
                                                                  Správa z MSJ&U23 Pitesti, Rumunsko. 

 

V dňoch od 30.7.-4.8.2019 sa konali MSJ&U23 v Pitesti, Rumunsko. Celkový počet účastníkov na MSJ bol 32 osôb. /  

trénerov,  pretekárov a  fyzioterapeut./ Dňa 30.7. 2019  skoro ráno vyrazili autá SKA 3ks a SOV 1ks s loďami  na cestu. 

Cesta trvala celkom 11 hodín. 31.7.2019 sa letecky prepravili pretekári do 23 rokov počet 5 osôb a 1.8.2019 sa 

letecky prepravil generálny manager a mediálny zamestnanec SKA do miesta dejiska Pitesti  PHM a diaľničné 

poplatky boli hradené v hotovosti a tiež z platobnej karty. Ubytovanie bolo zabezpečené 15 min. autom od závodiska 

čo bolo prijateľné , ubytovanie bolo na dobrej úrovni ideálne bolo, že sme boli v tom hoteli sami. Stravovanie bolo 

nasledovné raňajky a večera na hoteli a obed na závodisku. Zabezpečenie pretekov po technickej aj celkovej stránky 

boli na veľmi dobrej úrovni. Naše reprezentačné družstvo pred samotnými pretekmi absolvovalo sústredenie z toho 

dôvodu aby sme mohli ešte doladiť detaily v rámci posádok. Vďaka tomuto sústredeniu nastal výkonnostný posun 

našich pretekárov čo dokazujú dosiahnuté výsledky v porovnaní s MEJ a U23 Račice. Všetci pretekári, ktorý sa 

zúčastnili tohto významného podujatia podali maximálne výkony. Chcem sa poďakovať realizačnému tímu trénerom 

za kooperáciu počas celých pretekov a všetkým trénerom za celoročnú prípravu reprezentantov. Poďakovanie patrí 

tiež všetkým reprezentantom za predvedené výkony. 

Výsledky z MSJ &U23 Pitesti, Rumunsko 30.7.-4.8.2019 

Počet zúčastnených krajín 62 

Disciplína Meno Ročník Umiestnenie Počet štartujúcich 

K1 1000m muži Márk Meszlenyi 2002 FB9 34 

C1 1000m muži Eduard Strýček 2001 FA8 29 

K1 1000m ženy Katarína Pecsuková 2002 FA7 22 

K2 1000m muži Rybanský-Ujvári 2003-2001 FA5 28 

C2 1000m muži Kizek - Mazaník 2002-2001 FB2 21 

C1 1000m muži U23 Dávid Fekete 2000 FB8 25 

K1 1000m muži U23 Milan Dorner  FB5 32 

K2 1000m muži U23 Holka - Nemček 1998-1997 FB1 27 

K1 500m muži Márk Meszlenyi 2002 FB8 36 

C1 500m ženy Lucia Valová 2001 FB2 22 

K2 500m ženy Čulenová- Jakubisová 2002 FA5 22 

K4 500m muži Podhradský - Hvojník-
Németh-Libai 

2003-2001 
2001-2001 

FA5 21 

K4 500m ženy Čulenová-Jakubisová-
Sidová-Horvath 

2002-2002 
2003-2002 

FB1 19 

C4 500m muži Lerant-Stolárik- 
Kizek-Mazaník 

2002-2003 
2002-2001 

FA7 14 

K4 500m muži U23 Nemček-Jedinák- 
Dorner-Holka 

1998-2000-
1998-2000 

FB5 20 

K1 200m muži Martin Hvojník 2001 FA7 37 

C1 200m muži Dominik Olexík 2001 FA9 30 

K1 200m ženy Romana Jakubisová 2002 FB3 37 

C1 200m ženy Lucia Valová 2001 FB9 26 

K1 200m U23 Matúš Jedinák 2000 FA7 33 

 

Spracoval: Marián Tesárik 

Dňa: 5.8.2019 

 



Hodnotenie po disciplínach. 

K4 500m Viktor Samuel Podhradský – Martin Hvojník- Richard Németh- Zsolt Libai .  

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 21. 

Rozjazda v podaní našej lode bola zvládnutá nie optimálne po štarte sa nevedeli dostať do tempa, ktoré mali 

natrénované bolo to frekvenčne trocha pomalé. V semifinále si počínali oveľa lepšie jazda už bola živšia dobre chytili 

štart a celý priebeh trate bol presne taký ako to mali natrénované  a vdaka 100% výkonu si zabezpečili  postup do 

FA. Samotné finále po taktickej aj technickej stránke zvládli vynikajúco  a zopakovali výkon zo semifinále. Samotného 

ma prekvapila táto posádka ako skúsene si poradili s finálovou jazdou ktorá spĺňala tie najprísnejšie kritériá. 

Chlapcom nemôžem nič  vytknúť podali maximálny výkon a vytúžená medaila im ušla o malý kúsok . 

Umiestnenie: FA 5m. 

K2 1000m Daniel Rybanský – Marko Ujvári 

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 28. 

Mladý pretekári 16 a 18 ročný, ktorí tu získavali dôležité skúsenosti do budúcnosti. Potvrdili, že v tejto sezóne patria 

medzi najlepšie deblové posádky. Finálová jazda bola veľmi vyrovnaná a vzhľadom na to, že nedosiahli medailové 

umiestnenie podali vynikajúci výkon. Napriek mladému veku si počínali veľmi dobre, každá jazda bola odjazdená 

maximálnym nasadením a odovzdaním maxima z natrénovaného. V silnej konkurencii sa im podarilo vyjazdiť FA. 

Predviedli veľmi dobrý výkon a verím, že to bude pre nich povzbudením do ďalšej práce. 

Umiestnenie: FA 5m. 

K1 1000m Márk Meszlényi 

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 34. 

Ďalší mladý 17 ročný pretekár, ktorý napriek veľkej konkurencii v najobsadenejšej konkurencii sa dokázal popasovať 

so silnými súpermi. Predviedol pekné výkony v rozjazde aj v semifinále vydal zo seba maximum.  Za predvedený 

výkon sa nemusí hanbiť a účinkovanie na MSJ je pre neho veľkým povzbudením ďalšieho obdobia.  

Umiestnenie: 9m.FB 

K1 500m Márk Meszlényi 

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 36. 

Podobne ako na 1000m trati aj na 500m  napriek veľkej konkurencii v najobsadenejšej konkurencii sa dokázal 

popasovať so silnými súpermi. Predviedol pekné výkony v rozjazde aj v semifinále vydal zo seba maximum.  Za 

predvedený výkon sa nemusí hanbiť a účinkovanie na MSJ je pre neho veľkým povzbudením ďalšieho obdobia a 

dosiahnutými výsledkami si urobil chuť do ďalšieho tréningového napredovania. 

Umiestnenie: 8m.FB 

 

 

 

 

 



C1 1000m Eduard Strýček 

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 29 

V rozjazde podal výkon, ktorý som vnímal ako rozjazdenie s maximálnym sústredením na techniku pádlovania. 

Semifinále podal bojovný výkon od štartu sa držal na postupovom mieste v polovičke trati mu súperi trocha odskočili 

čo v závere dokázal stiahnuť a vybojovať postup do FA.. Na FA nastúpil s odhodlaním podať maximálny výkon štart 

bol dobrý aj stred trate dokázal udržať tempo v závere mu trocha chýbali sily . Výkon, ktorý podal mu stačil na 

konečné veľmi pekné a hodnotné 8 miesto na, ktorom môže stavať do budúcna verím, že môže byť prínosom 

v kanoistickej kategórii U23 od budúceho roka. 

Umiestnenie: FA 8m.  

K1 1000m Katarína Pecsuková 

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 22. 

Naša mladá pretekárka potvrdila svoju vysokú singlovú výkonnosť v tejto  disciplíne a v tejto ženskej disciplíne sa 

dokázala v silnej konkurencii prebojovať do finále. So samotnou finálovou jazdou môžem byť  spokojný, nakoľko 

vydala zo seba maximum. Za predvedený výkon sa nemusí hanbiť a účinkovanie na MSJ je pre ňu veľkým 

povzbudením ďalšieho obdobia.  

Umiestnenie: 7m.FA 

C2 1000m Peter Kizek – Andrej Mazaník 

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 21. 

Výkon tejto posádky stúpal, každou jazdou.. Dokázali podať výkon na aký mali natrénované a ešte niečo pridať. 

Rozjazda v ich podaní nebola najlepšia bola taká ustráchaná. V semifinále podali výkon, ktorý im stačil na postup do 

finále B v tejto jazde strašne chceli postúpiť a to im trocha zviazalo ruky. Na FB nastupovali s odhodlaním podať 

maximálny výkon čo sa im aj podarilo perfektne chytili štart a to sa ukázalo ako najdôležitejšie celý priebeh trate bol 

plynulí. Za predvedený výkon ich môžem pochváliť a v prípade takejto jazdy v semifinále, tak by postúpili do FA. 

Umiestnenie: FB 2m. 

C1 1000m Dávid Fekete U23 

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 25 

Rozjazdu zvládol pomerne dobre aj po taktickej a technickej stránke, ale na priamy postup to nestačilo. V samotnom 

semifinále išiel prvých 500m veľmi dobre držal sa postupovom mieste, ale v rozhodujúcej fáze posledných 300m ako 

keby sa zľakol šance na postup a nedokázal vydať zo seba všetko na postup do FA,  nakoniec si vybojoval FB. Vo finále 

B sa držal zo začiatku veľmi sľubne ale postupne mu dochádzali sily a nakoniec obsadil konečné 8 miesto s čím nebol 

ani Dávid spokojný. Boli to jeho prvé preteky v kategórii U 23 a je odhodlaný ďalej pokračovať a zlepšovať sa. 

 Umiestnenie: FB 8m.  

 

 

 

 

 



K1 1000m Milan Dorner U23 

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 32. 

Táto disciplína býva vždy najťažšia a najpočetnejšia. Rozjazda bola takticky dobre zvládnutá, nakoľko si potreboval 

oťukať súperov a ísť tak, aby postúpil ďalej do semifinále. V semifinále si nepočínal zle snažil sa držať tempo 

s najlepšími, ale nakoniec to nestačilo na postup do FA a bol z toho nakoniec postup do FB. Vo FB po slabšej prvej 

250 sa postupne prepracoval na 5 miesto a tuto pozíciu si dokázal udržať až do cieľa. Je to perspektívny pretekár, ale 

musí na sebe tvrdo pracovať aby sa posunul výkonnostne ďalej. 

Umiestnenie: 5m.FB 

K2 1000m Martin Nemček – Tomáš Holka U23 

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 27. 

V ťažkej disciplíne K2 1000m podali chlapci v každej jazde veľmi dobré výkony fantasticky zvládli semifinále 

a s trochou šťastia mohli postúpiť do FA postup im ušiel o špičku lode. Vynikajúco sa predstavili vo FB, kde zvíťazili 

a potvrdili svoju dobrú športovú výkonnosť. Každá jazda bola odjazdená maximálnym nasadením a odovzdaním 

maxima z natrénovaného.  Predviedli veľmi dobrý výkon a verím, že to bude pre nich povzbudením do ďalšej práce. 

Umiestnenie: FB 1m. 

C1 500m  Lucia Valová 

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 22 

Celú rozjazdu išla pomalšom tempe už od začiatku čo jej stačilo len na postup do semifinále. V samotnom semifinále 

sa nevedela dostať do tempa a postúpila do FB. Vo FB po slabšej prvej 250 sa postupne prepracovala  na 2 miesto 

a tuto pozíciu si dokázala udržať až do cieľa. Je to perspektívna pretekára, ale musí na sebe tvrdo pracovať aby sa 

posunula  výkonnostne ďalej.   

Umiestnenie: FB 2m. 

K2 500m Dagmar Čulenová – Romana Jakubisová 

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 22. 

Posádka mladých pretekárok, ktoré začali spolu jazdiť na začiatku sezóny nám potvrdila správnosť rozhodnutia aby 

sedeli spolu v posádkeK2. Veľmi dobre zvládli celý pretek a hlavne záverečnú časť trate, kde sa prebojovali na 

popredné umiestnenie a medaila im ušla úplne v závere. Napriek mladému veku si počínali veľmi dobre, každá jazda 

bola odjazdená maximálnym nasadením a odovzdaním maxima z natrénovaného. K dosiahnutému umiestneniu 

môžem povedať iba, že gratulujem a dúfam že im to vydrží čo najdlhšie. 

Umiestnenie: FA 5m. 

 

 

 

 

 

 



K4 500m  Dagmar Čulenová – Romana Jakubisová – Bianka Sidová – Emma Horváth 

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 19. 

Od disciplíny K4 500m som očakával, že sa dievčatá priblížia k postupu do FA . Z rozjazdy sa dievčatám nepodaril 

priamy postup do finále, tak museli absolvovať semifinále, v ktorom sa dlho držali na postupovom mieste, ale 

v závere im už nestačili sily a finále sa im nepodarilo vybojovať, ale aj napriek tomu sa držali statočne ako mladé 

pretekárky  sú prísľubom do ďalšej sezóny. Veľmi dobre zvládli FB celý pretek a hlavne záverečnú časť trate, kde sa 

prebojovali na popredné umiestnenie, ktoré si udržali do konca. Napriek mladému veku si počínali veľmi dobre, 

každá jazda bola odjazdená maximálnym nasadením a odovzdaním maxima z natrénovaného. Dosiahnuté 

umiestnenie je veľmi cenné a verím, že bude povzbudením pre ne do ďalšej prípravy. 

Umiestnenie: FB 1m. 

C4 500m Peter Lérant – Peter Stolárik – Peter Kizek – Andrej Mazaník 

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 17. 

Mladý kanoisti, ktorí tak ako viacerí naši pretekári absolvovali debut na týchto pretekoch. Rozjazdu nezvládli dobre, 

išli ju dosť ustráchane, po technickej stránke ju vôbec nezvládli. Samotný priebeh semifinále už bol lepší, nakoľko sa 

snažili súperov držať až do konca a dobrým záverom si vybojovali postup do FA. V samotnom finále predviedli veľmi 

solídny výkon a dosiahnuté umiestnenie je ich momentálnym maximom a zároveň cenným umiestnením. Dosiahnuté 

umiestnenie je pre nich isto veľkým povzbudením.  

Umiestnenie: FA 7m. 

K4 500m Martin Nemček – Matúš Jedinák – Milan Dorner - Tomáš Holka  U23 

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 20. 

Rozjazda v podaní našej lode bola zvládnutá nie optimálne po štarte sa nevedeli dostať do tempa, ktoré mali 

natrénované bolo to frekvenčne trocha pomalé. Samotné semifinále neprebiehalo, od začiatku ideálne po taktickej 

stránke ju chlapci nezvládli dostatočne, čo malo za následok to, že nešli jazdu tak ako ju mali natrénovanú, ale 

prebrali taktiku súperov čo ich úplne rozhodilo nedokázali si udržať rýchlosť a do záveru im dochádzali sily a nakoniec 

si nevyjazdili FA. Samotné FB po taktickej aj technickej stránke zvládli dobre až na začiatok, keď im súperi trocha 

odskočili, ale fantastickým záverom sa im podarilo prebojovať na veľmi pekné 5. miesto v FB. 

Umiestnenie: FB 5m. 

K1 200m Martin Hvojník 

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 37. 

Rozjazda sa  celkom vydarila dobre zachytil štart a kontroloval celý priebeh trate. Semifinále bolo rozhodujúce 

z pohľadu postupu do FA celý priebeh trate bez problémov. Samotné finále už bolo o tom, kto lepšie zvládne silný 

nátlak na psychiku pred štartom . Štart z môjho pohľadu nebol taký ako dokáže Maťo odštartovať. Po dojazde sme 

nevedeli ako dopadol, nakoľko dojazd do cieľa bol taký tesný. V tejto disciplíne zohráva dôležitú úlohu psychika , 

nakoľko z deviatich pretekárov môže vyhrať hoci kto. Predvedený výkon aj napriek umiestneniu bol veľmi dobrý. 

Umiestnenie: FA 7m. 

 

 

 



C1 200m Dominik Olexík 

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 30. 

Rozjazdu zvládol pomerne dobre aj po taktickej a technickej stránke. V samotnom semifinále išiel veľmi dobre držal 

sa postupovom mieste čo si udržal a postúpil. Samotné finále už bolo o tom, kto lepšie zvládne silný nátlak na 

psychiku pred štartom . Predvedený výkon bol v poriadku aj samotné umiestnenie . 

Umiestnenie: FA 9m. 

K1 200m Romana Jakubisová  

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 37. 

V rozjazde, z ktorej sa nedalo priamo postúpiť do FA išla  s prehľadom, tak aby si ušetrila sily do ďalších jázd. 

Semifinále bolo veľmi náročné v najlepšie obsadenej ženskej disciplíne sa dokázala v silnej konkurencii prebojovať do 

FB. Vo FB nezachytila ideálne začiatok a v silnej konkurencii sa snažila v závere doťahovať, ale stačilo to iba na 

5.miesto v FB. Za predvedený výkon sa nemusí hanbiť a účinkovanie na MSJ je pre ňu veľkým povzbudením ďalšieho 

obdobia.  

Umiestnenie: FB 5m. 

K1 200m Matúš Jedinák U23 

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 33. 

Rozjazda sa  celkom vydarila dobre zachytil štart a kontroloval celý priebeh trate. Semifinále bolo rozhodujúce 

z pohľadu postupu do FA celý priebeh trate bez problémov. Samotné finále už bolo o tom, kto lepšie zvládne silný 

nátlak na psychiku pred štartom . Predvedený výkon aj napriek umiestneniu bol veľmi dobrý. 

Umiestnenie: FA 7m. 

C1 200m  Lucia Valová 

Celkový počet štartujúcich bol v tejto disciplíne 26. 

Celú rozjazdu išla pomalšom tempe už od začiatku čo jej stačilo len na postup do semifinále. V samotnom semifinále 

sa nevedela dostať do tempa a postúpila do FB. So samotnou  jazdou FB nemôžem byť  spokojný , nakoľko som 

očakával lepšie umiestnenie a opäť sa prejavili dlhodobé problémy so štartom. Pretekárka zaostala hlboko za 

priemerom svojej  výkonnosti . Aj napriek slabým výkonom si myslím, že má na to aby sa dostala naspäť do svojej 

formy ale musí na sebe tvrdo pracovať.  

Umiestnenie: FB 9m. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na  MSJ+U23 sa zišlo celkovo 62 krajín. V tejto silnej konkurencii sa nám podarilo obstáť aj napriek tomu, že sme 

nezískali medailové umiestnenie napriek tomu, že v K4 500m muži a K2 500m ženy sme boli blízko chýbalo nám 

trochu šťastia.  Po MEJ+U23 som očakával zlepšenie vo všetkých disciplínach vďaka výcvikovému táboru čo sa nám aj 

podarilo dosiahnuť.  Všetci naši pretekári odviedli maximum z toho čo mali natrénované. V junioroch sme dali šancu 

aj mladším a tí sa tiež nestratili. Samotné omladenie družstva o kadetov hodnotím pozitívne s výhľadom do ďalších 

rokov , keď na týchto a ostatných pretekároch budeme budovať naše družstvo. Verím, že tieto dosiahnuté výsledky  

povzbudia našich pretekárov  do ďalšej práce a budú prínosom v ďalšom období. 

Ďakujem trénerom za ich odvedenú prácu a kooperáciu pred a počas celých MSJ+U23 Pitesti. Poďakovanie tiež patrí 

SKA SHV , strediskám a oddielom za to, že vytvárajú podmienky pretekárom na to, aby mohli dosahovať čo najlepšie 

výsledky na vrcholných podujatiach. 

 

V Bratislave, dňa 5.8.2019                                                                                                  Mgr. Marián Tesárik 


