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TLAČOVÁ SPRÁVA 

Bratislava 20.5.2021 

 

VEC: Rozhovor so slovenskými akvabelami, členkami NŠC po návrate z ME v Budapešti 

Po návrate z ME v plaveckých športoch v Budapešti (10.-23. mája) sme sa rozprávali 

s členkami NŠC za synchronizované plávanie:  Nadou Daabousovou, Dianou 

Miškechovou a Chiarou Diky. Slovenské akvabely sa chceli na ME v plaveckých 

športoch v Budapešti (10.-23. mája) dobre naladiť na júnovú olympijskú kvalifikáciu v 

Barcelone.  

 

1.Európsky šampionát v plaveckých športoch bol vlani kvôli pandémii koronavírusu 

dvakrát preložený. V Budapešti to teraz konečne vyšlo. Ako túto skutočnosť pociťovali 

členky slovenskej reprezentácie umeleckého plávania počas absencie tréningov vo 

vodnom prostredí a následných opatrení s obmedzeniami spojenými so samotnou 

prípravou na ME? Ako prebiehala príprava našich reprezentantiek na ME v šamorínskej 

„bubline“, čím všetkým si museli dievčatá prejsť? Aké opatrenia ste museli akceptovať 

v dejisku šampionátu, čo sa týka tréningov, súťaží i ubytovania? 

Dievčatá sa už vyše roka pripravujú vo veľmi náročných podmienkach. Na jar 2020 boli 10 

týždňov úplne bez vody, takú dlhú pauzu nikdy počas ich športovej kariéry nemali. Postupný 

návrat bol veľmi náročný a v podstate trval celé leto. Situácia sa však opäť skomplikovala 

v októbri 2020, kedy znovu zostali bez vody, tentokrát našťastie „iba“ na 4 týždne. Doslova nás 

zachránilo otvorenie karanténneho tréningového centra v Šamoríne, keďže to sa stalo na dlhé 

obdobie jediným miestom, kde sa mohli na Slovensku pripravovať aj plavecké športy. 

Podmienky sú tam síce ideálne, ale dievčatá sa opätovne museli vracať na úroveň, akú mali 

pred uzavretím bazénov. S menšími prestávkami sú v šamorínskej bubline až doteraz, bez nej 

by nemali šancu sa pripraviť na tohtoročné vrcholné podujatia, ktorými boli jednak Majstrovstvá 

Európy v Budapešti, ale najmä kvalifikácia na OH, ktorú majú ešte len pred sebou.  

ME v Budapešti sa konali v tzv. bubline. Všetci účastníci museli ešte pred príchodom do 

Maďarska poslať organizátorom potvrdenie o negatívnom PCR teste nie staršom ako 72 hodín. 

Po príchode každý podstúpil 2 testy, jeden rýchly antigénový, po ktorom sa mohli ísť všetci 

ubytovať a museli počkať niekoľko hodín, kým neboli vyhodnotené aj výsledky PCR testu. 

Podľa našich informácií, našťastie, nebol nikto z pretekárov pozitívny. Všetky výpravy boli opäť 

pretestované po 48 hodinách od ich príchodu do Budapešti. Organizátori zabezpečili 

maximálne dodržiavanie opatrení či už v hoteli, počas prepravy autobusmi, alebo v samotnej 

Duna Aréne. V hotelovej reštaurácii sedel každý pri vlastnom stole, ani jednotlivé výpravy 

nemohli sedieť spolu. Rovnako boli striktné opatrenia aj v Duna Aréne, všetci účastníci museli 

mať počas celej doby na tvári rúška. Pretekári si mohli odložiť rúška iba tesne pred štartom a 

po doplávaní ich súťažnej zostavy po vyhlásení výsledkov na každého čakalo úplne nové 

rúško. Kvôli opatreniam, platným v rôznych krajinách, bolo pre všetkých pred odchodom 

domov zabezpečené opätovné pretestovanie, aby nikto nemal problém pri návrate domov.  
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2. Ako hodnotíte ME 2021 z pohľadu účasti a vystúpenia slovenskej reprezentácie 

umeleckého plávania. Vzhľadom na pekné úspechy predpokladáme, že prevláda 

spokojnosť, alebo nájde pani trénerka Szauderová aj malý priestor na prípadné 

pripomienky? Členky NŠC Nada Daabousová, Diana Miškechová a Chiara Diky sa 

prezentovali kvalitnými výkonmi a potešili fanúšikov tohto krásneho športu. Výborné 

výsledky dosiahla najmä skúsená reprezentantka, olympionička z Ria 2016, Nada 

Daabousová v súťažiach sólistiek i v pároch s Dianou Miškechovou – s „trojdesatinnou 

postupovou smolou“. Potešilo nielen jej krásne umiestnenie, ale aj prekonanie 80-

bodovej magickej hranice na vrcholnom podujatí. Zaregistrovali sme aj opakovanie 

súťaže technického programu dvojíc aj s tou našou Daabousová – Diky. 

Samotná reprezentačná trénerka v synchronizovanom plávaní Nora Szauder vzhľadom 

k veľmi náročným podmienkam prípravy v poslednom období nemala nejaké prehnané 

očakávania pred príchodom na ME, avšak vystúpenie našich pretekárok v jednotlivých 

disciplínach hodnotí veľmi pozitívne. Veľmi ju potešilo dosiahnutie bodovej méty 80 bodov, 

ktorú opakovane dosiahla Nada Daabousová s jej voľným sólom. Vo finále voľných sól 

potvrdila svoju postupovú 12. priečku z kvalifikácie. Všetkých nadchla bojovnosť a Nadine 

nasadenie, s akým zvládla jej technickú sólovú zostavu, za čo si zaslúžila pochvaly a rešpekt 

tak od medzinárodného rozhodcovského zboru, ako aj od konkurencie. Tu sa môže Slovensko 

tešiť z historického úspechu, ktorým je 7. miesto v súťaži technických sól na majstrovstvách 

Európy. 

Počas súťaže technických párových zostáv sa väčšina štartového poľa musela popasovať 

s technickými problémami v podobe nefungujúcich podvodných reproduktorov, kvôli čomu 

bola nakoniec táto časť súťaže preložená na úplne iný deň. Organizátori museli v priebehu 

jednej noci úplne zmeniť celú hudobnú aparatúru vrátane podvodných reproduktorov 

a zvukového technika. Našťastie sa už tieto problémy neopakovali počas ďalších súťažných 

dní. V opakovanom finále obsadila Nada Daabousová s Chiarou Diky veľmi pekné 12. miesto 

s bodovým ziskom 78,7889 boda, čo pre slovenský technický pár znamená tiež dosiahnutie 

ich doterajšieho bodového maxima. Voľnú párovú zostavu plávala Nada s Dianou 

Miškechovou. Tu nás môže trošku mrzieť nešťastné 13. miesto, kedy sme za finálovou 

dvanástkou zaostali iba o 3 desatiny boda (78,3 boda). Pred nadchádzajúcim vrcholom, 

ktorým je OH kvalifikácia v Barcelone v termíne 10.-13.6. však ešte trénerku a pretekárky čaká 

veľa tvrdej práce opäť v šamorínskej bubline.  

 

3. Aký program vás čaká po skončení ME, presnejšie do polovice júna, kedy bude naša 

úspešná trojica bojovať v olympijskej kvalifikácii na Tokio v Barcelone? Čo očakávate 

od tohto dôležitého podujatia o olympijské miestenky? Dievčatá sa v Budapešti určite 

naladili pozitívne a zabojujú o účasť medzi 22 párov pod piatimi kruhmi. Všetci vám 

držíme palce.    

Výprava sa vrátila z ME v Budapešti v piatok 14.5. Následne mali dievčatá niekoľko dní voľna, 

ktoré mali vyplnené najmä študijnými povinnosťami a vo štvrtok 20.5. nastupujú opäť do 

bubliny v Šamoríne, aby tam absolvovali záverečnú dvojtýždňovú prípravu pred odletom na 

olympijskú kvalifikáciu v Barcelone, ktorá bola tiež 4-krát odložená. Dievčatá budú 
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s reprezentačnou trénerkou tvrdo pracovať 6-7 hodín denne a posledný víkend pred odletom 

do Barcelony ešte na ne čaká malá generálka v podobe súťaže Austrian Open v rakúskom 

Grazi.  

Oproti predchádzajúcim OH v Riu, kde sa predstavilo 24 párov, sa do Tokia môže kvalifikovať 

iba 22 párov. Postupový kľúč je naozaj extrémne náročný a konkurencia je veľká, preto naša 

výprava ide do Barcelony s maximálnym rešpektom, ale aj odhodlaním urobiť všetko pre to, 

aby sa im ich olympijský sen splnil. 

Ďakujeme Národnému športovému centru za všetku doterajšiu podporu, držte nám palce pri 

dosahovaní našich vytúžených cieľov.  

 

Prílohy: 3 x foto – SPF-Nora Szauder 

Text k foto: 

Foto1_ Trio akvabel v podpore NŠC, ktoré nás reprezentovali na ME v Budapešti: 

zľava Diana Miškechová, Nada Daabousová, Chiara Diky  

Foto2: zľava Diana Miškechová, Nada Daabousová, Chiara Diky 

Foto3: Foto: zľava-Diana Miškechová, Chiara Diky a najúspešnejšia Nada Daabousová, 7. v 

technickom sóle 

 

 

 

 


