Slovenská atletika – realita a marketing. Porovnanie úrovne M SR v rokoch 2011 – 2018.

Slovenská atletika podľa informácií, ktoré má k dispozícii široká verejnosť či už športová alebo laická je
v najlepšom poriadku, zvyšuje sa o ňu záujem, o čom svedčí zvyšujúca sa členská základňa. Podľa uvedeného,
by ruka v ruke s členským „boomom“ mala rásť kvalita výkonov, počty reprezentantov na vrcholných
podujatiach a tam ich výsledky.

Poďme si uviesť zopár overiteľných faktov. VV SAZ od svojho zvolenia v roku 2012 nastúpilo cestu až
chorobného marketingu. Ak si niekto dovolil oponovať skutočnosťou, tak bol a je označovaný za „nepriateľa
atletiky“ i keď sám môže byť úspešný. Tento materiál je však vyústením situácie, kde už nie je iba označovanie
za nepriateľa atletiky ale arogantnou cestou sú pokusy zlikvidovať osoby, kluby, ktoré verejne poukazujú na
nedostatky práce VV SAZ, kontrolóra SAZ.
Na úvod si pomôžme citáciou posledného vyjadrenia reprezentačného trénera SAZ „Na úvod treba povedať, že v športe celkom neplatí priama úmera – koľkonásobne zvýšite rozpočet na
reprezentáciu, toľkonásobne viac medailí získate,“ pripomína šéftréner SAZ Martin Pupiš. „Ak v tomto roku
dáme na reprezentáciu takmer 600 000 eur, neznamená to, že v prípade sumy 3 milióny eur by sme
z berlínskych ME priviezli nie jednu, ale až päť medailí. Neraz to niekoľkonásobné navýšenie znamená len
prechod z druhej desiatky do finálovej osmičky. Aj pri takomto prepočte však treba brať do úvahy rôzne
faktory.
„Vďaka tomu až do veku 25 rokov efektívne podporujeme všetkých pretekov, ktorí štartovali na ME do 23
rokov,“ zdôrazňuje šéftréner. „Výrazne vyššiu podporu ako kedysi majú všetci účastníci vrcholných podujatí.
Napríklad v tomto roku dostal každý účastník ME v Berlíne na prípravu okolo 4000 eur, čo je dvojnásobok
sumy pre účastníka MS spred piatich, šiestich rokov. - toľko slová Martina Pupiša , reprezentačného trénera
SAZ.
Nuž na prvý pohľad sa zdá, že súčasné vedenie na rozdiel od predchádzajúceho výrazne pomáha
reprezentácii, kdežto to predchádzajúce vedenie na reprezentantoch šetrilo. Nie je tomu však tak.
Reprezentačný tréner zabudol (alebo nechcel povedať) na jeden výrazný moment. A to ten, že v roku 2012,
kedy sa aj on dostal do VV SAZ mal SAZ ročnú dotáciu od MŠVVaŠ SR 600 tis € na celý rok a na všetky svoje
činnosti. Dnes aj vďaka zákonu o Športe má SAZ dotáciu z MŠVVaŠ SR dotáciu 2 600 tis. €. Na budúci rok sa má
opäť zvyšovať. Za 6 rokov pôsobenia Martina Pupiša vo funkcii reprezentačného trénera z vrcholných podujatí
v kategórii dospelých priniesol medaile len Matej Tóth, ktorý svoju prvú medailu získal v roku 2014 v Zurichu.
Pri uvedenom enormnom náraste finančných prostriedkov nedokázal SAZ vychovať iných medailistov a treba
zdôrazniť, že Matej Tóth nie je produkt práce VV SAZ v súčasnom zložení. Svoju prvú medailu v roku 2014
dosiahol ako 31 ročný.
Postupne sa môžeme pozrieť aj na podporu iných reprezentantov ale poďme porovnať kvalitu súťaží v SR pod
vedením reprezentačného trénera a VV SAZ. Porovnali sme výkony a počty štartov (bez finálových behov)
z roku 2011 – starý VV SAZ a rok 2018 – nový VV SAZ .

1, Majstrovstvá SR hala 19. a 20.2.2011 v Bratislave vs. Majstrovstvá SR hala 17. a 18.2.2018 v Bratislave
Dnes toľko spomínané šprinty vďaka Jankovi Volkovi dopadli výsledkovo dobre ale pozrime sa na nasledovné
štatistické údaje – 60m – v roku 2011 30 štartujúcich z toho 21 mužov. V roku 2018 33 štartujúcich ale z toho
len 15 mužov. V percentuálnom vyjadrení je to 70% v roku 2011 ku 45,4 % v roku 2018. V kategórii žien je to

oveľa vypuklejšie ak v roku 2011 štartovalo 17 štartujúcich a z toho 12 žien, tak v roku 2018 z rovnakého počtu
štartujúcich 17 bolo len 6 žien.
V behu na 200m mužov bol pomer nasledovný – v roku 2011 25 ku 14 a v roku 2018 20 ku 9. Percentuálne
vyjadrenie je 56% za rok 2011 voči 45% za rok 2018. Ešte horší výsledok je v kategórii žien, kde percentuálne
vyjadrenie je 69% vs. 43% v prospech roku 2011.
400m mužov – v roku 2011 - 17 štartujúcich, z toho 11 mužov čo je 64%. V roku 2018 23 štartujúcich, z toho
len 10 mužov, čo je len 43,5%. Ak sa ale pozrieme na kvalitu behu v roku 2018, tak zistíme, že bolo 13 výkonov
nad 53“ a 19 výkonov nad 51“. Ak by sme pozreli všetky okolité štáty, tak minimálne tých 13 štartujúcich a viac
by ani neboli pripustený k štartu na národnom šampionáte!!! V kategórii žien je podobná situácia. Percentuálny
pomer je 85% vs 31% v prospech roku 2011 štartu žien. V roku 2018 z celkového počtu 13 štartoval len 4 ženy.
Výkony – 11 behov nad 59“ hovorí o kvalite za všetko. Toto marketing SAZ nezakryje.
V behu na 800m pomer percent je opäť naklonený roku 2011 v pomere 68% vs. 45%. Tu však treba povedať
ešte jednu skutočnosť, ktorá nás touto štatistikou bude sprevádzať aj na šampionátoch vonku. V disciplínach na
400m a 800m sa aj po 7 rokoch opakujú tie isté mená len si niekedy zvolili inú disciplínu. Mená ako Pelikán,
Pavelka, Jablokov, Koch, Danáč, Ďurec, Peter Kováč, sa objavujú aj v roku 2011 aj v roku 2018. Kde je nárast
nových mien....
Tradične silná na účasť v hale je disciplína 3000m. V roku 2011 bežalo 16 štartujúcich, z toho 13 mužov. V roku
2018 22 štartujúcich a z toho 21 mužov. Percentuálne je pomer 81= vs. 96 v prospech roku 2018. Bližší pohľad
na výsledky ale napovie, že v roku 2018 bolo na štarte 7 veteránov AK Veterán Bratislava z časmi 10:33 až po
11:45 na M SR!!!
Tradične máme v hale problém z behmi na 60m prek. , kde je takmer vždy rovno finále. V roku 2011 bol počet
štartujúcich 8 z toho 7 mužov. V roku 2018 len 7 štartujúcich a z toho len 5 mužov. Ale čo je horšie nie je pomer
lepší v roku 2011 ale samotná kvalita výkonov. Kým v roku 2011 boli prvé výkony na úrovni 7,88 – 8,17 – 8,22“,
tak v roku 2018 len 8,25 a 8,36, čo znamená, že ani víťaz z tohto roku by pre 7 rokmi nemal ani bronzovú
medailu. Aká bola práca VV SAZ a reprezentačného trénera na posilnení disciplíny??? To isté máme aj na 60m
prek. žien, navyše s tým, že v roku 2011 aj v roku 2018 boli na štarte tie isté mená ako Slaníčková, Šibová,
Kažímírová ( v tom to roku skok do výšky)Velďáková ( v roku 2011 – diaľka). Ak sa nám opakujú tri mená pri 7
resp. 11 štartujúcich, tak sme pokrok nespravili.

V technických disciplínach je situácia rovnaká . V trojskoku mužov v roku 2011 štartovalo 5 pretekárov a z toho
4 muži. V roku 2018 7 pretekárov a z toho tiež 4 muži. Opakujú sa nám tie isté mená v oboch rokoch – Veszelka,
Koch, Jursa. V ženskom trojskoku je situácia podobná. V roku 2011 4 pretekárky a z toho 3 ženy. V roku 2018 –
3 pretekárky a len 2 ženy. V oboch rokoch vyhrala Velďáková. Čo sme urobili za sedem rokov pre trojskok
z peňazí MŠVVaŠ SR???

Podobná situácia aj mužoch aj v ženách je v skoku do diaľky. V skoku o žrdi v mužoch by sme tiež našli tie isté
mená Krajňák, Zmoray ( v roku 2018 – zranený) ale i ďalšie veteránske ako Bician a Puvák. – to bude ešte
vypuklejšie v skoku o žrdi vonku.
V skoku do výšky mužov v roku 2011 štartovalo 10 pretekárov a z toho 7 mužov. V roku 2018 už len 8
pretekárov z toho jeden mimo súťaž z Mexika. Opäť sa opakujú tie isté mená ako v roku 2011 – Beer, Ďurkáč,
Kalafus, Stálica Bubeník. V kategórii žien je situácia v oboch rokoch rovnaká. Po 6 prtekárok a z toho 4 ženy.
Opäť tie isté mená – Dunajská, Kažimírová, Z tak veľkej členskej základne v roku 2018 sme nenašli žiadne typy
pre skok do výšky? Alebo sme ani nehľadali???
V hode guľou je situácia opäť výhodnejšia pre rok 2011. V kategórii mužov štartovalo 10 pretekárov a z toho 7
mužov. V roku 2018 8 pretekárov a z toho 6 mužov. Opäť sa opakujú tie isté mená. V kategórii žien je to ešte

vypuklejšie. V roku 2018 štartovalo len 6 pretekárok a z toho boli vekom len 2 ženy. A opäť rovnaké mená –
Krištofičová, Čaklošová....

Sumár štartujúcich bez finále ( aby sa nezdvojovali mená štartujúcich – 60m a 200m) za rok 2011 bol 275
štartov z toho bolo 181 mužov a žien dospelých podľa jednotlivých disciplín. V roku 2018 to bolo 317 štartov
a z toho 173 dospelých mužov a žien podľa jednotlivých disciplín. V uvedenom čísle za rok 2018, ktoré jasne
ukazuje na pokles dospelých sú započítaní aj zahraničný pretekári a najmä veľký počet veteránov AK Veterán
Bratislava, ktorí od 800m až po 3000m výrazne ovplyvnili počty pretekárov no i napriek tomu to nestačilo na
sumár roku 2011. Svedčí o tom aj percentuálne vyjadrenie kde je pomer dospelých v roku 2011 65,8% oproti
54,5% v roku 2018 výrazne lepší. Kto na VV SAZ zodpovedá za štatistiky a akým spôsobom sú
vyhodnocované výstupy z takýchto informácií??

2, Majstrovstvá SR v atletike 2. a 3.7.2011 v Novom Meste nad Váhom vs. Majstrovstvá SR v atletike konané
7. a 8.7.2018 v Trnave
V tomto roku počas M SR bol vidieť najmarkantnejší prepad jednotlivých disciplín.
100m – muži- táto disciplína je v oboch rokoch počtami porovnateľná, ak v roku 2011 bol počet štartujúcich 29
z toho 17 dospelých, v roku 2018 28 štartujúcich z toho tiež 17 dospelých .
Ženy – kým v roku 2011 štartovalo 25 pretekárok a z toho 8 žien ( čo je žalostne málo), tak v toku 2018 len 12
pretekárok a z toho len 4 ženy!!! V roku 2018 boli vo finále na 100m žien len 3 ženy, 1 juniorka, 2 dorastenky
a dokonca jedna žiačka....
200m – muži - napriek väčšiemu počtu pretekárov v roku 2011 - 30, z toho 17 dospelých oproti roku 2018 –
25pretekárov a z toho 14 dospelých je percentuálne vyjadrenie pomeru pretekárov a dospelých rovnaké –
56%.
Ženy – tu je situácia podobne ako na 100m výrazne horšia oproti roku 2011. Kým v roku 2011 štartovalo 19
pretekárok a z toho 10 dospelých, tak v roku 2018 16 pretekárok a z toho len 4 dospelé pretekárky.
Percentuálne vyjadrenie roku 2018 je 25%.... Opäť môžeme povedať, že sa nám opakujú v oboch rokoch mená
ako Bezeková alebo Bučková.
400m – muži – v roku 2011 boli na M SR 4 behy – rovno finále z počtom pretekárov 26 a z toho 13 mužov, tak
v roku boli len 2 rozbehy z celkovým počtom pretekárov 14 a z toho 9 dospelých.
Ženy – tu situácia už v roku 2011 nebola práve ružová. Štartovalo len 9 pretekárok a z toho bolo 6 žien. No
v roku 2018 len 7 pretekárok ( ani len plných 8 dráh nebolo) a z toho 5 žien.
Reprezentačný tréner sa v jednom rozhovore nechal počuť, že slovenská atletika zažíva najväčší boom najmä
v šprintoch. Nevieme z čoho vychádzal ale čísla hovoria o niečom inom. Individuality, ktoré v posledných
dvoch rokoch robia výsledky sú výlučne produktom tréningových skupín, za financovania klubov resp.
rodičov. V SAZ neexistuje systém rozvoja disciplín s jasne stanovenými kritériami a pravidlami. Úspešní
šprintéri museli najprv za vlastné nie malé prostriedky urobiť extra dobrý výsledok aby boli podporovaní –
podľa hesla „ Nauč sa hrať na husliach a my ti potom kúpime husle“????
800m- muži – čo sa týka počtov pretekárov alebo počtom dospelých sú údaje porovnateľné 18 vs. 19
pretekárov a 9 vs. 12 dospelých. Č o je ale pozoruhodné je fakt, že v roku 2011 posledný hodnotený výkon bol
2:07,9 kým v roku 2018 sme štatistiky navýšili o veteránov, ktorí obohatili M SR o časy medzi 2:17 až 2:26.....
Ženy - tu tiež možno konštatovať, že oba roky sú porovnateľné .
1500m – muži – tu by človek, ktorý nesleduje atletiku povedal, že SAZ zabral. V roku 2011 bol počet pretekárov
12 z toho bolo 6 dospelých. V roku 2018 boli 2 behy a počet pretekárov 24 a z toho 19 dospelých. Ibaže na M
SR, ktoré by mali byť tak ako inde výkladnou skriňou domácej atletiky bolo v druhom behu 10 pretekárov

a výkony od 4:21 po 4:52..... toto naozaj nepotrebuje komentár najmä preto, že to neboli žiadny dorastenci
ale dospelí.....!!!!
Ženy – Tu je prvýkrát prevaha v kvalite aj kvantite doteraz spomínaných disciplín či už v hale alebo vonku na
strane roku 2018. Tu dokonca 5 žien bežalo rýchlejšie niektorí muži v druhom behu!!!
5000m – muži – disciplína v percentuálnom porovnaní pomer pretekárov a dospelých je 91% vs. 95%, výsledky
nie sú žiadne výrazné.
Ženy – tu je v oboch rokoch žalostne málo pretekárok 7 vs. 8. Tu ale za zmienku stoja výkony, kde v roku 2011
víťazka mala o 1 minútu lepší čas ako víťazka v roku 2018. Škála výkonov v roku 2011 bola od 17:15 do 19:40,
čo je samo o sebe slabé. No v roku 2018 to bolo od 18:07 do 23:41. Tie posledné časy už hraničia so slabým
tréningom... !!!
Vie niekto povedať aký program nastavil SAZ za 6 rokov svojej činnosti na rozvoj vytrvalostných behov???
Jeden návrh priniesol v roku 2018 tréner a pretekár Valachovič, bez hlbšieho preštudovania a verejnej diskusie
bol odmietnutý s ironickým komentárom generálneho sekretára, ktorý mimochodom za celé svoje pôsobenie
na SAZ nepriniesol žiadny návrh a dokonca ani nikdy nevychoval žiadneho atléta a atletiku robil asi ako
Colombova žena – o tom neskôr.
Výkladnou skriňou práce SAZ a nastavenia podmienok pre rozvoj vytrvalostných behov malo byť usporiadanie
ME v krose v Šamoríne. Vedeli sme to dostatočne vopred. A výsledok??? Hanba na 100 rokov.
110 m prek. – muži - v roku 2011 boli na M SR 1 beh s počtom pretekárov 6 a z toho 5 dospelých. Také isté
mizérium sme mohli sledovať aj v roku 2018 s počtom pretekárov 7 z toho 6 dospelých.
Za 6 rokov žiadny posun – ale kde nie je koncepcia rozvoja disciplíny, nemôže byť posun...
100m prek . ženy – v oboch rokoch bol rovnaký počet pretekárok – po 8. Rozdiel je len v počte dospelých 5 vs. 3
v prospech roku 2011.
400m prek. – muži – v roku 2011 boli dva behy s počtom pretekárov 12, z toho 7 dospelých. V roku 2018 len
jeden beh , 7 pretekárov, z toho 5 dospelých. Ak sa pozrieme aj na dosiahnuté výkony, tak v roku 2011 bol
výkon nad 57“ až 10. miesto. V roku 2018 bol už 5. miesto výkon nad 57“.
Ženy – tu je situácia až alarmujúca. V roku 2011 štartovalo 5 pretekárok, z toho 2 dospelé. V roku 2018 len 4
pretekárky, z toho 3 dospelé. Okrem víťazky v roku 2018, ostatné pretekárky by svojimi výkonmi nad 65“
nemali kovy ani v roku 2011.
Tu treba nahlas povedať, že nás marketing najmä generálneho sekretára SAZ doslova zabíja, pretože ten
bohorovne tvrdí svojim oponentom „či nevidia posun v slovenskej atletike“.
3000m prek. – muži – V oboch rokoch štartovalo po 5 pretekárov. V oboch rokoch boli z uvedeného počtu 4
dospelí. Oboje M SR vyhral Jakub Valachovič.
Ženy – platí navlas to isté aj s počtom pretekárok v jednotlivých rokoch – po 5.
Opäť sa vynára otázka ako SAZ motivoval pretekárov, trénerov, kluby aby sa tejto disciplíne venovali
minimálne ako iným „rozvinutejším“?? Koncepcia rozvoja disciplíny na úrovni SAZ ako metodického
orgánu??? Čítal niekto taký materiál???
Skok o žrdi - muži - Tu sa za 6 rokov tiež nič nezmenilo. Tie isté mená pred 6 rokmi aj v roku 2018 – Zmoray,
Krajňák, Bician. V roku 2018 obohatili túto disciplínu veteráni, Pažák, Vašina, Bajner, Puvák. Veteráni z 8
dospelých na tejto disciplíne.
Ženy – V oboch rokoch po 6 pretekárok.
Tu treba povedať, že v roku 2011 bola táto disciplína presunutá do Dubnice, pretože v Novom Meste nad
Váhom nie je sektor vybavený doskočiskom. A nie je dodnes i keď SAZ zakúpil doskočiská pridelil aj

oddielom, ktoré nemajú vlastný štadión (KE), alebo oddielom, ktoré si len vymenili doskočisko za nové (TT)
alebo do súkromnej ŠH, kde si prenájom tvrdo platíme. Opäť sa vynára otázka – aká je koncepcia rozvoja
disciplíny na úrovni SAZ ako metodického orgánu??? Čítal niekto taký materiál??? Bežne sa nám stáva, že
prídeme na preteky organizované ZsAZ a ako jediný oddiel máme žrďkárov a usporiadateľ nám povie, že keď
chcete skákať a mať body, tak si súťaž odrozhodujte sami.

Skok do diaľky – muži - Tu sa nedajú výsledky porovnávať, pretože podľa zápisu v roku 2011 túto disciplínu
zmaril prudký dážď, nemeral sa ani vietor a pretekári na disciplínu nenastúpili. V roku 2018 štartovalo 12
pretekárov, z toho len 4 dospelí.
Ženy – v roku 2011 platí presne to isté, čo u mužov – silný dážď počas pretekov. Víťaz – Jana Velďáková . V roku
2018 štartovalo 10 pretekárok z toho 5 dospelých a medaile brali obe sestry Velďákové.
Trojskok – muži – Oba roky sú porovnateľné čo do slabého počtu pretekárov – 7 vs. 6. Tu sa zastavme pri
výkonoch z roku 2011. Kým posledný muž v roku 2011 dosiahol výkon 13,42m, tak v roku 2018 na M SR
11,5m!!! V roku 2018 by muž na 3. mieste v spoločnej súťaži so ženami nemal medailu....!!!
Vrh guľou – muži – Tu nám začína totálny prepad v disciplíne. Kým v roku 2011 štartovalo 13 pretekárov, z toho
10 dospelých, tak v roku 2018 sme videli len 4 pretekárov – aj dospelých. Mená ako Lobb, Vida sa opakujú.
Posledný menovaný je v roku 2018 veterán. Marek Taškár je špecialista oštepár, bol prihlásený len ako poistka
aby bol vôbec udelený titul....
Ženy – opäť slabé číselné vyjadrenie v oboch rokoch – 6 vs. 4 pretekárky v roku 2018. Opakujú sa tie isté mená
– Krištofičová, Čaklošová. Pre rok 2011 okrem mierne lepších čísel o počtoch hovorí aj výkon víťazky – 15,15 vs.
14,86.
Má vari niekto pocit, že napredujeme?
Hod diskom – muži – V roku 2011 počet štartujúcich 11, z toho 9 mužov. V roku 2018 počet štartujúcich 7,
z toho 6 mužov. V roku 2018 bol víťaz z Malajzie mimo súťaž a jeden štartujúci bol veterán, čiže zo 6
pretekárov zo SR boli len 4 výkonnostný atléti.
Ženy – porovnateľné údaje a opäť stále rovnaké mená – Krištofičová, Čaklošová, Víťazka bola tiež z Malajzie
mimo súťaž, čiže štartovalo len 6 pretekárok zo SR. ( v roku 2011 – 11)

Hod kladivom – muži - táto disciplína po odchode Libora Charfreitaga má de fakto len jedného pretekára –
Marcela Lomnického. Kým roku 2011 štartovalo len 6 pretekárov, z toho 5 dospelých, tak v roku 2018 len 3
pretekári zo SR – Jeden muž, jeden veterán a jeden junior!!!
Ženy – kým v roku 2011 štartovalo 9 pretekárok, tak v roku 2011 len 5. Opäť sa opakujú známe mená –
Hrašnová, Lomnická, sestry Čaklošové, Kaňuchová.
V tejto disciplíne sme sa dlhodobo spoliehali na osvedčené mená. SAZ absolútne nič neurobil od roku 2012
dodnes. Dostali sme sa do štádia, kedy túto disciplínu nik ani netrénuje. Najlepší pretekári majú svojich
trénerov v zahraničí – Lomnický, Lomnická, Hrašnová!!! Reprezentačný tréner SAZ je však spokojný. ...
Skok do výšky – muži – Kým v roku 2011 štartovalo 10 pretekárov, z toho 7 dospelých, tak v roku 2011 len 6
pretekárov – rovnaký počet dospelých. V oboch rokoch sa opakujú mená ako Bubeník, Beer, Ďurkáč, Kalafus, Za
6 rokov sa nám nepodarilo nie vychovať ale nájsť typ atléta, ktorý by skákal aspoň 215 cm. A tiež treba povedať,
že najlepší slovenský výškar trénuje s trénerom zo zahraničia.
Hod oštepom – muži - porovnateľné údaje počtu pretekárov 8 vs. 9 v prospech roku 2018.
Ženy – v roku 2011 štartovalo 9 pretekárok v roku 2018 – 5 pretekárok. Víťazky hádzali takmer rovnako.

Štafety - toto je podľa deklarácií srdcová záležitosť reprezentačného trénera M.Pupiša. Poďme sa pozrieť na
klubovú úroveň.
4 x 100m - muži – v roku 2011 7 štafiet, v roku 2018 5 štafiet. V roku 2011 5 hodnotených, v roku 2018 len 2
hodnotené.
Ženy – v roku 2011 štartovali 4 štafety, tak isto aj v roku 2018. V roku 2011 boli hodnotené 3, v roku 2018 tiež
tri.
4 x 400m – muži - v roku 2011 štartovalo 5 štafiet, v roku 2018 4 štafety.
Ženy – v roku 2011 3 štafety, kým v roku 2018 5 štafiet – 4 hodnotené.
Skôr ako by sme vyhodnotili porovnanie rokov, zastavme sa pri štafetách. Je pravda, že sa podarilo skĺbiť
individuality v ženských štafetách doplnené o nádejné juniorky. Ale opäť to niekoľkokrát opakované – čítal
niekto koncepciu rozvoja štafetových behov v SR? Analyzoval niekto príčiny neúspechov mužských štafiet.
Analyzoval niekto príčiny, prečo sa nám nepodarilo udržať štafety štartujúce na mládežníckych podujatiach???
Neurobil to nik, pretože by prišiel na to, že úspech ženských štafiet je systém náhoda, kedy nám niekde vyrastie
talent. Neexistuje systém podpory adeptov štafetových behov. Reprezentačný tréner dostal v minulosti návrh
na podporu adeptov reprezentačnej štafety na 4 x 400m v podobe príspevku 300,-€ / pretekár na individuálne
sústredenie. Návrh bol zamietnutý, autorovi sa ani neunúval odpísať. Spoločné sústredenia boli vykonané
v minulosti v Břeclavi – 3 dni, následne na návrh trénera Bezdíčka v Nitre bolo zrušené, a v roku 2018 – 4 dni
v B. Bystrici, kde z mužských štafiet na 4 x 100m a 4 x 400m prišiel len jeden člen rovno zo sústredenia.
Následne boli tréneri oslovení aby napísali svoju predstavu o štarte reprezentačnej štafety počas sezóny.
Tréneri navrhli vzhľadom na individuálne potreby dva termíny – 3. kolo AL a M SR. Ani na jednom sa to
nebežalo. Na 3 kole AL SAZ zaplatil pobyt a štart maďarským štafetám 4 x 400m ženy 4 x100m muži, s ktorými
bežala štafeta DUKLY BB. Následne sa nechal reprezentačný tréner počuť v článku na SAZ, že pretekári, tréneri
a oddiely nechceli bežať štafetu. Nie je to pravda!!! Zástupca AC Stavbár Nitra s vedomím M. Pupiša
kontaktoval Dánsky atletický zväz. M. Pupiš bol o tom vopred informovaný. Čo spravil on? Kým SAZ zaplatil
pobyt cudzích štafiet na Slovensku, neurobil nič pre štart slovenskej štafety napr. na Balkánskych hrách, kde
štafeta Chorvátska aj bez svojej najväčšej hviezdy M. Ružiča zabehla čas na úrovni slovenského minuloročného
maxima a v súčte to stačilo na postup na ME. Ak spomíname Dánsky atletický zväz, tak ten na rozdiel od SAZ
v roku 2018 vybral 5 žien z rôznych klubov, ktoré mali svoje individuálne maximum od 11,4 po 12,01 a tri
mesiace platil každé dva týždne pobyt na inom štadióne podľa klubovej príslušnosti pretekárok tohto
ostrovného štátu tréningový zraz. Tieto pretekárky sa následne tak zohrali, že Dánsky atletický zväz im
vybavil účasť na Diamantovej lige v Laussanne vo Švajčiarsku, kde v prvej dráhe urobili národný rekord
a postúpili na ME do Berlína.
Akýto rozdiel medzi dánskymi činmi a slovenskými rečami.... Neúčasť slovenských mužských štafiet ide plne
na vrub reprezentačného trénera M. Pupiša a SAZ.
Poďme ale na konečný sumár M SR dospelých v atletike vonku v roku 2011 a v roku 2018. Počet štartov v roku
2011 bez štafiet a finále 368, kým v roku 2018 - 331 štartov ( z toho v behoch od 800 po 5000m dosť výrazne
ovplyvnili veteráni AK Veterán BA), čo je o 37 menej ako v tomto roku

V tejto súvislosti často zaznieva alibistický argument, že v SAZ prebieha generačná výmena. To je opäť len
alibistický a na verejnosti marketingový argument. Ak si urobíme rovnaké porovnanie M SR v kategórii dorastu
v roku 2011 bol počet štartov chlapcov a dievčat (menovite bez finále a štafiet – aby sa mená neopakovali
v jednej disciplíne) na M SR 489 pretekárov. V roku 2018 - 543 pretekárov, podľa tých istých kritérií. Čiže
rozdiel je + 54 v prospech roku 2018. pri členskej základni cca 5 tis. v roku 2011 a viac ako trojnásobnej v roku
2018..... V roku 2011 štartovalo na M SR dorastu 129 žiakov, kým v roku 2018 155 žiakov. Čiže porovnateľné
číslo nárastu pretekárov inej kategórie. Mal vari M. Pupiš predstavu, že pretekári Repčík, Pelikán, Klocová,
Charfreitag, sestry Velďákové budú súťažiť až do 50 rokov....?? Naopak urobil niekto analýzu, prečo nám počas

6 rokov súčasného vedenia SAZ skončili mladí atléti, ktorí ani len do seniorského veku nerobili atletiku? Toto sa
týka rovnako komisie mládeže a mládežníckych reprezentačných trénerov.

Vyjadrenia niektorých členov VV SAZ po svojom nástupe v roku 2012 boli, že staré vedenie robilo všetko zle
najmä s mládežou. Treba zmeniť systém, treba zmeniť organizáciu sústredení. Čo sa zmenilo? Rovnako funguje
ZPM – na tých istých princípoch – „splníš náš subjektívny limit dostaneš podľa nášho uváženia peniaze“. Ak
nesplníš limit, tak nemáš nič. Alebo ak si u spriazneného trénera, tak dostaneš peniaze na prípravu ako
výnimku alebo ako nemerateľné kritérium – „prvá polovica štartového poľa“ Tu jednoznačne už niekoľko
rokov je zabehnutý klientelizmus vedenia mládežníckej komisie. Bolo niekoľko písomných pokusov o výnimku,
ktoré boli adresované M. Pupišovi. Odpoveď znela, že výnimky sa neudeľujú. Pritom jeho pretekár nespĺňal
limit na 20km o 1:30 min a bol zaradený do ZPM z podporou.
Už niekoľko rokov všetky naše mládežnícke výbery na medzištátnych stretnutiach okupujú posledné miesta.
Svetlím okamihom bolo vlaňajšie (2017) medzištátne stretnutie v Miškolci, kde naše dorastenecké výbery
porazili dorastencov Slovinska. Urobil však niekto analýzu „úspechu“ ako sme to ihneď marketingovo využili na
spropagovanie dobrej práce SAZ? Uvedomil si pán Laurenčík, že práve Slovinci mali na MS U18 15 účastníkov
a z toho 9 vo finále svojich disciplín. Na rozdiel od SVK, ktoré malo 3 účastníkov (5 limitárov, pre objektívnosť).
Ak by vedel urobiť analýzu výsledku z Miškolca, tak by zistil, že Slovinci dali limitárom na MS U18 voľnú ruku na
prípravu, kedy prevažná väčšina z nich ani neštartovala na medzištátnom stretnutí. Alebo štartovala
v pomocnej disciplíne ako napr. Grahovac na 200m, kde bol „len tretí“ ale na MS U18 bol ako jediný európan vo
finále. Dosiahol čas, ktorým by v Miškolci suverénne vyhral. Kto spravil viac pre svoju národnú reprezentáciu –
Slovinsko alebo Slovensko so svojim chorým marketingom za neuveriteľné peniaze??
Suma – sumárum. Nedostatky v atletike sme prekryli marketingom. Chýba nám dlhodobá vízia rozvoja disciplín,
chýba nám analytické rozpracovanie stavu s pomenovaním východísk, chýbajú nám odborný tréneri, ktorí vedia
poskytnúť servis slovenskej špičke – množstvo pretekárov na najvyššej slovenskej úrovni siahlo po
zahraničných tréneroch. Namiesto vysedávania na sympóziách členov VV SAZ by sa mali organizovať stáže
trénerov v zahraničí alebo na Slovensku s odborníkmi zo zahraničia aby sa pri učení trénerov nezničili celé
generácie atlétov najmä v technických disciplínach. Čítal niekto projekt 2020+ ? Kto je tam zaradený, na
základe akých kritérií boli zaradení pretekári, aké výkonnostné podmienky musia spĺňať, aké podmienky im
garantuje SAZ? Kedy budú napr. vyradení? O takomto projekte vieme len na základe nápisov na oblečení. Nikto
nevie pravidlá ani podmienky a ani presný zoznam pretekárov v tomto projekte. Čiže celý projekt je
pravdepodobne len zvýšenie obratu u dodávateľa ADIDAS oblečenia.

Ing. Tibor Danáč
AC Stavbár Nitra

Práca SAZ z pohľadu funkcionárskeho.

K nedostatkom treba povedať jedno a to nefunkčnosť komisií SAZ. Reálne fungujú štyri
komisie a to komisia mládeže, športovo-technická komisia a komisia reprezentácie a komisia
detskej atletiky.
Z tohto pohľadu je jasné, že pre nefunkčnosť komisií preberajú rozhodovacie povinnosti
členovia VV SAZ a to hlavne generálny sekretár. Teda ak to zhrnieme o všetkom rozhoduje
jeden človek, ktorý nakladá s rozpočtom, s čerpaním a podobne. Naviac niektorí členovia VV
SAZ nie sú do práce riadenia SAZ vôbec zapojení. Treba uviesť, že vedenie SAZ je tu pre
členskú základňu a nie členská základňa pre vedenie SAZu.
Tiež je neprípustné, aby predsedovia a členovia odvolacích komisií boli zainteresovaní na
riadení SAZ. Konkrétne predsedovia Arbitrážnej komisie a Disciplinárnej komisie
a Kontrolór SAZ sú zapojení do riadenia viacerých komisií čo ovplyvňuje ich nestranné
a spravodlivé rozhodovanie. Taktiež Kontrolór SAZ, ktorý je platený z rozpočtu SAZ, by mal
vykonávať hlavne kontrolnú činnosť, či už na podnety, ktoré obdrží, alebo samostatne.
Z tohto smeru však nie je možné povedať, že to tak je nakoľko na podnety, ktoré obdŕžal
v lehote, ktorá ukladá zákon neodpovedal, neriešil ani nezverejnil výsledky šetrení.
V práci generálneho sekretára tiež treba hľadať príčiny nefunkčnosti zväzu. Jednoznačne
vyplýva z jeho náplne , že sa má starať o chod sekretariátu. On však sa zaoberá okrem jeho
povinností aj organizáciou nefunkčných komisií a organizáciou podujatí ako ME
v cezpoľnom behu, ME v zimných hodoch a PTS z čoho mu samozrejme vyplývajú dosť
vysoké príjmy čo je pre neho samozrejme lukratívne.
Treba upozorniť aj na neprehľadné zverejňovanie čerpania a nezverejňovanie zmlúv či už
samotného SAZ, ale aj na 100% dcérskej spoločnosti Slovenská atletika s.r.o. Tu znova vidieť
že zahmlievanie a netransparentné praktiky sú hlavnou metódou vedenia VV SAZ
a generálneho sekretára. Zvláštne čerpania napríklad financií na cesty členov VV SAZ, kedy
vyvolení členovia čerpajú výhody zvýšených náhrad za služobné cesty pri obsadenosti vozidla
jedným pasažierom je v ročnom sumári niekoľko tisícová položka. Ale toto je len prípad,
možno keby bola možnosť pozrieť sa detailne na účtovníctvo SAZ prostredníctvom
kontrolných komisií a nie len jednej osoby určite by vyplávalo na povrch účelné presúvanie
financií v rozpočte a hlavne v hospodárená SA s.r.o. SAZ hospodári hlavne s financiami štátu
a teda tieto by mali byť transparentne zverejňované. Tak isto by mali byť zverejňované mzdy
a príjmy hlavných predstaviteľov SAZ teda VV SAZ a generálneho sekretára, trénerov
reprezentácie a trénerov mládeže. Tiež ich zmluvy a pracovné náplne, ktoré v súčasnosti
podliehajú režimu utajovania.
Treba sa však pozrieť aj na kastovanie niektorých oddielov, ktoré nie sú úplne agilné vedeniu
SAZ a poukazujú na zlé fungovanie zväzu. V poslednom období je to čoraz viac vidieť na
rozhodovaní hlavne generálneho sekretára.
Tiež treba poukázať na to, že na základe zmlúv medzi MŠ SR a SAZ by mali byť príjmy
oddielov a klubov vyššie či už na činnosť, ale hlavne na investície a kapitálové výdaje. Je
nemysliteľné, aby mali podporu kluby detskej atletiky na základe vymyslených počtov
a čiernych duší, a kluby, ktoré dlhodobo pracujú na systematickom doplňovaní hlavne

reprezentácie a tým aj výsledkov zväzu boli postihnuté tým že nemajú prístup a možnosť
registrácií žiakov škôl a k prístupu k databázam týchto subjektov. V neposlednom momente
treba povedať, že takéto praktiky školských klubov a oddielov hraničia s trestnoprávnou
činnosťou zneužitia osobných údajov a GDPR. Samozrejme aj tu cítiť nefunkčnosť
kontrolných orgánov, nakoľko na tento problém už bolo oficiálne poukázané na VZ SAZ
v roku 2018.
V neposlednom treba poukázať na verejné obstarávania, ktoré SAZ neuskutočňuje. Napríklad
pri software či už súťažnom, alebo registračnom vybrali dodávateľov nie na základe výberu
ale priamym zadaním. To platí aj pri správe webového sídla SAZ. Pri objeme na ktorý bolo
plánované využívanie súťažného systému (5 rokov) a na základe čerpania je tu precedens, že
SAZ nakúpil software, ktorý nebol vybraný odbornou komisiou, ale neodborníkmi z radov
VV SAZ a kontrolóra SAZ. Mesačné náklady na AK2 sa pohybujú vo výške 603 € + mesačný
nájom 140 €. Pri predpokladanom období 5 rokov sa výška za takýto software pohybuje vo
výške 44580 €. Treba však povedať, že SAZ nekúpil hotový software, ale financuje vývoj
českej spoločnosti, ktorá tento produkt samozrejme využíva aj v Čechách. Taktiež treba
povedať, na základe čoho sa určuje ktorá spoločnosť zabezpečí merania počas súťaží.
V súčasnosti o tom znova rozhoduje generálny sekretár na základe vlastného výberu a nie na
základe odbornosti, ale na základe rodinkárstva člena VV SAZ.
Treba aj poukázať na mediálnu stránku zväzu. Neúmerné financovanie vybraných novinárov
za pár článkov pre web a občasník Slovenská atletika, tiež poukazuje na šafárenie SAZ.
Možno by bolo potrebné spracovať audit, ako prispievajú financie vynaložené na mediálne
a marketingové aktivity SAZ a prínos do rozpočtu SAZ a SA s.r.o. Tu znova vidieť že
zahmlievanie zmlúv a čerpania ukazujú na zlú transparentnosť zväzu.
Čo sa týka financovania podujatí SAZ tu tiež treba poukázať na to že niektorí usporiadatelia
sú konfrontovaní s administratívnou stránkou kontrolných komisií. Na neúnosné financovanie
prevádzky športovísk, ktoré sa využívajú na súťaže SAZ, treba povedať, že usporiadateľovi sa
nevráti ani pár percent na údržbu. Príspevok SAZ ledva pokryje náklady na usporiadanie
podujatia a nie na rekonštrukcie sektorov, umelých povrchov, náradia a pod. Za ostatné dva
roky SAZ nedal na údržbu štadiónov pre kluby ani euro s výnimkou ACNZA, ktorým dali
1500 €. Ale znova treba povedať, že tento klub je náchylný k vedeniu SAZ.
Treba ešte poukázať na prispievanie činnosti pre oblastné zväzy. OAZ zabezpečujú približne
80 % súťaží v kategóriách najmladšieho žiactva až dorastu. Organizujú aj súťaže dospelých
a juniorov a to s rozpočtom 80000 € ročne. Takáto suma je použitá aj pre organizovanie 5 kôl
Atletickej ligy. Tu treba podotknúť, že SAZ zvyšuje odmeny pre činovníkov pretekov, ale
nezvyšuje príspevky pre OAZ a organizátorov podujatí. Tohtoročný nárast 30 % na
činovníkov by mal byť zohľadnený v rozpočte.

Rastislav Hrbáček
AK Spartak Dubnica n. Váhom

