
VYHODNOTENIE EP PODĚBRADY  21.5.2017 
 

Európsky pohár nemôžeme hodnotiť ako úspešný aj keď sme veľké očakávanie nemali. 

Absencia našich najlepších seniorov Tótha, Kučmína, Czakovej a Hornákovej sa podpísala pod slabší výsledok 

celého tímu a bol to určite najhorší výsledok reprezentačného tímu na tomto podujatí v histórii EP. 

Vyzdvihol by som splnený limit na ME23 Mirka Úradníka a takisto výkon juniora (dorastenca) Kubiša ktorý 

zašiel osobný rekord na 10km, takisto aj výkon 39 ročného amatéra Milana Rízeka ktorý zašiel svoj štandard aj 

napriek zalúdočným tažkostiam. 

Negatívom je že sme nebodovali v súťaži družstiev medzi seniormi na 20km keďže tretí v tíme Dušan Majdán 

preteky nedokončil, diskvalifikácia Lucie Čubaňovej v pretekoch žien na 20km, rovnako problémy s technikou a 

následny “pobyt” v Pit Lane u Daniela Kováča. 

Vačšine mládežníkov preteky nevyšli, zaplatili nováčikovskú daň a v súťažiach družstiev sme skončili medzi 

poslednými. Možno boli príliš premotivovaní a to sa negatívne podpísalo pod koncentráciu aj samotné výkony 

čo sa v tomto veku stáva. 

Určite si treba tento stav zanalyzovat a prijať opatrenia tak aby sa nám niečo podobné nestalo aj na vrcholných 

podujatiach, ktoré nás ešte len čakajú. 

 

Muži (20 km, 68 štartujúcich): 38. Milan Rízek 1:28:05, 41. Miroslav Úradník 1:28:43 - limit na ME do 

23 rokov, Dušan Majdán sa vzdal, družstvá: Slovensko neklasifikované. 

Ženy (20 km, 52 štartujúcich): Luciu Čubaňovú diskvalifikovali. 

Juniori (10 km, 38 štartujúcich): 27. Ľubomír Kubiš 46:05 - osobný rekord, 33. Daniel Kováč 48:32, 

družstvá: 11. Slovensko (Kubiš, Kováč) 54. 

Juniorky (10 km, 37 štartujúcich): 29. Klaudia Žárska 53:32, 33. Ema Hačundová 55:24, družstvá: 11. 

Slovensko (Žárska, Hačundová) 62. 

 
Roman Benčík (Miroslav Úradník, Dušan Majdán, Lucia Čubaňová) 

Miroslav Úradník :Dostal dôveru od SAZ napriek nesplneným kritériám na EP. Nesklamal. Splnil hlavný cieľ, 

pokoriť limit na ME U23. Pozitívne na jeho výkone vnímam fakt, že napriek kríze ktorá postupne prišla po 13. 

km nespomalil až tak výrazne ako na MSR v Borskom Mikuláši. S jeho výkonom som spokojný. 

Dušan Majdán :Dušan nie je pretekár ktorý sa vzdáva. V posledných troch týždňoch prípravy sa pasoval z 

negatívnymi pocitmi slabosť, oťažené nohy, bolesti holien. Nevyhol sa im ani na EP. Problémy avizoval od 6. 

km neskôr sa zlé pocity stupňovali, výrazne spomaľoval až na 13. km vzdal. Po návrate sa pretekár podrobil 

odberu krvi na analýzu krvného obrazu. Na výsledky čakáme...Dúfam, že čoskoro odstránime negatívne javy a 

pretekár sa dostane do väčšej tréningovej pohody v záverečnej príprave na MS. 

Lucia Čubaňová : Lucia po dobrom výkone na MSR šla na štart odhodlaná tento výkon zopakovať. Bohužiaľ sa 

to nestalo. Rozhodcovia opäť jej prejav vyhodnotili ako porušovanie pravidiel za čo bola diskvalifikovaná. 

Pretekárka sa v príprave veľmi snaží odstrániť technické problémy aj v spolupráci s fyzioterapeutmi avšak jej 

snaha zatiaľ neprináša potrebné zlepšenie. Faktom ostáva, že v príprave absolvovala čoraz viac technicky 

dobrých tréningov čo vnímam pozitívne. Dúfam, že na ME U23 bude schopná podať podobný výkon ako v 

Borskom Mikuláši a dôjde až do cieľa. 

Ján Zahončík (Milan Rízek) 

S vystúpením Milana na EP v Podebradoch som veľmi spokojný, nakoľko na svoj vek a amatérske podmienky 

podal veľmi bojovný výkon. Zašiel si svoj osobný štandard, napriek malej prestávke na toalete počas preteku 

kde stratil cca 1 minútu by bol jeho výkon ešte lepší. Preto hodnotím jeho výkon za veľmi pozitívny. Avšak ako 

družstvo sme sklamali. 

  

Jozef Pavelka (Klaudia Žárska) 



Môj osobný názor na výsledok je, že dievčatá to nezvládli hlavne pre to lebo prakticky celý deň boli len na izbe 

a nie sú na to ešte také psychicky silné aby toto čakanie zvládli.  Ale musím podotknúť že to bolo bez iskry a s 

výkonom som nebol celkom spokojný. Jediné za čo by som ju pochválil bola bojovnosť aj keď jej to nešlo podľa 

predstáv 

 

Zdeno Medera (Ľubomír Kubiš) 

Ľubo nastupoval na preteky s cieľom pokoriť A limit SAZ na MS v Keni. Za príjemného chodeckého počasia a 

za podpory množstva slovenských fanúšikov začal preteky v tempe na prekonanie 46 minútovej hranice, ale po 

4. kilometri začal mať, podľa vlastných slov, ťažké nohy a cítil, že to nie je pre neho ideálny deň. Napriek tomu 

urputne bojoval, ale od 5. kilometra sa jeho tempo spomalilo, čo znamenalo, že cieľom síce prešiel v osobnom 

rekorde 46:05 ale bez vytúženého limitu. Preto ani Ľubo ani ja ako tréner nie sme s dosiahnutým výsledkom 

spokojní. 

 

Peter Mečiar (Daniel Kováč) 

Už to, že Dano splnil kritéria pre účasť na tomto vrcholnom podujatí je svojim spôsobom malý zázrak pretože 

sa  chôdzi venuje necelý rok. Navyše nastúpil vo veku 15 rokov ( prvý rok dorastenec a najmladší v celom 

štartovom poli) v kategórii juniorov do 19 rokov. Pripravený bol výborne pretože na 8km mal medzičas na 

osobný rekord a opať by splnil A limit na MS do 17 rokov a v  tej chvíli chodil pred druhým slovenským 

reprezentantom. Bohužiaľ už na 6km musel kvôli dvom návrhom na vylúčenie spomalovať a na 8km mal už 3 

návrhy na vylúčenie a práve pri ňom rozhodcovia využili pravidlo 2 minútovej penalizácie tvz Pit- line, kde 

musel 2 minúty ostať stáť. Posledné 2 km prešiel už iba na istotu, aby nedostal štvrtý návrh ktorý by znamenal 

diskvalifikáciu a tým pádom by družstvo SR nebolo klasifikované. Problémy s technikou sú spôsobené že túto 

disciplínu robí veľmi krátko a navyše je veľmi nízky čo kompenzuje silným odrazom. A práve kontakt so zemou 

je v jeho prípade problémom. Samozrejme, že sme sklamaní že nemohol predviesť to čo mal natrénované. Na 

druhej strane je dobré, že táto situácia sa stala teraz, a ukázala nám, že pred MS v Keni ešte viac musíme 

pracovať na zlepšení jeho techniky. Napriek 2 minutovej penalizácii dokázal poraziť ešte piatich juniorov a jeho 

výkon pomohol družstvu Slovenska ktoré skončilo s dvoma dorastencami lepšie ako v roku 2011 a 2013. 

 
Ondrej Malík (Ema Hačundová) 

Ema mala v poslednom období zdravotné problémy a aj tréning bol značne obmedzený. Jej výkon bol týmto 

určite poznačený ale aj napriek tomu nie som s jej výkonom spokojný.  

 

Spracoval Matej Spišiak a osobní tréneri. 


