
Vyhodnotenie Majstrovstiev sveta do 17 rokov   konaných 15. –  19. júla 2015 Cali  

 

Prvý súťažný deň, streda 12:47 hod. 

Chovanová Ema    AŠK Slávia Trnava,   Tréner: Eduard Čordáš, Tréner objaviteľ: Oľga Hajmássyová 

Disciplína 
. 

PB pred MS 17, 
Nominačný 
výkon 

Dosiahnutý  Limit Výkon na 
MS 17 
 

Počet pretekárov na MS 
v disciplíne 

Umiestnenie v 
rozbehu 

Umiestnenie v 
semifinále 

Poradie v redukovanom 
európskom poradí 

Celkové 
umiestnenie 
 

400 m  56,34  B 56,44 49 Rozbeh 2./5. - 11. 27. 

Priebeh pretekov, hodnotenie: Výsledok 56,44 je druhým najlepším výkonom dosiahnutým pretekárkou. To svedčí  o dobrej  príprave  a doladení formy na vrchol sezóny. Piate miesto v rozbehu.  Tretie 
postupové miesto v rozbehu obsadila Grékyňa Alexia Polikráti časom  55,38. Posledné  postupové s malým q vybojovala Nórka Mari Drablos časom 55,89. 0,55 sekundy od postupu do semifinále.  
Vyjadrenie pretekárky: S pretekmi som relatívne spokojná, pretože som bežala druhý najlepší čas sezóny. Aj keď som od seba očakávala viac, užívala som si každú sekundu šampionátu. Bola to pre mňa veľmi 
veľká skúsenosť a domov si odnášam veľa krásnych zážitkov a motiváciu k ďalším tréningom. 

 

Prvý súťažný deň: Streda 20:16 hod. - Rozbeh 

Druhý súťažný deň: Štvrtok 18:35 hod .- Semifinále 

Mitašík Andrej   AO Sparta Považská  Bystrica           Tréner: Miklovičová Eva, Tréner objaviteľ: Dudr Stanislav 

Disciplína PB pred MS 17 
Nominačný 
výkon 

Dosiahnutý  Limit Výkon na MS 
17 
 

Počet pretekárov na MS 
v disciplíne 

Umiestnenie v 
rozbehu 

Umiestnenie v 
semifinále 

Poradie v redukovanom 
európskom poradí na MS 

Celkové 
umiestnenie 
 

800m 1:52,49 Trnava 
01.06.2015 

B  1:52,70 R 
1:57,09 SF 

37 Rozbeh 4./6. 19. 5. 19. 

Priebeh pretekov, hodnotenie: Štvrtý rozbeh, ktorom Andrej štartoval bol podľa osobných rekordov jednotlivých účastníkov jedným z najvyrovnanejších. Časy od 1:50,16 do 1:54,27 dávali tušiť  tesný súboj 
o postupové miesta. V rozbehu   bol držiteľom 6. najlepšieho OR. Medzičas na 400m  51,90 Jamajčana Clarka bol  príliš rýchly. Andrej sa držal v skupinke pretekárov, ktorá mala reálnu šancu na postup.  I druhé 
kolo zvládol takticky na výbornej úrovni a vo finiši vybojoval vo svojom rozbehu 6. miesto. 21 stotín za osobným rekordom. V sumári všetkých rozbehov lichotivé 14.  vo svete a čo bolo najpodstatnejšie postup 
do  semifinálových bojov. 
Prvý semifinálový beh. Osobné rekordy všetkých bežcov v tomto behu lepšie ako sezónne maximum  Andreja. Snahou bolo zopakovať výkon z rozbehu. Avizovaný subjektívny pocit únavy z rozbehu sa prejavil  
i na ovále. Andrejovi sa nepodarilo udržať kontakt so skupinkou. Bojoval do samého záveru, kde vo finiši zdolal Angličana Bena Greenwooda.  Hlavne v semifinálovovom behu sa prejavil  výpadok tréningu 
z minuloročnej jesennej časti prípravy.  Pri  kontinuálnej celoročnej, ničím nerušnej príprave je vysoký predpoklad úspechu i v takomto viackolovom druhu pretekov. Celkové 19. a hlavne 5. miesto medzi 
Európanmi  stavia Andrea Mitašíka medzi veľké nádeje slovenskej atletiky v budúcnosti. 
Vyjadrenie pretekára: S pretekmi som spokojný. Zaostal som za osobákom o 21 stotín. Mohol som  si vysúšať ako  sa preteká na MS  s tými najlepšími.   V rozbehu som bol  potešený z postupu do semifinále, do 
ktorého som postupoval so 14. najlepším časom. Semifinále som už nemal dostatok síl.  
 

Deň 2. Štvrtok  09:35 hod 

       Slošárová Patrícia       VŠC Dukla Banská Bystrica           Tréner: Párička Jozef,   Tréner objaviteľ:  Ivolka Ľudovít 

Disciplína PB pred MS 17 
Nominačný 
výkon 

Dosiahnutý  Limit Výkon na 
MS 17 
 

Počet pretekárov na MS 
v disciplíne 

Umiestnenie 
v kvalifikácií B 

Umiestnenie v 
semifinále 

Poradie v redukovanom 
európskom poradí na MS 

Celkové 
umiestnenie 
 

Vrh guľou  16,91 Bratislava 
28.02.2015 

A 15,61 36 7. - 7. 13. 
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Priebeh pretekov, hodnotenie: postupový kľúč: Každá pretekárka s výkonom 16,50 a viac postupuje do finále, alebo najlepších 12 pretekárok.  
Už v rozcvičovacích pokusoch predviedla vrhy  s postupovými výkonmi. V samotnej súťaži nepôsobila  Patrícia sebaisto. Po prvých pokusoch, kde  vrhla 15,61 m bol postup veľmi blízko. V druhom a treťom 
pokuse sa však Patrícii nepodarilo skoncentrovať na zlepšenie. Oba pokusy neisté, bez dravosti.   Sedem centimetrov od postupu je fakt škoda. A vo finále by to mohlo byť úplne inak. Pri konaní ME v tejto 
disciplíne by bola finalistkou. 
Vyjadrenie pretekárky: Prvý dojem bol super ale ako som vstúpila do kruhu tak som zostala v strese. Nevedela som čo som mala robiť. V hlave som si stále hovorila že všetko je v pohode. Neočakávala som taký 
zlý výkon, ako som podala. Čakala som od sebe o dosť lepší výkon. Na ďalšie preteky sa budem viacej pripravovať a makať na sebe aby som podala čo najlepší výkon.  

 

Deň 2. Štvrtok  10:40  hod  

   Garčárová Patrícia       Tréner: Gargula Ľuboslav,  Tréner objaviteľ: Gargula Ľuboslav 

Disciplína PB pred MS 17 
Nominačný 
výkon 

Dosiahnutý  Limit Výkon na 
MS 17 
 

Počet pretekárov na MS 
v disciplíne 

Umiestnenie 
v rozbehu  

Umiestnenie a dosiahnutý čas 
v semifinále  

Poradie v redukovanom 
európskom poradí 

Celkové 
umiestnenie 
 

100m 12,23 Nové Zámky  
27.06.2015 

B 12,45 58 1.rozbeh/6. - 20. 52. 

Priebeh pretekov, hodnotenie: Štartová reakcia v norme, mierny protivietor. Predvedený výkon v rámci očakávaní. Obe pretekárky Paťa i Majka sú ročník narodenie 1999. Budúci rok, kedy sa budú konať 
premiérové ME v Gruzínsku. Pri dobre vedenej príprave by  mali obe dievčatá ukázať svoj potenciál. 
Vyjadrenie pretekárky: 100m Udelenie žltej  karty, pri štarte v behu na 100m. Vykoľajilo zo sústredenia  sa na beh. Prvých 40m sa mi bežalo fajn i napriek veľkému protivetru. Záverečné  metre som sa nevedela 
dostať do správnej švihovej techniky behu.  S dosiahnutým časom som spokojná. 
 

Deň 2. Štvrtok  10:58 hod  

   Šimlovičová Mária        Tréner: Vlček Jaroslav, Tréner objaviteľ: Vallášová Soňa 

Disciplína PB pred MS 17 
Nominačný 
výkon 

Dosiahnutý  Limit Výkon na 
MS 17 
 

Počet pretekárov na MS 
v disciplíne 

Umiestnenie 
v rozbehu  

Umiestnenie a dosiahnutý čas 
v semifinále  

Poradie v redukovanom 
európskom poradí 

Celkové 
umiestnenie 
 

100m 12,18 Bielsko Biala POL 
31.05.2015 
 

B 12,35 58 4. rozbeh/6. - 17. 44. 

Priebeh pretekov, hodnotenie: Štartová reakcia v pásme nadpriemeru. Priaznivý vietor ( W + 1,4m /s). Výsledný čas  17 stotín za OR. Opäť sa potvrdilo, že postupové časy sú u našich pretekárov v zóne  osobných 
rekordov a vyššie.   
Vyjadrenie pretekárky: 100 metrov sa mi bežalo veľmi dobre, naznačila to už štartová reakcia. S časom som spokojná. 
 

 

Deň 2. Štvrtok  12:05 hod  

   Škovranová Radka       Tréner: Jaroslav Rusnáka Jaroslav,  Tréner objaviteľ: Rusnáková Henrieta 

Disciplína PB pred MS 17 
Nominačný 
výkon 

Dosiahnutý  Limit Výkon na 
MS 17 
 

Počet pretekárov na MS 
v disciplíne 

Umiestnenie 
v rozbehu  

Umiestnenie a dosiahnutý 
čas v semifinále  

Poradie v redukovanom 
európskom poradí 

Celkové 
umiestnenie 
 

800m 02:12,07 Bratislava 
09.05.2015 

B 2:17,84 29 1. rozbeh/8. - 12. 28. 
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Priebeh pretekov, hodnotenie: Ako jedna z mladších pretekárok si vyskúšala atmosféru vrcholného podujatia. Pri doliečení zdravotných problémov je tento typ pretekárky schopný dosiahnuť i na kvalitnejšie 
umiestnenia  svetových a Európskych pretekoch. 
Vyjadrenie pretekárky: V prvom rade som rada že sa mi naskytla možnosť štartovať na takomto  šampionáte . Síce som zabehla druhý najlepší výkon sezóny ale s týmto výkonom nie som spokojná, chcela som sa 
priblížiť k tohtoročnému maximu , alebo dokonca prekonať jeho hranicu. Zostala mi veľká skúsenosť a motivácia do budúcej sezóny 

Deň 2. Štvrtok  13:13 hod  

   Matúš Meluš       Tréner: Martin Illéš a Jaroslav Broďáni, Tréner objaviteľ: Žňava Peter 

Disciplína PB pred MS 17 
Nominačný 
výkon 

Dosiahnutý  Limit Výkon na 
MS 17 
 

Počet pretekárov na 
MS v disciplíne 

Umiestnenie 
v rozbehu  

Umiestnenie a dosiahnutý 
čas v semifinále  

Poradie v redukovanom 
európskom poradí 

Celkové 
umiestnenie 
 

110 prek. 14,06 Bielsko Biala POL 
31.05.2015 
 

B 14,11 37 5. rozbeh/7. - 12. 26. 

Priebeh pretekov, hodnotenie: Štartová reakcia na 110 m prekážok optimálna. Vietor nemeraný, ako jediný rozbeh. Výsledný čas 0,06 sekundy za OR určite nie je sklamaním.  Celkovo uhladený prebeh prekážok. 
Veľmi ťažko niečo vytýkať technickému zvládnutiu prekonávania prekážok. Útok, prekonanie prekážky i beh medzi prekážkami na vysokej úrovni. Rezervy možno v absolútnej rýchlosti. 10 stotín za postupovým 
miestom bolo pre pretekára nenaplnením ambícií.  
Vyjadrenie pretekára: Čakal som viacej. Chcel som si spraviť minimálne osobák. Nevyšlo mi to. Neberiem to tragicky. Bola to veľká skúsenosť si zasúťažiť s najlepšími z celého sveta  

 

Deň 3. Piatok  10:42  hod  

   Garčárová Patrícia       Tréner: Gargula Ľuboslav,  Tréner objaviteľ: Gargula Ľuboslav, 

Disciplína PB pred MS 17 
Nominačný 
výkon 

Dosiahnutý  Limit Výkon na 
MS 17 
 

Počet pretekárov na MS 
v disciplíne 

Umiestnenie 
v rozbehu  

Umiestnenie a dosiahnutý čas 
v semifinále  

Poradie v redukovanom 
európskom poradí 

Celkové 
umiestnenie 
 

200m 24,95 Nové Zámky  
28.06.2015 

B 25,28 53 2.rozbeh/5. - 11. 35. 

Priebeh pretekov, hodnotenie:  Štart takmer na minútu presne ako v behu na 100m  len o 24 hodín neskôr. Prvá dráha  2. beh. Štartová reakcia i beh v zákrute zvládnutý i samotný finiš na takto mladú pretekárku 
na veľmi solídnej úrovni.  11. miesto medzi Európankami je zaväzujúce. 
 

Deň 3. Piatok  10:58 hod  

   Šimlovičová Mária        Tréner: Vlček Jaroslav, Tréner objaviteľ: Vallášová Soňa 

Disciplína PB pred MS 17 
Nominačný 
výkon 

Dosiahnutý  Limit Výkon na 
MS 17 
 

Počet pretekárov na MS 
v disciplíne 

Umiestnenie 
v rozbehu  

Umiestnenie a dosiahnutý 
čas v semifinále  

Poradie v redukovanom 
európskom poradí 

Celkové 
umiestnenie 
 

200m 24,83 Dubnica n Váh. 
14.06.2015 

B 25,47 53 5. rozbeh/6. - 15. 40. 

Priebeh pretekov, hodnotenie: Po výborne zvládnutom štarte a veľmi dobre vybehnutej zákrute sa Majka dostala do mierneho záklonu. Rovinku bežala odovzdane. Prísľubom u oboch pretekárok je ich 
postavenie v redukovanom poradí Európaniek na tomto podujatí. Vyznieva ešte lepšie ako v behu na 100m. Je celkom reálne u oboch pretekárok uvažovať s finálovým umiestnením na ME 17. 
Vyjadrenie pretekárky: Na 200 metrov som bola pripravená ešte lepšie, bohužiaľ po výborne vybehnutej zákrute som na 80 metroch pocítila prudkú bolesť v hamstringu, takže som pretek nedokončila podľa 
predstáv. Bola to pre mňa obrovská skúsenosť, ktorú v budúcnosti určite využijem. 
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Deň 4. Sobota  10:55 hod  

   Taškár Marek       Tréner: Žňava  Peter, Róbert Lobb Tréner objaviteľ: Žňava Peter 

Disciplína PB pred MS 17 
Nominačný 
výkon 

Dosiahnutý  Limit Výkon na 
MS 17 
 

Počet pretekárov na MS 
v disciplíne 

Umiestnenie v kvalifikácií 
B skupina 

Umiestnenie a dosiahnutý 
čas v semifinále  

Poradie v redukovanom 
európskom poradí 

Celkové 
umiestnenie 
 

Oštep 65,01 Trnava  
06.05.15 

B 60,06 34 15 - 16. 27. 

Priebeh pretekov, hodnotenie: V štartovom poli na tomto podujatí Marek svojim výkonom sa zaradil do spodnej časti. Ak chcel uvažovať o postupe, musel by výrazne posunúť svoj osobný rekord. Tri pokusy 
v skupine mu na vylepšenie 65,01m nestačili. Hodil štandard sezóny, ale to na postup do ďalších bojov nestačilo. 
Vyjadrenie pretekára: Som veľmi rád že sa mi podarilo splniť limit  no na podujatí som  od seba očakával viac, minimálne osobák. Podal som svoj priemerný sezónny výkon.  Neprepadol som, ani neoslnil. 
Každopádne, toto bola veľká skúsenosť a veľký zážitok. 
 

 

Deň 4. Sobota  11:00 hod  

   Hačundová Ema      Tréner:  Malík Ondrej, Tréner objaviteľ: Ondrej Malík 

Disciplína PB pred MS 17 
Nominačný 
výkon 

Dosiahnutý  Limit Výkon na MS 
17 
 

Počet pretekárov na MS 
v disciplíne 

Umiestnenie 
v kvalifikácií  

Umiestnenie a dosiahnutý 
čas v semifinále  

Poradie v redukovanom 
európskom poradí 

Celkové 
umiestnenie 
 

5000m 
chôdza 

24:51,0 Poděbrady 
110415 

B 26:43,96 35 32 - 14. 32. 

Priebeh pretekov, hodnotenie: Taktické pokyny trénera v prvej časti pretekov Ema dodržiavala. Stred  a druhá časť pretekov nevyšli podľa očakávania trénera i samotnej pretekárky. 
Vyjadrenie pretekárky: Keďže som pretekala ako posledná bola som veľmi nervózna. Na štarte ma nervozita prešla. Prvý kilometer sa mi išiel fajn. P osviežení mi  veľmi studená voda mi nepomohla. Nevedela 
som sa už zmobilizovať  k maximálnemu výkonu. S mojím výkonom som nespokojná. 
 

 

Hodnotenie zúčastnených trénerov a a doprovodu 
Jozef Párička:  

S výsledkom svojej zverenkyne nemôžem byť veľmi spokojný.  13. miesto na MS síce nevyzerá zle, ale čakali sme viac. Podala druhý najslabší výkon sezóny a za osobným maximom zaostala o viac ako 1 meter. 

Síce potvrdila entry IAAF limit i limit sazu, no to nestačilo na postup do finále, na ktoré jednoznačne mala. Množstvo problémov i rôznych pretekov, ktoré absolvovala síce spôsobili útlm pred plánovaným 

vrcholom sezóny, no v jej silách výkon na úrovni 16,20-16,50m bol. Na postup do finále stačilo 15,68m. Zaostala len o 7cm, čo mrzí o to viac. Dokonca aj na postup do užšieho finále bolo treba 16,24m, čo je 

menej ako priemer posledných 5 Patinych pokusov a aj 5. miesto v súťaži 16,83m sa jej tento rok podarilo prekonať. No napriek miernemu sklamaniu to bola pre ňu i pre mňa veľká skúsenosť. V kruhu bolo cítiť 

väčší tlak, vedela, že má na finále a konečne sa stretla s priamou konkurenciou. S tými najlepšími z celého sveta. To ju však v kruhu vyviedlo z jej bežnej kľudnej atmosféry a nebola dostatočne uvoľnená. Pôsobila 

veľmi opatrne bez iskry.  Verím, že ju to však posilnilo a týmito pretekmi sa oťukala a dalo jej to novú dobrú skúsenosť do budúcna. 
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Ondrej Malík : 

  Do súťaže sme išli s mojou zverenkyňou Emou Hačundovou potvrdiť nominačné kritériá. To sa nám  nepodarilo a na pretekárku doľahla atmosféra dôležitého podujatia.  Určite sa s tohto pre ňu nevydareného 

preteku poučila a bude to prínos do ďalšej prípravy a budúcich dôležitých podujatí.   

Tomáš Ciferský - fyzioterapeut:  

Z môjho pohľadu je celkový dojem z tejto výpravy  veľmi dobrý. Podpísal sa pod to veľmi dobrá tímová atmosféra i napriek relatívne neúspešným športovým výkonom. Po zdravotnej stránke sa nevyskytli žiadne 

väčšie problémy, s výnimkou Šimlovičovej, ktorá po záverečnom behu má zranenie zadného stehenného svalu. 

 

Celkové zhodnotenie Majstrovstiev sveta do 17 rokov. 
Splniť náročné limity oprávňujúce k účasti na MS 17 v Cali sa v priebehu letnej sezóny podarilo 10 pretekárom.  Svet sa posunul i v tejto vekovej kategórií.  Tomu zodpovedala i úroveň účastníckych limitov určené 

IAAF. Pre tento rok IAAF z dôvodu nárastu výkonnosti entry limity výrazne „pritvrdila“. Nakoniec cestovalo 9 pretekárov.  Sára Polyáková, ako jedna s prvých limitárov na toto podujatie,  nemohla byť 

nominovaná z dôvodu  pravidla IAAF, ktoré vraví o maximálne dvoch  pretekároch na disciplínu za každý  štát. 

Konečná štrnásťčlenná výprava sa prepravila do miesta konania po trase Bratislava, Schwechat, Frankfurt, Bogota, Cali.  Z dôvodu zabudnutia pasu v lietadle pri vystupovaní vo Frankfurte pretekárkou Emou  

Chovanovou nestihla táto následný let do Bogoty. Vedúci výpravy bol nútený riešiť túto skutočnosť náhradnou dopravou. Do Cali sa p. Gubrický a pretekárka Chovanová prepravili s dňovým oneskorením oproti 

plánovanému príletu.  

Majstrovstiev sveta za zúčastnilo 163 krajín. Ubytovanie spĺňalo požiadavky. Stravovanie na bufetovým štýlom bez väčších výhrad.. Pitný režim zabezpečený v chladiacich boxoch na rozcvičovacích štadiónoch. 

Hlavný štadión “Pascual Guerrero“  15-20 minút busom od miesta ubytovania. Rozcvičovací  mimo hlavného 5 min. busom resp. 10 minút pešo. Organizácia takmer podujatia s malými nedostatkami hlavne 

v úvode šampionátu. Maximálna ochota vyjsť vo všetkom účastníkom v ústrety. Ubytovanie, akreditácia, presuny,  výsledky, preteky.... 

Veľmi správne sa javí  fakt prijatý v SAZ-e , že každému limitárovi je umožnené štartovať na vrcholnom podujatí vo svojej vekovej kategórií. Pri inom modeli, kde by sa dôraz kládol iba na výslednosť, by boli od 

získavania skúseností odstavení viacerí pretekári a pretekárky. Pri českom modeli a limitoch by sa tohto podujatia mohla zúčastniť iba Patrícia Slošárová. Verme, že investícia  bude v budúcnosti týmito 

pretekármi zužitkovaná. 

 Výkonnosť, nie len špičky, ale svetového priemeru sa v tejto vekovej kategórií v porovnaní s prvými majstrovstvami sveta konanými v r 1999 v susednom Poľsku posunula priam neuveriteľne. Napr. víťazka 

prvých majstrovstiev sveta do 17 rokov konaných v roku 1999 vo vrhu guľou  by  svojím víťazným výkonom len „ s odretými ušami“  postúpila do 12 členného guliarskeho finále v roku 2015. Podobný nárast 

výkonnosti sme zaznamenali i v iných disciplínach. Medailisti   súbežne konaných MEJ 2015 vo Švédsku by sa s veľkou námahou dostávali do finálových pozícií na MS 17.  

Našich  deväť pretekárov, ktorí sa svojimi výkonmi na toto podujatie prebojovalo dosiahlo výkony v rámci očakávaní. Neprekvapili, ani nesklamali. Z pohľadu dorasteneckej reprezentácie sa javí sľubne pätica 

limitárov narodených v roku 1999 Šimlovičová, Garčárová, Polyáková, Škovranová, Hačundová. To sú pretekárky, ktoré na ME17 v roku 2016 môžu siahať na popredné umiestnenia.  
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 Je len na nich a ich tréneroch ako so svojím talentom  naložia. Jednou z úloh SAZ-u je vytvorenie primeraných podmienok pre výkonnostné napredovanie u tejto mládežníckej kategórie. Vo výsledkových listinách 

na popredných pri najúspešnejších  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 pretekárov. 

 Poďakovanie patrí všetkým pretekárom, osobným trénerom, zúčastneným trénerom, sekretariátu SAZ.. Pri takomto  nasadení všetkých zúčastnených o budúcnosť mládežníckej atletiky netreba mať obavu. 

Reprezentačný tréner mládeže do 17 rokov Milan Laurenčík 
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