
 

 

 

 

 

 

 

Záverečná správa 

jubilejného 
20. ročníka celoslovenskej postupovej súťaže 

„Hľadáme nových olympionikov 2019“ 

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 – Halový majster Európy  v behu na 60 m 

Matej Tóth – Olympijský víťaz v chôdzi na 50 km z Ria de Janeira 
 

Hlavní podporovatelia súťaže: 

Slovenský atletický zväz, Bratislava 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
 

Kategórie a dĺžka tratí: 

Chlapci ročník narodenia 2006 a mladší – 1000 m, 60 m 

Dievčatá ročník narodenia 2006 a mladšie – 600 m, 60 m 
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Cieľom tejto súťaže je vyhľadávať talenty a získavať ich pre pravidelnú športovú 

prípravu. Súťaž je určená pre chlapcov a dievčatá, žiakov základných škôl a gymnázií ročník 

narodenia 2006 a mladších. Chlapci súťažia v behu na 60 m a 1000 m, pre dievčatá je určená 

trať 60m a 600 m.  

Vyhodnotenie priebehu súťaže 

Školské kolá 

V priebehu mesiaca apríl boli zaslané propozície súťaže do základných škôl 

 a  gymnázií v  Slovenskej republike. V tomto roku sme začali spoluprácu so školským 

portálom, pomocou ktorého sme sa dostali na všetky školy vo všetkých mestách. Do súťaže sa 

museli školy prihlásiť pomocou školského portálu a podľa propozícií daného kraja. Na podnet 

učiteľov základných škôl sa niektoré kolá  uskutočnili v rámci krajských kôl ZŠ v atletike. 

Vzhľadom k tomu, že je veľký počet školských súťaží v týchto mesiacoch, je jednoduchšie 

pre školu zúčastniť sa dvoch súťaží súčasne. Propozície boli zverejnené na internetových 

stránkach  Slovenského atletického zväzu a  Školského športu, ktorý ich rozposlal na školy 

podľa krajov. 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. Toto nie všetci dodržal, takže nemožno úplne presne určiť celkový 

počet zapojených detí len tých, ktorí sa zúčastnili krajských kôl a finále. 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 dostáva  do 

povedomia väčšieho počtu základných škôl a gymnázií. Vzhľadom k tomu, že sa kolá konali 

súbežne s kolami základných škôl v atletike sa mohlo zapojiť viacej detí.  Do súťaže sa 

prihlásilo 152 škôl čo je o 40 viac ako minulý rok.  

 

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 

23.mája do 13. júna 2019 v ôsmych mestách. Právo vyslať svojich reprezentantov do 

krajských kôl využilo 75 škôl, za ktoré štartovalo rovných 500 pretekárov . Na všetkých 

ôsmych štadiónoch boli preteky zabezpečené organizátormi, ktorí majú skúsenosti 
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s organizáciou atletických súťaží. Takmer všetky krajské kolá sa konali súbežne s krajskými 

kolami základných škôl v atletike, okrem bratislavského kraja, ktoré sa konalo Malackách, 

žilinského kraja bolo v Kysuckom Novom Meste a v prešovskom kraji súťaž prebiehala na 

základnej škole Šmeralova. Najväčšie zastúpenie bolo v Nitrianskom kraji až 121 pretekárov, 

ktoré si zobral pod svoje krídla  Ing. Peter Stráňovský z Nových Zámkov. Najviac zapojených 

základných škôl sme zaznamenali v Trnavskom kraji 15,  na ktoré dohliadal Mgr. Lukáš 

Kotala. 

 

Počty zapojených škôl a žiakov v jednotlivých krajoch: 

 

   počet škôl  počet súťažiacich 

Bratislava      8     60 

Nitra    14   121 

Trnava   15     54 

Trenčín   10     74 

Žilina      7     53 

Banská Bystrica    9     60 

Košice      7     59 

Prešov      5     19 

___________________________________________________ 

Spolu       75       500 

 

Prehľad krajských kôl 

 

Bratislavský kraj 

Preteky sa konali 07.6.2019 na atletickej dráhe ZŠ Záhorácka 95, Malacky 

Zodpovedný pracovník: Peter Filip 

Počet zúčastnených škôl: 20 

Počet štartujúcich: 60 (25 chlapcov, 35 dievčat) 

 

Banskobystrický kraj 

Preteky sa uskutočnili 23.5. 2019 atletický štadión DUKLA Banská Bystrica 

Zodpovedný pracovník:   Ivan Čillík 

Počet zúčastnených škôl: 9 

Počet štartujúcich: 60 (31 chlapcov, 29 dievčat) 

 

 

Prešovský kraj 

Preteky sa konali dňa 12.6.2019 na ZŠ Šmeralova v Prešove 

Zodpovedný pracovník: Daniela Leütterová 

Počet zúčastnených škôl: 5 

Počet štartujúcich: 19 (10 chlapcov, 9 dievčat)  
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Košický kraj 

Preteky sa konali 13.6.2019 na štadióne AK Slávia TU v Košiciach 

Zodpovedný pracovník: Henrieta Rusnáková 

Počet zúčastnených škôl: 7 

Počet štartujúcich: 59 (25 chlapcov, 34 dievčat) 

 

Trnavský kraj 

Preteky sa konali dňa 05.06.2019 na Mestskom atletickom štadióne A.Hajmássyho v Trnave 

Zodpovedný pracovník: Lukáš Kotala 

Počet zúčastnených škôl: 15 

Počet štartujúcich: 54 (23 chlapcov, 31 dievčat) 

 

Trenčiansky kraj 

Preteky sa konali 28.5.2019 na Mestskom štadióne v Dubnici n. V. 

Zodpovedný pracovník: Tomáš Kukučka 

Počet zúčastnených škôl: 10 

Počet štartujúcich: 74  (35 chlapcov, 39 dievčat) 

 

Žilinský kraj 

Preteky sa uskutočnili 06.06.2019 na Mestskom štadióne v Kysuckom Novom Meste 

Zodpovedný pracovník: Milan Slivka 

Počet zúčastnených škôl: 7 

Počet štartujúcich: 53 (26 chlapcov, 27 dievčat) 

 

Nitriansky kraj 

Preteky sa konali 04.06.2019 na atletickom štadióne na Sihoti v Nových Zámkoch 

Zodpovedný pracovník:  Peter Stráňovský 

Počet zúčastnených škôl: 14 

Počet štartujúcich: 121 (65 chlapcov, 56 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 20. ročníka súťaže „Hľadáme nových olympionikov 2019“ sa 

uskutočnilo v nedeľu 23. júna na štadióne STU Mladá Garda v Bratislave v rámci 

majstrovstiev Slovenska juniorov. Účasť vo finále si vybojovali chlapci a dievčatá, ktorí sa 

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

Prezentácia účastníkov finále  prebehla bez akýchkoľvek problémov okrem  8 účastníkov, 
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ktorí sa vopred ospravedlnili za neúčasť. Súťažiaci dostali účastnícke tričko, pamätný diplom 

a  štartové číslo. Občerstvenie bolo zabezpečené formou bufetu priamo na štadióne 

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

vidieť našich najlepších atlétov, ktorí  bojovali o tituly majstra Slovenska v kategórií juniorov. 

Súťažiaci sa v stanovenom čase dostavili na štart svojej disciplíny, kde im ich tréneri 

a učitelia dávali posledné rady. Počasie bolo priaznivé, bez dažďa a vetra. 

Najrýchlejším šprintérom v tejto disciplíne sa stal vlaňajší bronzový medailista Martin 

Varhaník z Trenčína výborným časom 7,73 sekundy. Na druhom a treťom  mieste sa 

umiestnili Dominik Kovács zo ZŠ Kolárovo časom a Samuel Goga ZŠ a MŠ Centrum 

Dubnica  s rovnakým  časom oboch 8,23 s. U dievčat neuveriteľne, ale rovnako ako 

u chlapcov zvíťazila minuloročná bronzová medailistka Ema Bendová s výborným časom 

8,18 s., ktorej medailu odovzdával jej otec Andrej Benda, bývalý reprezentant a súčasný  

tréner. Na druhom mieste skončila Romana Hrnčárová zo ZŠ Fatranská Nitra 8,38 s. a tretie 

miesto sa ušlo Liane Križovenskej zo ZŠ Šmeralova Prešov 8,39 s. 

Ďalšou disciplínou chlapcov bol  beh na 1000 metrov, kde sa síce rozpršalo, ale 

napriek tomu všetci zabojovali a lepším časom ako minuloročný víťaz  sa najlepším 

tohtoročným vytrvalcom stal jednoznačne  András  Takács 3:02,63 s. z Moldavy nad Bodvou. 

Druhé miesto si vybojoval Ivan Šlúch z Banskej Štiavnice časom 3:06,83 a na treťom  mieste 

skončil Alex Hulka z Brezovej pod Bradlom 3:09,51 s .  

Hromadný štart dievčat za veľmi upršaného počasia  na 600 m určil prvé tri 

medailistky, kde ako prvá dobehla Michaela Ivančová z Vranova nad Topľov časom 1:42,19. 

Hneď za ňou dobehla Viktória Trhová z Bratislavy 1:43,20 s. a na treťom mieste dobehla 

Beáta Lukašíková z Čadce časom 1:43,66 s.  

Najlepších na stupňoch víťazov oceňoval bývalý reprezentant Andrej Benda /v 

zastúpení Janka Volka, ktorý sa nemohol zúčastniť finále, pretože nás reprezentoval na 

Európskych hrách v Minsku/  a Jozef Repčík, náš veľmi úspešný reprezentant a tréner. 

Šiestim najúspešnejším dievčatám a chlapcom bol odovzdaný diplom a sklenená trofej 

s logom súťaže a taktiež si zabezpečili účasť na spoločnom tréningovom sústredení v Tatrách, 

ktoré sa uskutoční v termíne 18.-23.10.2019 za účasti nášho najlepšieho šprintéra Janka 

Volka. 
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Podnety k 19. ročníku „Hľadáme nových olympionikov 2020“ 

      Pokračovať v spolupráci so školským portálom a viacej komunikovať s krajskými 

centrami voľného času, cez ktoré sa ľahšie dostaneme k jednotlivým školám. 

Návrhy:  

-  opätovne zorganizovať tréningové sústredenie pre najúspešnejších, ktoré malo veľký 

úspech / spolu s Jankom Volkom/ 

-  výber vhodného termínu krajského kola súťaže /možnosť organizovať spolu 

s krajskými kolami v atletike základných škôl/, 

-   oddeliť propozície HNO od krajských kôl ZŠ / aby bolo jasné, že sa jedná o dva 

rozdielne preteky/  

-  pouvažovať nad disciplínou 600 m u dievčat / pretože na krajských kolách ZŠ je 

disciplína u dievčat 800 m a ak by škola chcela dať žiačku  pretekať aj za školu aj na HNO 

nie je to možné/, resp. obe súťaže neprepájať a ponechať pre dievčatá 600m vzdialenosť. 

-    oceniť pohárom nielen prvú školu ale aj školy na druhom a treťom mieste 

- 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/, 

-  naplánovať včas a dohodnúť sa na presnom termíne finále /kde a kedy sa bude konať, 

návrh uskutočniť finále v mesiaci jún ako tomu bolo v tomto roku/, 

-  pouvažovať nad  finančnými odmenami pre školy a aj koordinátorov /v nasledujúcom 

ročníku navrhujem pouvažovať nad  finančnou odmenou pre školy, ktoré sa umiestnia na 

prvých troch miestach, bola by to väčšia motivácia pre školy, taktiež zvážiť navýšenie 

odmien pre koordinátorov krajských kôl - malý záujem o túto pozíciu v niektorých 

krajoch/, 

-  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), 

- prepojenie spoločného tréningového kempu s besedami /počas tréningového kempu 

zorganizovať pre účastníkov besedu napr. s antidopingovou agentúrou, športovcami 

a pod./, 

- 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/, 

-  opätovne  propagovať na stránkach časopisu Atletika  
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Záver 

20. ročník celoslovenskej postupovej súťaže „Hľadáme nových olympionikov 2019“ 

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 viac ako 3 000 detí zo  152 

základných škôl a gymnázií. 

V tomto roku sa nám do súťaže prihlásilo viacej škôl ako v minulom roku. Mnohé 

základné školy a gymnázia, ktoré sa zapojili do daného ročníka sú vo väčšine prípadov 

pravidelnými účastníkmi. V tomto roku sme spolu s asociáciou športu na školách spojili našu 

súťaž so súťažou základných škôl v atletike čo malo u účastníkov pozitívny ohlas a preto by 

sme chceli pokračovať aj v budúcom roku v tejto spolupráci. Samozrejme sú tu  aj drobné 

nedostatky, ktoré sa budeme snažiť odstrániť.    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 pomocou školského 

portálu, čo by mohlo opäť zvýšiť počty zúčastnených škôl a žiakov. V tomto smere nám ako 

toho roku pomôže Slovenská asociácia športu na školách tým, že sa súťaž opäť  zapracuje do 

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

i celoslovenského finále na stránkach školského portálu „Školský šport“ a samozrejme na 

stránkach slovenského atletického zväzu.. 

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. Veľký úspech mala hlavne účasť Jána Volka na tomto sústredení spolu 

s jeho trénerkou pani Bendovou, ktorá nám pomáhala vo všetkých smeroch. 

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

akýmkoľvek spôsobom pričinili na realizácii súťaže „Hľadáme nových olympionikov 2019“ 

a taktiež videotechnikovi SAZ Máriovi  Porubcovi a Gabrielovi Bogdanyimu za propagačné 

články na internetových  stránkach a časopise Atletika 
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Spracovala : Katarína Martincová -  organizačný pracovník súťaže 
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