
Ing. Vincent Kubík, Športový klub polície Bratislava 

 

Vážení športoví priatelia, 

 

 Prepáčte mi, že Vás opäť obťažujem. Naozaj som to nemal v úmysle. Ale dostala sa mi prvá 
reakcia zo strany ŠTK na môj návrh možného riešenia časového rozpisu guľových M SR 2022 
v Príbelciach. 

 Vraj je už po funuse, 10 dní na zamyslenie sa, je už pred nomináciou neskoro. 

 Niekedy si spomeniem na zaujímavé myšlienky mojich životných  učiteľov. Jeden z nich 
hovorieval „Já  jsem kluk z vesnice, já tomu nerozumím“. 

 A teraz ja nerozumiem. Pán boh stvoril svet za 7 dní. A pre našu ŠTK je 10 dní málo. 

Ale v čom bola podstata môjho druhého príspevku. V roku 2021 si ŠTK nedokázala poradiť 
s programom a časovým rozpisom guľových majstrovstiev SR. Nominovala len 3 mužov 
(profesionálov z Dukly) v olympijskej disciplíne ĽM 3x40 a ani jedného amatéra. 

Rozhodol som sa ŠTK pomôcť. Času mám dosť, môžem hľadať, podľa môjho názoru, 
najvýhodnejšie riešenie. A rád ho ponúknem, na zváženie, pre potreby ŠTK. 

Môj návrh, rozpracovaný v mojom druhom diskusnom príspevku,  umožňuje nasledovné 
kapacitné možnosti nominácie pretekárov na guľové majstrovstvá SR 2022 v Príbelciach. 

120 pretekárov všetkých kategórií v diciplíne ĽM 60 

60 pretekárov všetkých kategórií v disciplíne ĽM 3x20 (nie je problém pridať 3 zmenu). 

30 pretekárov v disciplíne ĽPi 60/40 muži + seniori 

48 pretekárov všetkých kategórií v disciplíne ŠpPi 30+30 – 24 ascor + 24 papier 

16 pretekárov v disciplíne VPi 30+30 na papier 

16 pretekárov v disciplíne ŠtPi 3x20 na ascor 

16 pretekárov v disciplíne RPi 2x30 – 8 ascor + 8 papier 

Nikto nemá patent na rozum, nemám ho ani ja. Spracoval som návrh, ŠTK nemá žiadnu 
povinnosť ho prijať. Môžu mať oveľa lepšie riešenie. Prečo nie. 

V tomto prípade však existuje veľmi jednoduché riešenie. Všetci si vieme porovnať počty 
skutočne nominovaných s počtami, ktoré som prezentoval v tomto príspevku. A všetko bude jasné.
  

  

 

 Pozdravujem všetkých, Vinco   K u b í k 


