
OPONENTÚRY 2015 

Šprintérska sekcia 
Hotel FIS Štrbské Pleso, 24.10.2015, 16:00 hod. 

/zápisnica/ 

Pozvaní prítomní účastníci: Pupiš Martin, Gubrický Vladimír, Illéš Martin, Laurenčík Milan, 
Kotala Lukáš, Rastislav Miško, Ľubomir Garguľa, Martina Blažková, Jaroslav Vlček, Danka 
Horská, Marcel Lopuchovský, Naďa Bendová, Jaroslav Rusnák, Tibor Danáč, Katarína 
Adlerová, Vladimír Bezdiček, Róbert Mittermayer, Pavol Kováč, Štefan Béreš 

Pozvaní neprítomní/ospravedlnení: Eduard Čordáš, Peter Mečiar, Radoslav Dubovský 

Pozvaní neprítomní/neospravedlnení: Vladimír Handl, Ján Gigac 

Program: 

1. Vyhodnotenie sezóny 2015  
- zahraničné podujatia (HME, MS, MED-EH, MEJ, ME22, Eyof), M-SR a celkové hodnotenie  
2. Príprava sezóny 2016 
- Limity na vrcholné podujatia 2016, nominačné kritéria, kandidáti 
- Financovanie sezóny 2016 (predpokladané financovanie) 
- Reprezentačné celky 2016 
- Tréneri zodpovední za štafety – vyhodnotenie pilotného projektu 
3. Oponentúry plánov 2015/2016 vybraných pretekárov  
- referujú pozvaní tréneri 
4. Rôzne 

Oponentúry šprintérskej sekcie otvoril tréner šprintérskej sekcie Kristián Cupák, privítal 
zúčastnených a ospravedlnil neprítomných trénerov.  

1. Vyhodnotenie sezóny 2015  

Kristián Cupák zhodnotil výsledky v rámci šprintérskej sekcie za uplynulú sezónu.  

          Za najväčší úspech označil výkon Ivety Putalovej (4. miesto HME, trojnásobné zlepšenie 
slovenského halového rekordu a účasť na MS v Pekingu). Za výborné výsledky boli označené 
výkony Michaely Peškovej (6. miesto na MEJ 400m prek.), Jána Volka ( 9. a 10. miesto MEJ 
100 a 200m), Alexandry Bezekovej (8. miesto Svetová Univerziáda) a 3. miesto štafety 
4x100m na EYOF v zložení Baran, Benda, Rigasz, Žilavý. 

         Vyzdvihnuté boli taktiež slovenské rekordy Marcela Žilavého (100m prek., 60m, 150m – 
hala, 60m prek. - hala), Jakuba Bendu (150m - hala, 300m), Matúša Meluša (110m prek.),     
Michaely Peškovej (400m prek.), Jána Volka (100m) a štafiet 4x100m ženy v zložení Lenka 
Kršáková, Iveta Putalová, Jana Velďáková, Alexandra Bezeková a 4x400 m žien v zložení 
Sylvia Šalgovičová, Alexandra Štuková, Alexandra Bezeková, Iveta Putalová. 

 



 

            Za negatíva sezóny boli označené zranenia Martina Kučeru, Jakuba Matúša, Mareka 
Šefránka, Natálie Ostrožlíkovej , Adama Závackého, neúčasť pretekára zo sekcie na ME do 23 
rokov a fakt, že majstrovské súťaže boli poznačené a ovplyvnené poveternostnými 
podmienkami (najmä protivetrom). 

            Z pohľadu celkového zhodnotenia šprintérskej sekcie bol konštatovaný progres a  
spokojnosť s výkonmi pretekárov, plnení limitov a účasti na vrcholných podujatiach 
v jednotlivých kategóriách. Vzhľadom na nominačné kritériá  na HME bola kladne hodnotená 
účasť 6 pretekárov na HME na 60m (A. Bezeková, L. Kršáková, M. Wiegertová, J. Matúš, T. 
Benko, J. Volko) a ich výkony.  Rovnako boli vyzdvihnuté výkony pretekárov na EH v Baku, 
ktorí tak výrazne prispeli k postupu družstva do druhej ligy. 

2. Príprava sezóny 2016 
 
             Predseda ŠTK Róber Mittermayer predniesol návrh termínovej listiny na nasledudúcu 
sezónu a na základe diskusie boli rozdelené šprintérske disciplíny vrátane štafiet na 
jednotlivé kolá atletickej ligy. 
 
Halová sezóna 2016 
 
16.1.2016  Majstrovstvá AZB     Bratislava 
30.1.2016  míting Olympijských nádejí V4    Bratislava 
31.1.2016  Elán míting      Bratislava 
6.2.2016  Majstrovstvá SsAZ     Bratislava 
13.2.2016  Majstrovstvá ZsAZ     Bratislava 
20.2.2016  M - SR starších žiakov a starších žiačok    Bratislava 
21.2.2016  M - SR juniorov a junioriek a veteránov   Bratislava 
20. – 21.2.2016               M - SR vo viacboji  dorastencov a dorasteniek  Bratislava 
                                           mladších žiakov a mladších žiačok 
27.2.2016  M - SR mužov a žien     Bratislava 
28.2.2016  M - SR mužov a žien     Bratislava 
5.3.2016  M - SR mladších žiakov a mladších žiačok   Bratislava 
                                           (formou skupín disciplín)  
6.3.2016  M - SR dorastencov a dorasteniek   Bratislava 
5. – 6.3.2016               M – SR vo  viacboji mužov a žien, juniorov a junioriek Bratislava 
                                starších žiakov a starších žiačok  
17. – 20.3.2016               Halové majstrovstvá sveta         Portland (USA) 
 
Návrh letnej termínovej listiny podlieha ďalšiemu schvaľovaniu na základe výberového 
konania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Limity na vrcholné podujatia 2016, nominačné kritéria, kandidáti: 
 
Reprezentačný tréner do 19 rokov Martin Illéš predniesol nominačné kritériá pre MSJ do 19 
rokov v Kazani. 
 
Majstrovstvá Sveta juniorov (Kazaň 2016 – RUS) 
19. – 24. 7.2016                                                                                   
 

IAAF SAZ Disciplína IAAF SAZ 

10.55 10.47 100 m 11.80 11.70 

21.35 21.15 200 m 24.20 24.00 

47.70 47.05 400 m 55.25 54.75 

  
100 m prek. 14.20 13.80 

14.20 /0.995m/ 13.90 110 m prek. 
  53.30 52.00 400 m prek. 60.75 59.95 

bez limitu 40.20 4 x 100 štafety bez limitu 45.10 

bez limitu 3:10.00 4 x 400 štafety bez limitu 3:39.00 

 
Kandidáti účasti:   
Michaela Pešková, Pavol Ženčár, Natália Ostrožlíková, Karin Svrčková, Černý, Abbatantuono, 
Štefková, Patrícia Slošárová,  Andrej Mitašík,  Marek Taškár, Matúš Meluš, Ema Chovanová,  
 
Podmienka účasti:  
 
V prípade, že limit IAAF splnia viac ako 2 atléti, je nominácia na MSJ nasledovná: 
1. atléti, ktorí splnili limit SAZ. 
2. majster SR. 
3. najlepší výkon do určeného dátumu. 
 
            V prípade splnenia limitu IAAF si pretekár hradí spoluúčasť vo výške, ktorú stanoví SAZ 
(cca 50% nákladov). Finančnú čiastku určenú SAZ zložia účastníci na účet SAZ po nominácii. 
V prípade, že sa pretekár umiestni do 16. miesta na MSJ, SAZ vráti pretekárovi náklady na 
účasť. Rovnako, ak na MSJ dosiahne limit SAZ. V prípade ak pretekár, ktorý splnil limit v roku 
2015 a v roku 2016 sa mu ho potvrdiť /splniť/ nepodarilo, má možnosť účasti na MSJ len za 
podmienok plnej úhrady nákladov na podujatie.  
            Do štafiet budú nominovaní pretekári, ktorí boli členmi štafety, ktorá splnila vypísaný 
limit. Možná je aj nominácia náhradníka ktorého určí tréner zodpovedný za danú štafetu 
s prihliadnutím výkonnosti pretekárov v roku 2015 a 2016. Pri oboch štafetách 4x100m 
a 4x400m je možné nominovať štafetu aj na základe splnenie vypísaného priemeru výkonov 
jednotlivých pretekárov v nominačnom období. Taktiež je možná nominácia štafety pokiaľ 3 
pretekári splna limit v individuálnej disciplíne, pričom ďalší pretekár a náhradník bude 
navrhnutý trénerom zodpovedným za danú štafetu na základe výkonnosti v roku 2015 
a 2016.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Reprezentačný tréner do 17 rokov Milan Laurenčík predniesol nominačné kritéria na ME do 
17 rokov v Tbilisi. 
 
Majstrovstvá Európy  do 17 rokov (Tbilisi - Gruzínsko) 
14. – 17.07.2016                                                                                               
     

EAA limity SAZ Disciplína SAZ EAA limity 

11,10 10.95 100 m 12.10 12,25 

22,55 22.25 200 m 24.90 25,20 

49,60 49,10 400 m 56.70 57,20 

14,55 14,20(0,914) 110/100 m prek. 14,00 14,25(0,762) 

55,90 55.00(0,838) 400 m prek. 62.10 63,00(0,762) 

bez 
bez 

mix Ch-D-CH-D 100-200-
300-400 bez 

bez 

 
Kandidáti účasti:  
Garčárová Patrícia, Šimlovičová Mária, Polyáková Sára, Škovranová Radka, Gajanová 
Gabriela; Hačundová Ema, Alštok David, Zavilinská Monika, Bisaha Daniel, Baran Adrián, 
Žilavý Marcel, Benda Jakub, Hrudkay Martin, Figa Lucas, Hronček Lukáš, Herstek Marek, Labo 
Dávid, Dömötör Patrik, Škultéty Jozef, Megela Patrik, Danáč Daniel, Zapletalová Emma; 
Burzalová Hana, Hanuliaková Júlia, Rigász Simon,  Gábriš Dávid, Jankov František, Kováč 
Samuel, Močáryová Petra,   Pomajbová  Paulína, Kováčiková Nikola, Martinusová Kristína  
 
Podmienka účasti: 
 
V prípade, že limit IAAF splnia viac ako 2 atléti, je nominácia na ME nasledovná: 
1. atléti, ktorí splnili limit SAZ. 
2. majster SR. 
3. najlepší výkon do určeného dátumu  
 
V prípade splnenia limitu EA si pretekár hradí spoluúčasť vo výške, ktorú stanoví SAZ (cca 
50% nákladov). Finančnú čiastku určenú SAZ zložia účastníci na účet SAZ po nominácii. 
V prípade, že sa pretekár umiestni do 16. miesta na ME, SAZ vráti pretekárovi náklady na 
účasť. Rovnako, ak na ME  dosiahne limit SAZ. V prípade ak pretekár, ktorý splnil limit v roku 
2015 a v roku 2016 sa mu ho potvrdiť /splniť/ nepodarilo, má možnosť účasti na ME len za 
podmienok plnej úhrady nákladov na podujatie.  
Nomimácia štafety pokiaľ 3 pretekári splnia limit v individuálnej disciplíne, pričom ďalší 
pretekár a náhradník bude navrhnutý trénerom zodpovedným za danú štafetu na základe 
výkonnosti v roku 2015 a 2016.  
 
OH (Rio de Janeiro) 
5. – 21. 8. 2016 (Atletika 12. – 21. 8. 2016) 

Šéftréner SAZ Martin Pupiš informoval o výsledkoch stretnutia účastníkov a adeptov na OH 
2016, ktoré sa konalo počas reprezentačného sústredenia v hoteli FIS. Záverečné 
aklimatizačné sústredenie pred presunom do dejiska OH, sa bude konať v Juiz de Fora. 
Nachádza sa približne 180 km severne od Ria de Janeiro. 

Limity IAAF na OH 2016 v Riu de Janeiro:  



  Muži   Ženy  
100 m:    10,16s  11,32s 
200 m:    20,50s  23,20s 
400 m:    45,40s  52,00s 
110/100 m prek.:  13,47s  13,00s 
400 m prek.:   49,40s  56,20s 

Limity splnili zatiaľ jedenásti slovenskí atléti - Lucia Hrivnák Klocová (800 m), Katarína 
Berešová (maratón), Dana Velďáková (trojskok), Martina Hrašnová (kladivo), Mária Gáliková, 
Mária Czaková (obe 20 km chôdza), Jozef Repčík (800 m), Matúš Bubeník (výška), Matej Tóth 
(20 a 50 km chôdza), Martin Tišťan a Dušan Majdán (obaja 50 km chôdza), teda nikto zo 
šprintérskej sekcie.  

Aktuálne sú minimálne ďalší štyria Slováci v renkingu tak vysoko, že by sa do požadovaného 
počtu štartujúcich v danej disciplíne na OH v Riu zmestili - kladivár Marcel Lomnický (32 
účastníkov - v rebríčku 13.), oštepár Patrik Žeňúch (32 - 26.), štvorstovkárka Iveta Putalová 
(48 - 47.) a diaľkárka Jana Velďáková (32 - 30.). V hre o letenku na olympiádu sú i ďalší, 
napríklad chodec na 20 km Anton Kučmín, prekážkar na 400 m Martin Kučera a kladivári 
Nikola Lomnická s Liborom Charfreitagom.  

Podmienka účasti: 
Limity  na  OH  2016 sa môžu plniť od 1. mája 2015 do 11. júla 2016,  pričom  v  behoch  na 
10 000 m, maratóne, viacbojoch a chôdzi platia už časy dosiahnuté od 1. januára 2015. IAAF 
12. júla 2016 zverejní zoznam kvalifikovaných v každej disciplíne a ak bude limitárov menej, 
bude sa dopĺňať počet štartujúcich na počet stanovaný na danú disciplínu podľa tabuliek. 
Definitívna uzávierka prihlášok bude 18. júla 2016. V disciplíne môžu štartovať maximálne 
traja atléti z jednej krajiny. 
 
Majtrovstvá Európy (Amsterdam) 
6. - 10. 7. 2016 
 
Šéftréner Martin Pupiš predniesol nominačné kritéria na ME v Amsterdame. 
 

Athletes Rounds MEN Event WOMEN Rounds Athletes 

32 3 10.38 100m 11.50 3 32 

32 3 20.95 200m 23.60 3 32 

32 3 46.70 400m 53.40 3 32 

32 3 13.90 110m H / 100m H 13.30 3 32 

32 3 51.00 400m H 57.90 3 32 

   
4x100m 

   

   
4x400m 

   
 
Okrem individuálnych štartov sú momentálne v hre o miestenku až tri slovenské štafety. Na 
12. mieste štafeta 4x400m ženy, na 19.mieste 4x400m muži a 4x100m ženy. Vo všetkých sa 
predstaví 16 tímov (15 plus Holandsko), právo štartu budú mať najlepšie na základe renkingu 
zostaveného podľa priemeru dvoch najlepších výkonov v posledných dvoch rokoch. 
Slovenský štafetám chýba druhý výkon, na základe, ktorého by sa na ME nominovali.  
Prioritou SAZ bude zosúladiť pretekárov jednotlivých štafiet a vytvoriť im podmienky na 
tréning a preteky, kde by mohli nominačné kritérium splniť. Tréneri všetkých 



pretekárov/pretekáriek vyjadrili súhlas s týmto zámerom a ich participáciu na tomto 
projekte.  
 
   Na ME 2016 v Amsterdame behy na 100, 200, 400, 100/110 m prekážok a 400 m prekážok 
budú mať 24-členné semifinále, pričom prvých 12 pretekárov redukovaných európskych 
tabuliek (k 26. 6. 2016) bude priamo nasadených do semifinále, zvyšných 12 sa doň musí 
prebojovať z rozbehov. Do finále postúpia prví dvaja z každého semifinále, plus ďalší dvaja s 
najlepšími časmi. 
 
Kandidáti účasti: Iveta Putalová, Martin Kučera, Lucia Slaničková, Alexandra Bezeková, 
Lenka Kršáková, Ján Volko, štafeta 4x400 m žien a mužov, štafeta 4x100m žien 
 
 
Financovanie sezóny 2016 (predpokladané financovanie) 
 
Informoval šéftréner SAZ Martin Pupiš a mládežnícky šéftréner Martin Illéš.  Za rok 2015 
budú odmenení tréneri za pretekárov, ktorí sa zúčastnili na vrcholnom podujatí. Pretekár, 
ktorý sa nominuje na OH bude mať na prípravu 5000 €, na ME 1500-2000€. Podpora SAZ sa 
týka športovcov, ktorí nie sú podporovaní TOP MŠ, NŠC (A, B team),  SOV. 
 
Schválený TOP tím ZPM na 2016 dostanú navyše k základnej sume:  
 
A: 1100€  
B: 700€   
C: 400€    
 
Navrhované financie sú podmienené naplnením rozpočtu zo strany MŠ.  
 
 
Pretekári budú čerpať z koncepcie 60%, zostatok až po splnení limitu ZPM, prípadne limitu 
na vrcholné podujatie. 
 
Reprezentačné celky 2016: 

Návrh vypracoval predseda sekcie Kristián Cupák, podľa výkonov z roku 2015.  

 
Tréneri zodpovední za štafety – vyhodnotenie pilotného projektu 
 
Projekt bol vyhodnotený ako čiastočne úspešný a bolo vyjadrené poďakovanie 
zodpovedným trénerom. Sústredenie podporované SAZ sa podarilo zorganizovať trénerom 
Lukášovi Kotalovi, Nadi Bendovej a Petrovi Filipovi.  

 Dorastenky/Juniorky: Lukáš Kotala  

V kategórií dorasteniek sa na základe výkonov v behu na sto metrov v sezóne 2014 
zúčastnilo zrazu päť dievčat menovite: Polyákový Sára (12,32s), Štiffelová Karin (12,59s), 
Majdáková Barbara (12,66s), Šimlovičová Mária (12,67s), Močáryová Petra (12,68s), 
ospravedlnila sa Nagyová Martina (12,63s).  



Dievčatá v sezóne 2015 potvrdili výkonnostný progres a aj to, že budú pevnou súčasťou 
reprezentačných štafetových zostáv. Veľmi dobre sa ukázali aj niektoré ďalšie dievčatá, ktoré 
neboli na základe reprezentačných štafetových celkov po sezóne 2014 na sústredenie 
nominované. Hlavne Patrícia Garčárová zaznamenala v sezóne 2015 veľký výkonnostný 
progres.  

V kategórií junioriek bola situácia úplne iná, ako u dorasteniek. Z hľadiska výkonnosti v behu 
na sto metrov v tejto kategórií a faktu, že niektoré najrýchlejšie dorastenky väčšinu junioriek 
výkonnosťou prevyšujú, bolo otázne, či má štafetu vôbec zmysel stavať. Po dohode s 
trénerkou Naďou Bendovou, ktorá má túto kategóriu na starosti sme sa rozhodli ich spojiť s 
dorastenkami a pokúsiť sa vytvoriť dve kvalitné štafety, ktoré si pomôžu na tréningoch a 
najmä pri spoločných štartoch. Sústredenia sa menovite zúčastnili: Natália Ostrožlíková 
(12,08s), Zuzana Ďurkechová (12,51s, predpoklad účasti na medzištátnom stretnutí aj z 
hľadiska vedúcej pozície medzi juniorkami v trojskoku) a Natália Lipková.  

Na zraz bola pozvaná aj najrýchlejšia žiačka Emma Zapletalová, u ktorej je z hľadiska talentu 
a somatotypu predpoklad, že bude hrať v budúcnosti slovenského šprintu a štafiet výraznú 
úlohu a myslím si, že čím skôr sa s nimi začne bližšie oboznamovať tým lepšie.  

Dievčatá na tréning reagovali veľmi dobre a čo je pre štafetu tiež dôležité, vytvorili skvelý 
kolektív a boli všetky spolu takmer neustále, či na tréningoch alebo pri voľnočasových 
aktivitách a bola radosť s nimi spolupracovať. Za to si určite zaslúžia poďakovanie osobní 
tréneri dievčat.  

 Juniori 4x100m: Naďa Bendová  

Repre sústredenie organizované Slovenským atletickým zväzom v dňoch 24. - 26.4.2015 v 
Banskej Bystrici, na základe predloženého konceptu prípravy štafety 4x100m na ME juniorov 
2015, bolo zamerané na nácvik techniky štafetového behu, za účasti predbežne 
nominovaných atlétov Mareka Šefránka, Jakuba Matúša, Jána Volka, Tomáša Pecka a 
Andreja Sárkoziho, prebehlo vo výbornej atmosfére a potvrdilo očakávania vkladané do 
tohto projektu. Už v tom čase, ale eliminovalo z tréningu zranenie Jakuba Matúša, ktoré 
nakoniec viedlo k jeho neúčasti na MEJ. Vzhľadom na účasť dvoch šprintérov na MEJ (Volko, 
Šefránek), nebola štafeta 4x100m juniorov nominovaná. Postupový čas na účasť vo finále 
41,10s. bol určite v silách našich talentovaných juniorov. Spolu so skúsenými seniormi sú 
schopní presadiť sa v štafete 4x100m na medzinárodnom poli. Pokračovaním tohto projektu 
bude príprava na ME do 23rokov (2017). 

            Juniorky  4x400m: Eduard Čordáš 

Pôvodný plán sústredenia štafety junioriek som nezrealizoval .  Dôvody :Mal som predstavu  
zvolať kandidátky 1-2 x na zraz, za účelom zoznámenia pretekárok, využiť zraz na 
informatívny tréning a informovať o možnosti nominácie štafety na ME junioriek ako aj 
nácvik odovzdávok. Vzhľadom na aktuálnu výkonnosť pretekárok , ktoré pripadali do úvahy 
som konštatoval, že je nereálne počítať s možnosťou dosiahnutia individuálnych limitov 
a tým aj nominácie štafety 4 x 400 m. 

 

 Muži 4x100m: Kristián Cupák  



Vzhľadom na zranenia pretekárov, a úzku základňu na požadovanej výkonnostnej úrovni sa 
nepodarilo zorganizovať sústredenie tejto štafety. Pre rok 2016 je plánovaný termín 
reprezentačného sústredenia v dátumoch 28.4. až 30.4.2016 v Čilistove /v prípade 
ukončenia výstavby štadióna/ resp. Bratislava /Mladá garda/. 

 Ženy 4x100m: Kristián Cupák  

Nepodarilo sa zorganizovať spoločné sústredenie /zranenie pretekárok, kolidujúci program s 
inými hlavnými disciplínami pretekárok/, napriek tomu reprezentačná štafeta zabehla 
slovenský rekord 44,92 s na EH v Baku. Cieľom je druhý výkon na úrovni splnenia 
nominačných kritérií na ME. Pre rok 2016 je plánovaný termín reprezentačného sústredenia 
v dátumoch 28.4. až 30.4.2016 v Čilistove /v prípade ukončenia výstavby štadióna/ resp. 
Bratislava /Mladá garda/. 

 Muži 4x400m: Dana Horská 

Projekt vyhodnotený ako neúspešný, pretože sa nepodarilo zorganizovať spoločné 
sústredenie, najmä kvôli neochote pretekárov (individuálne povinnosti). Napriek tomu sa 
podarilo štafete v zložení Lukáš Privalinec, Jozef Repčík, Denis Danáč, Martin Kučera vyhrať 
na EP v Baku a cieľom bude druhý výkon na úrovni splnenia nominačných kritérií na ME. 

 Ženy 4x400m: Marcel Lopuchovský  

Projekt bol vyhodnotený ako neúspešný, najmä kvôli časovej zaneprázdnenosti trénera 
Lopuchovského. Naprie tomu, štafeta v zložení Sylvia Šalgovičová, Alexandra Štuková, 
Alexandra Bezeková, Iveta Putalová vyhrala na EP v Baku v slovenskom rekorde 3:35,03 min 
a rovnako bude cieľom druhý výkon na úrovni splnenie nominačných kritérií na ME. 

 Dorastenci: Peter Filip 

Sústredenie sa uskutočnilo pred MeS v Trnave za účasti Marcela Žilavého, Jakuba Bendu, 
Matúša Vajčiho, Michala Mecháčka a Borisa Pribila.  

 
Pre rok 2016 boli určený nasledujúci zodpovední tréneri za štafety: 

Dorastenci, dorastenky - Lukáš Kotala 

Juniori, muži do 23 rokov, muži /4x100 m/ - Naďa Bendová 

Ženy /4x100 m/ - Kristián Cupák 

Muži, ženy /4x400 m/ - Marcel Lopuchovský 

 
 
 
 
 
 
 



 
Oponentúry plánov 2015/2016 vybraných pretekárov  
 
Osobní tréneri zhodnotili sezónu svojich zverencov a informovali o plánoch a cieľoch 
pretekárov, s ktorými sa počíta na vrcholných podujatiach. 
 

Rôzne:  

Ľubomír Garuľa: 

 požiadal o znovu ustanovenie rekordu pretekárky Stanislavy Klučárovej v behu na 
300m z roku 2004 

Vladimír Bezdíček: 

 vzniesol požiadavku na predsedu ŠTK ohľadne zrušenia/nezaraďovania medzibehov 
na 150 a 200m u starších žiakov na majstrovských súťažiach z dôvodu fyzickej 
a časovej náročnosti. Sekcia navrhla riešenie pomocou eliminačných behov, aby bolo 
možné zachovať kvantitu pretekárov a neutrpela kvalita výkonov. 

Naďa Bendová: 

 vyjadrila požiadavku na stretnutie sekcie, prípadne možnosť konzultovať 
vyhodnotenie tréningového zaťaženia v rámci sekcie.  

 konštatovala nedostatočnú najmä teoretickú pripravenosť v mládežníckych 
kategóriach techniky odovzdávok štafetového behu 4x100m. 

Jaroslav Rusnák: 

 upozornil na technické nedostatky (chýbajúci mantinel) na štadióne v Košiciach. Na 
základe toho sa tam nebudú môcť konať preteky. 

 rovnako vyjadril nespokojnosť s vedením výpravy na MS 17 v Cali.  

Na záver tréner šprintérskej sekcie Kristián Cupák poďakoval za účasť a poprial veľa 
úspechov v nasledujúcej sezóne.  

 

24.10.2015 
Zapísala: Naďa Bendová 


