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Účastníci podujatia 
Dievčatá (8): Alžbeta Ragasová (5 km chôdza), Lucia Šišoláková (2000 m prekážky), 
Viktória Forster(100 m, 200 m, štafeta), Petra Hanuliaková (oštep), Andrea Švecová (400 m, 100 m 
překážky, štafeta), Lujza Paliderová (skok o žrdi), Emma Paulínyová (800 m, štafeta), 
Katarína Kišková (štafeta) 

Chlapci (7): Adam Hriň (skok do diaľky, trojskok), Milan Haborák (vrh guľou), Patrik Nemčok (10 
km chôdza), Filip Revaj (800 m, štafeta), Samuel Beladič (štafeta), Denis Bartek (400 m překážky, 
štafeta), Jakub Nemec (100 m, 200 m, štafeta) 

Tréneri (4): Katarína Adlerová, Eva Hanuliaková, Ľubomír Machník, Milan Laurenčík 

 

Výsledky našich pretekárov 
800 m: Emma Paulínyová skončila na 800 m v 1. kole na 10. mieste a nepostúpila do finále. 

Celkové poradie (20 účastníkov): 1. Volkmerová (Nem.) 2:05,62 min., 2. Rosamiliová (Šva.) 2:06,30 
min. , 3. Pinacchiová (Špa.) 2:06,66 min., … 10. Emma Paulínyová  (SR) 2:14,55 min. 

Tréner: Jozef Rzeszoto,  Materský klub: ŠKP Žilina 

100 m: Jakub Nemec skončil na 100 m po rozbehoch na 15. mieste a nepostúpil do finále. 

Celkové poradie (19 účastníkov): 1. Uysal (Turecko) 10,47 s., 2.Melluzzo (Tal.) 10,48 s., 3. Kunstein 
(Nem.) 10,53 s., ... 15. Jakub Nemec (SR) 11,10 s. 

Tréner: Vladimír Ištván, Materský klub: Atletika Partizánske 

100 m: Viktória Forster skončila vo finále na 100 m na 6. mieste. 

Celkové poradie (27 účastníkov): 1. Adelekeová (Írs.) 11,70 s., 2. Kymanenová (Fín.) 11,89 s., 3. 
Kuhnová (Nem.) 11,93 s., ... 6. Viktória Forster (SR) 11,96 s. 

Tréner: Katarína Adlerová ,  Materský klub: ŠK ŠOG Nitra 

Skok do diaľky: Adam Hriň skončil vo finále skoku do diaľky na 8. mieste. 

Celkové poradie (20 účastníkov): 1. Ayodeji (Rak.) 7,31 m., 2. Duvivier (Fra.) 7,29 m., 3. Isailovic 
(Srb.) 7,26 m ... 8. Adam Hriň 6,93 m. 

 Tréner: Miroslav Rybársky, Radoslav Dubovský Materský klub: AK MŠK Žiar nad Hronom 

400 m: Andrea Švecová skončila na 400 m. v 1. kole na 10. mieste a nepostúpila do semifinále. 

Celkové poradie (24 účastníkov): 1. Soldatová (Rus.) 53,57 s., 2. Schoemakerová (Bel.) 53,85 s., 3. 
Ertzgaardová (Nór.) 54,56 s., ...10. Andrea Švecová (SR) 56,00 s. 
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Tréner: Jozef Švec , Materský klub: ŠK ŠOG Nitra 

Chôdza na 10 km: Patrik Nemčok skončil v chôdzi na 10 km na 10. mieste. 

Celkové poradie (10 účastníkov): 1. Gamba (Tal.) 45:15,74 min., 2. McGrath (Špan.) 45:51,64 min., 
3. Tekdal (Tur.) 46:06,57 min., ... 10. Patrik Nemčok (SR) 49:07,59 min. 

Tréner: Ľuboš Machník,  Materský klub: BFC Dukla Banská Bystrica 

200 m: Jakub Nemec skončil na 200 m v rozbehu na 12. mieste a nepostúpil do finále. 

Celkové poradie (19 účastníkov): 1. Guglielmi (Tal.) 21,11 s., 2. Kamanga-Dyrbak (Dán.) 21,15 s., 3. 
Wdowik (Poľ.) 21,26 s.,, ... 12. Jakub Nemec 22,42 s. 

400 m cez prekážky: Denis Bartek skončil na 400 m cez prekážky v rozbehoch na 14. mieste           

a nepostúpil do finále. 

Celkové poradie (17 účastníkov): 1. Edlund (Švéd.) 51,41 s., 2. Saez (Špa.) 51,68 s., 3. Akcam (Tur.) 
52,30 s., ... 14. Denis Bartek 56,57 s. 

Tréner: Lukáš Kotala ,  Materský klub: AK AŠK Slávia Trnava 

800 m: Filip Revaj obsadil vo finále behu na 800 m 4. miesto.  

Celkové poradie (15 účastníkov):  1. Davidik (ČR) 1:51,02 min., 2. Roznicki (Pol.) 1:53,01 min., 3. 
Carranza (Špan.) 1:53,38 min., 4. Filip Revaj (SR) 1:55,18 min.   

Tréner: Eduard Foldvári,  Materský klub: AK Svetlošák Banská Bystrica 

Vrh guľou: Milan Haborák vrhol 16,05 m a obsadil 17. miesto a nepostúpil do finále.  

Celkové poradie (18 účastníkov): 1. Ramadani (Kos.) 19,75 m, 2. Borodayev (Rus.) 18,83 m, 3. Ahlin 
(Švé.) 18,71 m, ... 17. Milan Haborák (SR) 16,05 m. 

Tréner: Helena Haboráková,  Materský klub: AC Nové Zámky 

Beh cez prekážky 100 m: Andrea Švecová skončila v prvom kole v behu cez prekážky na 100 m na 
16. mieste a nepostúpila do finále. 

Celkové poradie (18 účastníkov): 1. Vendomeová (Fra.) 13,52 s., 2. Schusterová (Ger.) 13,53 s., 3. 
Kambundijová (Šva.) 13,63 s., ... 16. Andrea Švecová (SR) 14,45 s. 

200 m: Viktória Forster skončila vo finále na 200 m na 4. mieste. 

Celkové poradie (20 účastníkov): 1. Adelekeová (Írs.) 23,92 s., 2. Koszegiová (Maď.) 24,15 s., 3. 
Kouassiová (Fra.) 24,40 s., 4. Viktória Forster (SR) 24,47 s. 

2000 m prekážky: Lucia Šišoláková skončila vo finále behu na 2000 m cez prekážky na 7.mieste 

Celkové poradie (21 účastníkov): 1. Doerfelová (Nem.) 6:39,02 min., 2. Vargová (Maď.) 6:46,95 
min., 3. Alviková (Nór.) 6:47,44 min., ... 7. Lucia Šišoláková (SR) 6:54,03 min.  
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Tréner: Ivan Peťovský ,  Materský klub: Slávia ŠG Trenčín 

Skok o žrdi: Lujza Paliderová skončila v skoku o žrdi na 10. mieste. 

Celkové poradie (12 účastníkov): 1. Vogelová (Nem.) 4,06 m., 2. Fernandezová (Špa.) 3,85 m., 3. 
Loesslová (Dán.), Kruegerová (Švé.) 3,85 m., ...10. Lujza Paliderová 3,60 m.  

Tréner: Ján Zmoray ,  Materský klub: AK ŠK UMB Banská Bystrica 

Chôdza 5000 m: Alžbeta Ragasová skončila vo finále chôdze na 5000 m na 13. mieste. 

Celkové poradie (13 účastníkov): 1. Mirotvortsevová (Est.) 22:26,01 min., 2. Hryshkevichová (Biel.) 
23:33,23 min., 3. Lumbrerasová (Špa.) 23:43,04 min., ... 13. Alžbeta Ragasová (SR) 27:12,48 min. 

Tréner: Jozef Pavelka ,  Materský klub: AK Spartak Dubnica nad Váhom 

Štafeta 100+200+300+400 m  1. kolo: Slovenská štafeta (Samuel Beladič, Filip Revaj, Jakub 
Nemec a Denis Bartek) nedokončila rozbehy.  

Celkové poradie (15 účastníkov): 1. Poľsko 1:53,39 min., 2. Švédsko 1:54,03 min., 3. Španielsko 
1:54,68 min. 

Štafeta 100+200+300+400 m  1. kolo: Slovenská štafeta (Emma Paulínyová, Viktória 

Forster,  Katarína Kišková a Andrea Švecová) skončila v 1. kole stíhacej štafety na 11. mieste a 
nepostúpila do finále.  

Celkové poradie (19 účastníkov): 1. Španielsko 2:08,53 min., 2. Grécko 2:09,16 min., 3. Švajčiarsko 
2:10,32 min., ... 11. Slovensko 2:13,60 min. 

Hod oštepom: Petra Hanuliaková po postupe do finále z jedenásteho miesta,vo finále predviedla tri 

neplatné pokusy a nefigurovala medzi klasifikovanými pretekárkami. 

Celkové poradie (12 účastníkov): 1. Andrukonisová (Poľ.) 58,77 m., 2. Suominenová (Fín.) 56,24 m., 
3. Turkmenová (Tur.) 54,62 m. 

Tréner: Eva Hanuliaková ,  Materský klub: Slávia ŠG Trenčín 

 

Celkové zhodnotenie EYOF-u. 

 

European Youth Olympic Festival – Európsky mládežnícky olympijský festival. Olympiáda 

mladých športovcov Európy, ktorej súčasťou bola i výprava Slovenska. Jedným z desiatich športov, 

v ktorých sa v Baku pretekalo bola  atletika. Pätnásť atlétov (osem dievčat a sedem chlapcov) plus štyria 

tréneri tvorili atletickú časť výpravy v Azerbajdžane. Súperili so 641 svojimi rovesníkmi zo 46 krajín. 

Väčšia časť pretekárov v tejto vekovej kategórií mali po prvýkrát možnosť zažiť ozajstné veľké preteky 

so všetkým, čo k tomu patrí. Olympijská symbolika, teambuildingové sústredenie pred podujatím, dlhý 

letecký presun do miesta konania pretekov, otvárací ceremoniál, veľmi pekný hlavný štadión Tofiga 
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Bahramova, dvakrát call room, olympijská dedina, dve olympijské menzy, dôkladné bezpečnostné 

opatrenie zo stany organizátorov a v neposlednom rade štartová listina plná súperov s kvalitnými 

výkonmi boli podnety, s ktorými sa museli naše nádeje vysporiadať. Takúto konkurenciu zažili všetci 

z nich po prvýkrát. Niektorí dokázali atmosféru využiť k akcelerácií svojej výkonnosti. Štyria dosiahli 

na podujatí osobný rekord. Adam Hriň v skoku do diaľky, Jakub Nemec v behu na 200m, Andrea Švecová 

v behu na 400m, Lucia Šišoláková v behu na 2000m prekážok. Lucii sa podaril prekonať vo finálovom 

behu i Slovenský rekord v tejto disciplíne. Niektorým sa tento tlak nepodarilo spracovať a zaplatili 

povestnú nováčikovskú daň. Vo výsledkových listinách na popredných miestach, pri najúspešnejších 

pretekároch, sa často vyskytovala skratka PB resp. SB. Je jasné, že uspieť môže na takomto podujatí len 

ten, kto je v správny čas schopný podať maximálny výkon. Snahu a chcenie nemožno uprieť žiadnemu 

zo zúčastnených slovenských pretekárov. 

Škoda zranenia Adama Hriňa v skoku do diaľky vo finálovej sérií. Do finále postupoval 

s nádejným druhým najlepším výkonom z kvalifikácie. V treťom, finálovom pokuse sa mu obnovilo 

zranenie stehna z januára tohto roku. 

Sklamaním boli i obe štafety, ktorým sa nepodarilo nadviazať na úspešné vystúpenie 

chlapčenskej štafety z minulého roku na ME U 18 v Maďarsku. 

Do Azerbajdžanu sme odchádzali s plánom na 2 až 4 umiestnenia v prvej finálovej osmičke 

a s túžbou po medaile. V konečnom účtovaní 5 umiestnení v úzkom finále by sa mohlo javiť ako úspech, 

len tá medaila trochu chýbala. Jedno z dvoch štvrtých miest sa mohlo pri troche šťastia premeniť na 

medailové umiestnenie . 

Pomerne nákladné podujatie (len účastnícky poplatok bol za slovenských športovcov cca 

53.000.-€), + doprava, výstroj, personálne zabezpečenie. Všetko bolo tentokrát v réžií SOŠV. Som 

presvedčený, že táto investícia do mladých nádejí sa vráti o pár rokov v podobe nových úspešných 

účastníkov olympijských hier. 

Účasť na tomto podujatí posúva dopredu nie len pretekárov, ale i trénerov, ktorí môžu svojich 

zverencov vidieť v akcií, pod tlakom očakávaných výsledkov, v súperení so špičkou Európy. 

Samozrejme je prospešné zorientovať sa trénersky i v tom, kde sa nachádza konkurencia. Som rád, ak 

sa na takéto podujatie podarí nominovať mladých trénerov, ktorým takáto skúsenosť napomáha k ich 

profesionálnemu rastu. 

Ubytovanie spĺňalo požiadavky. Stravovanie bufetovým štýlom bez väčších výhrad. Pitný režim 

zabezpečený v chladiacich boxoch v dosahu pretekárov vo všetkých priestoroch. Hlavný štadión 20-25 

minút autobusom od miesta ubytovania. Rozcvičovací priestor mimo hlavného 5 minút pešo. 

Organizácia podujatia s malými nedostatkami (v doprave a málo pestrej strave) hlavne v úvode 

šampionátu. Maximálna ochota organizátorov vyjsť vo všetkom účastníkom v ústrety. Ubytovanie, 

akreditácia, presuny, výsledky, preteky... 

Na EYOF-e sa predstavila naša špička v tejto vekovej kategórií. Je len na nich a ich tréneroch, 

kluboch, ako so svojím talentom naložia. Jednou z úloh SAZ-u je vytvorenie primeraných podmienok 

pre výkonnostné napredovanie nie len u tejto vekovej kategórie. Nádejne sa rozbiehajúca výstavba 

infraštruktúry na Slovensku by mala byť splnením jedného z hlavných bodov poslania SAZ-u. Títo 
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pretekári a nie len oni by mali dostať možnosť rozvíjať svoje nadanie na nových moderných atletických 

štadiónoch.  

Poďakovanie patrí všetkým pretekárom, osobným trénerom, klubom v ktorých sa pretekári 

pripravovali, zúčastneným trénerom a v neposlednom rade vedeniu SOV. Veľmi dobre sa s úlohou 

vedúceho celej výpravy vysporiadal pán Demeter. Dobrým ťahom bolo i angažovanie skúseného 

kladivára Libora Charfreitag na post zástupcu vedúceho výpravy. Pri takomto úsilí, spolupráci 

a smerovaní športu o budúcnosť mládežníckej atletiky netreba mať obavy. 

V Považskej Bystrici dňa 1. 8. 2019             Reprezentačný tréner mládeže do 17 rokov Milan Laurenčík 

 


