratislava   23   255 

Nitra    13   159 

Trnava   13   135 

Trenčín   14   565 

Žilina     4   174 

Banská Bystrica   6   221 

Košice    11   241 

Prešov     8   382 

___________________________________________________ 

Spolu    92           2 132 
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Krajské kolá 

Krajských kôl mali právo zúčastniť sa prví dvaja chlapci v disciplíne 1 000 m, prvé dve 

dievčatá v disciplíne 600 m, jeden chlapčenský štafetový tím a jeden dievčenský štafetový tím 

zo školských kôl. Krajské kolá sa uskutočnili od 19.mája do 21. júna 2016 v ôsmych mestách. 

Právo vyslať svojich reprezentantov do krajských kôl využilo 82 škôl, za ktoré štartovalo 539 

pretekárov (255 chlapcov, 284 dievčat). Na všetkých ôsmych štadiónoch boli preteky 

zabezpečené organizátormi, ktorí majú skúsenosti s organizáciou atletických súťaží. 

 

Prehľad krajských kôl 
 

Bratislavský kraj 

Preteky sa konali 16.6.2016  na štadióne Mladá garda v Bratislave 

Zodpovedný pracovník Mgr. Dušan Štancel 

Počet zúčastnených škôl: 23 

Počet štartujúcich: 134 (64 chlapcov, 70 dievčat) 
 

Nitriansky kraj 

Preteky sa konali 14.6.2016 na atletickom štadióne na Sihoti v Nových Zámkoch 

Zodpovedný pracovník Ing. Peter Stráňovský 

Počet zúčastnených škôl: 12 

Počet štartujúcich: 66 (21 chlapcov, 45 dievčat) 
 

Trnavský kraj 

Preteky sa uskutočnili dňa 24.5.2016 na Mestskom atletickom štadióneA.Hajmássyho v 

Trnave 

Zodpovedná pracovníčka Ing. Marian Hammel 

Počet zúčastnených škôl: 13 

Počet štartujúcich: 48 (21 chlapcov, 27 dievčat) 
 

Trenčiansky kraj 
Preteky sa konali 30.5.2016 na Mestskom štadióne v Dubnici n. V. 

Zodpovedný pracovník Jana Floreková 

Počet zúčastnených škôl: 13 

Počet štartujúcich: 117  (58 chlapcov, 59 dievčat) 

 

Banskobystrický kraj 
Preteky sa uskutočnili 21.6.2016 na štadióne SNP Na Štiavničkách v Banskej Bystrici 

Zodpovedná pracovníčka Mgr. Jana Chrenová 

Počet zúčastnených škôl: 2 

Počet štartujúcich: 24 (12 chlapcov, 12 dievčatá) 
 

Žilinský kraj 
Preteky sa uskutočnili 15.6.2016 na ihrisku na Východnej ulici v Martine 

Zodpovedný pracovník Ing. Ján Gigac 

Počet zúčastnených škôl: 3 

Počet štartujúcich: 19 (11 chlapcov, 8 dievčat) 
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Košický kraj 
Preteky sa konali 19.5.2016 na štadióne AK Slávia TU v Košiciach 

Zodpovedný pracovník Henrieta Rusnáková 

Počet zúčastnených škôl: 11 

Počet štartujúcich: 96 (48 chlapcov, 48 dievčat) 

 
 

Prešovský kraj 
Preteky sa konali dňa 31.5.2016 na ZŠ Šmeralova v Prešove 

Zodpovedný pracovník Mgr. Ľubomír Bodnár 

Počet zúčastnených škôl: 5 

Počet štartujúcich: 35 (20 chlapcov, 15 dievčat). 

 
 

Pretekári umiestnení v krajskom kole na 1.-3. mieste boli odmenení diplomami, pohármi a 

medailami, štafetové tímy na 1.-3. mieste boli ocenené pohárom, diplomom a medailou pre 

každého člena štafety. Víťazné družstvo získalo pohár, družstvá na 1.-3. mieste obdržali 

finančné poukážky na nákup športových potrieb za 1. miesto 50 €, 2. miesto 30 €, 3. miesto 

20 €. Účastníkom (pretekárom a vedúcim) bolo uhradené cestovné. Usporiadateľom bola 

uhradená náhrada za technické zabezpečenie súťaže. 

 

Najlepšie výkony v krajských kolách 
 

Dievčatá 600 m 
 

1 Švecová Andrea 07.01.2003 OG Komenského Partizánske      01:40,53 
2 Pecsúková Katarína 19.05.2003 ZŠ Sokolíkova Bratislava 01:47,94 
3 Mikušincová Miroslava 11.02.2003 ŠG Staničná Trenčín 01:49,01 
4 Šimeková Mária 05.02.2003 Gymnázium Malacky 01:49,46 
5 Gombárová Barbora 20.06.2004 ZŠ s MŠ Centrum 1 Dubnican.V. 01:49,75 
6 Záhradníčková Hana 02.10.2003 Gymnázium Párovská Nitra 01:51,94 

 

 

Chlapci 1000 m 

 

1 Graicarík Tomáš 11.02.2004 ZŠ Odborárska Nové Meston.V. 03:04,33 

2 Hiadlovský Tadeáš 22.02.2003 ZŠ TematínskaNové Meston.V. 03:05,32 
3 Kocman Krištof 12.01.2003 Gym. Školská Dubnican.V. 03:07,14 
4 Valo Marek 2003 ZŠ Devínska Nové Zámky 03:16,90 
5 Rigo Richard 16.07.2003 ZŠ Komenského Trebišov 03:19,00 
6 Kurjak Matúš 15.01.2003 ZŠ Karpatská Žilina 03:20,80 

 

 

Výsledky jednotlivcov, štafetových tímov a družstiev z jednotlivých krajských kôl sú 

umiestnené na internetovejstránke www.atletikasvk.sk. 
 
 
    

http://www.atletikasvk.sk/
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Celoslovenské finále 

Celoslovenské finále 17. ročníka súťaže „Hľadáme nových olympionikov 2016“ sa 

uskutočnilo v sobotu 10. septembra na Mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom v rámci 

finále Atletickej ligy 2016. 

Účasť vo finále si vybojovali chlapci a dievčatá, ktorí sa v 8 krajských kolách 

umiestnili na 1.-3. mieste v individuálnych disciplínach, resp. víťazné štafetové tímy 

krajských kôl v oboch kategóriách. Organizační pracovníci na základe dosiahnutých 

výsledkov v krajských kolách udelili 3 voľné karty chlapcom v disciplíne 1 000 m a 3 voľné 

karty dievčatám v disciplíne 600 m s právom štartu na celoslovenskom finále. Všetkým 

finalistom boli rozposlané pozvánky na celoslovenské finále s programom súťažného dňa. 

Prezentácia účastníkov finále sa uskutočnila v priestoroch športovej haly na 

Mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom, kde dostali súťažiaci účastnícke tričko, pamätný 

diplom, štartové číslo a podrobné  informácie o programe finálových behov ako aj 

o možnosti preplatenia cestovného (súťažiaci + 1 doprovod). 

Pre všetkých účastníkov finále bol zabezpečený spoločný obed v reštaurácii Fanúšik, 

ktorého súčasťou bola beseda s patrónmi súťaže. Nakoľko sa I. Putalová a M. Tóth vopred 

ospravedlnili z neúčasti, pozvanie na besedu prijali p. Matej Spišiak – tréner M. Tótha a jeho 

ďalší zverenec Anton Kučmín. V rámci spoločnej besedy pozvaní rozprávali účastníkom 

finále zážitky z Olympijských hier 2016 z Rio de Janeira a motivovali ich k pravidelnej 

športovej príprave. 

Účastníci aj s doprovodom sledovali priebeh celého mítingu  a pripravovali sa na 

svoje preteky. Dievčatá a chlapci sa v stanovenom čase zhromaždili pri prezentácii a odtiaľ 

boli spoločne odvedení na štart. 

Ako prvé sa na štartovú čiaru 600 metrovej trate v príjemnom letnom počasí 

postavilo 21 z 27 pozvaných pretekárok. Štart bol hromadný, no pretekárkam sa podarilo 

vyhnúť kolíziám. Beh dievčat na 600 m bol suverénnou záležitosťou Andrey Švecovej 

z Partizánskeho, ktorá spôsobom štart cieľ vyhrala a utvorila nový slovenský rekord 

mladších žiačok časom 1:37,89. Druhá skončila Mária Šimeková (1:46,04) a na tretí 

stupienok siahla Hana Záhradníčková (1:46,90). Zaujímavým konštatovaním je fakt, že až 

12 pretekárok si utvorilo nové osobné rekordy. 

Chlapci štartovali následne po dievčatách. Z 27 pozvaných chlapcov sa ich na štart 

1000 metrovej trate postavilo 17. V  behu na 1000 m sme mohli sledovať zaujímavý súboj 

pretekárov až do posledných metrov. Prví štyria chlapci skončili v rozmedzí 22 stotín. 

Víťazstvo si napokon vybojoval najväčší favorit Tomáš Grajcarík časom 3:06,43. Na 
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druhom mieste v tesnom závese dobehol Denis Bartek (3:06,50) a len o 9 stotín za ním 

finišoval Tadeáš Hiadlovský (3:06,59).V tomto napínavom súboji napokon skončil na 

4.mieste domáci pretekár Krištof Kocman (3:06,65). Tak ako v kategórii dievčat i v behu na 

1000 m si až 12 chlapcov utvorilo nové osobné rekordy. 

Štafetové súboje na 4x60 m v dievčenskej kategórii suverénne ovládli pretekárky 

z ŠG Staničná Trenčín (32,64) v zložení Mikušincová, Švachová, Šupicová a Ďurišková. Na 

druhom mieste dobehli dievčatá z ŠG Košice (33,64) a na tretom mieste sa umiestnila štafeta 

dievčat zo ZŠ Hradná Nové Zámky (34,40). 

V chlapčenskej kategórii v štafete na 4x60 m bolo najrýchlejšie kvarteto chlapcov 

z Gymnázia J.Lettricha Martin (32,78), ktoré bežalo v zložení Štrpko, Mečko, Ondrľa 

a Nosáľ. Druhé miesto si vybojovali chlapci zo ZŠ Dolné lúky Brezová pod Bradlom (33,26) 

a tretí skončili pretekári zo ZŠ s MŠ Pionierska 2 Brezno (34,40). 

Najlepší finalisti v individuálnych disciplínach a štafetových behoch boli slávnostne 

dekorovaní. Šiestim najúspešnejším dievčatám a chlapcom bol odovzdaný diplom, medaila a 

pohár s logom súťaže a trom najúspešnejším dievčenských a chlapčenským štafetám boli 

taktiež udelené diplomy, medaile a poháre s logom súťaže. 
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Spoločný tréningový kemp pre najlepších účastníkov finále 

Pre najlepších finalistov bol zabezpečený spoločný tréningový pobyt vo Vysokých 

Tatrách. Zúčastnilo sa ho 20 najúspešnejších celoslovenských finalistov – 6 najlepších 

chlapcov, 6 najlepších dievčat a víťazné štafetové tímy chlapcov a dievčat. 

Tréningový tábor sa uskutočnil v dňoch od 2.12 – 6.12.2016  v ubytovacom zariadení 

v Tatranskej Lomnici. Vedúcim sústredenia bol reprezentačný tréner mládeže p. Milan 

Laurenčík, ktorý spolu s trénermi úspešných finalistov Lukášom Kotalom, Jozefom Švecom 

a Soňou Klimáčkovou  zabezpečili program celého sústredenia. 

 Mladí, talentovaní športovci absolvovali spolu štyri tréningové procesy v priľahlom 

okolí Tatranskej Lomnice, ktoré boli vedené hravou formou so zameraním na rozvoj 

všeobecných telesných schopností. Okrem tréningov účastníci sústredenia využili slnečné 

jesenné počasie na absolvovanie celodennej túry. Taktiež navštívili miestne wellness 

centrum na regeneráciu síl. Počas rozhovorov vo voľnom čase boli účastníci oboznamovaní 

so základmi športového tréningu, zásadami správnej výživy, regenerácie a pod.  

Naši nádejní budúci olympionici a ich rodičia na záver vyslovili spokojnosť 

s priebehom absolvovaného sústredenia. Najmä rodičia sa netajili pozitívnymi ohlasmi 

ohľadom finančného zabezpečenia celého sústredenia, nakoľko všetkým účastníkom bol 

uhradený celý pobyt s plnou penziou. 
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Podnety k 17. ročníku „Hľadáme nových olympionikov 2016“ 

 

- slabá informovanosť 

Nie je k dispozícii aktuálny zoznam e-mailových kontaktov na slovenské základné školy 

a gymnázia. Chýbajúca spolupráca so Školským portálom. 

- súťaž štafiet 4x60 m organizačne a ekonomicky náročná 

Vyskytli sa problémy škôl s dopravou na krajské kolá pri navýšenom počte účastníkov 

krajských kôl (v minulosti 4 žiaci za školu, v tomto ročníku až 12 potenciálnych účastníkov). 

Navýšenie počtu pretekárov prinieslo i zvýšenie výdavkov (väčšie množstvo odmien, 

vyúčtovanie dopravy, náročnejšie zabezpečenie celoslovenského finále).  

Návrh: v  nasledujúcom ročníku stanoviť iné atletické disciplíny. 

- pretrvávajúca veľmi slabá účasť v Žilinskom a Banskobystrickom kraji 

Už niekoľko posledných rokov evidujeme veľmi malú účasť pretekárov v daných krajoch. 

V rámci súčasného ročníka prebehla osobná komunikácia na Mestských úradoch v Martine, 

Ružomberku a Tvrdošíne ohľadom propagácie súťaže, no i tak sme nezaznamenali nárast 

počtu účastníkov krajských kôl. 

- výber vhodného termínu krajského kola súťaže 

Pri termínoch v druhej polovici mesiaca jún mnohé prihlásené školy rušia svoju účasť 

z dôvodu školských koncoročných výletov. 

- spoločné stretnutie organizátorov krajských kôl 

V nasledujúcom ročníku zorganizovať pod záštitou SAZ stretnutie organizátorov krajských 

kôl s cieľom skvalitnenia priebehu jednotlivých krajských kôl. 

- zapojenie koordinátorov Detskej atletiky do daného projektu 

Definovať im v náplni práce pomoc pri propagácii a organizácii krajských kôl danej súťaže. 

- stanoviť termíny finančných náležitostí súťaže 

V nasledujúcom ročníku vo fáze príprav súťaže definovať presné termíny zúčtovania 

finančných prostriedkov poskytnutých za účelom usporiadania krajských kôl. 

- zapojenie atletických klubov 

Zvážiť zapojenie nielen základných škôl, ale aj atletických klubov registrovaných v SAZ. 

- propagačné predmety súťaže 

Navrhnúť a zakúpiť propagačné predmety s logom súťaže pre väčšiu atraktívnosť (plagáty, 

vlajky). Poprípade zvážiť nový dizajn loga súťaže. 

- prepojenie spoločného tréningového kempu s besedami 

Počas tréningového kempu zorganizovať pre účastníkov besedu napr. s antidopingovou 

agentúrou, športovcami a pod. 
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Ekonomická správa k 17. ročníku „Hľadáme nových olympionikov 2016“ 

 
Prehľad čerpania rozpočtu k 20.12.2016 

 
Účel vynaložených prostriedkov   

Poháre a medaile (LB Design) 1 210,40 € 

Diplomy (Mečiar)     176,80 € 

Tričká (Promo Design)    682,56 € 

Organizačné zabezpečenie KK 2 000,00 € 

Sústredenie Tatranská Lomnica    168,80 € 

Doprava KK + CF    403,39 € 

Obedy CF   599,04 € 

Štartové čísla CF     59,20 € 

Iné výdavky (poštovné, ...)     34,19 € 

Organizační pracovníci 2 506,00 € 

 Promo Design (27.6.)                                                263,40 € 

 Sústredenie finalistov 2016                                    1 489,42 €  

 Spoluúčasť                                                                 406,80 € 

  

Spolu finančné náklady                                       10 000,00 €  
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Záver 
   

17. ročník celoslovenskej postupovej súťaže „Hľadáme  nových olympionikov 

2016“ možno hodnotiť úspešne. Ukázalo sa, že stále je veľký počet detí, ktoré pod 

obetavým a zanieteným vedením pedagógov, trénerov a rodičov majú záujem sa do 

športových aktivít nielen zapájať, ale aj pravidelne sa im venovať. Do súťaže sa zapojilo 

2 132 detí z 92 základných škôl a gymnázií, čo je oproti minulému roku mierny nárast.  

No všeobecný trend stagnácie daného podujatia je vo veľkej miere zapríčinený 

vzrastajúcim množstvom súťaží v rôznych športových odvetviach. Tieto súťaže majú 

termíny konania takmer totožné, a preto pedagógovia na školách vyberajú súťaže, ktorých 

sa zúčastnia a ktorých nie. Po komunikácii priamo s učiteľmi základných škôl môžeme 

zhodnotiť slabú informovanosť o súťaži. Mnohé základné školy a gymnázia, ktoré sa 

zapojili do daného ročníka sú vo väčšine prípadov pravidelnými účastníkmi a o 17. 

ročníku súťaže nedostali žiadne informácie. Ďalšou potenciálnou príčinou klesajúceho 

záujmu o súťaž môže byť fakt, že v minulosti bola súťaž „Hľadáme nových 

olympionikov“ zapojená do bodovania školských športových stredísk na Slovensku. Tým, 

že sa školy zapojili do súťaže mohli získať bodové hodnotenie pre svoje stredisko. No 

posledné tri roky súťaž nie je súčasťou bodového hodnotenia, a tým učitelia strácajú 

motiváciu zapojiť sa so svojimi žiakmi do súťaže. 

V budúcom roku navrhujeme zvýšiť propagácia súťaže hlavne pred školskými 

kolami, čo by mohlo opäť zvýšiť počty zúčastnených škôl a žiakov. V tomto smere by 

nám mohol pomôcť Slovenský atletický zväz propagáciu prostredníctvom všetkých 

klubov aspoň v blízkom okolí miesta pôsobenia jednotlivých klubov a Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky propagáciou prostredníctvom 

Školského portálu. 
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Na záver patrí veľké poďakovanie hlavným podporovateľom a všetkým, ktorí sa 

akýmkoľvek spôsobom pričinili na realizácii súťaže „Hľadáme nových olympionikov 

2016“. 

 

HLAVNÍ PODPOROVATELIA SÚŤAŽE 

 

 

                               
 

 

 

 

Spracovala : Jana Floreková -  organizačný pracovník súťaže 

December 2016 
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