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1. Hana Burzalová 10.000m chôdza 48:58 min  /23.3. Dudince/ limit SAZ  

2. Ľubomír Kubiš 10.000m chôdza 44:35 min, /3.3. Izmir/ limit EA 

3. Matej Baluch 400mprek. 52,21 /30.6. Trnava/ limit SAZ,  Matej Baluch 110mprek. 13,88 (-0,6)  /22.6. BA/ limit SAZ,  Matej Baluch 4x100m 

4. Daniel Kováč  10.000m chôdza 43:58 /6.4. Podebrady/  limit SAZ 

5. Daniel Danáč kladivo 66,84 /5.5. Ostrava/ limit EA 

6. Patrik Michalec  oštep 69,05 /8.5. Olomouc/  limit SAZ 

7. Miloslav Konopka kladivo 66,91 /22.6. Bratislava/ limit EA 

8. Patrik Domotor 400mprek.  52,66 /15.6. Šamorín / limit SAZ 

9. Elena Dušková 3000m 9:38,43 /9.6.Dubnica n/Váhom/ limit SAZ 

    Elena Dušková 1500m 4:23, 20 /29.6. Mannheim / limit SAZ 

10.Natália Váleková guľa 14,24 /Bratislava 19.1./ limit EA 

11.Oliver Murcko 200m 21,19  +1,3 /B. Aires/ 16.10. 2018/ SB 21,74 + 0,7 BA 23.6./,  Oliver Murcko 4x100m 

12.Andrej Paulíny 3:48,95 /Ostrava 20.6.2019/ limit SAZ 

13.Jakub Benda – 4x100m, Jakub Benda diaľka 710 + 2,0 /8.7.2018 Trnava/ /SB 688 +0,8 /8.6. Opava/ 

14.Sloboda Samuel 4x100m, Samuel Sloboda 100m 10,86 +1,0 /Bratislava 22.6./ 

15.Jelínek Rastislav – 4x100m 

16.Filo Jakub – 4x100m  
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Výsledky:  

JUNIORI 

100 m – rozbehy (36 štartujúcich), IV. (-0,9): 6. Samuel Sloboda 11,06 – nepostúpil do semifinále (celkovo 27.) 

200 m – semifinále, II. (-0,1 m/s): 6. Oliver Murcko 21,58 – nepostúpil do finále (celkovo 15.), rozbehy (33 štartujúcich), IV. (-0,2m/s): 4. Oliver Murcko 21,82 – postup do 

semifinále (celkovo 21. najlepší čas) 

1500 m – rozbehy (21 štartujúcich), I.: 7. Andrej Paulíny 3:53,29 (celkovo 16.) – nepostúpil do finále 

110 m prek. – I. semifinále (-1,6 m/s): 8. Matej Baluch 13,98 – nepostúpil do finále (celkovo 14.), rozbehy (30 štartujúcich), V. (+4,0): 5. Matej Baluch 13,79 – postup do 

semifinále (celkovo 12. najlepší čas) 

400 m prek. – finále: 3. Matej Baluch (SR) 51,26 – osobný rekord, semifinále, I.: 7. Patrik Dömötör 52,44 – nepostúpil do finále (celkovo 12.), II.: 3. Matej Baluch 51,67 

(osobný rekord) – postup do finále, rozbehy (30 štartujúcich), III.: 2. Matej Baluch 53,34 – postup do semifinále (celkovo 17. najlepší čas), IV.: 2. Patrik Dömötör 52,35 

(osobný rekord) a postup do semifinále (celkovo 6. najlepší čas) 

diaľka – kvalifikácia (21 štartujúcich): 21. Jakub Benda 663 – nepostúpil do finále 

kladivo – kvalifikácia (30 štartujúcich): 21. Miloslav Konopka ml. 66,30 – nepostúpil do finále, 28. Daniel Danáč 62,54 – nepostúpil do finále 

oštep – kvalifikácia (23 štartujúcich): 15. Patrik Michalec 68,59 – nepostúpil do finále 

10 000 m chôdza (22 štartujúcich): 10. Daniel Kováč 43:54,26 – osobný rekord na ovále, 12. Ľubomír Kubiš 44:09,64 – absolútny osobný rekord 

4 x 100 m (17 štafiet) – rozbehy, II: 6. Slovensko (Rastislav Jelínek, Oliver Murcko, Jakub Benda, Jakub Filo) 41,80 (celkovo 13.) 
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JUNIORKY 

1500 m – finále: 10. Elena Dušková 4:30,79, rozbehy (19 štartujúcich), I.: 6. Elena Dušková 4:23,79 – postup do finále (celkovo 6. najlepší čas) 

3000 m – rozbehy (21 štartujúcich), II.: Elena Dušková nedokončila 

guľa – kvalifikácia (26 štartujúcich): 24. Natália Váleková 12,88 – nepostúpila do finále 

10 000 m chôdza (19 štartujúcich): 15. Hana Burzalová 50:43,83 

 

 

Podrobné vyhodnotenie:  

Matej Balúch       AŠK Slávia Spišská Nová Ves     Tréner: Edmund Kováč   

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na MS 
v disciplíne 

Umiestnenie v kvalifikácii Umiestnenie vo finále Celkové umiestnenie 
 

400mprek 
110mprek. 

52,21 
13,88 

A 
A 

53,34/51,67/51,26 
13,79/13,98 

30 
30 

12  14. 

Hodnotenie výkonov Mateja Balucha na MEJ 2019. 
 
 - 110m/pr. - Rozbeh Matejovi vyšiel veľmi dobre, nebyť malého zaváhania na štarte išiel rytmicky po ôsmu prekážku veľmi dobre vyrovnane. Po konzultácií s Matej, si Matej nepamätá, či tam mal kontakt rukami 
s pretekárom VB, bežiaci v piatej dráhe, pretože za ôsmou prekážkou náhle stratil rytmus a výrazne zaostal a stratu už nedokázal dobehnúť. Z časom preto sme celkom spokojný, škoda len prisilného 
vetra +4,1m/s, pretože dosiahnutý čas 13,79s, by bol jeho nový osobný a zároveň Slovenský rekord. 
V semifinále, bohužiaľ sme sa nevyvarovali tej istej chyby na štarte a štartová reakcia bola ešte horšia ako v rozbehu 0,314s, čo dosť ovplyvnilo konečný čas 13,98s, pretože beh bol veľmi dobrý, okrem malého 
zaváhania zase na ôsmej prekážke a prisilného protivetra -1,7m/s. 
Celkovo pri Matejovej premiére na takomto veľkom podujatí, hodnotím 14.miesto ako úspešné, ale vidím tam ešte veľké rezervy do budúcna na ktorých treba popracovať. 
 
 - 400m/pr. - Nakoľko Matej bežal rozbeh len necelú 1 hodinu po semifinále na 110m/pr., v prvom rade si musel dobre oddýchnuť a zregenerovať, musel ísť beh na priamy postup do 3 miesta, pretože na čas sme 
sa nemohli spoliehať, čo sa aj potvrdilo a bol to dosť náročný rozbeh. Keďže na 110m/pr. nepostúpil do sobotňajšieho finále, mohli sme sa plne koncentrovať na semifinále behu na 400m/pr., čo sa nám aj 
vyplatilo, pretože to mohol rozbehnúť naplno a zabehol si osobný rekord 51,67s a postúpil priamo do finále z 3.miesta. Na finále sme nastupovali oddýchnutý, trochu sme sa obávali chladu a dažďa, ktorý sa 
počas rozcvičovania spustil, takže sme sa po dohode rozhodli s fyzioterapeutom Andrejom Foltýnom a Matejom, asi 30 minút pre samotným pretekom, natrieť nohy hrejivou masťou, aby rýchlo nevychladol pred 
štartom a podal 100% výkon. Vo finále sa po ôsmu prekážku držal na prvom resp. druhom mieste, no po dosť zle vyzerajúcej kolízii na 8 prekážke, stratil kontakt s oboma prvými pretekármi a už do cieľa tú chybu 
nedokázal dobehnúť, ale udržal si tretiu pozíciu až do cieľa. 
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Tretie miesto na MEJ je obrovský úspech, ktorý si Matej momentálne ani neuvedomuje v plnej vážnosti, takže maximálna spokojnosť. Do budúcna vieme kde máme rezervy a budeme pracovať na ich odstránení, 
aby sme boli ešte rýchlejší. 
 
4x100m štafeta - Po dlhej úvahe mňa ako trénera a Mateja, sme sa nakoniec rozhodli Mateja do štafety nepostaviť, z dôvodu plnej koncentrácie na individuálnu disciplínu Finále 400m/pr. Konzultovali sme to s 
vedúcim výpravy p.Illéšom a došli sme k záveru, že to rozhodnutie bude správne a to sa nám aj potvrdilo ziskom bronzovej medaily na 400m/pr.. Ak sa môžem vyjadriť k účinkovaniu štafety v novom zložení s 
náhradníkmi Jelínek, Murcko, Benda, Filo, chlapci predviedli vynikajúci výkon, odovzdávky prebehli na vysokej úrovni a s konečným 13. miestom si myslím, že môžeme byť maximálne spokojný. 
 
Edmund Kováč, tréner 
 

 

Daniel Kováč      ŠK ŠOG Nitra      Tréner:  Peter Mečiar    

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME  
 

Počet pretekárov na ME 
v disciplíne 

Umiestnenie v kvalifikácii Umiestnenie vo finále Celkové umiestnenie 
 

10.000m chôdza 43:58 A 43:54,26 22  - 10. 

Daniel je vekom prvý rok junior a na štart nastupoval so 14 najlepším časom. Našim cieľom bol umiestnenie v prvej desiatke. Úvod pretekov Dano začal podľa pokynov zo zadných pozícií . Tieto pokyny dodržal a 
začal na 18 pozícii. Tempo držal od úvodu na osobný rekord. Postupne sa prepracovával dopredu a začal atakovať prvú desiatku. Bohužiaľ na 7km keď dostal odo mňa pokyn posunúť sa na osmu pozíciu  dostal 
druhú napomienku a tak musel spomaliť a dávať si v ďalších kolách pozor. Som rád, že pokyny dodržal , nedal sa strhnúť atmosférou a nedostal už žiadnu napomienku. Ešte v závere predišiel Francúza ktorý bol 
tretí v tohtoročných európskych tabuľkách a posunul sa na desiatu priečku. Od ôsmeho miesta ho delilo len 12 sekúnd. Do cieľa prišiel v novom osobnom rekorde 43:54 a opat splnil A limit na ME. Celé preteky 
išiel vyrovnane kde rozdiel medzi najrýchlejším a najpomalším kilometrom bol len 10 sekúnd.  Dano potvrdil že  sa vie  pripraviť na dôležité podujatia a v reprezentačnom drese podáva kvalitné a spoľahlivé 
výkony. Svedčí o tom jeho 9 miesto na vlaňajších ME do 18 rokov a aj umiestnenia v tejto sezóne. Tohto roku bol v apríli 5 na medzištátnom stretnutí juniorov v Podebradoch a v máji 11 na Európskom pohári v 
Alytuse. Na oboch podujatiach dosiahol najlepšie umiestnenie v slovenskej výprave. Na ME v Borase bol druhým najúspešnejším vo výprave. Nedostatky má v technike o čom vieme a snažíme sa na tom v 
tréningovom procese pracovať. Je to však dlhodobý proces a zatial nám to nejde podla mojich predstáv. Danovou prednosťou je však vytrvalosť podobne ako u Tótha v jeho veku a preto vidím v budúcnosti v 
jeho prípade  viac perspektívu na 50 resp. 35km. Tréningové ukazovatele ma prakticky rovnaké ako Matej Tóth v jeho veku .  V budúcom roku je cieľom  SP v chôdzi a MS juniorov. Verím, že sa opäť dobre 
pripravíme. Chcem poďakovať vedúcemu výpravy za výbornú atmosféru v teame a bez problémovú organizáciu. A aj Sazu za možnosť, že som ako trener mohol, byť vo výprave. 

 

Patrik Domotor       TJ Olympia Galanta       Tréner: Jozef Gál   

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie na ME Celkové 
umiestnenie 
 

400mprek. 52,66 A 
 

52,35/52,44 30. 12. 
 

12. 
 

Mali sme dva ciele na vrchol sezóny: dosiahnuť nový osobný rekord v behu na 400m prekážok a postúpiť do semifinále. Patrik v rozbehu zabehol 52,35 sekundy, čo je jeho najlepší doterajší výkon v 
tejto disciplíne a šiestym najlepším časom postúpil do semifinále. Jeho beh v semifinále bol poznačený s dvomi zaváhaniami, preto s časom 52,44 sekúnd, nepostúpil do finálového behu. Je mi to 
veľmi ľúto, ale on oba ciele dosiahol, preto hodnotím jeho účasť na týchto majstrovstvách ako veľmi úspešný. Ja som ho už videl vo finále, možno aj na stupni víťazov, hádam aj to sa stane najbližšie, 
o rok, o dva, o tri, možno na OH v Paríži v roku 2024.Po spoločenskej stránke k jeho správaniu počas šampionátu nemám žiadne výčitky.  Bolo to transparentné, odborne na úrovni a zároveň veľmi 
ľudské. Výborné smerom k účasti na ME bolo  zorganizovanie sústredenia v Šamoríne. Jozef Gál 
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Hana Burzalová  AK Spartak Dubnica nad Váhom      Tréner: Jozef Pavelka    

Disciplína 
 

Nominačný 
výkon 

Splnený 
limit 
 

Výkon 
na ME 

Počet 
pretekárov 
na ME 

Umiestnenie 
na ME 

Celkové umiestnenie 
 

Poz. 
 

10.000m 
chôdza 

48:58 A 50:43,83 19. 15. 15.  

Hodnotenie. 
Hanka nastupovala na štart s 11 najlepším časom. Prvá polovica bola na hranici 50 min. ale potom sa začala veľmi trápiť a to trvalo až do konca preteku, v závere pred stihla Francúzku ALU 
nedokázala odolať náporu Litovky ktorá ju pred stihla a Hanka skončila na 15 mieste. Hankina príprava nebola taká aká mala byť 3 mesiace sa trápi s bolesťou zaškolenia ktoré sa nám nepodarilo dať 
do poriadku tak aj na ME bojovala s týmto zranením. V príprave sa stále všetko pri spôsobovalo podľa jej bolesti čo sa v pretekoch odzrkadlilo, ale s výsledkom sme nespokojný našim cieľom bolo 
skončiť v prvej desiatke. 
Hodnotenie vypracoval osobný tréner  
Pavelka Jozef.  
 

 

Ľubomír Kubiš  AK Spartak Dubnica nad Váhom      Zdeno Medera 
 

  

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie na ME Celkové umiestnenie 
 

Poz. 
 

10.000m chôdza 44:35 A 44:09,64 22. 12. 12. - 

ME U20 Boras 
10 000m race walk men 
12. Ľubomír Kubiš 44:09,64 
 
Ľubo do pretekov nastupoval, po mnohých zdravotných výpadkoch v priebehu sezóny, so zámerom skúsiť šlapať na čas okolo 44:00. 
Prvá polovica pretekov ( 5km 21:48) naznačovala, že by sa to mohlo podariť, ale preteky nešiel ideálne technicky, čo sa samozrejme nepáčilo rozhodcom, tak si po upozorneniach a dvoch návrhoch na vylúčenie 
musel dávať pozor a spolu s pribúdajúcou únavou bola preto druhá polovica pomalšia. Nakoniec z toho v cieli bol čas 44:09,64 a vcelku solídne 12.miesto. 
Ľubo v daný moment odovzdal na trati všetko, čo mal momentálne natrénované. Môže nás akurát mrzieť, že sa nám nepodarilo splniť predsezónny cieľ, umiestniť sa do 8.miesta, nebyť zdravotných problémov, 
bola na ME reálna možnosť umiestniť sa niekde medzi 6.-8.miestom. 
 
Zdeno Medera 
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Dušková Elena     AK Inter-SC Bratislava  Tréner  Lopuchovský Marcel   

Disciplína 
 

Nominačný 
výkon 

Splnený 
limit 

Výkon na MS 
 

Počet pretekárov na 
MEv disciplíne 

Umiestnenie na 
ME 

Celkové 
umiestnenie 
 

Poz. 
 

1500m 
3000m 

4:23,20 
9:38,43 

A 
A 

4:23,79/4:30,79 
-- 

19. 10. 
 

10. 
 

- 

    Elena Dušková 
 
Dátum narodenia: 25.7.2001 
Klub: AK Inter-SC Bratislava 
Prvý tréner: Dušan Štancel  
PB – SB 1500m: 4:23,20  
PB-SB 3000m:  9:38,43 
Stredisko:   Národné športové centrum 
 
Príprava pred ME prebiehala bez problémov, bolo veľmi dobré, že sme mohli využiť Olympijský komplex X-Bionic Sphere v Šamoríne, kde sme doladili formu pred ME. 
Na ME sme odchádzali s veľmi skromnými ambíciami pokúsiť sa prebojovať do finále aspoň v jednej disciplíne, aj keď som tušil, že na 3000m je veľká šanca dosiahnuť stanovený cieľ.   
Elena pred ME absolvovala iba štyri štarty na 1500m, čo mohlo spôsobiť, že nemala dostatok taktických skúseností. Medzi devätnástimi štartujúcimi sa tabuľkovo nachádzala na 12. mieste, čo sa aj potvrdilo 
v rozbehu, kde 6. dosiahnutým časom postúpila do finále. Za osobným maximom z júnového mítingu v nemeckom Mannheime zaostala len o 59 stotín.  
Vo finálovom behu sa v taktickom behu umiestnila na 10. mieste.  Na ME odchádzala aj s limitom na 3000m, ktoré sa konali na druhý deň, po postupe do finále v behu na 1500m. Po spoločnom rozhovore 
sme sa dohodli, že sa budeme koncertovať iba na nedeľne finále 1500m. Preto v rozbehu na 3000m nastúpila, ale po 300m odstúpila, aby sa mohla koncentrovať len na nedeľne finále v behu na 1500m. 
S jej vystúpením a prístupom na ME som maximálne spokojný, ukázala, že sa oplatí do nej investovať čas.  
Prehlaď štartov na 1500m za sezónu 2019:  
15.5. Split 1500m ISF WORLD SCHOOLS CHAMPIONSHIP IN ATHLETICS 4:39, 59  1.miesto  
15.6. Šamorin PTS 1500m  4:24,38  1.miesto  
20.6. Ostrava /Zlata tretra / 1500m 4:31, 12  2.miesto  
29.6. Mannheim BAUHAUS Junioren Gala 2019 Seite 4:23,20 1.miesto  
19.7. Boras MEJ R 4:23,79  6.miesto  
21.7. Boras MEJ F 4:30,79 10.miesto  
 
 
Vypracoval: osobný tréner Marcel Lopuchovský 
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Benda Jakub  NAŠA Atletika  Tréner: Naďa Bendová, Andrej Benda, Róbert Kresťanko      
 

  

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie na ME Celkové umiestnenie 
 

Poz. 
 

Skok do diaľky --            -- 663 21. 21. 21. - 

Jakub Benda, vzhľadom na nominačné kritéria nemohol štartovať v disciplínach, na ktoré bola jeho príprava zameraná. Skok do diaľky absolvoval najmä 
kvôli naberanie skúseností na vrcholných podujatiach. S najslabším výkonom vstupoval do súťaže a výkon 663cm zodpovedá jeho súčasnej výkonnosti v 
tejto disciplíne pri klimatických podmienkach, aké boli počas súťaže.  

 

4x100m juniori  Tréner: Naďa Bendová     
 

  

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie na ME Celkové umiestnenie 
 

Poz. 
 

4x100m 40,92            -- 41,80 17. 13. 13. - 

Štafeta 4x100m/Jelínek, Murcko, Benda, Filo/  takmer o sekundu zaostala za svojím maximom, skončila na poslednom mieste zo štafiet, ktoré boli 
klasifikované. Vzhľadom na podmienky je výkon a výsledné umiestnenie zodpovedajúce. V štafete chýbali dvaja členovia štafety, ktorí sa zúčastňovali 
nácviku, náhradníci nemohli podať výkon, ktorý by stačil na lepšie umiestnenie. Je veľmi dôležité, že vďaka štafete dostali možnosť štartovať na MEJ 
juniori, ktorí by inak individuálne limity nesplnili a účasť na takomto podujatí výrazne posilnila ich vnútornú motiváciu pokračovať v športovej príprave v 
ďalších rokoch. 
 

 
Murcko Oliver  AK Inter SC Bratislava Tréner: Štefan Bielik       
 

  

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME 
v disciplíne 

Umiestnenie na ME Celkové umiestnenie 
 

Poz. 
 

200m 21,19            Bez /tam B/ 21,82/21,58/ 33. 15. 15. - 

Oliver Murcko – na začiatku roka 2019, mal nepríjemné zranenie keď na tréningu v hale mu vbehlo do dráhy decko poranil si sval na stehne pravej nohy 
čo sme dosť dlho dávali dokopy navyše mu fyzioterapeut zistil, že si pri tom posunul aj stavec v krížovej oblasti chrbta. Takže halu sme úplne vypustili. 
Žiadna rýchlosť v tréningovom procese len ľahšie klusanie, rovinky a trochu posilňovania s vlastnou hmotnosťou a malými váhami. Využívali sme lekárov, 
fyzioterapeutov, plávanie, akupunktúru, rebox, novo zakúpené pomôcky na masáže vibračný valec- Vyper a Hypervolt od americkej firmy Hyperice. Skoro 
4 mesiace cítil bolesť v nohe až na konci tréningového sústredenia na Tenerife už skúšal bežať rýchle 100-ky čo bolo v apríli. Tento tréningový výpadok 
sme už celkom nedobehli. V sezóne bežal najprv za 21,86  potom 21,74.  Borase sa mu podarilo z rozbehu postúpiť      
časom 21,82. Tento beh hodnotím ako zbytočne ustráchaný - pomalý štart čo sa už nedá dobehnúť aj keď sa snažil - bojoval. V semifinále už vybehol 
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smelšie - dravejšie dokázal sa zlepšiť na 21,58. V poslednej časti trate už nebol taký rýchli, možno aj protivietor hneď po štarte a aj v záverečnej rovinke 
zohral svoju brzdiacu rolu.  Celkové umiestnenie medzi 200-kármi 12-15 miesto nenašiel som to presne. Svojim časom dokázal , že patril na ME a dúfam, 
že rastúcu výkonnosť potvrdí aj na Slovenskej Atletickej lige a štartoch v ČR juniorskej lige. Určite budeme skúšať prechod na dlhšiu trať – 400m s cieľom 
zabehnúť limit na MS juniorov v Keni 2020. Zúčastnil sa aj štafety 4 x 100m – bežal druhý úsek preberal štafetový kolík od Jelínka. Tomu na štarte 
nenachystali štafetový kolík tak musel ísť za organizátormi, ktorí ho po 3minútach čakania našli a dali Jelínkovi-také malé faux pas organizátorov. Oliver 
bežal výborne držal krok s ostatnými- prevzatie kolíku od Jelínka bolo v plnej rýchlosti a plynulé, odovzdanie Bendovi trošičku zadrhlo lebo Oliver ho 
dobehol, čiže Jakub mohol vybehnúť skôr. Oliver so štafetou nepočítal a dozvedel sa , že beží až hodinu pred štartom tejto disciplíny, ale bojoval ako drak 
a chválim ho za jeho výkony aj bojovnosť na tomto VP. Štefan Bielik 
 

 
 

Michalec Patrik   ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica  Tréner: Jozef Hanušovský       
 

  

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie na ME Celkové umiestnenie 
 

Poz. 
 

Hod oštepom 69,05            A 68,59 23. 15. 15. - 

Patrik MICHALEC - hod oštepom. 
V dňoch 18.7.- 21.7.2019 sme sa zúčastnili MEJ, vo Švedskom Borase. Kvalifikačná súťaž v hode oštepom, sa konala 20.7. Patrik štartoval v B skupine, 
so začiatkom o 14:15 hod. Hodil 68,59m a v skupine skončil na 7.mieste. Celkovo obsadil 14. priečku. Hoci sa výkonnostne približil k svojmu osobnému 
rekordu na 46 cm, nepostúpil do finále. Na finálovú dvanástku, bolo potrebné hodiť 70,96m. Plán, skončiť na MEJ do 12.m. nesplnil. Zistili sme, že 
primerná európská špička v kategórii juniorov, je o 5m ďalej! Verím, že sa nám to podarí dobehnúť o 2 roky na ME do 23 rokov! Jozef Hanušovský 
 

 
 

Sloboda Samuel  ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica  Tréner: Michal Škvarka       
 

  

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie na ME Celkové umiestnenie 
 

Poz. 
 

100m 10,86            bez 11,06 36. 27. 27. - 

Samo cestoval na šampionát bez limitu na 100m. Škoda nepríjemného protivetra, ktorý neumožnil ukázať čo v ňom je. Od postupu do semifinále 
nechýbalo veľa. Je to perspektívny  a bojovný pretekár.  
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Váleková Natália  ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica   Tréner: Jozef Párička     
 

  

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie na ME Celkové umiestnenie 
 

Poz. 
 

Vrh Guľou 14,24            B 12,88 26. 24. 24.. - 

 Natália v kvalifikácie predviedla výkon na úrovni 12,88 čo pre ňu znamenalo konečne 24.miesto z celkových 26 pretekárok. Natália sa počas sezóny trápi 
a nevie sa posunúť k výkonnosti z halovej sezóny.  

 
Danač Daniel  AC Stavbár Nitra Tréner: Tibor Danáč, Róbert Kresťanko      
 

  

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie na ME Celkové umiestnenie 
 

Poz. 
 

Hod kladivom 66,84            B 62,54 30. 28. 28. - 

Danielovi nevyšli preteky podľa jeho predstáv a s výkonom ani umiestnením nebol spokojný. Nádejný bol druhy kvalifikačný pokus, ktorý bohužiaľ skončil 
v sieti.  

 
Konopka Miloslav  Tréner: Konôpka Miloslav ml.      
 

  

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie na ME Celkové umiestnenie 
 

Poz. 
 

Hod kladivom 66,91            B 66,30 30. 21. 21. - 

Jakub Benda, vzhľadom na nominačné kritéria nemohol štartovať v disciplínach, na ktoré bola jeho príprava zameraná. Skok do diaľky absolvoval najmä 
kvôli naberanie skúseností na vrcholných podujatiach. S najslabším výkonom vstupoval do súťaže a výkon 663cm zodpovedá jeho súčasnej výkonnosti v 
tejto disciplíne pri klimatických podmienkach, aké boli počas súťaže.  

 
Paulíny Andrej   Tréner: Pavel Slouka     
 

  

Disciplína 
 

Nominačný výkon Splnený limit Výkon na ME 
 

Počet pretekárov na ME v disciplíne Umiestnenie na ME Celkové umiestnenie 
 

Poz. 
 

1500m 3:48,95            A 3:53,29 21. 16. 16. - 

Hodnotenie:  
Umiestnenie 16.miesto v behu na 1500m 
PB pred MEJ 3:48,95, tabuľkovo 18.miesto z 21. štartujúcich.  
Preteky sa vyvíjali do 1000m v pomalom tempe a boli časté kolízie. Často netakticky dobiehal predne pozície v zákrute. Pozične si držal 5.miesto. 
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Posledných 200m však nestíhal na vedúcu päticu pretekárov a skončil na 5. v čase 3:53,29. Celkovo sa umiestnil na 16.mieste. Na postup bolo treba čas 
okolo 3:50. Spracoval: Pavel Sluka   

 

 
       Celkové zhodnotenie MEJ 

Na ME sme mali spolu 16  pretekárov. Bola to historicky najväčšia výprava. Osem z nich boli s „A“ limitom. Celkovo štyria pretekári si prekonali svoje osobne rekordy. Absolútne najväčším úspechom 

bola trochu nečakaná medaila Mateja Balúcha na 400mprek. Naša výprava získala  7 umiestnení do prvej 15ky Ďalej 3 umiestnenia do prvej 10ky. V bodovaní krajín sme obsadili 24.miesto. 

Nominácia trénerov bola na základe splnených kritérií. Každý pretekár s A limitom mal na podujatí svojho trénera.  Na šampionáte sa predstavila aj štafeta 4x100m /kde dvaja pretekári zo štafety mali 

individuálny limit/. Štafeta sa na poslednú chvíľu menila a najrýchlejší pretekár Matej Baluch musel dať prednostu účasti vo finále 400mprek. A Samuel Sloboda v deň pretekov ráno ochorel.  

Organizácia MEJ bola na veľmi dobrej úrovni bez viditeľných chýb tak ako aj po stránke rozhodcovskej aj organizačnej. Štadión - zrekonštruovaný tartan, sektory obnovené, rozcvičovanie vo vedľajšej 

200m hale a vedľajšom tréningovom futbalovom štadióne.  Nedostatkom na štadióne malá kapacita sociálnych priestorov, na WC boli rady a čakalo sa aj 10 minút.  Stravovanie jednoduché ale postačujúce.  

Doprava fungovala bez problémov.  

Veľké poďakovanie patrí fyzioterapeutovi Andrejovi Foltýnovj, ktorý odviedol kvalitnú robotu a zvládol taký veľký počet pretekárov sám.   

Poďakovanie patrí taktiež všetkým trénerom, zúčastneným trénerom, sekretariátu SAZ za bezproblémovú organizáciu účasti pretekárov na  tomto podujatí.   

 

 V Borase 21. júla 2019                                                                                                                                                                                            Reprezentačný tréner juniorov  PaedDr. Martin Illéš 


