
MAJSTROVSTVÁ SVETA 
V ATLETIKE
22. – 30. 8. 2015 



Vážení športoví priatelia,

do pekingského „Vtáčieho hniezda“ sa po olympijských hrách 
2008 znovu vráti svetová atletika. V Pekingu na Národnom 
štadióne a v jeho okolí sa uskutočnia od 22. do 30. augusta 
2015 v poradí už 15. majstrovstvá sveta v atletike. Zo Slovenska 
na šampionát vysielame 16 atlétov. Niektorí z nich si 
zaspomínajú na olympijský štart spred siedmych rokov a všetci 
už pocítia okrem atmosféry samotných majstrovstiev aj tú 
predolympijskú. Veď už o necelý rok ich budú čakať olympijské 
hry na juhoamerickom kontinente v Rio de Janeiro. Vtáčie 
hniezdo bude symbolicky hostiť aj zimné olympijské hry v roku 
2024 a Peking bude prvým mestom na svete, kde sa uskutočnia 
letné a tiež zimné olympijské hry.

Presadiť sa vo svetovej konkurencii na majstrovstvách sveta 
v atletike je mimoriadne náročné. Atletika sa rozvíja vo všetkých 
častiach sveta a presadiť sa pokúsime aj my. V našom 
tíme máme športové osobnosti, ktoré by mohli nadviazať 
na medailové úspechy z MS Igora Kováča, Libora Charfreitaga či 
Martiny Hrašnovej. 

Našej výprave želám, aby sa zo svetového šampionátu vrátila 
úspešná. Verím, že sa všetci ukážu v dobrej forme a odvedú 
maximum pre úspech v reprezentačnom drese v duchu fair-play. 

Všetkým Vám prajem správne načasovanie formy, podanie 
maximálnych výkonov a aby ste prežili pekný a úspešný šampionát.

PRÍHOVOR

predseda Slovenského atletického zväzu
PETER KORČOK

2 NOMINÁCIA SR

REALIZAČNÝ TÍM

PRETEKÁRI→ 1 Peter Korčok
vedúci výpravy

→ 2 Martin Pupiš 
technický vedúci výpravy

→ 3 Pavol Hajmássy
lekár

→ 4 Denis Freudenfeld 
fyzioterapeut

→ 5 Roman Benčík
tréner (chôdza)

→ 6 Radoslav Dubovský
tréner (skoky)

→ 7 Jozef Hanušovský
tréner (oštep)

→ 8 Jiří Koukal
tréner (kladivo)

→ 9 Marcel Lopuchovský
tréner (šprinty, stredné trate)

→ 10 Pavol Slouka
tréner (stredné trate)

→ 11 Matej Spišiak 
tréner (chôdza)

→ 12 Gabriel Valiska
extra coach 

(mimo výpravy)

→ 13 Mário Porubec
mediálny manažér

Katarína Berešová
maratón 
Matúš Bubeník
skok do výšky 

Mária Czaková
chôdza 20 km 
Mária Gáliková
chôdza 20 km 

Martin Hrašnová
hod kladivom 
Lucia Hrivnák – Klocová
beh 800 m 
Anton Kučmín
chôdza 20 km 
Marcel Lomnický
hod kladivom 
Dušan Majdan
chôdza 50 km 

Iveta Putalová
beh 400 m 

Jozef Repčík
beh 800 m 
Martin Tišťan
chôdza 50 km 

Matej Tóth
chôdza 50 km 

Dana Velďáková
trojskok 
Jana Velďáková
skok do diaľ ky 
Patrik Žeňúch
hod oštepom 
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MATÚŠ
BUBENÍK
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dátum narodenia: 14. 11. 1989
miesto narodenia: Hodonín
mesto v ktorom bývam: Holíč
disciplína: skok vysoký
osobný rekord: 231 cm
najlepší výkon sezóny: 229 cm
klub: AC Stavbár Nitra
aktuálny tréner: 
Svatoslav Ton
prvý tréner: Dušan Chanečka
doterajší tréneri: Chanečka, 
Joukal , Ton
predchádzajúca účasť na ms: Na 
MS štartujem prvýkrát.
na ms by som chcel dosiahnuť: 
Rád by som prekonal 
tohtosezónne maximum.
tento rok ma najviac potešilo: 
Tento rok toho bolo viac, čo ma 
teší, prvýkrát cez 230, medaila 
zo Svetovej Univerziády a limit 
na OH.
tento rok ma najviac sklamalo: 
Sklamaný som bol v kvalifikácii 
na HME v Prahe.
ms rok pred oh pre mňa 
znamenajú: Čas oprieť sa do 
toho na 120 %, aby to na OH 
stálo za to! 
aký je to pocit, keď máš na sebe 
reprezentačný dres? Je to pekný 
pocit, rád reprezentujem našu 
krajinu.

čím by si bol, ak by si nebol 
športovec? Ťažko povedať, ako 
malý som chcel byť astronaut 
a lietať do vesmíru.
čo by si chcel zmeniť na svojej 
kariére? Nič by som nemenil, 
moje rozhodnutia boli správne.

čo by mali robiť mladí športovci, 
aby ťa raz napodobnili / prekonali? 
Mali by robiť šport, ktorý ich 
baví, byť pracovitý, ale vedieť 
aj odpočívať a starať sa o svoje 
telo, aby zostali zdravý :)

dátum narodenia: 10. 10. 1987
miesto narodenia: Trebišov
mesto v ktorom bývam: Náměšť 
nad Oslavou, Česká Republika
disciplína: maratón
osobný rekord: 2:36:20 min.
najlepší výkon sezóny: 
2:36:20 min.
klub: TJ Obal Servis Košice
aktuálny tréner: 
MUDr. Gabriel Valiska
prvý tréner: Cyprián Vaľko
doterajší tréneri: 
MUDr. Gabriel Valiska
predchádzajúca účasť na ms: Toto 
je moja prvá účasť na MS.
na ms by som chcela dosiahnuť: 
Priblížiť sa osobnému maximu.
tento rok ma najviac potešilo: 
Splnenie limitu na MS a zároveň 
limitu na LOH Rio de Janeiro 
2016.
tento rok ma najviac 
sklamalo: Keďže zdravie je 
prvoradé, najväčšie sklamanie 
a prekvapenie sa odohráva 
u mňa v tejto oblasti.
ms rok pred oh pre mňa 
znamenajú: Získanie nových 
skúseností na vrcholnom 
podujatí v najdlhšej bežeckej 
disciplíne, v ktorej je 
rozhodujúci každý okamih.

aký je to pocit, keď máš na sebe 
reprezentačný dres? Pocit 
zodpovednosti čo najlepšie 
rezprezentovať svoju krajinu.
čím by si bola, ak by si nebola 
športovec? Asi by som sa 
objavila v oblasti ekonomiky, 
ktorú som študovala.
čo by si chcela zmeniť 
na svojej kariére? Myslím, 
že všetko, čo sa udialo malo 

svoj význam a zmysel, všetko 
čo nás v živote stretne má 
nejaké opodstatnenie, ktoré 
mnohokrát pochopíme až 
neskôr.
čo by mali robiť mladí športovci, 
aby ťa raz napodobnili / prekonali? 
Pracovať na sebe, byť 
sebakritickí, zodpovední 
a cieľavedomí.

KATARÍNA
BEREŠOVÁ
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dátum narodenia: 2. 10. 1988
miesto narodenia: Nitra
mesto v ktorom bývam: 
Banská Bystrica
disciplína: chôdza 20 km
osobný rekord: 1:32:23
najlepší výkon sezóny: 1:32:23
klub: VŠC Dukla Banská 
Bystrica 
aktuálny tréner: Martin Pupiš, 
Matej Spišiak
prvý tréner: Marián Páleník
doterajší tréneri: Páleník, 
Mečiar, Spišiak, Pupiš
predchádzajúca účasť na ms: 
2011: 30. m., 2013: 50. m.
na ms by som chcela dosiahnuť: 
Veľmi by ma potešil osobný 
rekord alebo umiestnenie 
v prvej polovici štartového pola.
tento rok ma najviac potešilo: 
Zlepšenie osobného rekordu 
a to hneď dvakrát po sebe.
tento rok ma najviac sklamalo: 
EP v Murcii…
ms rok pred oh pre mňa 
znamenajú: Výzvu a ďalšiu 
možnosť zapretekať si s elitnými 
športovcami.
aký je to pocit, keď máš na sebe 
reprezentačný dres? Istým 
spôsobom zodpovednosť, že 
nepretekám iba za seba, ale 
reprezentujem aj svoju krajinu. 

A na druhej strane je to pocta.
čím by si bola, ak by si nebola 
športovec? Vôbec som nad 
tým nikdy nerozmýšľala, že 
kde by som bola, ak by som 
nešportovala. Možno by som 
už mala rodinu, alebo by som 
pracovala v rodinnej firme. 
čo by si chcela zmeniť na svojej 
kariére? Nezmenila by som nič, 
pretože všetko dobré aj zlé ma 

posúva ďalej a motivuje ma to 
k ďalšej a tvrdšej práci. 
čo by mali robiť mladí športovci, 
aby ťa raz napodobnili / prekonali? 
V prvom rade, by mali športovať 
pre radosť a nie z donútenia. 
Mali by si stanoviť ciele, ktoré 
by chceli v športe dosiahnuť 
a postupne malými krôčikmi si 
ísť za svojim snom.

MÁRIA
CZAKOVÁ

MÁRIA
GÁLIKOVÁ

dátum narodenia: 21. 8. 1980
miesto narodenia: Nová Baňa
mesto v ktorom bývam: 
Banská Bystrica
disciplína: chôdza 20 km
osobný rekord: 1:31:42
najlepší výkon sezóny: 1:31:42
klub: VŠC Dukla Banská 
Bystrica
aktuálny tréner: Roman Benčík
prvý tréner: Jarka Ondrejková
doterajší tréneri: Jarka 
Ondrejková, Roman Benčík
predchádzajúca účasť na ms: 
2 x 24. miesto (2005, 2007),  
2 x DNF (2009, 2013) 
na ms by som chcela dosiahnuť: 
Pocit radosti a spokojnosti 
v cieli.
tento rok ma najviac potešilo: 
Vytvorenie nového slovenského 
rekordu na Majstrovstvách 
Slovenska.
tento rok ma najviac sklamalo: 
Zdravotné problémy, kvôli 
ktorým som nemohla nadviazať 
na úspešný vstup do sezóny.
ms rok pred oh pre mňa 
znamenajú: Konfrontáciu 
s ostatnými chodkyňami.
aký je to pocit, keď máš na 
sebe reprezentačný dres? 
Pocit hrdosti, ak sa preteky 
vyvíjajú podľa mojich 

predstáv. Fantastický, keď som 
v slovenskom drese vytvorila 
nový slovenský rekord. Ak to 
však na pretekoch nejde tak, 
ako by som chcela, je to pre 
mňa v tom reprezentačnom 
drese ešte ťažšie.
čím by si bola, ak by si nebola 
športovec? Pravdepodobne 
by moja profesia súvisela 
s matematikou.
čo by si chcela zmeniť na svojej 
kariére? 

Myslím si že nič. Som vďačná za 
všetky skúsenosti. Aj za prehry 
a sklamania. Sú súčasťou cesty 
za vysnívaným cieľom.
čo by mali robiť mladí športovci, 
aby ťa raz napodobnili / prekonali? 
Trpezlivo na sebe pracovať.  
Inšpiráciu môžu nájsť 
v mnohých športovcoch. Každý 
by však mal ísť svojou vlastnou 
cestou.
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dátum narodenia: 21. 3. 1983
miesto narodenia: Bratislava
mesto v ktorom bývam: 
Banská Bystrica
disciplína: hod kladivom
osobný rekord: 76,90 m
najlepší výkon sezóny: 74,27 m
klub: VŠC Dukla Banská 
Bystrica 
aktuálny tréner: Jiří Koukal, 
Jozef Párička
prvý tréner: Jozef Cencer
doterajší tréneri: Kamil 
Nosian, Jozef Cencer, Jozef 
Hanušovský, Donald Babbitt, 
Branislav Daniš
predchádzajúca účasť na ms: 
Edmonton 2001: 23. m., Osaka 
2007: 13. m., Berlin 2009: 3. m., 
Moskva 2013: 21. m.
na ms by som chcela dosiahnuť: 
Umiestnenie v prvej šestke.
tento rok ma najviac potešilo: 
Vydarený úvod sezóny, 
víťazstvo v kladivárskej 
challenge v Pekingu a tímové 
víťazstvo v Baku. 
tento rok ma najviac sklamalo: 
Druhá časť sezóny a nevydarená 
súťaž v Szekesfehérvari – 9. m.
ms rok pred oh pre mňa 
znamenajú: Vrchol tohtoročnej 
sezóny. Dôležitejší bude ten 
budúcoročný.

aký je to pocit, keď máš na 
sebe reprezentačný dres? Rada 
pretekám v našich farbách. 
Som hrdá na to, že som 
slovenka a záleží mi na tom, 
aby som Slovensko dôstojne 
reprezentovala. Je to vždy aj 
určitý pocit zodpovednosti.
čím by si bola, ak by si nebola 
športovec? V rôznych 
obdobiach života som sa 
chcela venovať niečomu 

inému. Ťažko povedať, čo by to 
nakoniec bolo, keďže šport ma 
zamestnáva už veľmi dlhú dobu.
čo by si chcela zmeniť na svojej 
kariére? Chcela by som hádzať 
ďalej :)
čo by mali robiť mladí športovci, 
aby ťa raz napodobnili / prekonali? 
Dlhodobo a vytrvalo na sebe 
pracovať. Nevzdávať sa po 
čiastkových prehrách.

MARTINA
HRAŠNOVÁ

LUCIA HRIVNÁK-
KLOCOVÁ

dátum narodenia: 20. 11. 1983
miesto narodenia: Martin
mesto v ktorom bývam: Martin
disciplína: 800 m, 1500 m
osobný rekord: 800 m – 1:58,51, 
1500 m – 4:02,99
najlepší výkon sezóny: 2:00,40
klub: AK ZTS Martin
aktuálny tréner: Pavel Slouka
prvý tréner: Milan Nemček
doterajší tréneri: Slouka 
a Nemček
predchádzajúca účasť na ms: 
2000: MSJ Chile 800 m – 
3. m., 2002: MSJ Jamajka 
800 m – 2. m., 2003: 
MS Francúzsko 800 m – 11. m., 
2005: MS Fínsko 800 m – 
14. m., 2007: MS Japonsko 
800 m – 9. m., 2009: MS 
Nemecko 800 m – 17. m., 2011: 
MS Kórea 800 m – 20. m.
na ms by som chcela dosiahnuť: 
Výsledok, s ktorým budem 
sama spokojná a potvrdí moju 
tohtoročnú formu.
tento rok ma najviac potešilo: 
Splnenie limitu na 800 m, ktorým 
som si zaistila účasť ako na MS 
v Pekingu tak na OH do Ria.
tento rok ma najviac sklamalo: 
Vážne zranenie v závere 
prípravy, ktoré ma skoro 
odpísalo na celú sezónu.

ms rok pred oh pre mňa 
znamenajú: Výborná príprava 
pred OH.
aký je to pocit, keď máš na 
sebe reprezentačný dres? 
„Skvelý“, nemyslím na nič iné 
pred štartom, len aby sa mi 
nerozpadol :-D
čím by si bola, ak by si nebola 
športovec? Niečim určite, 
ale šport by bol určite jeden 
z koníčkov.
čo by si chcela zmeniť na svojej 
kariére? 

Lepšie podmienky na prípravu, 
a rozdelenie financií podľa 
jednotlivých potrieb 
športovca bez bezvýznamných 
vysvetľovaní a dokazovaní…
čo by mali robiť mladí športovci, 
aby ťa raz napodobnili / prekonali? 
Robiť to s trpezlivosťou 
a s rozumom. Všetko má 
svoj čas a dobrý výkon je 
beh na dlhé trate aj v šprinte 
na 100 m. Bez trpezlivosti 
a disciplíny to nejde.
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dátum narodenia: 7. 6. 1984
miesto narodenia: Ilava
mesto v ktorom bývam: 
Banská Bystrica
disciplína: chôdza 20 km 
osobný rekord: 1:21:59
najlepší výkon sezóny: 
Murcia: 1:26:53
klub: VŠC Dukla Banská 
Bystrica 
aktuálny tréner: Matej Spišiak 
prvý tréner: Jozef Pavelka
doterajší tréneri: Jozef Pavelka, 
Juraj Benčík, Matej Spišiak
predchádzajúca účasť na ms: 
Daeg 2011: 16. m., Moskva 2013: 
21. m.
na ms by som chcel dosiahnuť: 
Osobný rekord.
tento rok ma najviac potešilo: 
Tento rok ma nepotešilo 
čo sa týka športu zatiaľ nič 
a v súkromí ma teší očakávaný 
už druhý prírastok do rodiny.
tento rok ma najviac sklamalo: 
Sklamalo ma, že sa mi nedarilo 
tento rok v športe, ako by som 
chcel.
ms rok pred oh pre mňa 
znamenajú: Možnosť splnenia 
limitu na OH.
aký je to pocit, keď máš na sebe 
reprezentačný dres? Mám pocit, 
že reprezentujem viac ako len 

seba, preto sa snažím robiť 
maximum, aby som si ten dres 
aj zaslúžil.
čím by si bol, ak by si nebol 
športovec? Chcel by som sa 
venovať podnikaniu.
čo by si chcel zmeniť na svojej 
kariére? Nemenil by som nič, 
pretože robím, čo ma baví a to 
je v živote dôležité.

čo by mali robiť mladí športovci, 
aby ťa raz napodobnili / prekonali? 
Mali by sa venovať športu 
naplno a hlavne srdcom, aby ich 
to bavilo a mali radosť z každého 
dosiahnutého úspechu. Potom 
to bude tešiť aj mňa, keď ma 
budú prekonávať.

ANTON
KUČMÍN

dátum narodenia: 6. 7. 1987
miesto narodenia: Nitra
mesto v ktorom bývam: Nitra
disciplína: hod kladivom
osobný rekord: 79,16 m
najlepší výkon sezóny: 77,63 m
klub: VŠC Dukla Banská 
Bystrica
aktuálny tréner: Trénujem sa 
sám.
prvý tréner: Miloš Gašaj
doterajší tréneri: Miloš Gašaj, 
Greg Jack
predchádzajúca účasť na ms: 
2013: 8. m.
na ms by som chcel dosiahnuť: 
Finále a v ňom 78 m a viac.
tento rok ma najviac potešilo: 
Výhra na MED v Baku.
tento rok ma najviac sklamalo: 
Vedenie TJ Stavbár Nitra.
ms rok pred oh pre mňa 
znamenajú: Ďalšia šanca o lepšie 
umiestnenie vo svetovej 
konkurencii.
aký je to pocit, keď máš na 
sebe reprezentačný dres? 
Výnimočný! Vždy, keď ho nosím, 
nereprezentujem len seba, ale 
všetkých v mojej rodnej krajine. 
čím by si bol, ak by si nebol 
športovec? Ťažko povedať, 
športu sa aktívne venujem 
od svojich šiestich rokov.

čo by si chcel zmeniť na svojej 
kariére? 
Rád by som spolupracoval so 
skúseným trénerom, ktorý by 
mi pomohol prekonať hranicu 
80 m. To však nie je možné 
a o to viacej sa teším na deň, 
keď sa mi to nakoniec podarí. 
Budem si môcť povedať, že som 
to dokázal úplne sám! A čisto!
čo by mali robiť mladí športovci, 
aby ťa raz napodobnili / prekonali? 
Musia milovať to, čo robia, 

pretože v mojej disciplíne je to 
beh na dlhú trať. Musia vždy 
myslieť pozitívne, i v časoch 
keď sa darí najmenej. Musia 
mať vždy motiváciu trénovať 
a zlepšovať sa, čo znamená, že 
musia byť mentálne veľmi silní 
a nikdy sa nemôžu vzdať. Toto 
platí asi pre každú atletickú 
disciplínu alebo šport a na 
Slovensku to platí dvojnásobne. 
Keď chcú byť úspešní, bude to 
bolieť!

MARCEL
LOMNICKÝ
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dátum narodenia: 8. 9. 1987
miesto narodenia: Hnúšťa
mesto v ktorom bývam: 
Banská Bystrica
disciplína: chôdza 50 km 
osobný rekord: 3:53:36
najlepší výkon sezóny: 4:05
klub: VŠC Dukla Banská 
Bystrica 
aktuálny tréner: Matej Spišiak 
prvý tréner: Štefan Rebo
doterajší tréneri: Štefan Rebo, 
R. Benčík, J. Benčík, Matej 
Spišiak
predchádzajúca účasť na ms: 
Moskva 2013: 28. m.
na ms by som chcela dosiahnuť: 
Limit na OH, to je prvoradé.
tento rok ma najviac potešilo: 
Nič čo sa týka športu.
tento rok ma najviac sklamalo: 
Výpadky v tréningu.
ms rok pred oh pre mňa 
znamenajú: Skúška v ťažkých 
podmienkach, ktoré budú 
podobné ako na OH.
aký je to pocit, keď máš na 
sebe reprezentačný dres? 
Výnimočnosť, že patrím 
k ľuďom, ktorí reprezentujú 
našu krajinu.
čím by si bol, ak by si nebol 
športovec? Pravdepodobne 
policajt alebo vojak. Keďže už

do armády patrím, mám splnené 
dva sny.
čo by si chcel zmeniť na svojej 
kariére? Momentálne nič, 
z minulosti tréningový proces.
čo by mali robiť mladí športovci, 
aby ťa raz napodobnili / prekonali? 

Nato neexistuje žiadny vzorec, 
hlavne nech športujú, nech je 
to čokoľvek. Nie je podstatná 
disciplína ale šport samotný.

DUŠAN
MAJDÁN

IVETA 
PUTALOVÁ

dátum narodenia: 24. 3. 1988
miesto narodenia: Bratislava
mesto v ktorom bývam: Bratislava
disciplína: 400 m
osobný rekord: 52,18
najlepší výkon sezóny: 52,18
klub: BK Hraj na tie nohy 
Bratislava
aktuálny tréner: 
Marcel Lopuchovský 
prvý tréner: Ivan Suja 
doterajší tréneri: Dana Horská, 
Štefan Bielik, Viliam Putala, 
Dušan Štancel
predchádzajúca účasť na ms: –
na ms by som chcela dosiahnuť: 
Vzhľadom na to, aká tam bude 
konkurencia, tak si myslím, že 
dostať sa do semifinále bude 
už veľký úspech. Samozrejme 
budem sa snažiť obstáť čo 
najlepšie.
tento rok ma najviac potešilo: 
Asi najviac ma potešila účasť 
na Univerziáde v Kórei a tam 
zabehnutý osobák na 400 m – 
52,18 sek. 
tento rok ma najviac sklamalo: 
Najviac ma asi sklamalo 
5. miesto na Univerziáde 
a nesplnenie limitu na MS a OH. 
ms rok pred oh pre mňa 
znamenajú: Možnosť zabehnúť 
limit na OH a v druhom 

rade by som rada zabehla 
nový slovenský rekord 
na 400 metrov.
aký je to pocit, keď máš na sebe 
reprezentačný dres? Určite 
najviac asi hrdosť, že mám 
možnosť reprezentovať 
svoju krajinu na vrcholných 
podujatiach a potom je to určitá 
zodpovednosť, aby som obstála 
čo najlepšie a nesklamala.
čím by si bola, ak by si nebola 
športovec? Na túto otázku 
absolútne nepoznám odpoveď. 
Neviem si predstaviť, čo by som 
robila. Vždy som smerovala 
k športu. 

čo by si chcela zmeniť na svojej 
kariére? 
Asi nič, všetko bolo, ako malo 
byť. Možno jedine to, že 
pracovať na sebe som mohla 
začať skôr a možno by som už 
behala iné časy. Ale asi to takto 
malo byť.
čo by mali robiť mladí športovci, 
aby ťa raz napodobnili / prekonali? 
Určiť si ciele a ísť si tvrdo za 
nimi. Pracovať na sebe a nikdy 
sa nevzdávať, aj keď má človek 
niekedy pocit, že už to nemá 
zmysel, alebo že to už nejde. 
Lebo vždy, keď sa naozaj chce, 
tak to ide.
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dátum narodenia: 3. 8. 1986
miesto narodenia: Myjava
mesto v ktorom bývam: Piešťany
disciplína: 800 m, 400 m
osobný rekord: 1:44,94
najlepší výkon sezóny: 1:45,40
klub: Hraj na tie nohy Bratislava 
(HNTN)
aktuálny tréner: 
Marcel Lopuchovský
prvý tréner: Ivan Peťovský
doterajší tréneri: Pavel Slouka
predchádzajúca účasť na ms: 
2007: Osaka – rozbeh 33. m.,
2009: Berlín – rozbeh 42. m.,
2013: Moskva – rozbeh 31. m.
na ms by som chcel dosiahnuť: 
K môjmu cieľu je ďaleká cesta, 
najskôr treba prejsť cez veľmi 
ťažké rozbehy. 
tento rok ma najviac potešilo: 
Splnenie limitu na OH v Riu, 
ktoré budú moje druhé 
v kariére.
tento rok ma najviac sklamalo: 
Výsledok na HME v Prahe. 
ms rok pred oh pre mňa 
znamenajú: Konfrontáciu 
so svetovou špičkou. Posledné 
roky má svetová osemstovka 
veľmi vysokú kvalitu a práve 
už tento rok pred olympiádou 
berú všetci veľmi vážne. Limity 
sú veľmi prísne, takže sa tam 

stretne len to najlepšie.
aký je to pocit, keď máš na sebe 
reprezentačný dres? Pre mňa je 
to niečo výnimočné, keď stojím 
na štarte v národnom drese 
a môžem reprezentovať svoju 
krajinu. O to viac, keď sú to 
Majstrovstva sveta a ja viem, že 
mi fandí a sleduje ma veľmi veľa 
ľudí doma pri tv. 
čím by si bol, ak by si nebol 
športovec? Nad tým moc 
nepremýšľam, lebo robím to, čo 
mám rád a čo ma baví.

čo by si chcel zmeniť na svojej 
kariére? Nič. Všetko, čo sa stalo, 
sa asi stať malo. Neúspechy ma 
posúvajú dopredu a úspechy 
motivujú do ešte ťažšej práce.
čo by mali robiť mladí športovci, 
aby ťa raz napodobnili / prekonali? 
Aby si išli za svojim cieľom. 
Nenechali sa nikým a ničím 
odradiť. Atletika nie je možno 
taká atraktívna ako futbal alebo 
hokej, ale ten individuálny pocit 
z úspechu je neopísateľný.

JOZEF
REPČÍK

MARTIN
TIŠŤAN

dátum narodenia: 12. 11. 1992 
miesto narodenia: 
Banská Bystrica 
mesto v ktorom bývam: 
Banská Bystrica
disciplína: chôdza 50 km
osobný rekord: 4:02:26
najlepší výkon sezóny: 4:02:26 
klub: VŠC Dukla Banská 
Bystrica
aktuálny tréner: Roman Benčík 
prvý tréner: Roman Benčík 
doterajší tréneri: Roman Benčík 
predchádzajúca účasť na ms: 
Na MS idem prvýkrát.
na ms by som chcel dosiahnuť: 
Dôjsť do cieľa.
tento rok ma najviac potešilo: 
Osobný rekord 4:02:26, čo je 
zároveň aj limit na MS a OH.
tento rok ma najviac sklamalo: 
Predčasne ukončené preteky 
v Dudinciach.
ms rok pred oh pre mňa 
znamenajú: Zbieranie skúseností, 
ale aj najväčšie podujatie 
v kariére. 
aký je to pocit, keď máš na sebe 
reprezentačný dres? Mať na sebe 
reprezentačný dres je pre mňa 
radosť, pocta, zadosťučinenie 
a zodpovednosť. 
čím by si bol, ak by si nebol 
športovec? Ťažko povedať, 

akým smerom by som sa uberal, 
nebyť športu. 
čo by si chcel zmeniť na svojej 
kariére? 
Nemenil by som nič, všetko je 
tak, ako má byť. A ak by som aj 
niečo menil, začal by som od 
seba.

čo by mali robiť mladí športovci, 
aby ťa raz napodobnili / prekonali? 
V prvom rade športovať, robiť 
to, čo ich baví, z čoho majú 
radosť. Veľmi dôležité je byť 
vytrvalý aj vtedy, keď sa nedarí. 
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dátum narodenia: 10. 2. 1983
miesto narodenia: Nitra
mesto v ktorom bývam: 
Banská Bystrica
disciplína: chôdza 50 km
osobný rekord: 3:34:38
najlepší výkon sezóny: 3:34:38
klub: VŠC Dukla Banská 
Bystrica
aktuálny tréner: Matej Spišiak 
prvý tréner: Peter Mečiar
doterajší tréneri: Peter Mečiar 
(1996–2002), Juraj Benčík 
(2002–2013), Matej Spišiak 
(2013–)
predchádzajúca účasť na ms: 
2005: 20 km – 21. m., 2007: 
20 km – 14. m., 2009: 20 km – 
9. m., 50 km – 10. m., 2011: 
20 km – 12. m., 50 km – DNF, 
2013: 50 km – 5. m.
na ms by som chcel dosiahnuť: 
Umiestnenie do 3. miesta.
tento rok ma najviac potešilo: 
Slovenský rekord a 3. najlepší 
čas histórie na 50 km chôdza 
v Dudinciach.
tento rok ma najviac sklamalo: 
DQ na pretekoch v Rio Maior 
po dôjdení do cieľa.
ms rok pred oh pre mňa 
znamenajú: Nenahraditeľnú 
skúsenosť – vyskúšať si 
štartovať na vrcholnom podujatí 

v roli favorita.
aký je to pocit, keď máš na sebe 
reprezentačný dres? Obrovská 
motivácia, česť a hrdosť. Vždy 
bola pre mňa veľká pocta 
reprezentovať naše Slovensko.
čím by si bol, ak by si nebol 
športovec? Mám vyštudovanú 
žurnalistiku, tak pravdepodobne 
niečo z tej oblasti. 
čo by si chcel zmeniť na svojej 
kariére? Nielen vo svojej kariére, 
ale aj vo svojom živote by som 

nič nemenil. Som šťastný človek 
a aj chyby a negatíva vždy 
vyústili do niečoho pekného 
a pozitívneho.
čo by mali robiť mladí športovci, 
aby ťa raz napodobnili / prekonali? 
Cieľavedomo, postupnými 
krokmi ísť za svojim cieľom. 
Nič z toho, čo si odrobíte na 
tréningoch sa nestratí a aj 
zdanlivo nedosiahnuteľné je 
možné, pokiaľ tomu budete 
veriť a nevzdáte sa.

MATEJ
TÓTH

DANA
VELĎÁKOVÁ

dátum narodenia: 3. 6. 1981
miesto narodenia: Rožňava
mesto v ktorom bývam: Košice
disciplína: trojskok
osobný rekord: 14,51 m
najlepší výkon sezóny: 14,27 m
klub: VŠC Dukla Banská 
Bystrica
aktuálny tréner: 
Radoslav Dubovský
prvý tréner: Miloš Kočtúch
doterajší tréneri: Juraj Zamba
predchádzajúca účasť na ms: 
2013: 12. m.
na ms by som chcela dosiahnuť: 
Chcem sa dostať do užšieho 
finále.
tento rok ma najviac potešilo: 
Splnenie nominačného kritéria 
na MS a OH.
tento rok ma najviac sklamalo: – 
ms rok pred oh pre mňa 
znamenajú: Bojovanie s tými 
najlepšími ma vždy posúva 
vpred, bude to obrovská 
motivácia do ďalšieho tréningu.
aký je to pocit, keď máš na sebe 
reprezentačný dres? Bielo-
modro-červený :) Je to skvelý 
pocit, nereprezentujem len 
seba, ale aj svoju krajinu, rodinu, 
priateľov a všetkých slovákov.
čím by si bola, ak by si nebola 
športovec? Fakt neviem :) Som 

rada, že som tým, čím som :)
čo by si chcela zmeniť na svojej 
kariére? Myslím si, že mám 
za sebou bohatú časť svojej 
kariéry, nemenila by som nič. 
Všetko čo sa udialo, malo svoj 
význam a aj keď to nebolo 
vždy ružové, som rada, že sa to 

všetko stalo. 
čo by mali robiť mladí športovci, 
aby ťa raz napodobnili / prekonali? 
Nič nasilu. Musia robiť atletiku 
s láskou a nenechať sa odradiť 
od nikoho, za žiadnych 
okolností. 
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dátum narodenia: 3. 6. 1981
miesto narodenia: Rožňava
mesto v ktorom bývam: Košice
disciplína: skok do diaľky
osobný rekord: 672 cm
najlepší výkon sezóny: 668 cm
klub: VŠC Dukla Banská 
Bystrica 
aktuálny tréner: 
Radoslav Dubovský
prvý tréner: Miloš Kočtúch
doterajší tréneri: Juraj Zamba, 
Martin Cibuľa
predchádzajúca účasť na ms: 
2013: Moskva – 17. m.
na ms by som chcela dosiahnuť:  
Finále.
tento rok ma najviac potešilo: 
Vyrovnaná výkonnosť a kvalitné 
výkony.
tento rok ma najviac sklamalo: –
ms rok pred oh pre mňa 
znamenajú: Vrcholné podujatie 
v daný rok.
aký je to pocit, keď máš na sebe 
reprezentačný dres? Som na to 
hrdá, že môžem reprezentovať 
Slovenskú Republiku. Pocit 
na nezaplatenie za to, čo robím!
čím by si bola, ak by si nebola 
športovec? Asi by som sa 
venovala deťom a „ťahala“ ich 
k športu. 

čo by si chcela zmeniť na svojej 
kariére? Tri stratené roky pri 
behoch… Ale čas sa nedá vrátiť, 
tak mám smolu :)
čo by mali robiť mladí športovci, 
aby ťa raz napodobnili / prekonali? 

Nech robia to, čo ich baví, 
potom to príde samo. 
Samozrejme mať dobrého 
trénera, absolvovať kvalitné a aj 
zábavné tréningy. 

JANA
VELĎÁKOVÁ

PATRIK
ŽEŇÚCH

dátum narodenia: 30. 12. 1990
miesto narodenia: Ružomberok 
mesto v ktorom bývam: 
Banská Bystrica
disciplína: hod oštepom
osobný rekord: 84,83 m
najlepší výkon sezóny: 82,51 m
klub: VŠC Dukla Banská 
Bystrica
aktuálny tréner: 
Jozef Hanušovský
prvý tréner: Jozef Valent 
doterajší tréneri: 
Jozef Hanušovský 
predchádzajúca účasť na ms: 
Nebol som.
na ms by som chcel dosiahnuť: 
Finále – do 12. miesta.
tento rok ma najviac potešilo: 
Prehodiť svoj osobný rekord – 
a umiestnenie do 12. miesta 
vo finále MS.
tento rok ma najviac sklamalo: 
Natrhnutá šľacha na pravom 
lakti.
ms rok pred oh pre mňa 
znamenajú: Veľkú generálku 
pred OH.
aký je to pocit, keď máš na sebe 
reprezentačný dres? Veľká česť 
a zodpovednosť reprezentovať 
Slovenskú republiku.
čím by si bol, ak by si nebol 
športovec? Zase pravdepodobne 

len športovec – možno iný 
šport.
čo by si chcel zmeniť na svojej 
kariére? Zatiaľ nič, ale 
v budúcnosti získať medailu 
na veľkom podujatí.

čo by mali robiť mladí športovci, 
aby ťa raz napodobnili / prekonali? 
Poctivo a seriózne trénovať 
a stanoviť si nejaký cieľ.
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