
SPRÁVA O ČINNOSTI BASKETBALOVEJ AKADÉMIE MLÁDEŽE POPRAD  
ZA OBDOBIE OD POSLEDNEJ ČLENSKEJ SCODZE 

 
 
 
1. ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ 

 
ŽENY 

- Poslali sme prihlášku do extraligy žien a splnili podmienky zaradenia  
- Pre extraligové družstvo sme zabezpečili dostatočnú  rehabilitáciu (Arena Poprad), masáže (firma    

           BALIAL Poprad), lekársku starostlivosť, dopravu na stretnutia prostredníctvom prepravcov  
           osobnej dopravy, prenajali sme dve bytové jednotky 

- Z dôvodu platnosti Zákona o usporiadaní športových podujatí, Zákonníka práce a nového Zákon 
o športe, ktoré sprísnili požiadavky na chod klubu,  počas extraligových stretnutí sme 
zabezpečovali požiarnu a zdravotnú službu, sbs. 

- Dôkladnú prípravu na sezónu absolvovali aj naši pomocní rozhodcova ( zapisovač, časomiera, 
video technik), ktorí absolvovali  potrebné školenia a celý priebeh extraligy zvládli výborne 

- Pre propagáciu extraligových zápasov sme v spolupráci so spoločnosťou SLZA s.r.o a jej grafikom      
vyhotovili  špičkové plagáty na každé domáce stretnutie 

- Takisto výborná bola spolupráca s TV Poprad, regionálnymi denníkmi, ktoré pravidelne prinášali 
reporty zo stretnutí.  Ako pozitívum hodnotíme ich propagáciu mládežníckeho basketbalu  

-  Nesmieme však zabudnúť na výbornú spoluprácu s mestom Poprad, ktoré nám vyšlo v ústrety pri 
prenájme tréningových a hracích priestorov v Aréne Poprad  
 
MLÁDEŽ 

- Po prázdninách sme zabezpečili priestory na trénovanie pre všetky hráčske kategórie – podpísanie 
zmlúv s predstaviteľmi škôl na ZŠ Komenského ulici, ZŠ na Dostojevského ulici a SZUŠ na 
Komenského ulici /kancelária a šatne/, podpísali sme zmluvu s mestom Poprad na možnosť 
trénovania a hrania súťažných zápasov v ARÉNE Poprad 

- Všetky družstvá sme pre sezónu 2016/2017 prihlásili do svojich, či už regionálnych alebo 
celoslovenských súťaží. Uhradili sme všetky povinné poplatky súvisiace s účinkovaním našich 
družstiev v súťažiach.  

- Zabezpečili sme plynulý chod účasti našich všetkých družstiev v ich súťažiach, tri družstvá sa 
prebojovali na záverečné turnaje MSR.  Staršie mini žiačky obsadili výborné II. miesto, juniorky 
štvrté a mladšie žiačky skončili na 6. mieste  

- Zabezpečili sme kvalifikovaných  trénerov s FIBA licenciami a trénerov I. triedy pre všetky hráčske 
kategórie  
 
ČINNOSŤ 

- Získali sme niekoľko dotácií od mesta Poprad na prenájom telocviční  a súťažnú činnosť pre deti a 
mládež   

- Aktívne sme dopĺňali našu webovú stránku a stránku na facebooku novinkami z diania v BAMP, po 
začatí hracej sezóny sme uverejňovali aktuálne výsledky a komentáre k zápasom, tabuľky, 
reportáže z turnajov, fotografie z akcií...O záujme o našu prácu a  výsledky družstiev hovorí vyše 
160 000 návštev na tejto našej  stránke za dobu jej prevádzky. 

- Ani v tomto období sa nám nepodarilo získať hlavného a generálneho sponzora BAMP. Finančné 
požiadavky klubu sa nám však darilo pokryť podpismi zmlúv o partnerstve, sponzoringu 
a spolupráci s menšími spoločnosťami, vďaka ktorým sme mohli uplynulú sezónu absolvovať 
a odohrať všetky naplánované súťažné i priateľské stretnutia, turnaje..  

- Správna rada pracovala v zložení 3 členov, na svojom zasadnutí kooptovala  primátora mesta Ing. 
Jozefa Švagerka do svojich radov. Pracovala tak v štvorčlennom zložení. 
 



2. ŠPORTOVÁ ČINNOSŤ 
 
MLÁDEŽ 

- Tréningový  proces  pre  všetky  mládežnícke kategórie  sa začal  začiatkom augusta – každé  
družstvo individuálne - podľa rozhodnutia trénera družstva.  Staršie kategórie dostali na voľný 
mesiac  júl  vypracovaný  individuálny  tréningový  plán,  ktorého plnenie bolo preverené 
v úvodných po prázdninových testoch. 

- Každá hráčska kategória absolvovala letné kondičné sústredenie.  Ich  hlavným  cieľom  bolo nielen  
stmelenie   družstiev  ale hlavne pestrá a náročná príprava na nadchádzajúcu dlhú hraciu sezónu. 
Veľkým pozitívom celej prípravy bolo aj to, že všetky družstvá sa zúčastnili aspoň na jednom  
prípravnom turnaji, resp. odohrali niekoľko prípravných stretnutí 

- V septembri  sa začal náš celoročný nábor  nových detí  do  basketbalovej  prípravky a následne na 
to sme otvorili až štyri  tréningové skupiny prípravky –na ZŠ Komenského ulica, na ZŠ 
Dostojevského ulica  a v ARÉNE Poprad. 

- Prioritou  v  športovej oblasti  však jednoznačne bola  účasť  všetkých  našich družstiev 
v regionálnych a celoslovenských súťažiach. Dovolím si povedať, že s pôsobením každého jedného 
družstva v súťažiach a ich reprezentáciou klubu môžeme byť spokojní.  

- V septembri 2016 sme podporili projekt Tatry v pohybe a zúčastnili sa na III. ročníku 
Podtatranského polmaratónu.  

- V novembri 2016 sa tri naše družstvá zúčastnili na medzinárodnom basketbalovom turnaji 
v Dánsku. Dievčatá nás reprezentovali na výbornú, domov si priniesli okrem množstva zážitkov 
i pekné umiestnenia. 

- Cez jarné prázdniny sme pre dievčatá vo veku 5-10 rokov pripravili Jarný športový tábor zameraný 
na všeobecnú športovú prípravu. 

- V júni 2017 sme sa v hojnom počte zúčastnili  Behu za zdravé pľúca na Štrbskom Plese. 
- V tejto sezóne sme viedli aj prípravku pre predškolákov a to na Francisciho ulici, kde deti trénovali 

v telocvični v priestoroch svojej MŠ .  
- Tak  ako  minulý  rok, aj  v tomto roku sme sa podieľali s OZ Zober loptu a nie drogy na organizácii 

popradskej basketbalovej minimix ligy pre najmladších žiakov a žiačky. 
- Veľmi  povzbudivým  faktom  do  ďalšej  práce  je  účasť  našich hráčok v reprezentačných výberoch 

vo viacerých kategóriách! 
 
 
ŽENY 
 

- Začiatkom augusta bola zahájená letná príprava družstva žien, prebiehala v domácom prostredí, 
kde boli družstvu pripravená výborné podmienky na trénovanie či už v hale alebo  von. Po 4- 
týždňovej príprave absolvovalo družstvo niekoľko prípravných zápasov, väčšia previerka na nich 
však čakala na medzinárodnom turnaji  v Prahe kde odohralo tri stretnutia so zahraničnými 
súpermi z Maďarska, Česka a Nemecka.  

- V septembri 2016 sa naše ženské družstvo predstavilo aj na domácom turnaji o pohár BAMP.  
- Všetky naše hráčky absolvovali preventívnu športovú prehliadku. Tohto roku sme si opäť na 

tieto prehliadky vybrali špecializované Centrum preventívnej a športovej medicíny Fakultnej 
nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Toto zariadenie je vybavené najmodernejšími 
diagnostickými metódami. 

- Celkové umiestnenie žien – konečné 6. miesto je v porovnaní s predchádzajúcou sezónou 

zlepšenie o tri miesta. Ak by sa nám v závere vyhli zranenia, bolo reálne zabojovať aj o 

prvú štvorku, a to za podmienok v ktorých pracujeme by bol malý zázrak. Napriek tomu, že 

väčšina dievčat sú študentky a vlastné odchovankyne sme bojovali o 4. miesto a potrápili 

sme Šamorín 2:1 na zápasy. Podarilo sa nám to aj vďaka tomu, že pred touto sezónou sme 

získali dobrého trénera, ktorý výraznou mierou prispel k tomuto úspechu našich žien. 



- Na záver sezóny 2016/2017 sme v ARÉNE Poprad zorganizovali III. ročník zábavno-športového 
podujatia BAMP & MÉDIA. Exhibičné stretnutie družstva žien proti novinárom málo veľmi pozitívny 
ohlas.  

 
 
 
 

3. MATERIÁLNO-TECHNICKÁ ČINNOSŤ 
 

- Zabezpečili sme ďalšie tréningové pomôcky  pre všetky  skupiny  prípraviek  
- Reprezentačné oblečenie hráčok a realizačného tímu - počas roka sme postupne  „obliekali“ ďalšie 

družstvá do nových dresov resp. nových  teplákových súprav, časť družstiev sme vybavili taškami. 
- Na nutnú kancelársku prácu sa nám z väčšej miery podarilo sponzorsky zabezpečiť dostatok 

kancelárskych potrieb /papier, šanóny, obaly../  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Bc. Alena Kováčová, prezident BAMP 
V Poprade 26.06.2017 


