
VYHODNOTENIE 

MS U20 Cali (COL) 1.8. – 6.8.2022 

 

Majstrovstvá sveta juniorov do 19 rokov sa uskutočnili v Kolumbijskom meste Cali 

v termíne 1. – 6.8.2022. Nominovaných bolo 13 atlétov a 8 osôb doprovodu. 

Pred MS sa uskutočnilo v termíne 23. – 26.7.2022 sústredenie v Šamoríne (x-bionic® 

sphere) pre nominovaných pretekárov aj s osobnými trénermi. Nie všetci atléti ale túto 

možnosť využili. 

Z dôvodu lepšej aklimatizácie sa na MS odchádzalo skôr. Výprava bola rozdelená na 

dve skupiny. Prvá skupina letela 26.8.2022 z Viedne cez Londýn do Bogoty a následne do 

Cali.  Druhá skupina letela 27.8.2022 z Viedne cez Barcelonu do Bogoty a následne do Cali. 

Cesta tam prebehla bez problémov. 

Ubytovanie sme mali zabezpečené v päťhviezdičkovom hoteli Dann. Strava bola na 

dobrej úrovni. Chýbala bezlepková strava a na raňajkách chýbala zelenina. 

Akreditácia pretekárov prebehla s miernymi problémami. Vo všetkých prípadoch išlo 

o pochybenie zo strany WA (neodoslanie mailov pretekárom o účasti, v systéme chýbala 

výnimka z očkovania pre Ševčíka).  

Akreditácia tímu prebehla bez problémov. Všetky náležitosti sme mali zo strany 

sekretariátu SAZ pripravené. Zdržanie samotnej akreditácie bolo kvôli problémom v 

komunikácii organizátora a recepcií jednotlivých hotelov. Vyžadovali od každého presný 

počet izieb, postelí, konkrétne osoby na izbe.  

Organizátori nezabezpečili dôstojné tréningové priestory. Chýbal umelý povrch na 

ovále, bola vybudovaná len cca 100 m rovinka. Oficiálne tréningy sa začali s jednodenným 

oneskorením. 

Transport z ubytovania na tréningový a hlavný štadión a späť bol zabezpečený na 

priemernej úrovni. Časy odchodov nesúhlasili s časovým harmonogramom. Často sme 

využívali taxíky. 

Z dôvodu častých dažďov sa v mieste konania MS rozšírili malé mušky, ktoré nám 

znepríjemňovali tréningy. V lekárni sme nakúpili prostriedky proti hmyzu a mastičku na 

uhryznutia. 

Aj keď na predpretekovej pracovnej porade bolo prezentované, že všetky časy 

zvolávateľne a časový harmonogram transportu už budú na celý týždeň, tak sme sa ich 

dozvedali len deň dopredu a aj to neskoro večer (niekedy aj po 22:00). 

 

Samotné preteky MS U20 prebehli na dôstojnej úrovni. 

 

Deň pred odletom sme mali vyvesené časy odchodov našich dvoch skupín. Po 22:45 

nás kontaktovali, že časy odchodov sa zmenili na skorší čas.  

Prvá skupina odchádzala na letisko o 9:30 7.8.2022. Druhá skupina o 13:00 7.8.2022. 

Na letisku v Cali boli dlhé rady a pomalí pracovníci letiska. „Check in“ druhej skupiny trval 

viac ako 3 hodiny. 

Z dôvodu, že Lukáš Ševčík nepredložil potvrdenie o očkovaní, ho poslali na AG test 

skorším lietadlom do Bogoty (v Cali na letisku nemali testovacie centrum). Kvôli testovaniu 



v blízkosti letiska a dlhému čakaniu na výsledok, nestihol plánovaný odlet so svojou 

skupinou. Prvá skupina odletela včas, ale bez Lukáša.  

Vedúci výpravy predbežne zabezpečil ubytovanie v Bogote. 

Po príchode druhej skupiny do Bogoty sa vedúcemu výpravy podarilo kúpiť totožnú 

letenku aj pre Lukáša. A tak mohol cestovať spoločne s druhou skupinou. 

Nastupovanie do lietadla prerušili z dôvodu vykazovania nejakej chyby na lietadle. Let 

z Bogoty nám preložili na druhý deň, 8.8. na 15:00. Letecká spoločnosť nám zabezpečila 

ubytovanie v hoteli, na ktorý sme sa dostali okolo 03:00. O 12:00 sme už cestovali naspäť na 

letisko. 

 Odlet bol plánovaný na 15:00. Reálny odlet bol až o 16:00. Z dôvodu zmien letov, 

sme na letisku v Londýne čakali 10 h. na lietadlo do Zurichu a následne do Viedne.  

 

Príchod na SR:  prvá skupina podľa plánu 8.8.2022 o 23:40 

   druhá skupina o deň neskôr 10.8.2022 o 00:20 

 

 

 

 

V Kráľovej nad Váhom, dňa 12.8.2022    Róbert Mittermayer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hodnotenie pretekárov: 

 

Ciele výpravy boli splnené.  

Najlepší výsledok výpravy dosiahol Karel Šula, keď obsadil v guli 5. miesto. Potvrdil svoju 

pozíciu vo svetových tabuľkách, ktorú si dokonca aj vylepšil. 

Veľmi dobrý výsledok dosiahla Andrea Švecová, ktorá si osobným rekordom vybojovala 

postup do semifinále. 

Štafeta juniorov na 4x400 m potvrdila oprávnenosť nominácie a vytvorila nový slovenský 

rekord do 19 rokov. 

 

Lukáš Ševčík - 110m prek.  

1. rozbeh - 6. 14,30 s / 0,0  

Celkové umiestnenie: 36. 

Postavenie v „Entry lists“: 47. 

Počet účastníkov: 50 

Lukáš podal štandardný výkon, zaostal za svojím maximálnym výkonom o 0,21 s. Je to jeho 

3. najlepší výkon kariéry, len 0,1 s za limitom na MS U20. Cieľ zbehnúť čas na úrovni 14 s sa 

mu nepodaril. Škoda, tento čas by znamenal postup do semifinále. Nesklamal. 

 

Karel Šula - guľa 6 kg  

Kvalifikácia, skupina A - 2. 18,73 m (18,73  x  18,62) 

Celkové umiestnenie v kvalifikácii: 7.  

Finále - 5. 18,88 m (18,46  18,66  18,73  18,88  18,60  x) 

Postavenie v „Entry lists“: 8. 

Počet účastníkov: 28 

Potvrdil svoje tabuľkové postavenie a s prehľadom postúpil do finálovej 12-ky, keď oba 

platné pokusy by znamenali postup. V A skupine obsadil 2. miesto, celkove bol 7. 

Vo finále sa postupne zlepšoval od 1. pokusu (18,46 m) až po 4. (18,88 m). Vrhal stabilne, 

keď všetkých 5 platných pokusov sa zmestili do 42 cm (18,46-18,88). Výborné vystúpenie. 

Gratulujeme. Najlepší výsledok výpravy. 

 

Andrea Švecová - 400m prek.  

2. rozbeh - 4. 1:00,07 PB (postup do SF z 21.miesta)  

SF 3. rozbeh - 8. 1:01,11 

Celkové umiestnenie: 23. 

Postavenie v „Entry lists“: 36. 

Počet účastníkov: 44 

Andrea v rozcvičke „predviedla“ hororový začiatok. Na mokrom monde sa za 1.prekážkou 

pošmykla a skončila na zemi s oškretým stehnom. Adrenalín asi zapôsobil, sústredila sa na 

svoj beh a výsledkom bol nový osobný rekord 1:00,07 a postup do semifinále z 21. miesta. 

Výborný začiatok. Vo finále doplatila nielen na 1. dráhu, s ktorou nemala žiadne skúsenosti, 

ale aj na množstvo vody na dráhe, keďže sa spustil silný lejak. Napriek výsledku v SF, 

Andrea podala výborný výsledok, keď už postup medzi 24-ku bol nadplán. 

 

Renáta Vodnyánská - skok do diaľky 

Kvalifikácia, skupina B – 8. 603 cm / +0,7 (581/+0,5  603/+0,7  586/+1,5) 

Celkové umiestnenie: 19. 

Postavenie v „Entry lists“: 27. 

Počet účastníkov: 32 



Podala štandardný výkon 603 cm. Trošku sa trápila energeticky a s technikou. Druhý pokus 

jej vyšiel výborne, keď sme všetci očakávali lepší výkon. Škoda, že nepredviedla výkon na 

úrovni svojho maxima. Na postup by jej stačilo 613 cm. Napriek tomu nesklamala. 

 

Jakub Nemec - 200m 

7. rozbeh - 7. 21,52 s / +0,1.  

Celkové umiestnenie: 37. 

Postavenie v „Entry lists“: 48. 

Počet účastníkov: 55 

Jakub nebežal svoj typický beh, bol trošku tuhý, neuvoľnený. Sám cítil, že sa mu beh 

nepodaril. Napriek týmto okolnostiam, čas, ktorý zabehol, je jeho 4. v kariére a len 0,12 

s zaostal za limitom na MS U20. Určite chcel viac, ale nesklamal a predviedol svoj 

štandardný výkon. 

 

Michaela Molnárová – 100 m prek. 

5. rozbeh - 7. 15,12 s / +0,1, Celkovo 40/43 

Celkové umiestnenie: 40. 

Postavenie v „Entry lists“: 39. 

Počet účastníkov: 43 

Miškine vystúpenie výrazne ovplyvnili okolnosti záverečnej prípravy, záverečných štartov 

pred MS U20. Zvolila taktiku opatrného behu s istotou dokončenia pretekov. Istota výrazne 

prevýšila dravosť a risk v jej behu. Zabehla výrazne slabší čas, než čo je v jej možnostiach. 

Určite sklamanie, slabý predvedený výkon. 

 

Karin Devaldová - chôdza 10 000 m 

Celkové umiestnenie: 38. 53:09,28  

Postavenie v „Entry lists“: 34. 

Počet účastníkov: 41 

Od prvého momentu od štartu sa zaradila na koniec štartového poľa. Chýbala jej bojovnosť, 

energia, čo sa aj sama vyjadrila, že nevedela zrýchliť, „zakúsnuť sa“. Aj keď sa o to sem tam 

pokúsila, opäť jej to opadlo. Výkon nie je najlepší, ale statočne dopochodovala do cieľa. 

 

Tereza Kurucová - chôdza 10 000 m 

Celkové umiestnenie: 29. 51:56,94  

Postavenie v „Entry lists“: 20. 

Počet účastníkov: 41 

Terezka už mala jeden svoj vrchol za sebou s výborným výsledkom (5. ME U18) a MS U20 

bol už len bonus. Žiaľ, prílišná záťaž spôsobila, že sa objavili v záverečnej časti prípravy 

problémy s kolenom. Napriek tomu zabojovala, i keď výkon nie je najlepší, došla do cieľa na 

29. mieste. Vzhľadom k tomu, že je ešte dorastenkou, jej vystúpenie môžeme hodnotiť kladne 

s perspektívou do budúcnosti. 

 

4 x 400 m (Samuela Michalko, Tomáš Grajcarík, Roman Haraslín, Franklin Henry) 

3. rozbeh - 7. 3:12,43 – slovenský rekord do 20 rokov 

Celkové umiestnenie: 16. 

Postavenie v „Entry lists“ podľa PB: 21. 

Počet účastníkov: 22 

Atmosféra v minikolektíve štafety a hlavne predvedený výkon potvrdil oprávnenosť 

nominácie štafety na 4x400 m. Ukázali, že štafeta je a môže byť v budúcnosti životaschopná. 

„Mariborský“ slovenský rekord U20 skresali o 1,69 s a časom 3:12,43 obsadili konečné 16. 



miesto. Všetci účastníci štafety predviedli veľmi dobrý výkon. Veľmi kladné hodnotenie 

nielen za výkon, ale aj za prístup všetkých nominovaných. 

 

 

 

Banská Bystrica, 12.8.2022     Radoslav Dubovský 


