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ZLOŽENIE OFICIÁLNEJ VÝPRAVY 

 

Vedúci výpravy :  Tomáš  Vandlík 

Hlavný tréner :  Štefan Mika 

  

Pretekári :            Nina Gabaľová /1998/ 

Zuzana Hrašková /1999/ 

Katarína Janošková /1998/ 

Daniela Kršjaková /1999/ 

Mária Ondrušková /1999/ 

Dominik Osuský /1998/ 

 

 

     /zdroj : archív p. Gabala/ 
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DOPRAVA 

Miesto stretnutia bolo v Bratislave a v Žiline. Doprava do miesta konania 26. 

Majstrovstiev Európy v plutvovom plávaní bola zabezpečená mikrobusom. Šoférmi boli 

vedúci výpravy a hlavný tréner. Cesta prebehla bez akýchkoľvek problémov. 

Parkovanie bolo zabezpečené priamo pri ubytovaní hotela Vega. Na bazén sme sa 

presúvali prevažne mikrobusom, ktorý bol vzdialený od ubytovania približne 15 minút. 

  

UBYTOVANIE 

Ubytovaní sme boli v 3-hviezdičkovom hoteli Vega ul. Grabiszyńska 251, Fabryczna, 53-

234 Wroclav, v ktorom sme sa aj stravovali. Ubytovanie bolo vzdialené od bazéna 

približne 10 minút autom. Ubytovaní sme boli v 4 izbách na 2. poschodí.  

 

/zdroj : https://s-ec.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/495/49576676.jpg/ 

Izby boli vybavené toaletou so sprchovým kútom, rýchlovarnou kanvicou s čajom a kávou. 

Pripojenie na internet bolo zabezpečené prostredníctvom bezplateného WIFI prístupu 

priamo na hoteli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

/zdroj : https://s-ec.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/177/17727156.jpg  a 
https://t-ec.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/610/61015397.jpg/ 

https://s-ec.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/177/17727156.jpg
https://t-ec.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/610/61015397.jpg
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STRAVA 

Strava bola zabezpečená priamo v hoteli Vega na prízemí. Strava bola podávana vo 

forme švédskych stolov viď obr. nižšie. V prvých dňoch bol problém ohľadom množstva 

jedla. Tí, ktorí prišli medzi prvými si naložili ako uznali za vhodné a ďalší väčšinou to čo 

ostalo. Hlavne pre športovcov, ktorých výdaj je výrazne vyšíí ako u bežnej populácie, 

potrebujú vyšší príjem inak to môže odzrkadliť na zhoršenom výkone a regenerácii. Po 

viacerých podnetoch sa množstvo zlepšovalo a snažili sme sa chodiť na čas, aby sa 

športovci najedli dobre a kvalitne. Chuťovo bolo jedlo naozaj dobré a keď sme ho 

potrebovali odložiť radi nám vyhoveli. 

 Raňajky :  07:00 

 Obed : 13:00  

 Večera : 19:30  

 

 /zdroj : https://t-ec.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/421/42124131.jpg / 

OBLEČENIE 

Oblečenie Slovenskej reprezentácie sa skladalo z nasledujúcich častí : 

• Kraťasy 

• Športová súprava 

• Športové tričko 

 

• Bavlnené tričko 

• Mikina 

• 2x plavecká čiapka 

 

Oblečenie bolo odovzdané načas a kvalita použitého materiálu oblečenia bola veľmi 

dobrá.  

 

 

Odporúčania 

https://t-ec.bstatic.com/images/hotel/max1024x768/421/42124131.jpg%20/
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Plavecké čiapky dať reprezentantom, ktorí s určitosťou potvrdia svoju účasť na ME alebo MS 

o pár týždňov skôr, aby si mohli na ne zvyknúť. Keď sú ešte čiapky nové zvyknú z nich padať ruky 

a môže to negatívne ovplyvňovať aj techniku plavcov. 

 

SPRIEVODNÉ PODUJATIA 

Otvárací ceremoniál     03.07.2017 od 21:30 

Otvárací ceremoniál sa konal neďaleko centra mesta pri veľkom „betónovom“ 

jazere s veľmi peknou hracou fontánou. Po nástupe jednotlivých štátov si organizátori 

pre nás pripravili naozaj veľkolepé podujatie vo forme hracej fontány s rôznym efektmi 

a animáciou. Aj napriek pokročilejšej hodine tohto podujatia sa otváracieho ceremoniálu 

zúčastnili všetci reprezentanti. Po nástupe jednotlivých štátov nasledovala hymna 

Poľska a CMASu. Potom nás privítal prezident Poľskej potápačskej federácie Aleksander 

Polak spolu s prezidentkou CMASu Annou Arzhanovou.

 

                                                                                                   /zdroj : archív p. Gabaľa/ 

 

 

Slávnostná večera vedúcich výprav   06.07.2017 od 20:30-22:00 

Uskutočnila sa piamo v centre mesta Wroclav v podniku „Zlatý pes“ a organizátori 26. 

Majstrovstiev Európy nás privítali dobrým jedlom a pri večeri sme sedeli s kolegom 

z Českej republiky Zbyňkom Svozilom a ďalšími, s ktorými sme viedli družné rozhovory. 

BAZÉN 



Technické parametre bazéna : 

- 50 x 25metrov 

- 10 dráh 

- Konštantná hĺbka 2,10 metra 

- Teplota vody ± 27 °C 

/zdroj : http://wroclawuncut.com/wp-content/uploads/newswimmingpool.jpg/ 

K dispozícii bol aj  4-dráhový 25 metrový „vyplávací“ bazén a dva 50m vonkajšie bazény. 

 

/zdroj : Facebook funpage: Jaked finsuits/ 



 
  

Strana 7 z 16 
 

ŠTARTY JEDNOTLIVÝCH PRETEKÁROV 

Nina Gabaľová /1998/ 

 
/zdroj : archív p. Gabaľa/ 

Disciplína PB Limit 
Zaplávaný 

čas 
% z PB % z limitu Umiestnenie 

50 BF 00:23,41 00:24,00 00:23,17 101,04% 103,58% 10/15 

100 BF 00:50,81 00:52,11 00:51,07 99,49% 102,04% 15/20 

200 BF 01:57,20 01:55,45 01:52,71 103,98% 102,43% 10/16 

 

 

• Nina začala disciplínou 100m BF, kde jej len tesne o 26 stotín unikol nový osobný 

rekord z minulého roka z MS vo Volose. Po doplávaní sa necítila najlepšie.  

Na druhý deň ju čakala disciplína 200m BF, ktorú pred rokom ani neplávala 

a zaplávala ju na výbornu. Osobný rekord si zlepšila o necelých 5 sekúnd 

a umiestnila sa na veľmi slušnom 10.mieste. 

Jej najsilnejšou disciplínou, ktorú plávala na záver bola 50m BF, kde len o 8 stotín 

zaostala za českou reprezentantkou G. Horákovou a 1 stotinu za 9-tou 

Francúzskou A.Kleinovou a zlepšila sa o 24 stotín. 

• Ninka je už dlhoročnou skúsenou reprezentantkou a účastníčkou viacerých 

juniorských a seniorských ME a MS.  Vyzerá, že našla svoje najsilnejšie disciplíny 

v bifinách a na štafete ukázala, že jej to ide veľmi dobre aj v disciplínach PP. 

• Do budúcej sezóny sa môže posunúť ešte o krok ďalej aj keď ju čaká nový režim na 

vysoke škole. Ešte má nejaké tie rezervy a priestor na zlepšenie v technike.   
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Zuzana HRAŠKOVÁ /1999/ 

 

/zdroj : archív p. Gabaľa/ 

Disciplína PB Limit 
Zaplávaný 

čas 
% z PB 

% z 

limitu 
Umiestnenie 

100 BF 00:49,05 00:52,11 00:48,36 101,43% 107,75% 3/20 

100 BF 00:48,36 00:52,11 00:48,27 100,19% 107,96% 4/20 

200 BF 01:46,29 01:55,45 01:46,50 99,80% 108,40% 2/16 

200 BF 01:46,29 01:55,45 01:44,54 101,67% 110,44% 1/16 

400 BF 03:47,27 03:55,00 03:47,09 100,08% 105,68% 2/12 

 

Hodnotenie  

• Zuzana bola našou najúspešnejšou reprezentantkou na Majstrovstvách Európy 

a po minuloročnom veľkom úspechu na juniorských Majstrovstvách sveta, kde 

získala striebornú a bronzovú medailu, dokázala vo väčšej konkurencii seniorov 

dosiahnuť historicky prvú zlatú medailu medzi ženami v disciplíne 200m BF 

a striebornú medailu v disciplíne 400m BF. Veľmi dobre zaplávala aj jej prvú 

disciplínu 100m BF, kde postupovala z 3.miesta, ale nakoniec skončila cca 6 

desatín za bronzovou medailou. Prekvapením bol aj jej výkon v štafete 4x100m PP, 

kde plávala prvý úsek v rozplavbách v novom osobáku 42,98, ktorý vo finále 

dokázala ešte vylepšiť a veľmi tesne prekonať 3 ročný slovenský rekord Z. 

Christovovej o 1 stotinu v hodnote 42,67 sekundy. 

• Slovenské rekordy prekonala celkovo 5 krát a to 2 krát na 100m BF v rozplavbách 

a vo finále a po 1 krát na 200m BF, 400m BF a v štafete na 100m PP 
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• Zuzka má veľkú cieľavedomosť, disciplínu a svojou radosťou prispela k pohode vo 

výprave. Jej výkonnosť sa za posledné 2-3 roky výrazne polepšila a vrcholové 

podmienky, ktoré má na športovom gymnáziu v Trenčíne prinášajú svoje ovocie 

a môžeme sa tešiť kam to ešte môže posunúť 

 

Katarína Janošková /1998/ 

 

/zdroj : archív p. Gabaľa/ 

Disciplína PB Limit 
Zaplávaný 

čas 
% z PB 

% z 

limitu 
Umiestnenie 

400 PP 03:26,74 03:35,08 03:24,68 101,01% 105,08% 11/21 

400 RP 03:40,01 03:33,47 03:30,84 104,35% 101,25% 10/10 

800 PP 07:18,89 07:36,89 07:14,28 101,06% 105,21% 11/15 

1500 PP 14:07,82 14:48,00 13:52,07 101,89% 106,72% 8/16 

 

Hodnotenie  

• Katarína predviedla na tohtoročných Majstrovstvách Európy, opäť kvalitné 

výkony v podobe prekonania 3 Slovenských rekordov a jedno umiestnenie v top 

8mičke. 

V úvode sa predstavila v disciplíne 400m PP, kde dokázala vylepšiť Slovenský 

rekord N. Marinčákovej z roku 2012 (kde sa s týmto časom umiestnila na skvelom 

6.mieste na ME) o 54 stotín v hodnote 3:24,68 a obsadila pekné 11.miesto. Ďalší 

deň nasledovala jej najúspešnejšia a aj najobľúbenejšia disciplína 1500m PP, na 

ktorej štartovala v pomaľších rozplavbách, ktorú vyhrala a zlepšila svoj osobný 

a zároveň slovenský rekord o úctyhodných 15 sekúnd. Z poobedňajšej rýchlej 
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rozplavby sa jej podarilo prekonať ešte 1 Chorvátsku reprezentantku Bassi D. 

a skončila na skvelom 8.mieste. V tretí deň nasledovala jej doplnková disciplína 

400m RP, v ktorej sa jej moc nedarilo aj napriek novému osobáku a lepšiemu času 

z disciplíny PP ako je Slovenský rekord za ním zaostala o približne 3 sekundy. 

V závere šampionátu absolvovala disciplínu 800m PP, v ktorej dokázala ešte 

posunúť svoj vlastný Slovenský rekord o 4 sekundy a bolo z toho podobne ako na 

400m PP pekné 11.miesto.  

• Katka je dlhoročnou reprezentantkou a ešte stále dokáže dokonca výrazne 

posúvať svoje limity. Aj napriek maturitnému ročníku sa dokázala spolu 

s trénerom kvalitne pripraviť a naladiť formu v správny čas. Má v sebe veľkú 

bojovnosť a sebadisciplínu, ktorá je pri náročných dlhých tratiach potrebná. 

 

Daniela Kršjaková /1999/ 
 

 

/zdroj : archív p. Gabaľa/ 

Disciplína PB Limit 
Zaplávaný 

čas 
% z PB 

% z 

limitu 
Umiestnenie 

50 PP 00:19,82 00:20,10 00:19,84 99,90% 101,31% 17/18 

50 RP 00:17,86 00:18,00 00:17,83 100,17% 100,95% 13/19 

100 PP 00:44,86 00:44,44 00:44,74 100,27% 99,33% 18/20 

 

Hodnotenie  
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• Dada po niekoľkoročnej pauze opäť zavítala do Slovenskej reprezentácie tentokrát 

už v seniorskej. Na celkovej kondícii je ešte poznať cca 2 ročný tréningový deficit, 

ale postupne sa tento deficit zmenšuje. Aj napriek tomu zaplávala veľmi slušné 

časy a aj umiestnenia. Jej najsilnejšou disciplínou bola 50m RP, kde si zaplávala 

dokonca najlepší osobný rekord (lepší ako mala pred pauzou) a na 50m PP a 100m 

PP taktiež na úrovni osobákov. 

• Veľmi povzbudzujúce bolo, že sa Dade podarilo dobre načasovať formu na 

vrcholné podujatie, lebo v minulosti sa jej práve na takýchto podujatiach príliš 

nedarilo. Aj keď su to „len“ 3 stotinky na 50m RP a 2 stotinky na 50m PP tak to 

hodnotím veľmi kľadne. Na 100m PP ešte bolo poznať spomínaný kondičný deficit, 

ale v štafete dokázala ísť ešte lepšie. 

• U Dadky je úctyhodné, že sa aj po takej pauze dokázala ešte vrátiť a nájsť 

motiváciu. Ak sa jej podarí odstrániť vyššie spomenuté nedostatky, tak budúcu 

sezónu môže pomýšlať aj na výrazne lepšie umiestnenia a v jej silách je aj 

Slovenský rekord na 50m RP, za ktorým zaostala len o 36 stotín. 

Mária Ondrušková /1999/ 

 

/zdroj : archív p. Gabaľa/ 

 

Disciplína PB Limit 
Zaplávaný 

čas 
% z PB 

% z 

limitu 
Umiestnenie 

50 PP 00:20,31 00:20,10 00:19,57 103,78% 102,71% 14/18 

50 RP 00:18,92 00:18,00 DSQ.   dsq/19 

100 PP 00:44,16 00:44,44 00:43,54 101,42% 102,07% 16/20 

Hodnotenie  
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• Pre Máriu to bola veľká premiéra na takomto veľkom podujatí v podobe 

Majstrovstiev Európy.  Ako úvodnú disciplínu absolvovala 100m PP, pred ktorou 

bolo vidieť napätie, že aký bude čas a aká je forma, ale zaplávala to naozaj výborne, 

kde si po 50tich metroch zaplávala takmer osobák a doplávala v novom osobáku 

o 6 desatín a umiestnila sa na peknom 16.mieste. Po dni voľna nasledovala jej 

najsilnejšia disciplína 50m PP, kde sa dokázala zlepšiť o úctyhodných necelých 8 

desatín, čo je pri takýchto krátkych vzdialenostiach naozaj veľký skok. Na záver ju 

čakala disciplína 50m RP, kde to mala velmi pekne rozbehnuté a dohmatla 

približne v čase 18,3, ale dohmatla pod dotykovou doskou a nasledovala 

diskvalifikácia.  

• Majka má ešte veľké rezervy, ktoré môže ešte výrazne zlepšiť. Len približne za 

mesiac a pol dokázala zlepšiť svoj čas na 50tke o spomenutých cca 8 desatín aj 

vďaka zvyšeniu počtu tréningov a zlepšením techniky. Má vzornú sebadisciplínu 

a prístup k tréningom. Ak jej vydrží zdravie a dokáže po celý rok odtrénovať 

v takej záťaži ako pred ME, tak sa o rok máme na čo tešiť. 

Dominik Osuský /1998/ 

 

/zdroj : archív p. Gabaľa/ 

 

Disciplína PB Limit Zaplávaný čas % z PB 
% z 

limitu 
Umiestnenie 

50 RP 00:16,64 00:15,72 00:16,51 100,79% 95,22% 24/26 

50 BF 00:20,91 00:20,40 00:20,72 100,92% 98,46% 21/24 

100 BF 00:46,14 00:44,85 00:45,54 101,32% 98,48% 21/25 

Hodnotenie  
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• Domino dokázal aj po minulom roku zlepšiť všetky 3 svoje osobné rekordy. Jeho 

najsilnejšími disciplínami sú Bifiny, kde na oboch skončil na 21.mieste. Začal 

disciplínou 100m BF, kde dosiahol veľmi pekný čas v hodnote 45,54s a zlepšenie 

o 6 desatín. Potom nasledoval 1 deň volna a disciplína, na ktorú sa veľmi tešil 50m 

BF. Opäť to bol osobák o 19 stotín, ale Dominove očkávania boli väčšie a je škoda, 

že sa nenaplnili. Na záver ho čakala aj disciplína s monoplutvou 50m RP, kde 

dosiahol opäť zlepšenie o 13 stotín v hodnote 16,51s. 

• U mužov sa za posledné roky hlavne v bifinách výrazne zvýšila konkurencia aj 

časy, ktoré majú naozaj vysokú úroveň. Máme čo robiť, aby sme sa aj medzi mužmi 

dokázali presadiť. Verím, že Dominov príkladný prístup k tréningom a celkovo 

k plávaniu mu môže priniesť ešte výrazné zlepšenie a aj splnenie A-limitov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štafeta 4x100m PP ženy 
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/zdroj : archív p. Janoškovej/ 

 

 Disciplína PB Limit Zaplávaný čas Umiestnenie 

Štafeta   02,56,99  02:52,39  8/10 

1. Z.Hrašková 100 PP   00:44,44 00:42,94   

2. N.Gabaľová 100 PP   00:44,44 00:43,06   

3. D.Kršjaková 100 PP   00:44,44 00:43,62   

4. K.Janošková 100 PP   00:44,44 00:42,77   

Štafeta Finále   02:52,39  02:51,77 8/10 

1. Z.Hrašková 100 PP   00:44,44 00:42,67   

2. N.Gabaľová 100 PP   00:44,44 00:43,02   

3. D.Kršjaková 100 PP   00:44,44 00:43,65   

4. K.Janošková 100 PP   00:44,44 00:42,43   

 

Hodnotenie  

• Naše reprezentantky dokázali zaplávať štafetu v novom Slovenskom rekorde hneď 

2krát. Najskôr v doobedných rozplavbách vylepšili rekord o viac ako 4 sekundy 

a s časom 2:52,39 si zabezpečili postup do finále z 8.miesta (V čo sme tajne dúfali). 

Poobede sa im ešte podarilo rekord vylepšiť o 61 stotín, kde Z. Hrašková dokonca 

vylepšila slovenský rekord na 100m PP o 1 stotinu a K. Janošková si oddýchla 

a zlepšila svoj čas z predpoludnia o cca 3 desatiny. D.Kršjaková a N. Gabaľová išli 

takmer obdobne doobeda aj poobede.  

• Všetky reprezentantky zaplávali časy lepšie ako je A-limit aj keď okrem prvej 

pretekárky sú ostatne časy neoficiálne, čo svedčí o veľmi silnej a kvalitnej štvorici. 
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Výber bol naozaj náročný, pôvodne mala ísť aj M.Ondrušková, ale tá sa zo 

zdravotných dôvodov nemohla štafety zúčastniť a nahradila ju Z.Hrašková. 

 

Tabuľka celkových výsledkov 

Medailové umiestnenia celkom/ženy/muži 

Pozícia. Štát Zlato Striebro Bronz Celkom 

 

 

Na 26. Majstrovstvách Európy v Poľskom Wroclave skončila Slovenská republika  

v hodnotení krajín podľa celkového počtu medailí na výbornom 5.mieste.  Na týchto 

Majstrovstvách Európy sa zúčastnilo 200 športovcov z 23 krajín, ktorí dokázali prekonať 

2krát Svetový rekord a 1krát rekord európsky. Slovenskí reprezentanti vylepšili 

slovenské maximá celkovo 9krát. 

Celkovo hodnotím tieto Majstrovstvá Európy z pohľadu výkonnosti a organizácie 

zvládnuté dobre, až na to keď nám pred prvými finálovými disciplínami (100m BF) 

neprišiel autobus a museli sme ísť vlastným mikrobusom. Potom už prebiehalo všetko 

v poriadku. Pre našu reprezentáciu to boli  v seniorskom merítku jedny z najúspešnejších 



 
  

Strana 16 z 16 
 

ME a MS. Naši reprezentanti sa umiestňovali aj na najvyšších priečkach /1x zlatá a 1x 

strieborná medajla, 1x 4.miesto a 2x 8.miesto), vďaka ktorým sme sa umiestnili na 

celkovo 5.mietste v hodnotení krajín.  

Mali sme tu česť sa zúčastniť na bazéne, ktorý o 2 týždne po ME hostil Svetové hry . Stavbu 

plavárne dokončili ešte v roku 2017 a splňovala všetky novodobé kritériá.  

Spolupráca reprezentačného trénera s vedúcim výpravy bola bezproblémová a medzi 

reprezentantmi, bola niekedy cítiť väčšia zohratosť medzi dlhoročnými reprezentantmi.  

Veľká vďaka patrí Všetkým, ktorí sa snažia a dávajú do tohto veľmi pekného 

a atraktívneho športu svoj čas, energiu a kúsok seba. Samotným reprezentantom, ktorí sa 

celý rok pripravujú, aby dosiahli takéto výsledky. Rodičom, klubom a Zväzu, ktorí 

vytvárajú podmienky a zázemie pre reprezentantov. A hlavne trénerom a ďalším 

nadšencom tohto športu, ktorí sa im snažia naozaj venovať, vychovávať a vykresávať 

z nich to na čo naozaj majú a mohli dosiahnuť svoje maximá. A v neposlednej rade 

všetkým funkcionárom, zamestnancom alebo bývalým trénerom patrí veľké ďakujem 

pretože, každý má aj keď len trochu zásluhu na týchto výsledkoch. 

 

V Žiline, dňa 18.10.2017 

          Mgr. Tomáš Vandlík 

                                                                                 Vedúci výpravy Slovenskej reprezentácie 


