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Majstrovstiev sveta v atletike sa zúčastnila historicky najmenšia výprava v ére samostatnosti, čo bolo 

výsledkom viacerých vplyvov (generačná výmena, zranenia, ukončenia kariéry, tehotenstvo, 

sprísnené nominačné kritéria atď.). Štartovalo 5 pretekárov (Czaková, Lomnická, Lomnický, Majdan, 

Volko). Zabezpečenie bolo na požadovanej úrovni. Z pohľadu výsledkov patril tento šampionát medzi 

4 najneúspešnejšie v ére samostatnosti, pričom výrazne neúspešnejší bol len šampionát v roku 2001. 

Ako negatívum je možné vnímať absencia umiestnenia v prvej osmičke a nedokončenie súťaže na 50 

km Dušanom Majdanom. Priemerné výkony podali Czaková a Lomnická. V prípade Marcela 

Lomnického sa nedá hovoriť o absolútnom výbuchu, ale jeho ambície boli vyššie. Ján Volko podal 

výborné výkony. 

 

Ján Volko (Naďa Bendová/HNTN Bratislava) - 100 metrov (10,16/10,16)  10,15  PB - 28. miesto 

             - 200 metrov (20,33/20,33)  20,52 - 15. miesto 

Priebeh pretekov, hodnotenie trénerky: Pretekár absolvoval prvý štart na MS. Na 100m sa 
prezentoval v 1. kvalifikačnom behu, z ktorého časom 10,15 s. (s povolenou podporou vetra + 0,9 
m/s) postúpil priamo do rozbehov z 1. miesta. Po kvalifikácii, ktorá sa konala o 19:16 hod. sme až do 
20:55hod. (čo bol čas zvolávateľne pre prvý rozbeh) nevedeli rozlosovanie do rozbehov, absolvovali 
sme len čiastočné rozcvičenie a prípravu pred rozbehom, ktorý sa konal 10:27 hod., teda po 71 
minútach, čo sa prejavilo únavou v rozbehoch. Janko bežal v druhom, protivetrom -0,6 m/s 
ovplyvnenom rozbehu. V porovnaní s ostatnými rozbehmi najsilnejším. V oboch behoch bola rovnaká 
len priemerná štartová reakcia 0,156s. Skončil na 6. mieste, časom 10,25 s. a do semifinále 
nepostúpil. Na postup bol potrebný čas 10,24s. Vzhľadom na okolnosti a prekonaný osobný rekord a 
rekord SR na vrcholnom podujatí hodnotím jeho vystúpenie veľmi pozitívne. Vyhovujúce počasie 
(21°C/20°C) 60% vlhkosť. Čas dosiahnutý v kvalifikácii zodpovedal zabehnutému času v rozbehoch, 
vzhľadom na rozdielnu podporu vetra. Do súťaže vstupoval s 38. najlepším výkonom. V disciplíne 
200m sa prezentoval v 3. rozbehu, z ktorého časom 20,52 s. (s podporou vetra +0,3m/s) postúpil do 
semifinále. Výsledný čas ovplyvnila horšia štartová reakcia 0,170 s., avšak výborným záverom Janko 
vybojoval 3. miesto s priamym postupom do semifinále. Počasie bolo prijateľné 19°C, 56% vlhkosť. Po 
dni voľna Janko bežal v druhom, protivetrom -0,3 m/s ovplyvnenom semifinále, porovnaní s 
ostatnými behmi, kde bola pozitívna podpora vetra. Opäť priemerná štartová reakcia 0,165s. Skončil 
na 6. mieste, časom 20,61 s. a do finále nepostúpil. Na postup bol potrebný čas 20,28s. V konečnom 
poradí sa umiestnil na 15. mieste. Do súťaže vstupoval s 30. najlepším časom. Výkony všetkých 
účastníkov boli ovplyvnené počasím 15°C, vlhkosť 88%, hustý dážď. Vzhľadom na celkové 
umiestnenie hodnotím vystúpenie na MS ako výborný výkon a splnené očakávania a ciele pretekára. 
 

Marcel Lomnický  ( tréner - / ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica) – Hod kladivom (77,92 m/79,16m)  

74,26 m-13.miesto 



Hodnotenie pretekára : Takže s MS spokojnosť nemôže byť, pretože som sa tesne nedostal do finále. 

To bol prvý krok, ktorý som mal zvládnuť a nezvládol, a potom už bolo jedno, že som mal skvelú 

formu. Tréning prebiehal bez problémov a bez vážnejších zranení. Kvalifikácia bola o 21hod. večer, 

bola zima a pršalo. Všetci však mali rovnaké podmienky a škoda, že to tesne ušlo. Urobil som chybu aj 

v tom, že som bral kvalifikáciu ako samozrejmosť a istú vec a mierne som ju podcenil. 

 

Nikola Lomnická  ( András Haklits / ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica) – Hod kladivom (68,90 m/71,58 

m)  64,60 m-28.miesto 

Hodnotenie osobného trénera :  Som presvedčený , že Nikola vydala   na MS  zo seba maximum na čo 

v  ten deň  mala. Jej prvý hod v kvalifikácii bol tak ako sme plánovali (bol to jej jeden z najlepších 

prvých pokusov v tejto sezóne). Druhý a tretí pokus pridala na rýchlosti a začali sa kopiť určité 

technické chyby kvôli ktorým sa už nezlepšila. 

Nikola štartovala v prvej kvalifikačnej skupine ako prvá v poradí a tak ako sa aj zmienili ostatní 

pretekári, kruh za sucha bol veľmi pomalý (druhá kvalifikačná skupina už súťažila z mokrého a tým 

pádom rýchleho kruhu). Z Nikolou sme sa tohto roku sústredili na zlepšenie techniky a hlavne sme sa 

zameriavali nepoužívať ramená pri zrýchlení v otočke. Na Dukle a v Szombathely 90% tréningových 

hodov sme mali z rýchlych kruhoch , ktoré  sú vhodné na nácvik techniky. Ale to sa môže vypomstiť , 

keď príde súťaž kde je k dispozícii pomalý kruh a človek je zvyknutý na rýchly. V pomalom kruhu je 

potrebné začať rýchlo a kvalitne pracovať nohami. Pri snahe o splnenie limitu a kvalifikovať sa na MS 

sme nemali možnosť pripraviť sa aj na  variantu pomalého kruhu. 

Taktiež Nikola sa pokúšala o splnenie limitu až do poslednej chvíle. Bola pripravená hádzať ďaleko 

v druhej polovici júla , 3 dni pred pretekom v ktorom hodila jej sezónne maximum, ochorela na 

vírusové ochorenie a preležala v posteli s obmedzenou stravou až do dňa pretekov. Na pretekoch 

hodila 68,90 m ale energiu mala iba na prvé tri hody. Po týchto pretekoch vírusové ochorenie 

pretrvávalo a pri poslednej možnosti splniť limit ,už jej neostali sily ani energia  zabojovať a hodila iba 

62 metrov. Nasledujúci týždeň bol stresujúci vzhľadom k tomu , že Nikola si uvedomovala , že 

niekoľko kladivárok ju vo svetovom rebríčku predbehlo a účasť na MS bola otázna. 

Zhrnutie: V tomto roku Nikola súťažila na MS v Londýne. Keď sme začínali sezónu toto bol náš ciel. 

Vzhľadom k tomu ,že sme sa usilovali o zmenu techniky vedeli sme , že to bude ťažké. Teraz viem , že 

sme na správnej ceste a hody sú viac vyrovnané. Nasledujúci rok bude čas aj na zlepšenie sily 

a dosiahneme náš nový cieľ , čo je osobný rekord. 

Mária Czaková (Martin Pupiš, Matej Spišiak / ŠK Dukla) – 20km chôdza (1:33:26, 1:32:17), výkon na 

MS: 1:35:11, umiestnenie na MS: 36. 

Pretekárka nastupovala s ambíciami zlepšiť svoje najlepšie umiestnenie na MS čo sa jej nepodarilo. 

S výkonom nemôžeme byť spokojní pretože v príprave odrobila kvantum dobrej práce ktorá sa 

nepretavila vo výsledku na MS. Jej umiestnenie ani výkon však určite nie je výbuch. Pretekárka bude 

potrebovať v budúcnosti popracovať na dietologickom režime, silovej príprave a zmene mentálneho 

nastavenia. V prípade zaradenie chôdze na 50 km žien do programu ME a OH je pravdepodobné, že 

zmení zameranie z 20 km na 50 km. 

 

Dušan Majdán (Roman Benčík, Ľuboš Machník / ŠK Dukla) – 50km chôdza (4:10:40, 3:53:26), výkon 

na MS: DNF, umiestnenie na MS: DNF. 



Dušan vzdal preteky už na 25km z dôvodu totálnej vyčerpanosti takže jeho vystúpenie hodnotím ako 

neúspešné. Jeho príprava pred MS bola poznačená výraznými tréningovými výpadkami.  

 

Spracovali: Martin Pupiš, Matej Spišiak, Pavol Pankuch, Tomáš Benko, Naďa Bendová, Roman Benčík,  

András Haklits, Marcel Lomnický. 


