
                                                 Vyhodnotenie činnosti CTM BA za rok 2018 

CTM Bratislava pre mladých talentovaných športovcov vo veku 14 – 23 rokov z klubov 
združených v oblasti ZÁPAD pôsobilo pri TJ Slávia Farmaceut Bratislava. (Odbojárov 10, 832 32 
Bratislava). 

 V roku 2018 boli zaradení  v  CTM Bratislava nasledovní pretekári: 

Goldschmidt Tobiáš RBA        Miklušová Tereza   RBA        Kukurugya Matej     SKS 
Šmelíková Dorota           RBA       Šmelíková Tereza            RBA        Ježíková Gabriela     SPE 
Ditri Nicholas         SPE      Miklušová Tamara        RBA     
Ondovčíková Eva    SPE       Fedor Tibor                      SPE                                                                         
Šimo Matúš                   SPE                      Havlíková Ema                SPE                                                                 
Ditri Dominic                    SPE                     Bukovác Filip                   FBA                                                                                                                                                                 
Mikloš Andrej                  SPE                      Pružincová Tereza          FBA                                                                                 
Féder Medard                  PEZ                     Jonáš Adam                     BBA                                                 
Dubovský Andrej             PEZ                      Roháľová Ivona               SKS                    

                Najväčšie zastúpenie z oblasti západ má Sokol Pezinok – 8 členov, Rapid Bratislava – 5 členov, 

ŠK Sandberg, Farmaceut Bratislava a AŠK Pezinok majú po dvoch členoch a Kobra Bratislava jedného 

člena. 

                            Trénerské vedenie zabezpečovali:   
   Ján Mižúr, vedúci tréner CTM,   
   Féder Medard stredný  a  Tomašovič Michal 

 

               Podľa metodiky práce s talentovanou mládežou splnili podmienku uzavretia zmluvy so SZOŠ 
a zaradenia do CTM BA všetci navrhnutí členovia na rok 2018. Akcie CTM Bratislava sme zabezpečovali 
v zmysle schváleného plánu činnosti na rok 2018. Plánovaných akcií sa členovia CTM  pravidelne 
zúčastňovali. Nie vždy sa ale všetkým členom podarilo zúčastniť všetkých sledovaných pretekov. Na 
druhej strane však bola výborná účasť našich členov na akciách dorasteneckého  výberu SR v OB. 
Z členov CTM sa vrcholových podujatí zúčastnili:                                                                                                                                           

               Na ME dorastencov v Bulharsku reprezentovalo až šesť našich členov: Tamara Miklušová, 
Medard Féder, Adam Jonáš, Dorota Šmelíková, Tibor Fedor a Tobias Goldschmidt. Do výberu SR bol 
nominovaný aj Tomáš Šipoš zo Sokola Pezinok, ktorý v tomto roku nebol členom CTM Bratislava. Na 
juniorských MS v Maďarsku nás reprezentovali Tereza Miklušová, Tamara Miklušová, Tereza 
Šmelíková, Tobias Goldschmidt a Medard Féder. Medailovo sa presadila  Tamara Miklušová v šprinte 
na ME dorastu ziskom striebra a k tomu pridala ešte 10. miesto na klasike. Na MSJ v Maďarsku 
dosiahnuté výsledky neboli až tak dobré, ale dorastenci si vyskúšali, ako je to behať v juniorskej 
kategórii. Tereza a Tamara Miklušové boli aktívne aj v súťažiach v presnej orientácii. Na ME v PO 
v Bratislave bola Tereza Miklušová členkou štafety, ktorá obsadila krásne 5. Miesto.   

                Spoločné tréningy uvedenej skupiny v Bratislave a okolí - to už bolo horšie. Mapové tréningy 
prebiehali hlavne v pezinskej časti CTM pod dohľadom Michala Tomašoviča, ostatné  v skupinách pod 
dozorom jednotlivých osobných trénerov, hlavne skupiny mládežníkov okolo trénerky Aleny 
Bukovácovej a Richarda Balogha. V zimnom období sa nevyužila možnosť zúčastňovania sa bežeckých 
tréningov  v hale Elán v zimnom období. Vybavili sa ale kartičky na požiadanie niektorých členov CTM 
BA, ktorí potom mohli individuálne využiť služby podporovaných športovcov v NŠC. Na základe 
výborných výsledkov  Tamary Miklušovej bola menovaná navrhnutá v tomto roku do podpory NŠC na 
nasledujúce obdobie, čo nám vedenie NŠC schválilo.  

                

 



Financovanie činnosti: 

                 Bolo zabezpečené prostredníctvom refundácií vynaložených finančných výdavkov 
jednotlivým členom  CTM na základe predložených dokladov a schválených zodpovedným vedúcim 
trénerom CTM, ktorý mal na starosti aj  financie.  Výška  pridelených  finančných  prostriedkov  bola  
určená  jednotlivým  členom  na  základe  ich  výkonnosti a dosiahnutých výsledkov.  V roku 2018 sa na 
činnosť  CTM použilo celkom 4424,08 Eur, čo  nekrylo  všetky  výdavky  na  plánované  akcie.  Na 
financovaní sa spolupodieľali  aj kluby a rodičia členov CTM. Kladom financovania bola aj tá skutočnosť, 
že po dlhom čase sa v podmienkach SZOŠ poskytli príspevky na činnosť mládežníckych športovcov do 
jednotlivých klubov, čo znížilo celkové výdavky na talentovaných športovcov. V mesiaci december 2018 
sme ešte preplatili výdavky na  preventívne lekárske prehliadky u tých členov CTM, ktorý to stihli 
absolvovať a aj výdavky vyúčtovať.   

 

V  Bratislave,  31.1.2019                                                Vypracoval:    Ing. Ján Mižúr, vedúci tréner CTM BA 

 


