
 

 

 

 

 

 

 

Záverečná správa 

 
19. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže 

„Hľadáme nových olympionikov 2018“ 

v disciplínach 60 m, 600 m, 1000 m 

 

 
 

 

Vyhlasovateľ súťaže: 

Slovenský atletický zväz, Bratislava 
 

Realizátor projektu: 

Slovenský atletický zväz, Bratislava 
 

Organizačný pracovník: 

Katarína Martincová 

telefón: 0915825 609 

e-mail: katarinazboranova29@gmail.com 
 

Patróni súťaže: 

Ján Volko - Strieborný medailista halových majstrovstiev Európy v behu na 60 m 

Jozef Repčík - Dvojnásobný finalista majstrovstiev Európy v behu na 800 m 
 

Hlavní podporovatelia súťaže: 

Slovenský atletický zväz, Bratislava 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
 

Kategórie a dĺžka tratí: 

Chlapci ročník narodenia 2005 a mladší – 1000 m, 60 m 

Dievčatá ročník narodenia 2005 a mladšie – 600 m, 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 2005 

a mladších. Chlapci súťažia v behu na 60 m a 1000 m, pre dievčatá je určená trať 60 m  

a 600 m.  

Vyhodnotenie priebehu súťaže 

Školské kolá 

V priebehu mesiaca apríl boli zaslané propozície súťaže do základných škôl 

 a  gymnázií v  Slovenskej republike. Propozície boli zverejnené na internetových stránkach 

 Slovenského atletického zväzu a  Školského športu. Školské kolá sa uskutočnili v mesiacoch 

máj a jún. Povinnosťou organizátorov, resp. učiteľov a trénerov bolo najneskôr týždeň pred 

uskutočnením konkrétneho krajského kola poslať organizačnému pracovníkovi hlásenie 

o konaní súťaže so zoznamom všetkých zúčastnených pretekárov. Akceptovali sme aj školy, 

ktoré zaslali hlásenie o absolvovaní školského kola po určených termínoch.  

Myslíme si, že vďaka spolupráci s internetovým portálom Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky – Školský šport sa uvedená súťaž dostala do 

povedomia väčšieho počtu základných škôl a gymnázií. Do súťaže sa prihlásilo 112 škôl,  

v ktorých sa do súťaže celkovo zapojilo 3 398 žiakov. Čo predstavuje v porovnaní 

s predchádzajúcim ročníkom nárast o viac ako 200 detí. 

 

Počty zapojených škôl a žiakov v jednotlivých krajoch: 

 

   počet škôl  počet súťažiacich 

Bratislava   23   413 

Nitra    17   514 

Trnava   10   306 

Trenčín   15   635 

Žilina    11   115 

Banská Bystrica  11   347 

Košice    14   622 

Prešov    11   446 

___________________________________________________ 

Spolu   112   3398 
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Krajské kolá 

 

Právo zúčastniť sa krajských kôl mali prví dvaja chlapci v disciplínach 60 m a 1 000 m 

a prvé dve dievčatá v disciplínach 60 m a 600 m. Krajské kolá sa uskutočnili v termínoch od 

11.mája do 8. júna 2018 v ôsmych mestách. Právo vyslať svojich reprezentantov do krajských 

kôl využilo 110 škôl, za ktoré štartovalo 643 pretekárov (312 chlapcov, 331 dievčat). Na 

všetkých ôsmych štadiónoch boli preteky zabezpečené organizátormi, ktorí majú skúsenosti 

s organizáciou atletických súťaží. 

 

Prehľad krajských kôl 

 

Bratislavský kraj 

Preteky sa konali 11.5.2018  na štadióne Mladá garda v Bratislave 

Zodpovedný pracovník: Monika Ťažárová 

Počet zúčastnených škôl: 23 

Počet štartujúcich: 98 (52 chlapcov, 46 dievčat) 

 

Banskobystrický kraj 

Preteky sa uskutočnili 15.5. 2018 na ihrisku Športového gymnázia Banská Bystrica 

Zodpovedný pracovník:  prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc 

Počet zúčastnených škôl: 11 

Počet štartujúcich: 61 (32 chlapcov, 29 dievčat) 

 

Prešovský kraj 

Preteky sa konali dňa 22.5.2018 na ZŠ Šmeralova v Prešove 

Zodpovedný pracovník: Daniela Leütterová 

Počet zúčastnených škôl: 11 

Počet štartujúcich: 60 (34 chlapcov, 26 dievčat)  

 

Košický kraj 

Preteky sa konali 16.5.2018 na štadióne AK Slávia TU v Košiciach 

Zodpovedný pracovník: Henrieta Rusnáková 

Počet zúčastnených škôl: 12 

Počet štartujúcich: 103 (48 chlapcov, 55 dievčat) 

 

Trnavský kraj 

Preteky sa konali dňa 06.06.2018 na Mestskom atletickom štadióne A.Hajmássyho v Trnave 

Zodpovedný pracovník: Martina Kudláčová 

Počet zúčastnených škôl: 10 

Počet štartujúcich: 60 (31 chlapcov, 29 dievčat) 

 

Trenčiansky kraj 

Preteky sa konali 22.5.2018 na Mestskom štadióne v Dubnici n. V. 

Zodpovedný pracovník: Katarína Martincová 

Počet zúčastnených škôl: 15 

Počet štartujúcich: 108  (51 chlapcov, 57 dievčat) 
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Žilinský kraj 

Preteky sa uskutočnili 08.06.2018 na Mestskom štadióne v Kysuckom Novom Meste 

Zodpovedný pracovník: Milan Slivka 

Počet zúčastnených škôl: 11 

Počet štartujúcich: 32 (19 chlapcov, 13 dievčat) 

 

Nitriansky kraj 

Preteky sa konali 29.05.2018 na atletickom štadióne na Sihoti v Nových Zámkoch 

Zodpovedný pracovník: Ing. Peter Stráňovský 

Počet zúčastnených škôl: 17 

Počet štartujúcich: 121 (45 chlapcov, 76 dievčat) 

 

Pretekári umiestnení v krajskom kole na 1.-3. mieste boli v každej disciplíne odmenení 

diplomami, pohármi a medailami. 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 €. Usporiadateľom krajských kôl bola uhradená náhrada za technické 

zabezpečenie súťaže. 

 

Celoslovenské finále 

 

Celoslovenské finále už 19. ročníka súťaže „Hľadáme nových olympionikov 2018“ sa 

uskutočnilo v nedeľu 2. septembra na Mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom v rámci 

finále Atletickej ligy 2018. Účasť vo finále si vybojovali chlapci a dievčatá, ktorí sa 

v 8 krajských kolách umiestnili na medailových pozíciách v individuálnych disciplínach. 

Prezentácia účastníkov finále sa uskutočnila v priestoroch Mestského štadióna v Dubnici nad 

Váhom, kde dostali súťažiaci účastnícke tričko, šejker, pamätný diplom, štartové číslo 

a následne sa presunuli na obed do reštaurácie Fanúšik. Tu boli všetci privítaní a oboznámení 

s nasledujúcim programom. Pár pekných slov nám povedala súčasná trénerka šprintéra Jána 

Volka pani Naďa Bendová. Účastníkom sa taktiež prihovorili aj reprezentační tréneri mládeže 

U 18 pán Milan Laurenčík a U 20 pán Martin Illéš.  

Dievčatá a chlapci mohli počas dňa sledovať dianie na atletickom štadióne, kde mohli 

vidieť našich najlepších slovenských atlétov, ktorí taktiež bojovali o umiestnenie na finále 

atletickej ligy. Súťažiaci sa v stanovenom čase zhromaždili pri prezentácii a odtiaľ ich 

odviedol najprv na štart šesťdesiatky náš najlepší šprintér Janko Volko, ktorý si našiel čas 

medzi svojimi disciplínami, ktoré absolvoval a pri ktorých ho mohli deti sledovať počas 

celého dňa. Na štarte prvej disciplíny povedal pár povzbudivých slov deťom a následne ich aj 

odštartoval ako skúsený štartér. Najrýchlejším šprintérom v tejto disciplíne sa stal Miroslav 
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Fuksa s výborným časom 7,70 s. a tesne za ním boli na druhom a treťom mieste  s časom 

oboch 7,75 s. Sebastián Sádecký a Martin Varhaník. Všetci traja si zmerali sily v jednom 

rozbehu a takto si podelili medaily. U dievčat si zlato vybojovala v prvom rozbehu Nicol 

Jánošíková rovnakým časom ako druhá Diana Devaldová z druhého behu časom 

 8,41 s a tretiu priečku obsadila Ema Bendová za 8,45 s.  

Ďalšou disciplínou chlapcov bol vytrvalostný beh na 1000 metrov, kde sa 

najrýchlejším chlapcom jednoznačne stal Boris Bátovský skvelým časom 3:05,55, ktorý si 

svoju pozíciu držal od štartu až po cieľ. Chlapci, ktorí ho nedokázali dobehnúť si zmerali sily 

v boji o  striebornú a bronzovú priečku a boli to Samuel Balent 3:16,20 a Matej Černý 

3:16,50.  

Hromadný štart na 600 m dievčat určil prvé tri medailistky, kde ako prvá cieľovou 

čiarou prebehla Adriana Vašková 1:45,32, ako druhá Alžbeta Garguláková 1:45,87 a nakoniec 

Laura Tomanová 1:47,17.  

Najlepších na stupňoch víťazov oceňoval Janko Volko spolu s trénerkou Naďou 

Bendovou a Jozef Repčík spolu s prezidentom Slovenského atletického zväzu pánom 

Korčokom a predsedom TMK pánom Pupišom. Šiestim najúspešnejším dievčatám 

a chlapcom bol odovzdaný diplom a sklenená trofej s logom súťaže a taktiež si zabezpečili 

účasť na spoločnom tréningovom sústredení v Tatranskej Lomnici, ktoré sa uskutoční 

v termíne 14.-20.10.2018. 

 

Podnety k 19. ročníku „Hľadáme nových olympionikov 2018“ 
 

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

školy a gymnázia. Dohodnúť spoluprácu s centrami voľného času.  

Návrhy:  

-  opätovne zorganizovať tréningové sústredenie pre najúspešnejších, 

-  výber vhodného termínu krajského kola súťaže /možnosť organizovať spolu 

s krajskými školami v atletike základných škôl/, 

- spoločné stretnutie organizátorov krajských kôl /v nasledujúcom ročníku zorganizovať 

stretnutie organizátorov krajských kôl s cieľom skvalitnenia priebehu jednotlivých 

krajských kôl/, 

-  dohodnúť sa vopred na patrónoch súťaže  /osloviť ich v dostatočnom časovom 

predstihu aby sa mohli zúčastniť na finále napr. besedy alebo autogramiády/, 
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-  naplánovať včas a dohodnúť sa na presnom termíne finále /kde a kedy sa bude konať, 

návrh uskutočniť finále v mesiaci jún/, 

-  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 /rozposlať propozície aj na kluby/, 

-  propagačné predmety súťaže /navrhnúť a zakúpiť propagačné predmety s logom súťaže 

pre väčšiu atraktívnosť (plagáty, vlajky, perá), 

- zvážiť možnosť poslať diplomy na všetky školy /rozposlať diplomy na všetky školy, 

ktoré sa zapoja do súťaže/, 

- prepojenie spoločného tréningového kempu s besedami /počas tréningového kempu 

zorganizovať pre účastníkov besedu napr. s antidopingovou agentúrou, športovcami 

a pod./, 

-  stanoviť presný dátum tréningového sústredenia /ak bude finále ešte v mesiaci jún, 

sústredenie by sa mohlo uskutočniť v mesiacoch júl-august ako letný tréningový tábor/, 

- viac propagovať súťaž vzhľadom k tomu, že to bude už 20. ročník súťaže 

a pouvažovať nad významným hosťom, 

- dohodnúť, aby bola súťaž zaradená do bodovania škôl /tým dosiahneme väčší počet 

zapojených škôl a detí, pretože pedagógovia uprednostnia súťaž, z ktorej má škola úžitok/, 

-  zvážiť možnosť propagácie 20. ročníka na stránkach časopisu Atletika, resp. vytvoriť 

propagačné video s chronológiou podujatia HNO. 

Záver 

19. ročník celoslovenskej postupovej súťaže „Hľadáme nových olympionikov 2018“ 

môžeme hodnotiť pozitívne. Opäť sa nám potvrdilo, že je stále veľký záujem u detí, ktoré pod 

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

športových súťaží pravidelne zapájať. Do súťaže sa prihlásilo 3 398 detí zo  112 základných 

škôl a gymnázií, čo je oproti minulému roku nárast o viac ako 200 žiakov. 

Aj napriek tomu, že sme mali nárast žiakov, sa nám do súťaže prihlásilo menej škôl 

ako v minulom roku, čo je vo veľkej miere zapríčinené vzrastajúcim množstvom súťaží 

v rôznych športových odvetviach. Učitelia si často musia vyberať, ktorej súťaže sa zúčastnia, 

pretože majú termíny konania podujatí takmer totožné. Po komunikácii priamo s učiteľmi 

základných škôl, ale aj s trénermi môžeme zhodnotiť slabú propagáciu  súťaže. Mnohé 

základné školy a gymnázia, ktoré sa zapojili do daného ročníka sú vo väčšine prípadov 
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pravidelnými účastníkmi. V tomto roku sme oslovili aj centrá voľného času, ktoré nám 

pomohli rozposlať propozície na školy v daných krajoch. Negatívom je 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 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 mohla 

pomôcť Slovenská asociácia športu na školách tým, že sa zapracuje súťaž do systému 

krajských kôl ZŠ v atletike. Výrazne pomôže i zverejnenie krajských kôl i celoslovenského 

finále na stránkach školského portálu „Školský šport“ . 

Veľkým pozitívom je uskutočnenie tréningového sústredenia v Tatrách, čo bolo 

najväčšou motiváciou pre súťažiacich. Preto by sa malo poukázať hlavne na tento fakt pri 

propagácií súťaže. 

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

akýmkoľvek spôsobom pričinili na realizácii súťaže „Hľadáme nových olympionikov 2018“ 

a taktiež videotechnikovi SAZ Máriovi  Porubcovi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracovala : Katarína Martincová -  organizačný pracovník súťaže 

September  2018 

 


