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Ešte  18 dní pred konaním tohto šampionátu sa nebolo jasné, či sa vôbec halová sezóna 

v tomto roku vôbec uskutoční. Celkovo halová sezóna trvala 2 týždne, spolu 3 preteky, ktoré sa na 

Slovensku mohli uskutočniť. Všetko negatívne ovplyvnili prísne protipandemické opatrenia, ktoré 

neumožnili aby sa konalo viac podujatí. V dvojdňovom programe súperili o tituly mládežníci vo veku 

16 až 19 rokov. Z hygienicko-bezpečnostných dôvodov museli byť obmedzené počty štartujúcich 

v jednotlivých disciplínach, pričom všetci účastníci (atléti, tréneri, rozhodcovia, organizátori) 

juniorského halového šampionátu povinne absolvovali pred vstupom do Elánu antigénový test na 

Covid-19 alebo sa museli preukázať negatívnym výsledkom testu, nie starším ako 12 hodín.           

Najúspešnejšou účastníčkou juniorského „covidového“ šampionátu v hale sa stala talentovaná 

šprintérka Viktória Forster z ŠK ŠOG Nitra. V sobotu vyhrala hladkú (7,56) i prekážkarskú (8,81) 

šesťdesiatku. V nedeľu pridala ešte titul na 200 m (25,16). Dva tituly si v Eláne  vybojoval Adam 

Hriň (MŠK Žiar n/Hr.), ktorý diaľkarske zlato (vyhral aj trojskok) vyšperkoval slovenským výkonom 

roka 702 cm. Jednotkový výkon (1:58,28) v extrémne krátkej halovej sezóne dosiahol i víťaz 

osemstovky Tomáš Janíček z BK Lysá pod Makytou. 

Jeden z najhodnotnejších výkonov podala na 3000m Líza Hazuchová, ktorá utvorila nový juniorský 

rekord SR. Medzi hodnotné výkony možne zaradiť aj výkony Renáty Vodnyánszkej v diaľke, 

Tomáša Grajciaríka na 400m a Samuela Michalka na 200m. Tiež výkony na 60m Viktórie Forster 

a Jakuba Nemca ako aj výkon v diaľke v podaní Adama Hriňa a vo výške Róberta Ruffíniho patrili 

medzi tie kvalitnejšie. Nesklamali ani prekážkové výkony Viktórii Forster a Lukáša Ševčíka.  

V medailovej bilancii klubov kraľovala Slávia Trenčín o. z. so 4 zlatými, 4 striebornými a 4 

bronzovými medailami pred ŠK ŠOG Nitra (4 – 2 – 2), AO Žilina (2 – 3 – 1), banskobystrickou 

Duklou (2 – 2  2), BK Lysá pod Makytou (2 – 2 – 0) a MŠK Žiar nad Hronom (2 – 0 – 0). Cenný 

kov získalo 23 klubov. 

 

SOBOTA 

DIEVČATÁ 

60 m: Forster (ŠK ŠOG Nitra) 7,56 

400 m: Švecová (ŠK ŠOG Nitra) 58,22 
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1500 m: Michaličková (AO Žilina) 4:41,41 

60 m prek.: Forster (ŠK ŠOG Nitra) 8,81 

žrď: Záborská (AC Stavbár Nitra) 280 

diaľka: Vodnyánszká (Megy Sport Dun. Streda) 571 

CHLAPCI 

60 m: J. Nemec (AO Partizánske) 6,97 

400 m: Grajcarík (Atletika Nové Mesto n/V.) 49,61 

1500 m: F. Revaj (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 4:07,65 

60 m prek.: L. Ševčík (Slávia Trenčín o. z.) 8,24 

žrď: Hojdík (Sparta Pov. Bystrica) 400 

diaľka: Hriň (MŠK Žiar n/Hr.) 702  

 

NEDEĽA 

DIEVČATÁ 

200 m: Forster (ŠK ŠOG Nitra) 25,16 

800 m: Paulínyová (AO Žilina) 2:17,49 

3000 m: Hazuchová (AK ZVP Lučatín) 9:25,46 – juniorský rekord SR 

výška: Molnárová (Slávia o. z. Trenčín) 163 

trojskok: Šupicová (Slávia Trenčín o. z.) 11,46 

guľa (4 kg): P. Hanuliaková (Slávia Trenčín o. z.) 12,01 

CHLAPCI 

200 m: Michalko (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 22,36 

800 m: T. Janíček (BK Lysá pod Makytou) 1:58,28  
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3000 m: Staník (BK Lysá pod Makytou) 8:58,44 

výška: Ruffíni (Slávia UK Bratislava) 196 

trojskok: Hriň (MŠK Žiar n/Hr.) 13,57 

guľa (6 kg): Haborák ml. (AC Nové Zámky) 14,55 

 

 Halové Majstrovstvá Slovenska juniorov a junioriek zďaleka nemali takú úroveň ako mávali 

v minulosti. Hlavný dôvod prečo tak bolo je pandémia Covid, ktorá spôsobila, že väčšina členskej 

základne SAZ vôbec nemôže vykonávať športovú činnosť. Väčšina nemôže resp. nemá kde ani 

trénovať alebo trénuje len obmedzene, podľa možností. Všeobecne je zákaz trénovania v interiéri. 

Dôvodov neúčasti bolo ale ďaleko viac. Pretekári z väčšej vzdialenosti od Bratislavy sa nemohli 

ubytovať, čo spôsobilo, že nevedeli absolvovať dvojdňový program a taktiež mnohé okresy na 

Slovensku boli „čierne“ a obyvatelia nemohli opustiť okres.  Boli tréneri a pretekári, ktorí sa dostali do 

karantény pripadne boli pozitívne testovaní. Čiže šampionát bol skôr kontrolkou tých pretekárov 

a klubov, ktorým sa nejakým spôsobom podarilo trénovať a obmedzenia ich postihli najmenej. Faktom 

je, že mnohé kluby a kvalitní pretekári chýbali. Sklamaním boli chudobné počty pretekárov 

v technických disciplínach a niektoré sklamali aj výkonnosťou.   

Na druhej strane je veľmi dobré, že sa v hale podarilo vedeniu SAZ vybaviť možnosť organizovať 

aspoň majstrovstvá pre kategóriu dospelých a juniorov, kde na oboch podujatiach mohli štartovať aj 

dorastenci. Je to čiastočná pomoc pretekárom smerom k letnej sezóne, kde nás čakajú vrcholné 

mládežnícke podujatia a aspoň špička sa mala možnosť  otestovať. Veľkou smolou je, že mladšie 

kategórie túto možnosť nemali a ich súťaženie sa odkladá na leto.  

Zostáva nám len veriť, že sa stav zlepši a pretekári budú môcť začať trénovať a chystať sa na letnú 

sezónu, v ktorej má táto kategória viacero vrcholov, na ktoré sa im bez kvalitného tréningu nepodarí 

splniť limit.  

        Predkladá: PaedDr. Martin Illéš – reprezentačný tréner U20 


