
Vyhodnotenie OHM Buenos Aires 2018  

1.  Zloženie tímu 
     SOV nominoval na základe umiestnení /výber/ z Majstrovstiev Európy 
atlétov do 18 rokov nasledovný tím: 
Vedúci atlétov Štefan Bielik 
Tréner Pavel Slouka 
Dievčatá –  Forster Viktória   200m 

- Kovačovicová Lenka 100m 
- Vrecková Michaela vrh guľou 3kg 

Chlapci   -   Paulíny Andrej  1500m 
- Murcko Oliver  200m 
- Kubiš Ľubomír  5km chôdza 

 
2.     Komunikácia zväzov so SOV (individuálne, štáby) 
        Komunikácia prebiehala podľa potreby, jednak plánované štáby na  
SOV v Bratislave, operatívne mailom a v neposlednej rade hovory cez 
mobil. Termíny dodania dokumentácie na Slovensku sme dodržali. 
V olympijskej dedine sme mali možnosť využívať miestne wifi aj prenosné 
wifi zapožičané od SOV. Mohli sme tak komunikovať cez Viber sms-kami 
aj priamo cez mobil hovormi z našimi pretekármi aj zo štábom SOV, čo 
bola veľmi dobrá operatívna vec. V našej skupine atlétov a trénerov sme 
mali poradu každý deň doobeda o 10,oohod, kde sme rozobrali 
s pretekármi aké výsledky sme dosiahli a aký program je naplánovaný.  
 
3.     Účasť na jednotlivých pretekoch /pretekári, výsledky, hodnotenie 
výkonov. 
      Atletické súťaže začali dňa 11.10.2018 ako prvý Ľubomír Kubiš – 5km 
chôdza, jeho tréner je Zdeno Medera z Dubnice nad Váhom.  Osobný 
rekord má 20:10,94. Na OH dosiahol prvý čas 21:10,94min čo bolo 
8.miesto. V druhom preteku 15.10.2018 dosiahol výkon 21,42,72min a 
5.miesto. V súčte výkonov bol celkove 6-ty,z Európanov ho porazil len 
taliansky pretekár. 

Druhým atlétom, ktorý bojoval na OH Mládeže bol v disciplíne 
1500m Adrián Paulíny. Spolu s ním bol v BA aj jeho tréner Pavel Slouka. 
Osobný rekord z roku 2018 má 3:52,29min. V prvom behu dosiahol čas 
1500m-3:56,08min a obsadil 8.miesto pričom zo šiestich Európanoch bol 
druhý . V druhom behu- netradičnom crosse na 4km ( 5 okruhov po 800m)  
dobehol 15.10.2018  na nekvalitnom trávnatom povrchu do cieľa v čase 
12:36 min na 11.mieste. Celkovo v súčte umiestnení skončil na 9.mieste 
ako prvý európan. 

V piatok 12.10.2018 súťažila Michaela Vrecková vo vrhu guľou 3kg 
sezónny rekord 14,32m, trénerka Evka Hanuliaková OŠG Trenčín. 



V prvom preteku sa umiestnila na 14.mieste výkonom 13,22m. V druhej 
guliarskej súťaži 15.10. bola 15-ta za výkon 12,89m a celkovo tak skončila 
posledná na 15-tom mieste.  

V ten istý deň piatok 12.10. bežala svoj prvý pretek na 100m aj 
Lenka Kovačovicová ŠK ŠOG Nitra , OR-12,16s – tréner pán Peter 
Žňava. Umiestnila sa na 5.mieste v čase12,70s.Vo svojom druhom behu 
na 100m -15.10.2018 ,  zabehla čas 12,18s /2stotiny za OR/ – 5.miesto 
a celkovo po sčítaní oboch časov skončila na 22.mieste pomedzi 42 
štartujúcich. Treba dodať, že Lenka mala od prvého dňa zdravotný 
problém, zápal hrdla sme riešili s lekárom výpravy, dve noci mala 
horúčku. 

V sobotu 13.10.2018 sa do súťaží zapojil aj Oliver Murcko v prvom 
behu na 200m (osobák-21,47s),dobehol na 5.mieste v čase 21,91s pri 
silnom protivetre – mínus 1,7m/s. V treťom behu mali +plus 1,8m/s. 
U šprintov sa časy z dvoch pretekov sčítajú a urobí sa poradie. V utorok 
pri druhom behu si to Oliver na 200-ke vynahradil, skvele odštartoval 
(reakcia 0,122), ešte lepšie zvládol rovinku a vyhral v čase 21,19s. 
Podpora vetra bola regulárna + 1,3 m/s. Týmto výkonom až o 20 stotín 
zlepšil slovenský dorastenecký rekord Ľuboša Balošáka ešte z roku 1982! 
Zo všetkých 200-stoviek dosiahol piaty najlepší čas, z Európanov bol lepší 
iba Dán – černoch Tazana Kamanga (21,15). Celkovo patrila Murckovi 
siedma priečka, na ktorú sa vyšvihol zo 14. miesta po   v úvodnej časti 
súťaže na 200 m. V dvoch behoch dosiahol súčet časov 43,10 
(21,91+21,19). Jeho 7. miesto je po šiestej priečke chodca Ľubomíra 
Kubiša druhé najlepšie slovenské atletické umiestenie v Buenos Aires. 

 Dňa 13.10.2018 svoj prvý  pretek na OH v behu na 200m bežala aj 
Viktória Forster z ŠOG Nitra ( osobný rekord 24,68s – trénerka Katarína 
Adlerová ) za 25,28s na 5.mieste. Najmladšia členka atletickej časti 
slovenskej výpravy na III. OHM skončila v druhej časti súťaže 
dvojstovkárok v II. behu na 6. mieste, ale časom 24,56 sekundy si o 12 
stotín zlepšila osobný rekord. Celkove súčtom časov 49,84s obsadila 
14.miesto. 

 
 
 4.     Hodnotenie športovísk, organizácia súťaží, ich formát 
      Na hlavnom atletickom štadióne aj na 20m vzdialenom rozcvičovacom 
bol položený veľmi dobrý povrch MONDO v modrom prevedení. Sektory 
dorábali na posledný možný termín. Časomiera Omega, doskočiská, 
prekážky,...všetko značky Mondo, naozaj kvalitné. 
 
    5.     Materiálno - organizačné zabezpečenie, ubytovanie, doprava, 
oblečenie 



 Oblečenie pre členov výpravy nebolo až také komfortné 
a reprezentačné vzhľadom na toto vrcholové podujatie. Neboli potrebné 
veľkosti, napríklad naši dlhonohý atléti a tréneri si niektoré časti – 
nohavice nemohli vôbec použiť  - krátke do polovice lýtka. Dievčatá 
nedostali tričká s krátkym rukávom, chlapci ich dostali. 
        Ubytovanie nové celkom v poriadku, škoda, že skupina atlétov 
nebývala  na jednom poschodí ale na troch.  Studená voda na začiatku 
nešla vôbec, to znamená splachovanie na WC, sprchovanie,....a tento 
problém pretrvával až do konca Argentínsky organizátori to evidentne 
nezvládli. 

V stravovaní chýbala trošku európska kuchyňa, neboli žiadne 
polievky, aj keď treba povedať, že časom sa zlepšovali. Pitný režim na 
štadióne bol v poriadku. 

Doprava bola vzhľadom blízkosť štadióna cca 2km autobusom, ktorý 
chodil stále dokola bez problémov.   
 

                    Štefan Bielik 

 


