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Vyhodnotenie 

 

Štafetové sústredenie dorasteniek a junioriek organizoval Slovenský atletický zväz 

v rámci projektu podpory štafiet. 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, ktoré už majú za sebou prvé štarty v sezóne 2015 potvrdzujú výkonnostný 

progres a aj to, že budú pevnou súčasťou reprezentačných štafetových zostáv. Veľmi dobre sa 

ukazujú 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 (2014-12,88s/2015-zatiaľ 12,48s). 

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.  

Medzi mladými šprintérkami je niekoľko naozaj zaujímavých talentov a somatotypov, 

ktoré by v budúcnosti mohli robiť našej atletike veľkú radosť a spolu s faktom, že sa 

Slovenský atletický zväz vydal cestou podpory štafiet som presvedčený, že sa slovenskému 

šprintu „blýska“ na lepšie časy.  

Lukáš Kotala      


