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V stanovenom termíne som absolvoval OH nádeje v Plzni, aby som videl to nejlepšie, čo
momentálne v juniorke máme.
Holko predviedol výborný výkon 597b/ 624,9b! V ležačke je evidentne Slovenskou jednotkou
nie iba v junioroch, ale aj v mužskej kategórii. Ku dnešnému dňu ma vystrieľaných vyše
6.000 patrónov v sezóne, čo nie je veľa, ale oveľa viac, ako ktokoľvek iný, dovolím si
povedať, aj zo seniorskej reprezentácie. Potrebuje pridať vo vzduchovke a v stoji v
malokalibrovke, ale myslím, že to má ešte čas. V budúcom roku má moju plnú dôveru a
budem ho navrhovať na finančne dostupné medzinárodné podujatia, vrátane SP. Je lídrom
juniorskej reprezentácie.
Zbytok výpravy sa prezentoval čiastočne kvalitnými, aj nekvalitnými výkonmi.
Potešili dievčatá vo vzduchovej puške 40 rán/ Novosedlíková 394b/411,8b 10miesto,
Spišáková 392b/ 411,8b 11.miesto, Medveďová 392b/411,5b 12miesto, Žídeková
392b/410,0b/, taktiez Červenka osobným rekordom vo vzduchovej puške 590b/615,4b no na
finále to zďaleka nestačí. V ležačke predviedla pekný výkon Štiavnická 586b/612,7b. Na
desatiny vytvorila nový SVK rekord, na celé čísla vyrovnala svoj vlastný.
Tu je ale dôvod ospravedlnenia ich výkonnosti oproti seniorskej reprezentácii jasný. Málo
treningových hodín v týždni, slabšie materiálne zabezpečenie,. Na niektorých bolo vidieť, že
sú na pretek skoncentrovaní, niektorí čakali, že to pôjde samo a niektorí iba lamentovali nad
tým v akých podmienkach pracujú a prenášali tie informácie na športovcov.
Tiež som si všimol, že niektorí športovci akoby pracovali v režime bez dozoru. Pivo na stole
bolo bežnou vecou. Dokonca aj keď som ich osobne upozornil, bola snaha o tom diskutovať,
že majú 18 rokov a dovolené od rodičov. Rodičia ale tento výjazd nepripravovali a každý by
si mal uvedomiť, že je reprezentant SR, bez ohľadu na to, či bol na akcii náklady SSZ, CTM,
či vlastné...
Ako príklad uvediem nedávny problém vodného slalomu s juniorskou reprezentáciou.
http://www.pluska.sk/sport/ostatne/skandal-siestica-reprezentantov-vo-vodnom-slalomedostala-vyhadzov-za-nechutnosti.html
Ľúto mi je skupiny z Brezna. Medveďová, Medveď, Sliačan. Podľa mňa určite talentovaná
trojica, ale v Plzni sa borila so svojími problémami bez vízie do budúcna. Po úmrti trénera
ostali sami, bez odborného vedenia. Náš systém práce s mládežou im žiadne riešenia
neponúka a tak ich budúcnosť nesie veľký otazník.
Naznačil som viacero problémov. Niektoré vieme vyriešiť rýchlejšie, niektore vôbec. Čo sa
ale mládeže týka, môj návrh je jednoznačný. Každý vie strieľať a jeho club už nestíha
finančne, musí nutne vycestovať za systémom tam, kde funguje. Momentálne sú to
pracoviská v KE/športová škola/, Dukla Banská Bystrica, Stredisko štátnej športovéj
reprezentácie MV. Neviem si do budúcna dosť dobre predstaviť, aby rezortní tréneri cestovali
po Slovensku a raz za čas sa venovali kde komu. Na to dnes nie su financie, personálne
kapacity, ani čas. Výsledok toho je momentálna, aktuálna situácia.
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