
Záverečná správa EYOF Tbilisi 2015 

Slovenský olympijský výbor nominoval na EYOF 8 atlétov (4 chlapcov a 4 dievčatá) na základe ich 
výkonnosti v roku 2015. Väčšina atlétov boli nominovaní v bežeckých disciplínach, ale mali sme 
zastúpenie aj v technických disciplínach, ale len v chlapčenskej kategórii. 
100 m - Sára Polyaková a Marcel Žilavý 
200 m – Patrícia Garčárová a Jakub Benda 
400 m – Gabriela Gajanová a Simon Rigasz 
800 m – Radka Škovranová 
Skok do diaľky – Marcel Žilavý 
Vrh guľou – Adrián Baran 
Hod diskom – Adrián Baran 
4 x 100 m dievčatá (Škovranová, Polyaková, Gajanová, Garčárová) 
4 x 100 m chlapci (Baran, Benda, Rigász, Žilavý) 
 
Hodnotenie výkonov športovcov 
Vzhľadom k výkonnosti jednotlivých atlétov a konkurencie sme nemali veľké očakávanie. Ani jeden 
atlét, okrem Radky Škovranovej, nefiguroval pred pretekmi  do 10. miesta.  Podmienky na preteky 
boli dosť náročné, teplota dosahovala miestami až 40 °C , čo jednoznačne ovplyvnilo výkonnosť 
atlétov. Keď k tomu pridáme aj silný vietor (pocítili to hlavne šprintéri na 200 m), bolo jasné, že 
jedine výkony na úrovni osobných rekordov nás môže posunúť do finálových bojov.  
Na naše obrovské prekvapenie a radosť, získali  naši chlapci v behu na 4 x 100 m bronzovú medailu. 
O ďalší finálový úspech sa zaslúžil Adrián Baran, ktorý v hode diskom obsadil veľmi pekné 7. miesto. 
Celkovo sa dá povedať, že naši atléti sa na pretekoch nestratili a zaslúžili sa o dobrú reprezentáciu 
Slovenska.  
 

Chlapci 
3. miesto 4 x 100 m (Baran, Benda, Rigász, Žilavý) 45,04 /4R/             44,29 F 
Veľké prekvapenie pre našu výpravu. Pri počte 4 atlétov, musel nastúpiť na štart štafety aj vrhač 
Adrián Baran, ktorý sa po finále vo vrhu guľou popasoval so štafetou s veľkými problémami. 
Vzhľadom k tomu, že sme nemali žiadny čas na nácvik odovzdávok, bola pre nás kľúčová prvá 
odovzdávka medzi Adriánom Baranom a Jakubom Bendom. Táto odovzdávka bola jednoznačne 
najhoršia a končila pádom Adriána Barana a zranením nohy Jakuba Bendu. Odovzdávka medzi 
Jakubom Bendom a Simonom Rigászom bola vzorová. Celkom slušná odovzdávka bola medzi 
Simonom Rigászom a Marcelom Žilavým. Štafeta v rozbehoch dobehla na 4. mieste v čase 45,04 s 
a postúpila do finále. Vo finále sme urobili niekoľko zmien (výmena rúk, posunutie nábehových 
značiek). Štafeta dobehla na 4. mieste a po diskvalifikácii Holanďanov získali chlapci bronzovú 
medailu. Treba ale dodať, že sme mali dosť šťastia, lebo 2 štafety nedobehli. Dosiahnutý čas 44,29 s 
je veľmi dobrý, vzhľadom k tomu, že sme mali na prvom úseku vrhača. 
7. miesto Adrián Baran       Vrh guľou  15,89 m celkový počet pretekárov  12                   
Adrián počas pretekov bol unavený z predošlých pretekov (finále v disciplíne hod diskom) a jeho 
výkon bol  taktiež poznamenaný veľkým teplom (40°C). V poslednom pokuse Adrián vrhol jeho 
najlepší pokus vo finále, žiaľ stačilo to len na 7. miesto. 
10. miesto Adrián Baran    Hod diskom      46,83 m (11Q) celkový počet pretekárom 17  
           48,36 m F  
Veľmi pekné vystúpenie Adrána ako v kvalifikácii, tak aj vo finále. V kvalifikácii hádzal vo veľmi dobrej 
forme a prvým pokusom sa kvalifikoval do finále. Vo finále zabojoval, cítil sa veľmi dobre (na rozdiel 
od vrhu guľou). Zlepšil si osobný rekord, ktorý hodil prvým pokusom. Druhý pokus bol nevydarený 
a v treťom sme trochu pritvrdili, ale hod mu nevyšiel tak technicky, ako prvý pokus. Adrián ukázal, že 
by mohol byť dobrým diskárom, keď zapracuje viacej na technike (odklon doľava).  
13. miesto Jakub Benda         200 m   23,25 s (5R)  -2,6   celkový počet pretekárov 21 



Jakub mal smolu v tom, že v deň kvalifikácie bol silný protivietor, ktorý významne ovplyvnil výkony. 
Jeho výkon v protivetre je porovnateľný s jeho osobným rekordom 22,82, nakoľko je subtílny 
šprintér. Jedinou chybou bol výbeh zo zákruty (postavenie tela), ale inak Jakub podal veľmi dobrý 
výkon. Tak isto dobre bežal aj v štafete, kde hlavne odovzdávka medzi ním a Simonom Rigászom bola 
na vysokej úrovni.  
14. miesto Marcel Žilavý        100 m  11,33 s  (5R)     0,3    celkový počet pretekárov 19 
Marcel bežal rozbeh na 100 m hneď po skončení disciplíny skoku do diaľky a to čiastočne ovplyvnilo 
jeho výkon. Po štarte sa nedokázal rýchlo dostať zo šľapavého do švihového behu a toho stálo pár 
stotín. Za normálnych okolností by jeho výkon bol lepší, vzhľadom k tomu, že jeho osobný rekord je 
11,28 proti vetru – 2,2. To, že je dobrý šprintér  dokázal v oboch behoch v štafete, kde veľmi dobre 
finišoval a vždy dokázal predbehnúť šprintéra z Azerbajdžanu. 
16. miesto        Marcel Žilavý    Skok do diaľky      640 m (8Q/B)   -1,0    celkový počet pretekárov 20 
Marcel sa nedokázal v protivetre stotožniť s rozbehom. Počas rozcvičovania boli jeho rozbehy 
dynamické a presné, opakom však boli skoky v kvalifikácii, kde sa v prvých dvoch pokusoch nedostal 
ani na odrazovú dosku. Aj keď sa tretím pokusom dostal na dosku, nebol tento skok tak technický 
zvládnutý, aby mu zaistil postup do finále (natiahnutý posledný krokom  a nedokončení odrazu).     
17. miesto Simon Rigász   400 m           50,72 (6R)   celkový počet pretekárov 21 
Simon prichádzal na preteky s osobným rekordom 51,43. Aj keď v rozbehu skončil na 6. mieste, veľmi 
pekne rozloženým tempom (200 m - 24,0 s, 300 m- 36,8 s) si zabehol osobné maximum, keď sa zlepšil 
o 0,6 s. Celých 400 m bežal uvoľnene a to mu dovolilo na cieľovej rovinke predbehnúť dvoch 
šprintérov. Tak isto dobre odbehol štafetu (výborná odovzdávka s Jakubom Bendom) a prispel tak 
k zisku medaile.       
 

Dievčatá 
10. miesto    Patrícia Garčarová 200m      25,89 (4R)  -1,8   celkový počet pretekárov 22 
Patrícia bežala svoj rozbeh v protivetre -1,8 a len pomalá štartová reakcia jej neumožnila postúpiť do 
semifinále. Najväčšie problémy mala keď vybiehala na rovinku, vietor ju hodil do záklonu a trvalo 
dlhší čas, než sa v behu zrovnala. Veľmi nám je ľúto, že nepostúpila, nakoľko to, že má formu, ukázala 
v štafete, kde na poslednom úseku stiahla skoro 4 m stratu na pretekárku z Ruska.    
13. miesto 4x100m (Škovranová, Polyaková, Gajanová, Garčarová)   49,28 (4R) 
Dievčatá zvládli štafetu bez vážnych problémov. Vzhľadom k tomu, že naša  štafeta mala len dve 
šprintérky, dosiahnutý výkon bol adekvátny. Veľmi dobre zabehla svoj úsek Patrícia Garčárová. 
15. miesto Gabriela Gajanová 400m      57,91 (6R)    celkový počet pretekárov 20 
Gabika rozbehla 400 m veľmi pomaly (200 m - 28,8 s,300 m- 43,4 s), a aj keď záver zvládla, na lepší 
ako dosiahnutý čas 57,91 s nemala. Veľká škoda prvých 200 m, tempo skôr odpovedalo 
rovnomernému behu na 800 m. Určite je v jej silách bežať na úrovni 57 s, len treba popracovať na 
taktike behu. Štafetu zvládla Gabika bez problémov.   
19. miesto Radka Škovranová 800m   2:21,34 (7R)   celkový počet pretekárov 22 
Radka doplatila na zdravotné problémy, ktoré sa ťahajú dlhší čas. Nebola fit, dva dni pred pretekmi 
vôbec nejedla a to sa zákonite prejavilo na jej behu. V pomalom 3. rozbehu (200 m 32,1s), ďalších 
200 m bolo len za 37,4 s (400m 1:09,5) a potom sa tempo ustálilo na 35,8 s na každých 200 m (600m 
1:45 min). Radka nebola schopná zrýchliť a aj keď bojovala, na viacej v tomto behu nemala. Veľká 
škoda zdravotného stavu, nakoľko jej výkon z mája tohto roku by jej stačil na postup do finále. 
Štafetu odbehla bez problémov.  
20. miesto Sára Polyaková  100m         12,42 s (5R)         0,7   celkový počet pretekárov 30 
Sára sa pripravovala počas prípravy v tomto roku viacej na dlhší šprint a preto 100 m veľa krát 
nebehala. Aj keď si zabehla tohtoročný výkon, na postup medzi najlepšiu 16ku to nestačilo. Veľmi 
rýchlo sa vzpriamila a tak sa trocha stratil ťah. Na jej ospravedlnenie treba povedať, že sa dozvedela 
dosť neskoro o svojom štarte na EYOF, vzhľadom k tomu, že pre chorobu neštartovala Mária 
Šimlovičová. Štafetu zvládla veľmi dobre, bolo na nej vidieť, že jej forma mala stúpajúcu tendenciu.  
 



Východiská do budúcnosti, perspektíva športovcov 

Všetci atléti, ktorí boli nominovaní na EYOF v Tbilisi 2015 by mali byť oporou na budúcoročné 

Majstrovstvá Európy do 17. rokov práve v Tbilisi, taktiež predpokladáme ich účasť na Majstrovstvách 

Európy juniorov a Majstrovstvá sveta juniorov a taktiež Majstrovstvá sveta do 23. rokov.  

 
Hodnotenie športovísk, organizácia súťaží 
Atletické preteky prebiehali na novovybudovanom atletickom štadióne, 30 minút od dediny, ktorého 
vybavenie bolo na vysokej úrovni, až na divákov. Chýbala tam dostavba tribúny okolo celého 
štadióna. 
Rozcvičovací štadión mal tartanový povrch s traťou  100 m, z čoho sme boli trošku sklamaní. Čakali 
sme, že trať rozcvičovacieho štadióna bude aspoň s 200 m traťou. K dispozícii bola aj atletická hala 
s traťou 200 m, ktorá sa nachádzala 30 minút od dejiska atletických pretekov, v ktorej boli dve dobre 
vybavené posilňovne pre pretekárov. 
Priebeh pretekov bol bez problémový a ak sa udiala nejaká zmena, o všetkom sme boli včas 
informovaní. Časový program bol zvládnutý bez meškania. Čo sa týka výsledkov, dlhšie trvalo ich 
vyhodnotenie, ale dalo sa to zvládnuť. 
Čo sa týka organizácie, ak boli nejaké nedostatky priamo na pretekoch, organizátori sa ich snažili 
hneď operatívne riešiť. 
 
Materiálno - organizačné zabezpečenie, ubytovanie, doprava, oblečenie, komunikácia s SOV 

Ubytovanie bolo v novopostavenom areáli pre všetkých športovcov. Kvalita ubytovania bola na 

dobrej úrovni. Vznikli aj nejaké technické problémy (problém s WC, zlomené kľúče v zámkoch), ale 

organizátori to hneď operatívne vyriešili. 

Strava v dedine bola na veľmi zlej úrovni,  nebola rôznorodá. Opakoval sa stále ten istý druh jedla. 

Taktiež tam mali problém s výdajom jedál, kde sa tvorili veľké rady. 

Dopravu mali zvládnutú na veľmi vysokej úrovni. Dodržiavali časový rozpis, čo bolo pre nás dôležité. 

K oblečeniu sa sťažovali hlavne dievčatá kvôli krátkym nohaviciam, do budúcnosti by som navrhovala 

niečo pohodlnejšie. Inak tam nebol žiadny problém. 

Komunikácia so SOV bola na vysokej úrovni, všetko bolo včas oznámené a športovci aj tréneri boli 

o všetkom informovaní. 

 

V Bratislave, 07. 08. 2015  

     

Spracovali: 

Mgr. Darina Kozolková 

Mgr. Vladimír Bezdíček 


