Zápis z oponentúr sekcie šprintov 16.12.2016 konaných
v Bratislave, Bajkalská 7A, 831 04
Prítomní: Pupiš Martin, Illeš Martin, Cupák Kristián, Bezdíček Vladimír, Bendová Naďa,
Miško Rastislav, Adlerová Katarína
Ospravedlnení: Čordáš Eduard, Horská Dana, Lopuchovský Marcel, Kováč Igor
Program:
1. Vyhodnotenie sezóny 2016:
a) zahraničné podujatia
b) M-SR a celkové zhodnotenie
2. Príprava sezóny 2017:
a) limity na vrcholné podujatia 2017, nominačné kritéria
b) financovanie sezóny 2017
c) reprezentačné celky 2017
3. Oponentúry plánov 2016/2017 vybraných pretekárov
4. Rôzne
V úvode stretnutia reprezentačný tréner šprintov Kristián Cupák privítal všetkých
prítomných trénerov a poďakoval im že si v predvianočnom období našli čas na spoločné
stretnutie sekcie šprintov. Následne predostrel program a začalo sa rokovať podľa programu:
1. Reprezentačný tréner šprintov Kristián Cupák zhodnotil atletickú sezónu 2016, kde
vyzdvihol výsledky na vrcholných podujatiach: HMS, OH, MSJ, ME, ME 17.
Podotkol, že tak ako na halových MS v Portlande, tak aj na ME v Amsterdame
najpočetnejšie zastúpenie mala šprintérska sekcia. Taktiež zhodnotil, že šprinty majú
v súčasnosti na Slovensku stúpajúcu tendenciu.
Šéftréner Martin Pupiš nadviazal na reprezentačného trénera šprintov a poďakoval za
prácu všetkým trénerom pracujúcim v sekcii šprintov. Vyzdvihol projekt štafiet,
vďaka ktorému sme na ME v Amsterdame mali obe ženské štafety.
Reprezentačný tréner šprintov následne zhodnotil výsledky na M-SR jednotlivých
vekových kategórií a podotkol, že je nutné organizovať súťaže M-SR na štadiónoch
vhodných pre šprinty.

2. Šéftréner Martin Pupiš predstavil podujatia, ktoré nás čakajú v sezóne 2017
a predostrel limity:
- Limity na ME
- Limity na MS
- Limity do 23 rokov
- Limity juniori
- Limity univerziáda
- Limity do 17 rokov
- Limity na EYOF
- Nominácia na ME družstiev
Limity na jednotlivé podujatia budú tvoriť prílohu tohto zápisu a budú zaslané spolu
v reprezentačnými celkami všetkým zainteresovaným trénerom.
Šéftréner v otázke financovania v deň konania sekcie nemohol vyjadriť konkrétne
čísla k spôsobu financovania sezóny 2017, pretože stále SAZ nemal výšku dotácie od
ktorej sa odvíja celý rozpočet a teda aj rozpočet šprintérskej sekcie. Naznačil však, že
je v štádiu prípravy projekt SAZ pre financovanie pretekárov na mesačnej báze, závisí
to však od výšky rozpočtu, s ktorým bude SAZ v roku 2017 hospodáriť.
Následne sa pre rok 2017 určili zodpovední tréneri za jednotlivé štafety:
- 4x100 metrov muži – Bendová Naďa
- 4x100 metrov ženy – Miško Rastislav
- 4x100 metrov juniori – Benko Tomáš
- 4x100 metrov juniorky – Benko Tomáš
- 4x100 metrov dorastenci – Kotala Lukáš
- 4x100 metrov dorastenky – Kotla Lukáš
- 4x400 metrov muži – Bezdíček Vladimír
- 4x400 metrov ženy – Lopuchovský Marcel
- 4x400 metrov do 23 rokov – Adlerová Katarína
Všetci nominovaní tréneri súhlasili so svojou nomináciou pre jednotlivé štafetové
celky.
3. Oponentúry Bendová: Obaja zverenci Volko Ján a Matúš Jakub splnili ciele v roku
2016 a momentálne sa pripravujú na sezónu 2017, kde ich čakajú 3 vrcholy sezóny.
V halovej sezóne to budú HME v Belehrade a v lete ME do 23 rokov a Letná
univerziáda. Finančne by mali zvládnuť pokryť prípravu na sezónu 2017, aj keď
trošku problémovo sa javí zmluva medzi SFS a Jakubom Matúšom. Trénerka Bendová
poinformovala o bezproblémovom prestupe Jána Volka a poukázala na nedostačujúcu
infraštruktúru potrebnú pre plnohodnotnú prípravu šprintérov. V najbližšom období sa
jej tréningová skupina bude pripravovať striedavo v atletických halách v Prahe
a Ostrave. Cupák Kristián ako bývalý tréner Jakuba Matúša vyzdvihol Jakubove
prednosti v prístupe k tréningu a k pretekaniu a upozornil aj na jeho nedostatky.

Trénerka Bendová požiadala o prehodnotenie pravidla nasadzovania najlepších
pretekárov do spoločného rozbehu. Šéftréner Martin Pupiš ju odporučil na ŠTK,
keďže táto problematika patrí pod ich kompetenciu. Taktiež trénerka Bendová
poukázala na potrebu vypracovania protokolu rekordov v cudzom jazyku (minimálne
v anglickom jazyku) a sama sa podujala na jeho vypracovanie.
Oponentúry Bezdíček: Martin Kučera naplnil ciele v roku 2016 nad očakávania,
najlepšie si počínal na ME v Amsterdame, kde zabehol aj kvalifikačný limit na OH
v Rio de Janeiro. V súčasnosti tréner Bezdíček rieši otázku finančného zabezpečenia
pretekára Martina Kučeru zo zdrojov NŠC, ktorého je Martin Kučera členom.
Šéftréneri Martin Pupiš a Martin Illeš ponúkli pomoc pri riešení tejto problematiky vo
forme rokovaní s NŠC v mene SAZ.
Oponentúry Miško: Pretekárka Alexandra Bezeková mala po ME v Amsterdame kde
štartovala v 4 disciplínach problémy vrátiť sa do pretekového tempa a tak bola
vynechať niekoľko pretekov, ktoré jej prinášanú fin. ohodnotenie. Preto sa rozhodli
s trénerov ukončiť sezónu a po oddychu začali skôr s prípravou na sezónu 2017.
Z toho dôvodu sa nezúčastnili ani reprezentačného sústredenia v Tatrách, ktoré im
nezapadalo do koncepcie prípravy. Tréner avizoval, že Alexandra Bezeková je už dnes
pripravená na plnenie limitov a v hale pobežia 400 metrov.
Oponentúry Adlerová Katarína: trénerka informovala o svojich dvoch pretekárkach
a to Ledeckej Daniele a Ostrožlíkovej Natálii. Ostrožliková Natália v súčasnosti
kombinuje školu s brigádou a tréningami.
4. V rôznom sa reprezentačný tréner šprintov Kristián Cupák vzdal svojej funkcie
a šéftréner Martin Pupiš mu poďakoval za prácu v šprintérskej sekcii. Následne
šéftréner nominoval na voľný post Tomáša Benka. Zdôvodnil to tým, že šprintérska
sekcia je tak rozsiahla a početná, že post reprezentačného trénera si vyžaduje
manažérske schopnosti a zručnosti. Od Tomáša Benka, ako člena sekretariátu SAZ, si
sľubuje rýchlu a efektívnu komunikáciu a koncepčnú prácu. Všetci prítomní tréneri
vyjadrili súhlas s obsadením postu reprezentačného trénera šprintov Tomášom
Benkom.
+ prílohy Reprezentačné celky, Limity pre podujatia 2017

Vypracoval: Ing. Tomáš Benko
Schválil: doc. PaedDr. Martin Pupiš, PhD.

16.12.2016 v Bratislave

