
 

Vyhodnotenie HME 2017 

 

Halové majstrovstvá Európy v atletike dopadli pre našu výpravu výborne. Nad všetkými výsledkami 

vyniká výsledok Jána Volka, avšak potešiteľné výkony podali aj ďalší. K naplneniu cieľa (1x do 

6.miesta, 1x do 8. miesta) prispel aj piaty Matúš Bubeník. V prvej osmičke sme nikdy viac pretekárov 

nemali. Veľmi blízko prvej osmičky boli Iveta Putalová a v rekorde SR aj rovnako deviata Lucia 

Slaničková.  Okrem toho pridali 11. miesta Lukáš Beer a Alexandra Štuková, 12.miesta sestry 

Velďákové (vďaka čomu sme mali až 8 miest v prvej dvanástke / doteraz najviac 5), čo naznačuje, že 

naša špička strednej európskej úrovne sa rozširuje. Filozofia z posledného obdobia sa osvedčila. Pred 

dvomi rokmi do Prahy cestoval na HME ako „lucky loser“ Ján Volko, ale aj Alexandra Štuková, ktorí 

boli na tomto šampionáte nositeľmi dobrých výsledkov. Osvedčil sa aj výber pretekárov do pravidelnej 

mesačnej podpory SAZ (Tím Tokio 2020), v ktorom sú strieborný Ján Volko, deviata Slaničková, 

jedenásti Štuková a Beer, ale aj šprintérka Bezeková (u ktorej očakávame výsledok skôr v lete na 200 

m). Z 15 pretekárov až 11 vylepšilo, alebo udržalo svoje tabuľkové postavenie, dvaja tesne (o jedno 

miesto) zaostali, Beer s Repčíkom o 8, resp. 9 pozícií. Z tohto pohľadu možno hodnotiť časovanie 

výkonnosti našich pretekárov ako dobré. Z pohľadu perspektívy vyznieva dobre aj fakt, že na HME 

boli v tíme štyria pretekári z kategórie do 23 rokov. 

 

JÁN VOLKO (60 m, 2. miesto/tabuľkové postavenie pred HME 8.): Podal výborný výkon, 2 x zlepšil 

národný rekord. Jeho výkon prevýšil očakávania. 

MATÚŠ BUBENÍK (výška, 5. miesto/tabuľkové postavenie pred HME 16.): Po nie 

najvydarenejšom vstupe do sezóny vyladil so svojimi novými trénermi formu na deň D, vďaka čomu 

útočil na medailu a skončil na výbornom 5. mieste.  

http://www.belgrade2017.org/


 

LUCIA SLANIČKOVÁ (päťboj, 9. miesto/tabuľkové postavenie pred HME 15.): Predviedla výborný 

výkon a ukázala, že s ňou treba stále vážne počítať. S trénerom Ptáčníkom urobili za veľmi krátku 

dobu kusisko práce, výsledkom čoho bol výborný výsledok a slovenský rekord. 

IVETA PUTALOVÁ (400 m, 9. miesto/tabuľkové postavenie pred HME 19.): Viacerí mali v 

súvislosti s ňou priveľké očakávania, ale rozhodne nesklamala. Štvrté miesto na HME 2015 a šieste 

na HMS 2016 boli vysoko nad plán, teraz jej chýbalo kúsok šťastia. Aj napriek tomu, výrazne vylepšila 

svoje „tabuľkové“ postavenie. 

ALEXANDRA ŠTUKOVÁ (800 m, 11. miesto/tabuľkové postavenie pred HME 20.): Vzhľadom na 

to, že osemstovku sa stále len učí behať a jej prípravu narušili zdravotné problémy, predviedla veľmi 

dobrý výkon. Naďalej ostáva v skupine pretekárov s ktorými do budúcna počítame.  

LUKÁŠ BEER (výška, 11. miesto/tabuľkové postavenie pred HME 3.): Prvý raz sa ocitol v pozícii 

kandidáta na popredný výsledok, čo ho mohlo mierne zväzovať. Jeho stabilita v halovej sezóne 

naznačuje, že v budúcnosti môžeme aj od neho čakať výraznejší výsledok. 

JANA VELĎÁKOVÁ (diaľka, 12. miesto/tabuľkové postavenie pred HME 14.): Predviedla 

štandardný výkon a dosiahla svoje najlepšie umiestnenie na HME v kariére, jej výkon hodnotím ako 

štandardný. 

DANA VELĎÁKOVÁ (trojskok, 12. miesto/tabuľkové postavenie pred HME 17.): Podobne ako 

sestra aj ona sa v halovej sezóne dlho hľadala. Jej výkon, čo bolo jej tohtoročné maximum, 

zodpovedal okolnostiam, za akých sa v zime pripravovala. 

TOMÁŠ VESZELKA (trojskok, 13. miesto/tabuľkové postavenie pred HME 12.): Atakoval osobný 

rekord 16,40, takže rozhodne nesklamal. Síce teraz sa nevyrovnal s pružným podkladom, ale myslím 

si, že v lete na ME do 23 rokov bude patriť ku kandidátom na dobrý výsledok. 

DENIS DANÁČ (400 m, 19. miesto/tabuľkové postavenie pred HME 27.): Jeho výkon zodpovedal 

očakávaniam. Myslím si, že aj v jeho prípade, podobne ako u Lajčákovej, bolo správne, že ako halový 

majster SR do Belehradu cestoval a opäť dostal šancu. 

STANISLAVA LAJČÁKOVÁ (60 m prek., 21. miesto/tabuľkové postavenie pred HME 27.): 

Nesklamala, splnila, čo sme od nej čakali a prečo na HME cestovala. Nazbierala skúsenosti, k 

lepšiemu hodnoteniu chýbal už len osobák. Pre MEU23 je jej výkonnosť dobrým prísľubom. 

JOZEF REPČÍK (800 m, 22. miesto/tabuľkové postavenie pred HME 13.): Aj po zdravotných 

problémoch, keď sa týždeň pred šampionátom trápil s teplotou 39,1°C, išiel zabojovať o čo najlepší 

výsledok, hoci zvažovali, či vôbec na HME cestovať. Výsledkom zaostal za očakávaním, avšak treba 

prihliadať aj na objektívne príčiny. 

MATÚŠ OLEJ (guľa, 23. miesto/tabuľkové postavenie pred HME 23.): Jeho ambície vzhľadom na 

výkonnosť neboli vysoké, ale nesklamal. Predviedol svoj štandardný výkon.“ 



 

MATÚŠ TALÁN (800 m, 24. miesto/tabuľkové postavenie pred HME 23.): Čakali sme od neho 

rozhodne viac, ale  palicu nad ním určite nik neláme. Každý športovec má právo na slabšiu chvíľku. 

Dúfajme, že účasť na HME bude preňho cenná skúsenosťou, ktorú zúročí na ME do 23 rokov. 

ALEXANDRA BEZEKOVÁ (60 m, 25. miesto/tabuľkové postavenie pred HME 36.): Asi aj ona 

čakala sama od seba viac. K jej účinkovaniu sa dá povedať, že ani neoslnila, ani nesklamala.  
 

Medailová bilancia krajín: 

1.Poľsko (7+4+1=12), 2. Veľká Británia (5+4+1=10), 3. Nemecko (2+2+5=9), 4. Česko 
(1+2+3=6)..................  18. Rakúsko, Bulharsko, Dánsko, Taliansko, Nórsko, SLOVENSKO, Turecko, 
Island (0+1+0=1), 25. Holandsko (0+0+1=1) 

 

Hodnotenie krajín podľa umiestnení v prvej osmičke: 

1. Poľsko 103 bodov (56-7-24-10-0-6-0-0), 2. Veľká Británia 103, 3. Nemecko 100, 4. Švédsko 63, 5. 
Francúzsko 61,50, 6. Španielsko 61, 7. Česko 58, 8. Ukrajina 46,50, 9. Bielorusko 25, 10. Taliansko 
25,...22. SLOVENSKO 11 (0-7-0-0-4-0-0-0) 


