
Letná svetová univerziáda 2017 Taipei - atletika 

Na SU štartovalo v rámci atletických súťaží vyše 1300 atlétov. 

18 športovcov, 5 tréneri 

Traja atléti splnili limit na SU (Volko, Bezeková, Veszelka),  ostatní štartovali na náklady SAZ a vlastné 
náklady. 
 
Vyhodnotenie výsledkov: 
 
Ján Volko 100 m 1. kolo 10,51, 2.kolo 10,31, SF 10,28 F 10,30 – 5. miesto 
200 m 1.kolo 21,05 SF 20,82 F 20,99 – 3. miesto zaslúži si absolútne uznanie. Po tak náročnej sezóne 
dokázal absolvovať veľmi náročný program – 8 štartov aj so štafetou za 3 dni a získať výborné 
umiestnenia. Časy sú ovplyvnené nepriaznivým vetrom. Výborný výkon.     
  
Alexandra Bezeková  100 m 1. kolo 11,81 2. kolo 11,67 SF 11,60 – 9. Miesto 
200 m 1. Kolo 24,84 SF 23,41 F 23,70 – 4. miesto.  Absolútne uznanie. Na 100 m jej chýbalo do finále  
5 tisícin. Časy sú ovplyvnené nepriaznivým vetrom.  Výborný výkon.      
 
Tomáš Veszelka trojskok kvalifikácia 15,92 m, F 15,50 m. Vysoký kvalifikačný limit nsplnil ale pri 3. 
Pokuse si obnovil zranenie nohy. Do finále nastúpil so sebazaprením ale po 2. Pokusoch odstúpil zo 
súťaže zo zdravotných dôvodov.  Obnovenie zranenia. 
 
Lucia Mokrášová sedemboj  5009 bodov – 9. miesto. Lucia podala podpriemerný výkon, ktorý však 
zodpovedal jej aktuálnym schopnostiam. Napriek tomu, že sa jej nedarilo, zabojovalo a získala slušné 
umiestnenie, aj keď slabším výkonom. Podpriemerný výkon. 
 
Jakub Matúš nenastúpil na 100m ani na štafetu zo zdravotných dôvodov.  Zranenie nohy. Bola snaha 
pripraviť sa na preteky ale neprišiel na SU zdravý. Kvôli zraneniu neštartoval. 
 
Stanislava Lajčáková – pôvodne mala štartovať v behu na 100 m prek. aj v sedemboji. Čo vzhľadom 
na časovú kolíziu nebolo reálne. S trénerom sa nakoniec rozhodli pre viacboj ale zranila sa 
v rozcvičke na prvú disciplínu, preto nakoniec nenastúpila na štart.      
 
Tatiana Dunajská skok do výšky kvalifikácia 170 cm – 12. miesto, F 170 cm 12. miesto. Táňa sa 
snažila ale jej výkon zodpovedal momentálnej forme. Na výkone sa nepriaznivo podpísali zdravotné 
problémy počas leta. Podpriemerný výkon. 
 
Veronika Kaňuchová hod kladivom kv. 60,45 F 63,14 10. Miesto. Kvalifikačný limit bol veľmi nízky 
(59). Splnila ho v prvom pokuse. Vo finále predviedla 3 vyrovnané pokusy. Chýbala im však potrebná 
vzdialenosť. Jej hodom chýbala väčšia iskra a zrýchlenie. Podpriemerný výkon. 
 
Denis Danáč R 47,50 SF 47,83. V rozbehu dobrý výkon, tesne za osobným maximom. V SF nesprávne 
rozloženie síl – príliš rýchly začiatok. Postup z rozbehu podľa tabuľkových časov bol príjemným 
prekvapením. Nadpriemerný výkon. 
 
Dominik Černý 20 km chôdza 1:36,10 – 13. miesto. Vo veľmi náročných podmienkach (34 °C) mal 
tabuľkovo predposledný čas. Veľmi dobre si rozložil sily a jeho umiestnenie je príjemným 
prekvapením. Nadpriemerný výkon. 
 



Roman Turčáni bežal len štafetu 4 x 100 m, kde podal štandardný výkon. Ani neoslnil ani výrazne 
nesklamal pri r behu ani pri odovzdávkach. Priemerný výkon.  
 
Daniela Ledecká 400 m prek. 59,69 s – 13. miesto. Výkonom mierne zaostala za svojim maximom. 
Umiestnenie je lepšie ako jej tabuľkové postavenie pred štartom. Nadpriemerný výkon. 
 
Peter Ďurec 5 000 m 14:51,36 – 19. miesto. Mohol postúpiť do finále aspoň ale od 4. km stratil 
kontakt i šance na postup. Podal priemerný výkon aj vzhľadom na klimatické podmienky. Priemerný 
výkon.  
 
Martin Kružliak hod kladivom kv. 66,44 – 9. miesto, F 66,60 – 11. miesto. Nízky kvalifikačný limit 
ľahko splnil. Vo finále priemerný výkon.   
  
Miroslav Úradník – 20 km chôdza – nebol klasifikovaný. Podľahol svojmu tempu a od 16 km 
spomalil. Na 18 km skolaboval. Potom síce došiel do cieľa ale nbez čiou, ktorý mu odobrali, počas 
kolapsu. Po pretekoch bol prevezený do nemocnice. Neklasifikovaný. 
 
Jakub Bottlík 400 m prek. 52,57 s – 27. miesto. Mierne zaostal za svojim osobným rekordom. Mal 
problémy s krokovým rytmom v druhej polovici vzdialenosti. Dosiahol lepšie umiestnenie ako bolo 
jeho tabuľkové postavenie. Nadpriemerný výkon. 
 
Ján Zmoray skok o žrdi 510 cm – 15. miesto. Dosiahol priemerný výkon. Aktuálne nemal na viac. 
Zaostáva v dĺžke a rýchlosti rozbehu. Priemerný výkon.         
 
Šimon Bujna  100 m 1. Kolo - 10,70 miesto. 200 m 1. Kolo 21,62, SF 21,46 – 17. miesto. Zaslúži si 
absolútne uznanie. Na 100 m tesne zaostal za svojim maximom. Na 200 m 2 osobné rekordy, ale 
druhý s vetrom. Výborný výkon. 
 
Štafeta 4 x 100 m muži Bujna – Turčáni – Danáč – Volko 40,69 – 13. miesto. Výkon zodpovedá 
rýchlostným schopnostiam a úrovni odovzdávok. V každej odovzdávke boli rezervy. Výborne 
zafinišoval Ján Volko. Nadpriemerný.  
 
Vedúci atletickej časti výpravy: Ivan Čillík,  
Tréneri: Naďa Bendová, Radoslav Dubovský, Dana Horská, Róbert Kresťanko.  
 
 
Doprava zo SR do Taiwanu: dobré zabezpečenie: spoločná doprava z Banskej Bystrici, zraz 
v Bratislave. Letecké spojenie primerané. Problémy so žrďami – odchod Zmoraya a jeho žrdí o deň 
neskôr. 
 
Ubytovanie a strava: štandardné ako na SU. Chýbalo upratovanie na izbách.     
 
Lekárske zabezpečenie výpravy: 1 doktor a 1 masérka. Na taký počet športovcov mohli byť dvaja 
fyzioterapeuti. Alebo atléti mohli mať svojho fyzio.   
 
Klimatické podmienky: vlhko, teplo ovplyvnili hlavne vytrvalostné disciplíny ale aj ostatné disciplíny; 
búrky počas rozcvičenia.   
 
Organizačné zabezpečenie pretekov: veľa nedostatkov. Informácie sa menili v rozpore 
s propozíciami aj technickou poradou. Vrcholom neprofesionality bolo nasadenie pretekára do 
semifinále po diskvalifikácii  v rozbehu a doplnenie rozbehu na 200 m mužov aj žien o pretekárov 



nízkej výkonnosti, po uzavretí podávania prihlášok, bez zmeny postupového kľúča, resp. bez 
prelosovania behov. Doprava na štadión z univerziádnej dediny 35 – 65 min. 
 
Pozitívne hodnotím: príležitosť aj pretekárom, ktorí nesplnili limit ale dosiahli požadovanú 
výkonnosť; dostatočný čas na aklimatizáciu pred štartom; príchod na SU 5 dní pred začiatkom 
atletických súťaží; tlačová konferencia s úspešnými atlétmi a ich trénermi.   
 
Záver: úspešné vystúpenie; väčší dôraz na zdravotný stav pretekárov; umožniť štart väčšiemu 
počtu atlétov, po splnení stanovených kritérií; pri väčšom počte reprezentačný fyzio len pre 
atlétov. 
  
 Ivan Čillík, 
vedúci atletickej časti výpravy 


