
                                                         Vyhodnotenie MEJ Eskilstuna /SWE/ 

 

Daniela Ledecká  ŠK ŠOG Nitra        Tréner:  Katarína Adlerová   

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie v rozbehoch Celkové umiestnenie 
 

Poz. 
 

400mpr. 
 

60,37 A R - 60,55  SF – 61,60 30. 11. 15. Postup do SF 

Priebeh pretekov, hodnotenie: V behu na 400m pr. nastúpilo 30 pretekárok. Daniela bežala v 2. rozbehu, kde v štartovke mala 5. čas z tohtoročných osobákov. Obsadila 3. postupové miesto a časom 1:00,55 
zaostala za tohto sezónnym osobným maximom 18 stotín. Na druhý deň v semifinálovom behu v zlých poveternostných podmienkach obsadila 7. miesto (1:01,60). Daniela obsadila celkovo 15. miesto, čo je 
jej najlepšie umiestnenie na MS alebo ME v kategórii mládeže. Jej príprava na toto podujatie bola poznačená  zdravotnými problémami dlhodobého charakteru, aj preto jej vystúpenie hodnotím pozitívne s 
prísľubom výkonnostného rastu do budúcnosti. 

 

Michaela Pešková       AŠK Slávia Trnava         Tréner: Eduard Čordáš    

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie v kvalifikácii Umiestnenie vo finále Celkové umiestnenie 
 

400mprek. 
 

58, 59 A 
 

59,16 / 59,04 / 59,50 30. 5. / 8 6. 6. 

Priebeh pretekov, hodnotenie: Daný cieľ – postup do finále splnila . Do pretekov nastupovala s piatym časom, umiestnenie na 6. mieste teda zodpovedá predpokladom. 
Výkon:  V rozbehu /59,16/ , pri relatívne dobrých poveternostných podmienkach postúpila s prehľadom z 1. miesta a s ušetrenými silami . V semifinále i vo finále sa ťažko potýkala so silným protivetrom, ktorý 
výrazne ovplyvnil jej výkon. V semifinále / 59,04/ veľkou bojovnosťou uhájila 3. miesto a postup do finále / 59,50/ Tam jej však  v závere chýbali potrebné sily na lepšie umiestnenie. 
Celkove: Vzhľadom k tomu, že prvý raz v kariére  bežala v troch dňoch po sebe i k tomu, že bola najmladšou účastníčkou finále, hodnotím jej premiéru v kategórii junioriek kladne .  

 

Tomáš Zenam    VITAL Bratislava    Tréner: Radovan Mišík / Gabriela Hanuláková   

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME  
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie v kvalifikácii Umiestnenie vo finále Celkové umiestnenie 
 

Výška 
 

213 A 
 

200 24. 21. - 21. 

Priebeh pretekov, hodnotenie: Tomáš Zeman, ako debutant na MEJ, obsadil celkové 21. miesto výkonom 200 cm. Cieľom na MEJ bol postup z kvalifikácie a umiestenie do 12. miesta. Kvalifikačný limit 215 cm 
nebolo nutné splniť, na postup do finále stačilo 208 cm. 
Tomášova príprava prebehla bez vážnejších zranení a tréningových výpadkov a jeho výkonnosť mala do M-SR juniorov stúpajúcu tendenciu; skočil sezónne maximum 211 cm. Predpokladali sme, že minimálne 
takýto výkon dosiahne aj na MEJ. Myslím si, že jeho výkon bol ovplyvnený technickou nevyrovnanosťou a nedostatkom štartov v medzinárodnej konkurencii. 
I napriek nevydarenému štartu na vrcholnom podujatí verím, že Tomáš svojou poctivou prácou a nasadením bude jeden z atlétov, ktorý nebude chýbať na ME do 23 rokov v roku 2017. 
 

 

Karol Koncoš    Dukla Banská Bystrica        Tréner: Jiři Koukal / Jozef Párička  
 

  

Disciplína 
 

 Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie v kvalifikácii Umiestnenie vo finále Celkové umiestnenie 
 

Kladivo 
 

69,82 A 
 

66,48 24. 16. -- 16. 
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Priebeh pretekov, hodnotenie: Výkon, ktorý Karol v Eskilstune dosiahol je určite za jeho možnosťami. Ale na druhej strane nesklama,l aj keď za svojím osobným maximom zaostal o vyše 3 metre. Karol je ročník 
narodenia 96 čo mu dáva reálnu šanci kvalifikovať sa o 2 roky na ME23. Už pri jeho súčasnej výkonnosti s ťažším náčiním je táto nominácia viac než reálna.    

 

Maximilián Slezák    AK AŠK  Slávia Trnava       Tréner: Rudolf Pátek 
 

  

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie na ME Umiestnenie vo finále Celkové umiestnenie 
 

oštep 
 

70,23 A 
 

64,76 26. 22. -- 22. 

Priebeh pretekov, hodnotenie: Pretekár nastupoval do súťaže s výkonom 70,23. Súťaž bola mimoriadne kvalitná. Všetky pokusy boli rovnaké na úroveň 64 metrov pričom aj pokusy v rozcvičke mu zaleteli na túto 
vzdialenosť. Maxovi sa nepodarilo dostať na úroveň tohto sezónneho maxima a skončil až na 22 mieste z pomedzi 26 súťažiacich. Aj napriek tomu, že Maxo má už dostatok skúseností z vrcholných podujatí 
nedokázal ich pretaviť v úspešné vystúpenie na MEJ.   
 

 

Miroslav Úradník      VŠC Dukla Banská Bystrica      Tréner:  Roman Benčík 
 

  

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie na ME Celkové umiestnenie 
 

Poz. 
 

Chôdza 10.000m 41:38 A 
 

42:44,21 37. 13. 13. - 

Priebeh pretekov, hodnotenie: Pretekár mal za sebou vydarenú prípravu. V tréningových ukazovateľoch bol na tom lepšie, ako pred májovým EP v chôdzi. Na štart nastupoval s cieľom umiestniť sa do 8. miesta. 
Preteky na MEJ začal dobre, podľa stanovenej taktiky. V prvej polovici súťaže sa pohyboval od piateho do 8. miesta. Prvých 5 km absolvoval za 20:36 / atak na osobný rekord 41:38 /. Napriek vydarenej príprave a 
výbornému začiatku sa mu preteky nevydarili. V zlomovom okamihu pretekov sa pretekár nedokázal ideálne zmobilizovať tak, aby dokázal dostať zo seba všetok potenciál, podobne ako to dokázal v tejto sezóne 
na pretekoch v Poděbradoch / 1. miesto za 42:36 /, či na EP v Murcii / 4. miesto za 41:38 /. Postupne spomaľoval a príliš veľa strácal na súperov. Ôsmy kilometer až za 4:34... Z ôsmeho miesta sa prepadol až na 
výslednú 13. priečku. Na deviatom km / 4:22 / sa chvíľu zdalo, že je z najhoršieho vonku keď sa dokázal opäť prepracovať na 10. miesto, avšak v poslednom kilometri svoju pozíciu opäť stratil. V úplnom závere sa 
opäť vzchopil a dokázal eliminovať záverečným finišom atak ďalších dvoch prenasledovateľov.  Spolu s pretekárom sme sa zhodli, že s takýmto výkonom nemôžeme byť spokojní, nakoľko obaja cítime, že má na 
viac. Škoda, že Úradník nedokázal nadviazať na výborný výsledok z EP. Dúfam však, že aj trpká porážka prinesie pretekárovi dôležitú skúsenosť a v budúcnosti bude schopný vyhnúť sa chybám, ktoré dnes 
zapríčinili nesplnenie cieľa.     
 

 

Michal Morvay      AC Stavbár Nitra      Tréner:  Matej Spišiak 
 

  

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie na ME Celkové umiestnenie 
 

Poz. 
 

Chôdza 10.000m 
 

43:31 A 
 

43:58,60 28. 19. 19. - 

Priebeh pretekov, hodnotenie: Michal mal za sebou tiež vydarenú prípravu. Jeho cieľom bolo čo najviac sa priblížiť k svojmu osobnému rekordu, prípadne ho aj pokoriť. Preteky začal síce prirýchlo / 4:14 prvý km 
/, ale včas správne skorigoval svoje tempo / cca na 4:20 – 4:24 /. Prvých 5 km absolvoval za 21:44 čo naznačovalo, že by mohol atakovať svoj osobný rekord / 43:31 /. V druhej polovici síce ani on nedokázal 
tempo vystupňovať, alebo ho aspoň udržať, ale jeho strata tempa bola minimálna. Nakoniec zaostal za svojim osobný rekordom len o 27 sekúnd a dosiahol svoj druhý najlepší čas histórie. V závere pretekov mal 
pretekár vážne problémy z technikov / dopínanie kolien /, keď v záverečných šiestich kolách dostal od rozhodcov dva návrhy na diskvalifikáciu. Až na tento nedostatok hodnotím jeho výkon pozitívne a som s ním 
spokojný. Síce nesplnil zväzoví cieľ 12. miesto, ale oproti umiestneniu na EP v chôdzi / 28. miesto za 44:55 / sa výrazne posunul vpred. 
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Matúš Talán    AC Stavbár Nitra           Tréner: Antonín Slezák    

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie na ME Celkové umiestnenie 
 

Poz. 
 

800m 1:49,42 A 
 

1:56,93 34. 34. 34. - 

Priebeh pretekov , hodnotenie: Pretekár do pretekov nastupoval s ambíciou postúpiť do semifinále. Pred štartom tomu nič nenaznačovalo, že by tomu malo byť inak. Samotná rozcvička prebehla  bez problémov. 
Matúš očakával pomalý beh čo sa aj po výstrele potvrdilo. Prvý okruh pretekári prebehli za 60s.Počas tejto časti pretekov sa Matúš nevyhol viacerým kolíziám čo mu uberalo zo síl. Záverečné zrýchlenie celého 
štartového poľa prišlo na posledných 200m. Matúš na tento finiš ešte zareagoval. Bohužiaľ  sily mu došli 100m do cieľa a nedokázal už držať krok s čelom závodu. Samotný pretekár tvrdí že mu došli sily a nemal 
už energiu na zrýchlenie. Matúš je perspektívny pretekár a pri správnom vedení je predpoklad jeho ďalšieho športového rastu. Pretekár mal na ME aj osobného trénera p. Slezáka, ktorý bol na podujatí s českou 
výpravou. 

 

Ján Volko  AC Stavbár Nitra        Tréner:  Naďa Bendová / Róbert Kresťanko   

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie v R/ SF Celkové umiestnenie 
 

Poz. 
 

100m 
200m 
 

10,51 
21,08 

A R -10,62 SF – 10,84 
R – 21,68 

26. 
20. 

9./10. 
9./ -- 

10. 
 9. 

- 

Priebeh pretekov, hodnotenie: Pretekár absolvoval prvý štart na vrcholnom podujatí vo svojej vekovej kategórii. Na 100m sa prezentoval v 1. rozbehu, z ktorého časom 10,62 s. (s povolenou podporou vetra 
+ 1,7 m/s) postúpil do semifinále z 3. miesta. Výsledný čas ovplyvnila štartová reakcia 0,209 s. spôsobená prvým štartom na šampionáte, zodpovednosťou a strachom z vyradenia zo súťaže.  Splnil však 
stanovený výkonnostný cieľ tejto sezóny, ktorým bol postup do semifinále a čas 10,70s. Po rozbehoch, ktoré sa konali o 11:40 hod. sme zostali v priestoroch rozcvičovacieho štadióna, aby sme sa vyhli 
cestovaniu na hotel a možnej únave, do 16:55 hod., kedy sa konalo semifinále. Neskôr sa ukázalo, že to bolo správne rozhodnutie, vzhľadom na výpadok autobusových spojov v ten deň, aj napriek 
nepriaznivému počasiu, ktoré sa počas dňa niekoľkokrát zmenilo a prinieslo tri búrky. Stravovací režim však budeme musieť v budúcnosti naplánovať v súlade s podmienkami a časovým rozpisom. Janko 
bežal v prvom, protivetrom -1,8 m/s ovplyvnenom semifinále, ktoré bolo pomalšie, v porovnaní s druhým semifinále, kde sa vietor utíšil na -0,5 m/s, ale začalo opäť pršať. Po  opravnom štarte,  oceňujem 
štartovú reakciu 0,156s. skončil na 5. mieste, časom 10,84 s. a do finále nepostúpil. S časom postúpili do finále pretekári z druhého rýchlejšieho semifinále. Na postup bol potrebný čas 10,78s. Vzhľadom na 
jeho výkonnosť počas sezóny (∅ 10,72s.) sme postup očakávali, napriek tomu, vzhľadom na podmienky hodnotím jeho výkon a umiestnenie pozitívne, hlavne z pohľadu získaných skúseností s vrcholnými 
pretekmi. 
V disciplíne 200m sa prezentoval v 2. rozbehu, z ktorého časom 21,68 s. (s nulovou podporou vetra) nepostúpil do finále. Výsledný čas opäť ovplyvnila horšia štartová reakcia 0,182 s. Janko nesplnil 
stanovený výkonnostný cieľ tejto sezóny, ktorým bol postup do finále. Na postup bol potrebný čas 21,63s. Vzhľadom na jeho výkonnosť počas sezóny (∅ 21,77s.) a fakt, že čas 21,68 bol v poradí 6. výkon v 
sezóne, musím konštatovať, že jeho výkon na MEJ nezodpovedal úrovni jeho výkonnostnej kapacity. Janko nepotvrdil tabuľkové postavenie, s pomedzi všetkých pretekárov bežal najpomalšie v porovnaní s 
kvalifikačnými časmi ( ak vezmem do úvahy druhý najlepší výkon tak o 0,45s.), a v konečnom poradí sa umiestnil na 9. mieste. Ako jeho osobný tréner, po predbežnej analýze športovej prípravy, pripisujem 
tento výsledok jednak nedostatku skúseností z pretekov, kde športovec pociťuje tlak a obavy zo zlyhania, pretože nastupuje na štart z pozície favorita a tiež zmene časového rozpisu a následnému zrušeniu 
semifinálových behov.  Jeho charakterové vlastnosti, najmä pocit zodpovednosti následne spôsobili veľké sklamanie, ktoré ho ale v konečnom dôsledku verím, že posunie dopredu. 

 

Pavol Ženčár  AC Nové Zámky        Tréner:  Ľudovít Ivolka   

Disciplína 
 

Nominačný 
výkon 

Splnený 
limit 

Výkon na 
ME 
 

Počet pretekárov na ME 
v disciplíne 

Umiestnenie v kvalifikácii Celkové 
umiestnenie 
 

Poz. 
 

disk 53,99 B 50,66 29. 25. 25. - 
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Priebeh pretekov, hodnotenie: Paľovi preteky nevyšli podľa predstáv. Zranenie v priebehu sezóny naznačovali, že jeho výkonnosť nebude taká ako v roku 2014. Nepodarilo sa mu nadviazať na úspešné vystúpenia 
z posledných vrcholných podujatí a jeho ambície skončili v kvalifikácii. Jednotlivé pokusy mali viacero technických nedostatkov a výkon na úrovni 50m je pod Paľove možnosti. Tento pretekár je veľkým prísľubom 
do budúcna len  musí byť zdravý. Taktiež treba spraviť analýzu prípravy či niekde nenastala chyba čo môže byť dôvodom slabšej výkonnosti.  

Marek Šefranek  Slávia STU Bratislava        Tréner: Ralf Ploen   

Disciplína 
 

Nominačný 
výkon 

Splnený 
limit 

Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie v 
rozbehoch 

Celkové 
umiestnenie 
 

Poz. 
 

100m 
 

10,63 /2014/ 2014 10,73 26. 20. 20. - 

Priebeh pretekov, hodnotenie: Marek Šefránek sa umiestnil vo štvrtom rozbehu časom 10,73 s. na 7. mieste, s dovolenou podporou vetra + 1,2 m/s a do semifinále nepostúpil, napriek tomu, že si svoje 
tohtoročné maximum zlepšil o 8 stotín sekundy. S jeho výkonom a celkovým umiestnením môžeme byť maximálne spokojní, vzhľadom na dve zranenia stehenného svalu pred MEJ a fakt, že si na preteku vytvoril 
sezónne maximum. 
 

 

Podklady k hodnoteniu dodali osobní tréneri: Benčík, Adlerová, Mišik, Bendová, Čordáš 

 

   Prehľad vystúpení slovenských pretekárov na MEJ v Eskilstuna SWE 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

      Majstrovstvá Európy juniorov  16.-20.7.2015 - Eskilstuna - Švedsko 
        

por. Priezvisko   -   meno disciplína kvalifikácia semifinále finále umiestnenie 

1 Pešková  Michaela 400 m prek. 59,16 59,04 59,50 6. 

2 Volko  Ján 200 m   21,68   9.  

3 Volko  Ján 100 m 10,62 10,84   10. 

4 Úradník  Miroslav 10 000 m chôdza     42:41 13. 

5 Ledecká  Daniela 400 m prek. 60,55 61,60   15. 

6 Končoš  Karol kladivo 66,48     16. 

7 Morvay  Michal 10 000 m chôdza 43:58 19. 

8 Šefranek  Marek 100 m 10,73      20. 

9 Zeman Tomáš výška 200     21. 

10 Slezák  Maximilián oštep  64,76     22. 
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11 Ženčár  Pavol disk 50,66     25. 

12 Talán  Matúš 800 m 01:56,9     34. 

 
        Celkové zhodnotenie MEJ 

 

Na ME sme mali v hre 9  pretekárov s A limitom, 1 pretekára s B limitom a 1 pretekára s limitom z roku 2014. Na podujatie sme cestovali s ambíciou postupu aspoň 3 pretekárov do prvej 8. Bohužiaľ tieto ciele sa 

nám nepodarilo naplniť. Väčšina pretekárov sa nedokázala priblížiť k svojim nominačným výkonom a ani k svojím štandardným výkonom. U viacerých by stačilo podať svoj štandard, ktorý by znamenal postup do 

ďalších bojov. Svoje vystúpenie zvládli obe prekážkarky. Michaela Pešková,  prvým rokom juniorka, ukončila svoje vystúpenie na MEJ výborným 6.miestom. Škoda len nevhodných poveternostných podmienok, 

ktoré vo Švédsku v tom čase boli /zima + silný vietor/. Daniela Ledecká v rozbehu zabehla výkon na úrovni jej nominačného výkonu a postúpila do semifinále. Výborne si počínal aj šprintér Ján Volko. Obsadil 

výborné 9. a 10. miesto aj keď nás mrzí fakt, že na postup do finále Ján určite mal. Škoda, lebo pre neho by to bolo výborné vyvrcholenie jeho úspešnej sezóny. Medzi tie lepšie výkony z našej výpravy patrí aj 

umiestnenie Miroslava Úradníka aj napriek tomu, že pred štartom mal väčšie ambície. V neposlednom rade sa núka možnosť, aby pretekári a tréneri zvážili možnosť spolupráce so športovým psychológom.  Pod 

niektoré výkony našich pretekárov sa podpísali aj  dlhodobejšie zdravotné problémy, ktoré im nedovolili pripraviť sa tak, aby mohli podávať kvalitnejšie výkony. / Ženčár, Ledecká, Šefranek /.  

Samotné MEJ boli zorganizované veľmi dobre. Organizátori z malého mesta /Eskilstuna/ vo Švédsku, ktoré tento rok MEJ organizovalo, sa snažili, aby všetko prebehlo bez problémov. Aj keď sa im to úplne 

nepodarilo, veci ktoré trocha zaostávali /preprava športovcov na štadión, možnosti rozcvičenia, stav a veľkosť rozcvičovacej plochy/ neboli až takou prekážkou pre bezproblémový priebeh MEJ,.      

Poďakovanie patrí vedúcemu výpravy, osobným trénerom, zúčastneným trénerom, sekretariátu SAZ,  fyzioterapeutovi Andrejovi Foltýnovi, ktorí sa podieľali na zabezpečení bezproblémového chodu týchto MEJ.   

 

 V Nitre  23. júla 2015                                                                                                                                                                                            Reprezentačný tréner juniorov  PaedDr. Martin Illéš 


