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UDALOSŤ
Halové ME v Göteborgu
Naši bez fi nále, ale v niečom aj nad plán
Repčík: Lekcia z taktiky 

Z bobov rovno do tretier
Dvojičky sa v zime trápili

Halové majstrovstvá Slovenska 2013
Dva rekordy – ale iba šampionátu

ROZHOVOR
Peter Korčok
Základ sú kluby, chceme im pomôcť

PRED SEZÓNOU
Zima kladivárskych tromfov
Charfreitag bol verný Dallasu, 
Hrašnová sa brodila snehom

TALENT
Lucia Mokrášová
Padla do oka aj Američanom

METODICKÁ PRÍLOHA
Nové trendy v príprave

Bratia vrátili do Bratislavy maratón
MAŤOV STĹPČEK

TÉMA
Bratislavská hala 
Elán je pre atletiku spása. Sama ho však neuživí
Atletické piatky sú pre mlaď sviatky

U NÁS V KLUBE
Slávia STU 
Atléti sú na Mladej Garde stále doma

VČERA A DNES
Galina Čisťjaková 
Mala som v nohách 770 cm a 16 metrov

JUBILANTI
Ivan Čierny 
Prvý Slovák pod 14 sekúnd má už 75

ZAČIATKY A NÁVRATY
Slovenská atletika má od minulej jesene nové 

vedenie. A na čele mladého šéfa, donedávna úspeš-
ného reprezentanta.

Peter Korčok nie je najmladší v histórii: Pavol 
Glesk začiatkom a Peter Berčík koncom šesťdesia-
tych rokov nastúpili do funkcie dokonca rok pred 
tridsiatkou.

Obaja však v trochu inej situácii. Keď bola atle-
tika na vzostupe. V čase nástupu či zenitu slávnej 
generácie najmä dám povojnových ročníkov. 

Momentálne nie je na obzore ani generácia čil-
ského typu z úvodu tohto storočia. Tej, z ktorej slo-
venská atletika ťaží ešte aj dnes, hoci pochopiteľne 
čím ďalej, tým menej.

Hnutie je napriek tomu plné očakávaní. To je 
dobré. Ak však najmä v očakávaní prudšieho príto-
ku peňazí, tak ho stihne sklamanie. Nežijeme v do-
be navyšovania zdrojov, prinajmenej nie verejných, 
ale v dobe hľadania ich efektívnejšieho prerozde-
ľovania. Hľadania nových priorít. No, nových. Skôr 
pravých.

Nové začiatky sú totiž neraz aj návratmi. K hod-
notám. K nadšeniu. K systému overenému časom 
a generáciami. Pravdaže, v novom šate. 

Nepredpojatosť k minulosti nikdy nebol práve 
typický prvok mladej generácie. Úprimne, návrh 
skúsiť po dvanásťročnej pauze opäť vydávať atle-
tický časopis bolo to posledné, čo som od korčo-
kovcov čakal. Ale odznel – a tím autorov, poveda-
né dnes moderným a zároveň už aj sprofanovaným 
zvratom, lebo taká rýchla je dnes doba, to vzal ako 
výzvu. Pokúsil sa ponúknuť vám viac, než si nakli-
káte na internete.

Bývalá šéfka slovenskej atletiky Mária Mračno-
vá na konci dvetisíceho prvého s nostalgiou medzi 
riadkami printovej podobe odzvonila: „Doba po-
kročila, éra elektronických kontaktov nastúpila ví-
ťazné ťaženie.“ Hneď v ďalšej vete však priznala aj 
ekonomické pozadie konca Slovenskej atletiky.

Nerobíme si ilúzie. Nový začiatok? Áno. Ale len 
slovenskej atletiky s malým s. Zväzu s jeho omlade-
ným vedením, ktoré má predstavy, ako atletiku po-
sunúť dopredu. Nie časopisu. Ten nie je podstatný. 
Je len kulisou hlavného javiska a pozorným uchom 
hľadiska. Ale kým bude existovať, vynasnaží sa roz-
širovať vám prehľad o športe, ktorý milujete, lebo 
inak by ste tento vstupný edotorial nedočítali.

 MARIÁN ŠIMO

„Za veľké pozitívum považu-
jem, že sme objavili dvoch 
atlétov, ktorých donedávna 
skoro nik nepoznal: Adama 
Závackého a Paulu Habov-
štiakovú.“
 Martin Pupiš 

„Slovensko mám rada, no há-
dzanie v mínusových teplo-
tách nie je nič príjemné. Bro-
denie sa snehom po kladivo 
je namáhavejšie ako samot-
né hádzanie.“
 Martina Hrašnová

„Držme si spoločne palce, 
aby sme sezónu odštartovali 
dobrými výkonmi a tie naše 
Vianoce boli štedré, šťastné 
a veselé.“
 Matej Tóth

„Večer pred svetovým rekor-
dom sme šli s Alexandrom 
na prechádzku. Bolo práve 
obdobie bielych nocí. Mala 
som pocit, že nechodím, ale 
sa vznášam.“
 Galina Čisťjaková

Jozef Repčík na halových ME 2013 
 Foto: FOTOSPORT.SK/Pavol UHRIN

Termín redakčnej uzávierky: 15. marec 2013
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Stodeväťdesiatcentimetrový dlháň si v nabitom poli s prehľadom vybojo-
val postup medzi tucet najlepších. V rozbehoch dosiahol druhý najkvalitnejší 
čas (1:48,88), rýchlejší bol iba Poliak Kszczot, obhajca titulu.

„Využil som výhodu, že som nastúpil v poslednom behu a vedel, ako rých-
lo bežať, aby som postúpil prinajhoršom časom. Potešilo ma, keď sa mladý 
Franzmair ponúkol, že sa postará o tempo,“ vravel Repčík.

Sedemnásťročný rakúsky tínedžer sľub dodržal – medzičasy na 200 
(26,30), 400 (53,57) i 600 m (1:21,78) boli rýchlejšie ako v predošlých šty-
roch rozbehoch. Repčík kontroloval vývoj a pri vbiehaní do posledného kola 
už dýchal z druhej pozície na chrbát Kszczotovi. V cieli bolo poradie rovnaké, 
náš osemstovkár postúpil priamo.

Jozefov výkon v rozbehu naznačoval, že s trénerom Marcelom Lopuchov-
ským po januárovom sústredení na juhu Afriky, kam sa dostal aj vďaka pod-

POUČNÁ LEKCIA Z TAKTIKY
oci skončil už v semifi nále, bol najúspešnejší z výpra-
vy. Dubnický osemstovkár Jozef Repčík obsadil deviate 
miesto. K postupu do fi nálovej šestky mu chýbalo iba 32 
stotín.

Foto: FOTOSPORT.SK/Pavol UHRIN

H pore z Národného športového centra, vyladili formu akurát na vrchol zimy. 
Dobrý pocit mal aj zastupujúci šéftréner Martin Pupiš: „Ráno som sa zobudil 
v presvedčení, že postúpi do fi nále.“

Šesťsto metrov sa jeho predtucha napĺňala, 26-ročný slovenský rekordér 
vbiehal do posledného 200-metrového kola na tretej, postupovej pozícii. 
V závere však už nedokázal zareagovať na útok Ukrajinca Bybyka, ktorý sa na-
tlačil na postupovú priečku zvnútra vďaka dlhému zdrvujúcemu fi nišu a na 
šachovnici ho predstihol o stotinku ešte aj Španiel Roldán. 

„Semifi nále som nezvládol takticky,“ sypal si popol na hlavu. „Pokazil 
som to, mal som sa držať vzadu, nevystrkovať sa a v závere zrýchliť – presne 
tak, ako som si to naplánoval. Ibaže ja som sa od začiatku tlačil dopredu, dlho 
som bežal v druhej-tretej dráhe a z 800 metrov bolo napokon 820! Zbytočne 
som plytval silami, a tie mi chýbali v závere.“

Repčík priznal, že deviate miesto je menej, ako očakával. Túžil si zlepšiť 
lanskú siedmu priečku z kontinentálneho šampionátu pod holým nebom, 
kde postupom do fi nále šokoval aj seba. 

„Veľmi ma to mrzí, mal som na fi nále,“ vravel. Na rozdiel od Helsínk, se-
mifi nále nezvládol takticky. „Vydal som zo seba všetky sily, no z taktiky som 

prepadol. Bežal som v semifi nále, z ktorého sa dalo postúpiť. Musím sa z tej-
to lekcie poučiť.“

Repčík je obrovský míliarsky talent. V roku 2008 na ostravskej Zlatej tretre 
časom 1:44,94 vymazal Plachého 39-ročný slovenský rekord na 800 m. Na 
pekinskej olympiáde však „vybuchol“ (až 46.) a odvtedy to s ním išlo dolu 
vodou. Trápili ho zranenia, experimentoval s trénermi, myseľ mu zaťažovalo 
štúdium na SPU v Nitre. 

Vlani však zázračne ožil. Pred zimou si vyčistil hlavu na svätojakubskej 
púti zo St. Jean Pied-de-Port do Santiaga de Compostela. Takmer 800 km za 
24 dní! A po vlastných… Absolvoval ju so svojím dlhoročným podporovate-
ľom Ladislavom Ásványim. 

Na júnových ME v Helsinkách sa fanúšikovia nestačili čudovať. Odpisova-
ný Repčík behal ako z veľkej knihy, zvládol rozbeh i semifi nále a až vo fi nále 
naňho doľahla únava. Aj siedme miesto však bolo skvelé: slovenská atletika 
mala po 41 rokoch fi nalistu osemstovky.

Rodák z Myjavy, ktorý vyrastal v Brezovej pod Bradlom a do tajov atletiky 
ho zasvätil na športovom gymnáziu v Trenčíne Ivan Peťovský, dal vo Švédsku 
jasne najavo, že helsinské fi nále nebola náhoda.

„Motivácia do ďalšej roboty mi nechýba, göteborský výsledok, hoci nebol 
celkom podľa predstáv, je pre mňa povzbudením,“ tvrdil Repčík. „Je len na 
mne, aby som aj v lete predviedol kvalitný výkon a dokázal, že som defi nitív-
ne späť a idem po dobrej ceste.“ GABRIEL BOGDÁNYI

Naši bez fi nále, ale 
v niečom aj nad plán

Na halových 
majstrovstvách Európy 

v Göteborgu milo 
prekvapili debutanti 

Závacký a Habovštiaková 

lovenský atletický zväz poňal nomi-
náciu na európsky halový šampionát 
2013 veľkoryso. Okrem šiestich li-
mitárov cestovali do Göteborgu za 

vlastné aj piati, ktorí sa k norme len priblíži-
li. Rekordná 11-členná výprava (taká istá bola 
v Turíne 2009) síce v hale Scandinavium neo-
slnila, ale nedopadla ani zle.

Po Konopkovom birminghamskom zlate 2007 
a dvoch bronzoch trojskokanky Dany Velďákovej v Turí-
ne 2009 a Paríži 2011 sa slovenská výprava z halových 
ME prvý raz po šiestich rokoch vrátila bez medaily, ba 
prvýkrát od roku 2002 aj bez umiestenia v bodovanej 
osmičke. Na druhej strane až štyria z nej skončili do 
12. miesta. 

PUPIŠOVO HODNOTENIE
„Za veľké pozitívum považujem, že sme objavili 

dvoch atlétov, ktorých donedávna skoro nik nepoz-
nal: Adama Závackého a Paulu Habovštiakovú. Pote-
šiteľné je, že Jozef Repčík deviatym miestom znova 
potvrdil svoj talent,“ vyzdvihol plusy šéf trénerskej 

komisie SAZ a zastupujúci šéftréner Martin Pupiš. 
Jedným dychom však priznal: „Cieľ sme splnili iba 
čiastočne, chýbal výraznejší prienik do absolútnej 
špičky. Štyri miesta v dvanástke sú zasa mierne nad 
plán, pričom o dve sa postarali Habovštiaková a Med-
gyesová, ktoré cestovali na vlastné náklady. Svoje ta-
buľkové postavenie prekonali aj Pelikán s Papšom. 
U Danky Velďákovej sme si na dvoch posledných 
šampionátoch zvykli na vysoký nadštandard – me-
daily. Teraz jej chýbalo viac šťastia a tri centimetre 
k fi nále, ktoré mohli veľa zmeniť. Bodaj by chvíľ, keď 
sa po 10. mieste v Európe budeme cítiť smutní, bolo 
v budúcnosti čo najviac.“

ODVÁŽNA OSEMSTOVKÁRKA 
Najpríjemnejšie prekvapili úplní nováčikovia. 

Osemstovkárka Paula Habovštiaková a šprintér Adam 
Závacký dosiaľ neštartovali na nijakom vrcholnom po-
dujatí, seniorskom ani juniorskom. 

Študentka 5. ročníka práva na Paneurópskej uni-
verzite po halovej sezóne určite neľutuje, že sa vlani 
v lete rozhodla pre trochu dobrodružný experiment 
s holandským koučom Eugenom van Kruchtenom. 
V zime sa z nej stala dvanásta najlepšia Európanka 
roka na 800 m v hale. Priam neskutočné zlepšenie 
o 1,53 s v rozbehu na 2:04,93 ju posunulo do semi-
fi nále, hoci podľa tohtoročných časov naň nemala ná-

 NAJLEPŠÍ SLOVÁK NA HALOVÝCH ME OSEMSTOVKÁR JOZEF REPČÍK CÍTIL FINÁLOVÚ FORMU, DEVIATE MIESTO HO SKLAMALO

Paula Habovštiaková s holandským trénerom Eugenom van Kruchtenom.
 Foto: FOTOSPORT.SK/Pavol UHRIN

60 m (22 štartujúcich): 13. Adam Závacký 6,75 (6. v II. semifi nále, 6. v III. rozbehu 6,76)
800 m (28):  9. Jozef Repčík 1:50,28 (5. v II. semifi nále, 2. v V. rozbehu 1:48,88) 
1500 m (24): 16. Jozef Pelikán 3:45,81 (6. v II. rozbehu) 
60 m prek. (28): 21. Viliam Papšo 7,86 (4. v III. rozbehu)
výška (27):  18. Matúš Bubeník 218, 20. Michal Kabelka 218, 25. Peter Horák 
        213 (všetci v kvalifi kácii)
800 m (16):  12. Paula Habovštiaková 2:06,37 (4. v III. rozbehu 2:04,93)
diaľka (19):  12. Renáta Medgyesová 635, 15. Jana Velďáková 617 
        (obe v kvalifi kácii)
trojskok (21):  10. Dana Velďáková 13,82 v kvalifi kácii

SLOVÁCI V GÖTEBORGU

M
UŽ

I
ŽE

NY

rok. V semifi nále už na súperky nestačila, ale aj v ňom 
dosiahla lepší výkon (2:06,37) než akým sa kvalifi ko-
vala do Göteborgu.

„Môj hlavný cieľ bol osobný rekord, tréner mal 
dobrý odhad, lebo mi vravel, že mám na čas pod 2:05 
min. Splnila som ho už v rozbehu, no v cieli som si vy-
týčila ďalší: pokúsiť sa o fi nálový zázrak,“ prezradila 
24-ročná bývalá plavkyňa z Nižnej nad Oravou, ktorá 
po príchode do Bratislavy chvíľku koketovala aj s mo-
derným päťbojom. 

Do Švédska ju prišiel podporiť i jej 61-ročný ho-
landský kouč, ktorému šéfka výpravy Anna Kirnová vy-
bavila akreditáciu: „V jeho prítomnosti som sa už necí-
tila ako stratené dieťa, psychicky mi veľmi pomohol.“

SKLAMANIE NAD LATKOU 
Na opačnom konci šéftrénerovho hodnotenia sa 

ocitli skokani do výšky, ktorí začali halovú sezónu sľub-
ne. Hoci na fi nále a v ňom na šiestu priečku stačilo 223 
cm, ani jeden z trojice neprekročil tieň. 

Najlepší bol debutant Matúš Bubeník, osemnásty 
výkonom 218 cm: „Som sklamaný, no beriem to ako 
pozitívnu skúsenosť. Mal som formu, lietal som vyso-
ko, ale na 223 som sa dostával príliš blízko k latke.“ Mi-
chal Kabelka sa posťažoval, že sa mu vôbec nedarilo 
skĺbiť rozbeh s odrazom: „Teraz sa musím dať dohro-
mady, aby mi letná sezóna vyšla lepšie.“ Peter Horák 

pred šampionátom dúfal, že bude konečne skákať bez 
tlaku, no stal sa presný opak: prekonal len 213 cm – 
najmenej v celej sezóne...

VIAC SMÚTKU AKO RADOSTI
Diaľkarku Renátu Medgyesovú znervóznili roz-

hodcovia – vraj mala dlhšie klince. Bezdíčkova zveren-
ka napriek tomu v prvom kvalifi kačnom pokuse o 17 
cm zlepšila tohtosezónne maximum na 635 cm. „Vy-
šiel mi super okrem dopadu do piesku. Padli mi nohy 
a ukrátila som sa azda aj o 15 centimetrov,“ tvrdila.

U Jany Velďákovej sa naplnili obavy z pružného 
monda. Kým si naň zvykla, bolo po kvalifi kácii. Na fi -
nálovú osmičku stačilo 652 cm, Dubovského zverenke 
chýbalo až 35 cm.

Prekážkar Papšo zopakoval v rozbehu čas 7,86 
z majstrovstiev Slovenska, no na postup potreboval vý-
kon zhodný s limitom 7,78. „Prvú prekážku som pod-
behol ako nejaký začiatočník. Ak som napriek tomu 
vyrovnal sezónne maximum, moja reálna výkonnosť 
je niekde úplne inde. Šampionát bola výborná skúse-
nosť a motivácia do budúcnosti,“ vravel.

Tisícpäťstovkár Jozef Pelikán odvážne poškuľoval 
po fi nále, no aby mal šancu, musel by bežať v prvom 
– najrýchlejšom – a nie druhom rozbehu. Nebyť kolí-
zie s Rumunom Zaizanom pri vbiehaní do posledného 
kola mohol skončiť celkovo o dve priečky lepšie ako 
šestnásty.

„Chybu som urobil ja, keďže som sa chcel dostať 
pred Rumuna zospodu. Zbadal som voľný priestor 
a pokúsil som sa tadiaľ prešmyknúť. Ešte mi chýbajú 
skúsenosti z tisícpäťstovky, veď ju behám len druhý 
rok. Táto göteborská je však veľmi cenná,“ priznal Pe-
likán.

 GABRIEL BOGDÁNYI

S

1I MAREC 2013 1I MAREC 2013

GÖTEBORG GÖTEBORG

REPČÍKOVE HALOVÉ OSEMSTOVKY 2013
1:49,23 29. 1. VIEDEŇ 2. v III. behu
1:49,36 2. 2. GENT 5.
1:47,95 16. 2. BIRMINGHAM 8.
1:48,88 1. 3. GÖTEBORG 2. v V. rozbehu
1:50,28 2. 3. GÖTEBORG 5. v II. semifi nále



Mladík z Prešova, ktorého až do konca vlaňajšej letnej sezóny viedol tréner Peter Doroš, 
mal už na konte dva majstrovské tituly na stovke a halový bronz z vlaňajška na 60 m. Inak 
však nič, čo by signalizovalo, že môže ašpirovať na göteborskú miestenku. Navyše, celú zimu 
jazdil vo Svetovom pohári v posádke našich štvorbobov.

Iba týždeň po návrate z olympijského toboganu v Soči však predviedol na halových maj-
strovstvách Slovenska v Eláne dva parádne šprinty. V rozbehu šesťdesiatky si síce zlepšil „oso-
bák“ o 4 stotiny na 6,76, no nebolo mu veľmi do reči. Po fi nále, v ktorom ubral ďalších päť 
stotín a časom 6,71 o stotinku prekonal limit na halové ME už bol o trochu zhovorčivejší.

„Rozbeh som pokazil, fi nále bolo lepšie, ale ešte stále cítim rezervy,“ vravel Závacký. „Z ti-
tulu mám veľkú radosť, lebo práve šesťdesiatka je moja najobľúbenejšia disciplína.“

JE NAČASE VYMAZAŤ CHOCHLÍKA
Za limit do Göteborgu dostal od svojich partnerov z bobov Milana Jagnešáka a Martina 

Tešoviča odmenu: dva lístky na zápas hokejistov Slovana Bratislava proti Dinamu Moskva 
v play off KHL.

Závacký nesklamal ani na európskom šampionáte. Úplný nováčik na vrcholnom podu-
jatí sa z rozbehov (predstihol európskeho rekordéra Chambersa!) prebojoval do semifi nále 
a v ňom skončil vo svojom behu šiesty za 6,75, celkovo trinásty.

„Nebolo to zlé, no chýbala mi iskra,“ komentoval Závacký svoj semifi nálový beh. „Už účasť 
na šampionáte, o postupe z rozbehov ani nehovoriac, je pre mňa veľká motivácia do ďalšej 
práce.“

Zo Slovákov zabehol šesťdesiatku rýchlejšie iba jediný muž – Ľuboš Chochlík pred 26 rok-
mi. Na otázku, či si na jeho „bradatý“ rekord trúfa, Adam po chvíľke premýšľania odpovedal 
jasne: „V tabuľkách je už viac ako štvrťstoročie, je najvyšší čas ho vymazať. Myslím si, že na 
to mám.“

Tréner šprintérskeho objavu zimy Kristián Cupák je optimista a verí, že jeho zverenec ani 
zďaleka neukázal všetko, čo sa v ňom ukrýva.

„Odhadujem, že na šesťdesiatke môže osobák stlačiť ešte o desatinu. Keby mal za sebou 
špeciálnu šprintérsku prípravu, desiatky štartov z blokov a aspoň dvoje-troje pretekov, bežal 
by rýchlejšie ako na domácom šampionáte,“ tvrdí Cupák.

A čo leto? V ľadovom koryte sa vtedy nejazdí, času na šprintérsku prípravu bude ha-
badej... „Ak sa nestane nič nepredvídané, Adam môže pomýšľať na stovke na čas 10,20 – 
10,30,“ predpokladá Závackého kouč, ktorý kedysi tiež kombinoval šprinty s bobami. Ková-
čov slovenský rekord je 10,32.

MANŽELSTVO Z ROZUMU
Cupák pripravuje Závackého od jesene, keď vymenil Prešov za Bratislavu. Zo Slávie PU 

prestúpil do inej Slávie – STU. Dočasný domov si našiel za 60 eur mesačne v internáte na 
Mladej Garde. Atletickú dráhu má pod oknami.

„Adam je fl egmatik, nič ho nerozhádže. Kam ho posadíte, tam ostane. Aj tréma mu je asi 
cudzia,“ charakterizuje Cupák svojho zverenca. 

Závackého dvojkombinácia šprinty – boby je do určitej miery nevyhnutnosť. 
„Vďaka bobistom má lepšie tréningové zabezpečenie a môže sa venovať aj atletike. Je to 

také manželstvo z rozumu,“ vysvetľuje Cupák. „Tréningy sú podobné. Šprintér i bobista musí 
byť silný a rýchly. Preto som nenamietal, keď Adamovi ponúkli takúto možnosť.“ 

Po úspešnej göteborskej premiére bude Závacký asi riešiť dilemu. Boby alebo šprinty? 
Alebo znova oboje?

„Najlepšie oboje, zimná olympiáda v Soči je pre mňa obrovská výzva, no na druhej strane 
kráľovná je kráľovná...,“ pripomína.

Mladý bratislavský kouč Cupák má v zálohe ešte jedného rýchleho muža, Adamovho tré-
ningového kolegu Vladimíra Šimíka. Vlani zvládol stovku za 10,34 a na majstrovstvách Slo-
venska sa chcel na šesťdesiatke pokúsiť o zlatý hetrik.

„Škoda, že po návrate zo Soči ochorel, skolila ho chrípka. Možno by sme sa k Chochlíkov-
mu rekordnému času priblížili ešte výraznejšie,“ poznamenal o parťákovi Závacký.

Ak budú Cupákovi mladíci napredovať ako doteraz, črtá sa celkom zaujímavé slovenské 
šprintérske leto.  GABRIEL BOGDÁNYI

orák, diaľkarky, možno Papšo – tak zneli tipy na to, kto na slovenskom 
šampionáte doplní päticu limitárov na halové ME. Lenže miestenku si 
senzačne vypýtal muž, s ktorým nik nepočítal. Šprintér Adam Závacký 
nesklamal ani v Göteborgu: postúpil do semifi nále.
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Šprintér Adam Závacký sa 
ocitol nečakane v nominácii 

na halové ME a nesklamal 
ani v Göteborgu

H

Z bobov rovno 
do tretier

Kým trojskokanka Dana v minulosti absolvova-
la priamy boj o medaily trikrát v kariére, diaľkárka 
Jana taký pocit pod strechou zatiaľ nespoznala.

Halová sezóna je špecifi cká. Trvá krátko, nie je 
veľa času na vyladenie formy. Ak sa do tohto pro-
cesu zapletie choroba, je naháňanie výkonnosti 
o to zložitejšie. Zdravotné problémy sa prilietli do 
cesty obom sestrám. Najprv Jane, potom Dane.

Formu na poolympijskú zimu poskladali na 
sústredeniach v Tatrách, na Kanárskych ostrovoch, 
na juhu Afriky a v poľskej Spale. Do súťaženia 
vstúpili s cieľom, že zväzové limity (v diaľke 650 
cm, v trojskoku 13,95 m) zvládnu čo najskôr.

Dana Velďáková si miestenku na halové ME 
zabezpečila tri týždne pred ich začiatkom, v Gente 
jej namerali 14,04 m. Jej sestra sa však vyšplhala 
„len“ na 639 cm. Do Göteborgu odcestovala iba 
vďaka tomu, že Slovenský atletický zväz dal napo-
kon šancu aj atlétom, ktorí limit nesplnili. S pod-
mienkou, že si náklady uhradia z vlastného.

BACILY VYSALI SILU 
Posledné dni pred odchodom boli pre ses-

try zložité. Týždeň pred domácim šampionátom 
ochorela Janka, tesne po ňom sa choroba ohlási-
la naplno u Danky.

V piatkovej kvalifi kácii, keď mala byť naša troj-
skokanka najviac nabitá energiou, bacily z nej vy-
sali silu. Začala prešľapom, v ďalších pokusoch 
doletela na 13,82 a 13,76 m. V 21-člennom poli 
skončila desiata, na postup jej chýbali tri centi-
metre. Pokus o desiate fi nále na vrcholnom po-
dujatí za sebou členke banskobystrickej Dukly ne-
vyšiel, obhajoba kovu sa stratila v nenávratne. 

„Bola to bezmocnosť,“ opísala súboj s postu-
povým limitom 14,10 m majiteľka bronzových 
medailí 2009 a 2011. „Pred šampionátom som 
bojovala, aby som v pretekoch bola úplne fi t. 
Všetko vyzeralo nádejne. Žiaľ, bol to len pocit. Vo 
štvrtok sa pridala bolesť priedušiek, kašeľ a duti-
ny s bolesťou hlavy.“

Pre staršiu z dvojičiek to boli šieste halové ME 
v živote. Podľa jej slov – najkomplikovanejšie.

„Samozrejme, že som sklamaná,“ zhodnotila 

Dane a Jane Velďákovým halová sezóna 
nevyšla tak, ako si predstavovali

kokanské dvojičky Dana a Jana Velďákové mali úplne iné predstavy o halovej 
sezóne, než bola skutočnosť. Verili, že v prvý marcový deň si v Göteborgu prvý 
raz v kariére vychutnajú obe naraz účasť vo fi nále na halovom európskom šam-
pionáte. Žiaľ, nepodarilo sa to ani jednej.S

Dana Velďáková účinkovanie v Göteborgu. „Nie 
z výkonu, z choroby. Nebyť nej, určite by som sko-
čila za 14 metrov. Stopercentne by som bola vo 
fi nále. Bojovala som zo všetkých síl, no nemohla 
som sa pobiť o postup, ako som si priala. Veľmi to 
mrzí. Mohla som pokojne bojovať o svoju tretiu 
medailu pod strechou, namiesto toho som muse-
la vyhľadať lekára z Čiech.“

TRAMPOTY S PODKLADOM
Hlavný problém jej sestry Jany v márnom boji 

s postupovým limitom bol zasa pružný podklad 
v hale Scandinavium. Prvý a tretí pokus mala ne-
platný, v druhej sérii skočila 617 cm. Stačilo to na 
15. miesto z 19 diaľkárok, 22 cm za osobným se-
zónnym maximom. Métu 665 cm nesplnila žiad-
na pretekárka, na fi nále stačilo 652 cm.

„Nevedela som sa adaptovať na povrch za taký 

krátky čas,“ povedala o 10 minút mladšia z dvo-
jičiek Velďákových. „Poriadne to pružilo. Niekto 
na takom niečom vie skákať, mne viac sedí pevný 
podklad.“

Halovú sezónu zhodnotila celkovo slovami: 
„Dosť som sa v nej trápila, ale stále som dúfala, že 
forma príde. V úvode som bojovala s preťaženým 
lýtkom, bolesť vyžarovala do achilovky. Potom 
som sa snažila skĺbiť rýchlosť s technikou a tes-
ne pred domácim šampionátom som ochorela 
a skončila na kalciovkách.“ 

Tréner Radoslav Dubovský bilancoval poolym-
pijskú súťažnú zimu stručne: „Radšej čo najskôr 
na ňu zabudnúť a naplno sa sústrediť na leto.“ 

Predstavy o ňom majú už teraz obe atlétky jas-
né.

„Splniť limit na majstrovstvá sveta v Moskve 
a po piatich rokoch konečne zlepšiť národný re-
kord 14,51,“ plánuje Dana Velďáková.

„Chcem sa kvalifi kovať do Moskvy a tam sa do-
stať do fi nále,“ pridáva svoju túžbu Jana.

ROMAN RIŠA
Foto: FOTOSPORT.SK/Pavol UHRIN
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ŠPRINTY

PRÍM CUPÁKOVEJ PARTIE
Trénerovi Kristiánovi Cupákovi urobil radosť 

nielen nečakaný limitár na halové ME Adam 
Závacký, ale aj Lenka Kršáková, semifi nalistka 
dvoch mládežníckych šampionátov (MS 2007 
do 17 rokov na 200 m a juniorských MS 2010 na 
100 m). Na 60 m utvorila rekord halových maj-
strovstiev 7,47 (3. v slovenských historických 
tabuľkách) a na 200 m ju rekord 24,47 posunul 
na druhú priečku dlhodobých tabuliek. 

„Zlepšenie o 11 stotín na 60 m i rekord na 200 
m je pred letom veľké povzbudenie. Moja priori-
ta bude asi stovka, no nebránim sa ani dvojná-
sobnej trati,“ vraví 22-ročná Bratislavčanka repre-
zentujúca dubnický Spartak. 

V rozbehoch i vo fi nále žien na 400 m tri časy 
pod 56 sekúnd, to na Slovensku už dávno nebolo. 
Hlavná favoritka Lucia Slaničková však prekvapu-
júco neobhájila titul. V závere „stuhla“ a prešprin-
tovali ju Putalová (55,37 – 7. v histórii) i Štuková. 
Mužskú štvorstovku ovládol objav lanského leta 
prekážkar Martin Kučera, v rozbehu nechal za se-
bou aj Repčíka.

Na 60 m prekážok triumfovali favoriti. Papšo 
prvý titul neokorenil limitom na ME (7,86 – chý-
balo mu 8 stotín), všestranná Mokrášová lanské 
prvenstvo jasne obhájila.

BEHY

DOUBLE FAŠUNGOVEJ A SZABA
Jozef Pelikán si 12 rokov od zisku prvého titulu 

(nemal ešte ani sedemnásť!) vybojoval na 800 m 
pod strechou už piaty. Úplne ľahko. Tristo metrov 
pred cieľom obdivuhodne zrýchlil a nik mu nesta-
čil. „Výborný test pred tisícpäťstovkou na majstrov-
stvách Európy,“ pochvaľoval si zverenec dua Mereš 

DVA REKORDYDVA REKORDY
Spätný pohľad na halové majstrovstvá Slovenska 2013 v bratislavskom Eláne 

a rozdiel od vlaňajšieho tohtoročný domáci halový vrchol neozdobil ani je-
den seniorský rekord. V Eláne sa zrodili iba dve mládežnícke maximá: na 200 
m v kategórii do 22 rokov zásluhou Lenky Kršákovej (24,47) a žiacky rekord 
na 1500 m zlepšila Nikola Štefundová (4:41,50). O rekordy halových maj-

strovstiev sa postarali šprintéri na 60 m Adam Závacký (6,71) a Kršáková (7,47). Po ro-
koch kraľovania Dubnice zvíťazila v medailovom hodnotení banskobystrická Dukla.

– Duda. Ani ženská víťazka osemstovky Paula Ha-
bovštiaková nemala adekvátne súperky. Štyri kolá 
odkrúžila úplne sama za solídnych 2:07,51.

Výborná atmosféra v hale, o ktorú sa staral dí-
džej, pomohla k dvom osobným rekordom Pet-
re Fašungovej. Športová obojživelníčka (atletika 
– duatlon) vyhrala v sobotu na 1500 m za 4:38,90 
a v nedeľu 3000 m za 9:59,84. Vo fi niši ju potrá-
pila iba 17-ročná Novozámčanka Lucia Janečko-
vá z bratislavského klubu Be Cool. Obe sa dostali 
pod 10-minútovú hranicu prvý raz, Fašungová bola 
rýchlejšia len o jedinú desatinku. „Viac mi dala za-
brať trojka, na 1500 m som bežala tak, ako som po-
trebovala,“ tvrdila Prievidžanka v službách Dukly.

Rovnaké double ako Fašungová dosiahol i bý-
valý gymnasta a futbalista Jaroslav Szabo, pona-
háňal ho však mladý Peter Ďurec, ktorý študuje 
na LF UK v Prahe. Na 1500 m získal Szabo už piaty 
a na 3000 m tretí titul. Madárov zverenec z Obal 
servisu Košice prezradil, že v lete by chcel na krat-
šej trati dýchať na chrbát Pelikánovi. 

SKOKY

DIAĽKARKY A VÝŠKARI NEOSLNILI
Naše elitné diaľkarky poňali sezónu každá 

inak. Renáta Medgyesová stavila všetko na jednu 
kartu a jediné preteky – majstrovstvá Slovenska. 
Jana Velďáková naháňala limit na ME už od kon-
ca januára. Obe však dopadli rovnako: ostali bez 
limitu a cestovali len na vlastné náklady vďaka 
ústretovosti SAZ. Velďáková získala deviaty titul 
za výkon 634 cm („Technicky to bolo v poriadku, 
ale po chorobe mi chýbala rýchlosť.“), Medgyeso-
vá dosiahla len 618 cm. „Neviem, čo sa stalo, cíti-
la som sa na osobák. Som ešte nevyskákaná, boli 
to moje prvé preteky od augusta,“ hľadala príčiny 
slabšieho výkonu Bezdíčkova zverenka.

V tradične krátkej trojskokanskej súťaži si 

Dana Velďáková vybojovala jedenásty titul (14 m 
však odolalo) a v žrdi dominovala Dana Čížková, 
ktorá sa vrátila po dlhšej odmlke. Pred šiestimi 
rokmi, keď ešte nemala ani šestnásť, skočila 401 
cm, teraz o 41 cm menej. Štrnásťnásobná halová 
šampiónka Slavomíra Sľúková pre zranenie kole-
na neštartovala, čaká ju operácia.

Diaľku a trojskok mužov vyhral Beskrovného 
zverenec Martin Koch, ale za ním je obrovská vý-
konnostná priepasť. Bronz za 612 cm v diaľke a za 
12,64 m v trojskoku hovorí za všetko.

Mužská výška mala byť jeden z vrcholov šam-
pionátu, no skončila sa priskoro. Petrovi Horáko-
vi stačilo na ôsme zlato a nomináciu „za vlastné“ 
221 cm. „Cítil som sa na limit, ale opäť mi čosi ne-
vyšlo. Už naozaj neviem, čo mám robiť, som veľ-
mi sklamaný,” hneval sa Horák sám na seba.

Limitári dopadli ešte horšie: Matúš Bubeník 
v prvom štarte po zranení členka skočil 218 cm 
a Michala Kabelku (214) predstihol aj lepšiaci sa 
Lukáš Beer (218).

Výška žien i žrď mužov prežíva krízu: Repčíko-
vej priateľke Ivete Srnkovej stačilo na piaty titul 
173 cm a Dubničanovi Jánovi Zmorayovi na prvý 
490 cm. 

VRHY

OLEJ ÔSMY ZA OSEMNÁSŤ
Guliarska svetová rekordérka a majsterka sve-

ta v kategórii nepočujúcich Ivana Krištofi čová 
nemá doma konkurenciu (14,51 m) a takisto jas-
ne zvíťazil u mužov talentovaný 21-ročný Matúš 
Olej, ktorý ako ôsmy Slovák v histórii prekonal 18-
metrovú hranicu (18,07). Žeby sa črtal nástupca 
Konopku a Haboráka?

CHÔDZA

NÁVRAT PO 19 ROKOCH
Do programu majstrovstiev dospelých sa vrá-

tila po 19-ročnej odmlke. Pri neúčasti jednotiek 
Mateja Tótha a Márie Czakovej pre zdravotné 
problémy zvíťazili Anton Kučmín a po materských 
povinnostiach vracajúca sa Mária Gáliková. „Dlho 
sme presviedčali zväz, aby mala miesto v prog-
rame aj chôdza, ale uspeli sme až u nového ve-
denia,“ poznamenal chodecký šéftréner Roman 
Benčík. (bog)

60 m: Adam Závacký (Slávia STU Bratislava) 6,71
200 m: Erik Rigler (Vital Bratislava) 22,35 
400 m: Martin Kučera (Slávia STU Bratislava) 48,41
800 m: Jozef Pelikán (AC Stavbár Nitra) 1:57,68 
1500 m: Jaroslav Szabo (TJ Obal servis Košice) 3:57,45
3000 m: Jaroslav Szabo (TJ Obal servis Košice) 8:41,64
60 m prek.: Viliam Papšo (Dukla Banská Bystrica) 7,86
Výška: Peter Horák (Dukla Banská Bystrica) 221
Žrď: Ján Zmoray (Spartak Dubnica) 490
Diaľka: Martin Koch (Slávia UK Bratislava) 705 
Trojskok: Martin Koch (Slávia UK Bratislava) 15,02
Guľa: Matúš Olej (Dukla Banská Bystrica) 18,07
5000 m chôdza: Anton Kučmín (Dukla Banská Bystrica) 19:50,22   
4 × 400 m: Slávia UK Bratislava (Ivan, Beňa, Lendvorský, Hlúbik) 3:25,13

60 m: Lenka Kršáková (Spartak Dubnica) 7,47
200 m: Lenka Kršáková (Spartak Dubnica) 24,47
400 m: Iveta Putalová (Slávia UK Bratislava) 55,37
800 m: Paula Habovštiaková (Slávia UK Bratislava) 2:07,51
1500 m: Petra Fašungová (Dukla Banská Bystrica) 4:38,90
3000 m: Petra Fašungová (Dukla Banská Bystrica) 9:59,84
60 m prek.: Lucia Mokrášová (Spartak Dubnica) 8,66
Výška: Iveta Srnková (Slávia STU Bratislava) 173
Žrď: Dana Čížková (Akademik TU Košice) 360
Diaľka: Jana Velďáková (Dukla Banská Bystrica) 634
Trojskok: Dana Velďáková (Dukla Banská Bystrica) 13,80
Guľa: Ivana Krištofi čová (Slávia UK Bratislava) 14,51
3000 m chôdza: Mária Gáliková (Dukla Banská Bystrica) 13:49,40
4 × 400 m: Slávia UK Bratislava (Štuková, Putalová, Zajacová, Habovštiaková) 3:57,01

MEDAILOVÁ BILANCIA
1. Dukla Banská Bystrica 9 – 4 – 4,  2. Slávia UK Bratislava 7 – 8 – 5,  3. Spartak Dubnica n/V. 
4 – 1 – 5, 4. Slávia STU Bratislava 3 – 1 – 2, 5. Obal servis Košice 2 – 0 – 0, 6. Akademik TU Košice 
1 – 4 – 0, 7. Stavbár Nitra 1 – 2 – 1, 8. Vital Bratislava 1 – 0 – 0, 9. ŠOG Nitra 0 – 2 – 1, 10. UMB 
Banská Bystrica 0 – 2 – 0, 11. AC Malacky a MKŠS Kysucké Nové Mesto 0 – 1 – 1, 13. Spar-
ta Považská Bystrica a Be Cool Bratislava 0 – 1 – 0, 15. Slávia Trnava a Slávia TU Košice 0 – 0 – 2, 
17. Slávia ŠG Trenčín, AC Nové Zámky, Olymp Slovakia Bratislava a AK Bacúch 0 – 0 – 1.

JUNIORI: MOKRÁŠOVEJ REKORD

Vo výbornej forme sa predstavila všestranná Dubničan-
ka Lucia Mokrášová: na 60 m prekážok časom 8,57 se-
kundy o desatinu zlepšila vlastný slovenský juniorský 
rekord z halových majstrovstiev ČR 2013 vo viacbojoch 
v Prahe. Zverenka trénera Suletyho sa s tromi titulmi 
stala najúspešnejšou účastníčkou šampionátu, vyhrala 
aj beh na 200 m a diaľku. Najviac zlatých medailí získali 
atléti ŠK ŠOG Nitra – päť. Za nimi nasledujú Slávia UK 
Bratislava so 4, Spartak Dubnica, Vital Bratislava a VŠC 
Dukla Banská Bystrica s 3 titulmi.

DORAST: 11 TITULOV PRE ŠOG NITRA

Dorastenecký šampionát ovládli nádeje zo ŠK ŠOG 
Nitra, ktoré si vybojovali až 11 titulov – chlapci štyri, 
dievčatá sedem. Druhý najvyšší počet získali mladí zo 
Spartaka Dubnica nad Váhom – štyri. Najúspešnejšími 
individuálnymi účastníkmi sa stali talentovaný 16-roč-
ný šprintér z KĽŠ Kryha Bratislava Ján Volko (blysol sa 
kvalitným víťazným časom 7,12 na 60 m a druhé zlato 
pridal na 200 m) a Nitrianky zo ŠK ŠOG Zuzana Karaffo-
vá (výška a trojskok) a Daniela Ledecká (200 a 400 m), 
ktorá získala titul aj v štafete na 4 x 200 m. 

ŽIACTVO: ŠIMLOVIČOVEJ TRI ZLATÉ

Najúspešnejším klubom bol AFK Nové Mesto nad Vá-
hom so 4 titulmi. Po tri zlaté si vybojovali talenty z AC 
Malacky, MKŠS Kysucké Nové Mesto a MAC Rača. Naj-
úspešnejšou atlétkou sa stala ešte len 13-ročná Mária 
Šimlovičová z AFK Nové Mesto n/V., ktorá triumfovala 
na 60 m (8,03), na 150 m (19,72) a v diaľke (521). V ka-
tegórii chlapcov Michal Kučera z MKŠS Kysucké Nové 
Mesto zaostal na 300 m za slovenským žiackym re-
kordom Jakuba Bottlíka z roku 2009 časom 37,58 iba 
o dve stotinky sekundy.

– ale iba šampionátu
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Fo
to

: S
ITA

/J
oz

ef
 JA

KU
BČ

O



P

ČLENOVIA VÝKONNÉHO 
VÝBORU SAZ

Základ sú kluby, chceme

eter Korčok patril v minulosti k popredným slovenským 
chodcom. Na 50 km bol desiaty na majstrovstvách sve-
ta 2005 v Helsinkách a ôsmy na európskom šampionáte 
2006 v Göteborgu. Po svojom treťom olympijskom štarte 

v Pekingu 2008 ukončil kariéru. Od júna 2009 do júna 2011 šéfo-
val Vojenskému športovému centru Dukla Banská Bystrica a od 20. 
októbra 2012 je predsedom Slovenského atletického zväzu.

 V akom stave ste našli atletické hnutie po nástupe na predsednícky 
post?
„Atletické hnutie bolo a je v očakávaní zlepšenia neustále zhoršujúcich sa 

podmienok. V posledných rokoch pod vplyvom spoločenských zmien, ale aj 
prístupu ľudí, ktorí mali u nás šport na starosti, záujem oň klesal. Klesala aj 
naša členská základňa a to sa zákonite prejavilo aj v poklese výkonnosti hlav-
ne v mládežníckej atletike.“ 

 Čo vás príjemne prekvapilo za tých päť mesiacov v pozícii šéfa zvä-
zu?
„Prekvapil ma záujem ľudí, ich entuziazmus a sila dobrovoľného atletic-

kého hnutia.“ 
 A čo nepríjemne?

„Ako všade, aj v našom športe sú ľudia, ktorí vidia iba vlastné záujmy. Ne-
vieme sa spojiť pre spoločný cieľ. Vo všeobecnosti som však optimista. Atle-
tika je stále jeden z najvýznamnejších športov, má obrovský potenciál a pred 
sebou peknú budúcnosť.“ 

 Museli ste na základe zistení reálneho stavu korigovať alebo meniť 
vaše priority, ktoré ste si vytýčili po nástupe do funkcie?
„Priority ostali rovnaké. Pritiahnuť mládež k atletike, zastaviť úbytok člen-

skej základne, získať pre prácu nových trénerov, rozvinúť marketing zväzu, 
rozvíjať infraštruktúru a materiálno- technické vybavenie, podporovať kluby 
a miestne súťaže, zlepšiť imidž a mediálnu prezentáciu atletiky na Sloven-
sku. Realizovanie priorít je dlhodobý proces, ale je potrebné nastaviť systé-
mové zmeny tak, aby sme mali šancu postupne ich napĺňať.“ 

 Halové šampionáty mládeže potvrdili: pretekárov i špičkových vý-
konov ubúda, výrazných talentov niet. Dá sa s tým niečo urobiť? 
„Určite! V prvom rade je potrebné vrátiť atletiku do škôl, podporiť školskú 

telesnú výchovu i zmodernizovaním ihrísk. Mládež je naša priorita. Úspešní 
môžeme byť len vtedy, ak budeme mať dostatočne veľkú mládežnícku zá-
kladňu. Chceme oživiť aj zabudnutý projekt Atletika pre deti. Máme aj ďalšie 
projekty – na všetkých úrovniach. Chystáme napríklad projekt atletických ih-
rísk pre základné školy či projekt podpory atletických trénerov.“ 

 Netajíte sa tým, že sa pokúsite presvedčiť masu rekreačných bež-
cov, aby sa stala súčasťou atletickej rodiny. Argument je logický: ak 
môžu byť dedinskí futbalisti súčasťou futbalového zväzu, prečo by 
nemohol byť rekreačný bežec členom atletickej rodiny...
„Máme veľkú ambíciu dostať bežcov do atletického hnutia. Musíme im 

ponúknuť také podmienky, aby bolo výhodné byť členom SAZ. Bežecké súťa-
že, hlavne tie masové, sú čoraz populárnejšie.“

 Údajne sa pripravuje nový model súťaží na leto. Môžete prezradiť 
niečo bližšie?
„Hľadáme možnosti, ako atletické súťaže pre kluby zatraktívniť a zároveň 

podporiť aj rozvoj všetkých atletických disciplín. Pozdáva sa nám český mo-
del ligových súťaží, ale kontúry nového modelu ešte len vznikajú. Po novom 
by sme chceli začať sezónu už v roku 2014.“ 

 Vízií a nápadov máte nepochybne veľa, no oveľa ťažšia je vždy rea-
lizácia. Na ňu treba – peniaze. V akej fi nančnej kondícii sa nachádza 
SAZ?
„Nový výpočet štátnej podpory zväzov, do ktorého sa okrem počtu re-

gistrovaných aktívnych športovcov a športových výsledkov započítava aj po-
pularita športu doma i v zahraničí, je pre nás priaznivejší. Šport však u nás 
dlhodobo nepatrí medzi priority štátu. Nevytvárajú sa podmienky, ktoré by 
niekoho motivovali podporovať túto oblasť a tým ju rozvíjať. Suma na šport 
zo štátnej kasy sa roky nezvyšuje. Situácia sa pravdepodobne nezmení, takže 
sa musíme prispôsobiť a pracovať čo najefektívnejšie.“ 

 Vznikla nová komisia pre podporu oblastí a klubov. Čo vás viedlo 
k jej vytvoreniu?
„Športový život prebieha kľúčovo v kluboch. V minulosti dostávali pod-

poru, neskôr už nie. Práve kluby sú však základná bunka každého športu, 
nemôžeme ich prehliadať. Musíme vedieť o ich starostiach, potrebách a ve-
novať im pozornosť. Komisia bude podporovať ich činnosť. Kluby chceme 
za aktivitu a úspešnosť podporovať aj fi nančne. Možnosti sú limitujúce, ale 
budeme hľadať spôsob, ako pomôcť.“ 

 Slovensku chýba moderný regulárny osemdráhový 400-metrový 
ovál, na ktorom by sa mohli uskutočniť medzinárodné súťaže. Bu-
dete vyvíjať aktivity, aby sa táto nelichotivá situácia nejako zmenila 
k lepšiemu?
„Budeme podporovať projekty výstavby atletického oválu v Martine, Ky-

suckom Novom Meste, v Púchove či rekonštrukciu atletického oválu v Ban-
skej Bystrici. Žiaľ, objavujú sa reálne hrozby, že nám atletické ovály nebudú 
pribúdať, ale ubúdať.“

 Myslíte tým na štadión v Banskej Bystrici? Vo vizualizácii projektov 
futbalových štadiónov, na ktorých modernizáciu dala vláda 45 mi-
liónov eur, sa na banskobystrickom neobjavil atletický ovál. Hrozí, 

že Slovensko príde aj o posledný ako-tak funkčný osemdráhový at-
letický štadión?
„Problém je, že každý šport obhajuje iba svoje záujmy. Štát by pritom ne-

mal uprednostňovať iba jedného a diskriminovať ostatných. Banská Bystrica 
je pre atletiku – kľúčová. Je tu silná tradícia, ideálne možnosti a máme tu 
najúspešnejšie štátne športové stredisko Duklu.“

 Ako sa vám spolupracuje s ľuďmi vo výkonnom výbore SAZ, ktorých 
vám za najbližších spolupracovníkov vybrali delegáti valného zhro-
maždenia?
„Myslím si, že dobre. Do výkonného výboru boli zvolení ľudia, ktorí chcú 

atletike pomôcť. Sú aktívni a veria, že môžeme robiť atletiku modernejšie. 
Spoločne hľadáme riešenia, ako sa dajú výzvy, ktoré pred nami stoja, na-
pĺňať.“ 

 Zmena nastala aj na sekretariáte, nastúpil dlhoročný pracovník sek-
cie športu ministerstva školstva Pavol Swiec. Čo si od neho sľubuje-
te?
„Cieľom zmien je posilnenie a skvalitnenie práce sekretariátu. Musíme 

byť aktívnejší smerom do vnútra atletického hnutia. Chcem viac sprofesiona-

...a už ako šéf slovenskej atletiky v rozhovore s minis-
trom školstva Dušanom Čaplovičom.
 Foto: ŠTARTFOTO/Ján SÚKUP

lizovať našu prácu a nový generálny sekretár má byť aktívny nositeľ týchto 
cieľov.“

 Mnohí novému, omladenému vedeniu SAZ i vám osobne fandia 
v snahe posunúť atletiku dopredu. Nebojíte sa, že pre prekážky, 
ktoré sa budú objavovať, tento entuziazmus vyprchá?
„Ako každý manažér, aj ja vnímam nástrahy, ktoré môžu ovplyvňovať 

našu pracovnú úspešnosť či entuziazmus. Zatiaľ si nemyslím, že by sme boli 
natoľko vyčerpaní, aby sme nedokázali prekonávať nové prekážky či hľadať 
nové výzvy. Keď k tomu dôjde, nahradia nás iní, progresívnejší, ale tým sa 
momentálne nezaťažujem...“

 Skúste sa zahrať na veštca a povedať, aký bude rok 2013 pre sloven-
skú atletiku...
„Bude to rok náročný, plný športových výziev. Organizátorov podujatí 

čaká nepriaznivé obdobie. Prorokovať nechcem, radšej vyslovím svoje žela-
nie. Bol by som veľmi rád, keby to bol rok, keď sa nám spoločne podarí po-
sunúť atletiku aspoň o kúsok dopredu.“ GABRIEL BOGDÁNYI

Predseda SAZ Peter 
Korčok vraví, že nové 

vedenie zväzu chce robiť 
atletiku modernejšie

PETER KORČOK
Dátum a miesto narodenia: 12. 8.1974 Šahy
Bydlisko: Banská Bystrica
Povolanie: ekonóm a projektový manažér vo fi rme pôsobiacej
 v súkromnom sektore 
Registrovaný v SAZ za: AK VŠC Dukla Banská Bystrica
Funkcia: predseda SAZ, predseda komisie pre stratégiu a koncepciu

VLADIMÍR GUBRICKÝ
Dátum a miesto narodenia: 28. 9. 1975 Trnava
Bydlisko: Trnava
Povolanie: podnikateľ
Registrovaný v SAZ za: AK AŠK Slávia Trnava
Funkcia: podpredseda SAZ, predseda komisie pre ekonomiku a marketing

RASTISLAV HRBÁČEK
Dátum a miesto narodenia: 25. 12. 1972 Ilava
Bydlisko: Dubnica nad Váhom
Povolanie: podnikateľ 
Registrovaný v SAZ za: AK Spartak Dubnica nad Váhom
Funkcia: predseda organizačnej komisie, podpredseda 
 športovo-technickej komisie

MARTIN PUPIŠ
Dátum a miesto narodenia: 19. 10. 1978 Banská Bystrica
Bydlisko: Banská Bystrica
Povolanie: vysokoškolský pedagóg na UMB v Banskej Bystrici 
Registrovaný v SAZ za: AC Maratón Nitra
Funkcia: predseda trénerskej, metodickej a zdravotnej komisie, poverený 
 vedením reprezentácie ako zastupujúci šéftréner

RÓBERT MITTERMAYER
Dátum a miesto narodenia: 14. 1. 1981 Šaľa
Bydlisko: Šaľa
Povolanie: pedagóg na ZŠ 
Registrovaný v SAZ za: TJ Slovan Duslo Šaľa
Funkcia: predseda športovo-technickej komisie

PETER HRITZ
Dátum a miesto narodenia: 10. 9. 1966 Levoča
Bydlisko: Nová Lesná
Povolanie: starosta obce Nová Lesná 
Registrovaný v SAZ za: Sport Team Hritz Nová Lesná
Funkcia: predseda komisie pre podporu klubov a marketing

PETER FILO ml.
Dátum a miesto narodenia: 15. 10. 1975 Ilava
Bydlisko: Dubnica nad Váhom
Povolanie: štátny zamestnanec (OÚ Trenčín) 
Registrovaný v SAZ za: AK AŠK Slávia Trnava
Funkcia: predseda komisie rozhodcov a legislatívnej komisie

MILUTÍN ČERNÁK
Dátum a miesto narodenia: 25. 4. 1949 Ľubietová
Bydlisko: Brezno
Povolanie: stredoškolský učiteľ 
Registrovaný v SAZ za: AK Mostáreň MŠK Brezno
Funkcia: predseda SsAZ, člen športovo-technickej komisie

IGOR GAVENČIAK
Dátum a miesto narodenia: 15. 7. 1960
Bydlisko: Bratislava
Povolanie: podnikateľ 
Registrovaný v SAZ za: AO Slávia STU Bratislava
Funkcia: predseda AZB, člen komisie pre podporu 
 oblastí a klubov

VLADISLAV VOVČKO
Dátum a miesto narodenia: 29. 8. 1960 Turzovka
Bydlisko: Košice
Povolanie: podnikateľ 
Registrovaný v SAZ za: Akademik TU Košice
Funkcia: predseda VsAZ, člen športovo-technickej a legislatívnej komisie

MARTIN ILLÉŠ
Dátum a miesto narodenia: 12. 6. 1979 Liptovský Mikuláš
Bydlisko: Nitra
Povolanie: tréner Športového gymnázia 
 v Nitre 
Registrovaný v SAZ za: ŠK ŠOG Nitra
Funkcia: predseda ZsAZ, predseda komisie mládeže

PAVOL SWIEC
Dátum a miesto narodenia: 19. 4. 1971 Piešťany
Bydlisko: Vinosady
Povolanie: generálny sekretár SAZ 
Registrovaný v SAZ za: bez klubovej príslušnosti
Funkcia: generálny sekretár SAZ, člen organizačnej komisie

im pomôcť
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Peter Korčok ešte ako chodecký reprezentant...
 Foto: SITA/Dušan HEIN



Rodičia Libora Charfreitaga patria medzi na-
šich najvýznamnejších trénerov, funkcionárov 
a organizátorov. Obaja mali blízko k vrhačským 
disciplínam. Syn začínal šprintami, napokon však 
začal hádzať kladivom.

Kým športový osud Libora bol viac-menej pre-
durčený, Martinin nie. Tiež bola najskôr šprintér-
kou a potom viacbojárkou. Kladivo sa však objavi-
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pohľadu medailí z významných podujatí prevzali slovenské kráľovské žezlo 
v poslednom období kladivári. Libor Charfreitag (35 r.) aj Martina Hrašnová (za 
slobodna Danišová – 30) majú z majstrovstiev sveta bronz. Z kontinentálneho 
šampionátu Trnavčan navyše zlato a Banskobystričanka striebro. V sezóne 2013 

s vrcholom na majstrovstvách sveta v Moskve chcú obaja odčiniť vlaňajšiu nevydarenú 
sezónu.

divo je disciplína pre silákov, ktorým stačí veľa 
vzpierať.

„Neviem si predstaviť akokoľvek talentova-
ného mladíka, ktorý by sa v kladive stal olym-
pijským víťazom v dvadsiatich rokoch, ako sa to 
môže stať v šprinte,“ vraví absolvent dallaskej 
Southern Methodist University s ekonomickým 
bakalárskym diplomom. „Kladivo je o milió-
ne maličkostí, precíznej technike. Samozrejme, 
potrebujeme aj silu. Rovnako však rýchlosť, ob-
ratnosť a taktické myslenie. Kladivári dosahujú 
veľké výkony v staršom veku, potrebujeme veľa 
tréningu, ktorý často bolí. Aj nutné prekonáva-
nie istej jednotvárnosti v príprave, ktoré môže 
byť nepríjemné.“

Mužské náčinie váži 7,256 kg, ženské štyri ki-
logramy. Na prvý pohľad sa k nežnému pohlaviu 
nehodí. 

„Pre mňa je kladivo krásna disciplína,“ namie-
ta absolventka banskobystrickej pedagogiky so 
špecializáciou telesná výchovy a etika. „Nevní-
mam ju ako vyslovene silovú. Vyžaduje si cit pre 
techniku a koordináciu a taký je aj tréning. V kla-
divárskom kruhu vidieť čoraz viac pekných štíh-
lych dievčat a aj preto môže byť pre diváka ich sú-
ťaž atraktívna.“

OLYMPIÁDA? NAJLEPŠIE ZABUDNÚŤ
Vlaňajšok sa ani jednému nevydaril podľa 

predstáv, hoci Hrašnová skončila na majstrov-
stvách Európy tri týždne pred londýnskou olym-
piádou druhá. Charfreitag mal zlú celú sezónu.

„Na olympiádu nespomínam s radosťou. Sna-
žím sa k nej vôbec nevracať a pozerám sa vpred 
na ďalšie súťaže.  Po dosť veľkej kritike z viace-
rých strán som krivdu necítila, nebolo ma za čo 
chváliť. Do Londýna som šla pripravená dobre, 
ale v osudnú chvíľu som zlyhala. V mojom veku 
a s mojimi skúsenosťami by sa to už stávať nema-
lo,“ priznala Hrašnová.

Charfreitag si tiež vlaňajšok radšej nepripomí-
na: „Netrénoval som málo, ani zle. Počas celého 
roka ma však bolelo telo, ťažko sa regenerovalo. 
Možno som to s tréningom až prehnal. Nemal 
som dobré výsledky krvných testov. Postupne 
som klesal aj mentálne. Na čokoľvek som v príp-
rave pristúpil, nefungovalo, hoci po iné roky to 
bolo inak. To isté zrazu nebolo to isté,“ vysvetľo-
val kladivár.

HRAŠNOVÁ: UŽ ABY PRIŠLA JAR
Obaja naši medailisti sa roky pripravovali 

v USA. Charfreitag na tomto modeli nič nemenil. 
Opäť trénuje v Dallase. Hrašnová zmenila všetko. 
Pripravuje sa doma v Banskej Bystrici, a nie v At-
hens v Georgii, kde dlho pôsobil jej brat Braňo. 
Ten prišiel na Slovensko.

Málovravná, ale trefná Hrašnová netají, že 
Libor Charfreitag s náčiním, ktoré ho sprevádza celú kariéru. 
 Foto: SITA/Dušan HEIN 

radšej komunikuje rôznymi formami moder-
ných pôšt ako rozpráva do mikrofónu. Teda, na-
písala: 

„Po veľmi dlhej dobe trávim tento rok celú 
prípravu doma v Banskej Bystrici. Manžel nastú-
pil do zamestnania, nie je možné, aby sme spo-
lu cestovali. Zorganizovali sme si harmonogram 
tak, že sa pri dvojročnej dcérke Rebeke striedame. 
Keď sa manžel vráti z práce, ja idem na tréning. 
Občas zapojím aj moju maminu. Nechcela som 
dcérku dávať predčasne do škôlky. Slovensko 
mám rada, no hádzanie v mínusových teplotách 
nie je nič príjemné. Brodenie sa snehom po kla-
divo je namáhavejšie ako samotné hádzanie. Mi-
moriadne sa teším na jar, ale hlavne na to, keď 
konečne zmizne sneh.“

Trnavčan začal prípravu už v polovičke sep-
tembra hneď po prílete do Dallasu, kde zotrvá až 
do mája. Do Trnavy si na tri týždne „odskočil“ iba 
v období Vianoc.

Charfreitag sa momentálne cíti zdravotne fi t, 
nie ako vlani, keď ho „bolel celý človek“: „Snažím 
sa neznásilňovať telo a podľa jeho stavu si rozde-

ľujem sily. Keď cítim únavu, dám si oddych, keď 
veľa energie, v tréningovom úsilí pridám.“

S BRATOM PRERÁBA TECHNIKU
Hrašnovej chronickým problémom je tech-

nika. Nehádzala vždy na štyri obrátky, neraz sa 
uchýlila k ľahšej ceste a uspokojila sa s tromi. Ho-
vorila, že nikdy nevstupovala do kruhu s tým, že 
budú tri. Keď však zacítila, že štvrtú by už nedo-
tiahla, zbabrala, radšej náčinie vypustila. 

Zvykla tak zachrániť hod. Občas aj taký, ktorý 
znamenal postup do fi nále majstrovstiev sveta. 
Na rekordnú métu (76,90 z roku 2009) to však 
nestačilo.

Kladivárka sa rozhodla pre zásadnú zmenu: 
„S bratom sme sa tento rok pustili do prerábania 
techniky. Pracujeme na tom intenzívne počas ce-
lej prípravy. Bude to trošku riskantné, lebo pri no-
vej technike tri obrátky pravdepodobne nebudú 
už mať taký efekt. Či to nebola chyba, ukážu až 
preteky. V tréningoch to vyzerá dobre, uvidíme, 
ako to budem zvládať pod tlakom a v pretekovom 
strese.“
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Z
AKO TRÁVILI POOLYMPIJSKÚ ZIMU SLOVENSKÉ KLADIVÁRSKE TROMFY

lo ako nová ženská disciplína. Skúsila ju a prvým 
hodom dosiahla 29 metrov. Úsmevné? Kým si 
človek nezoberie do ruky náčinie a neskúsi sa as-
poň s ním pootočiť. Na juniorku to bolo slušné.

KLADIVO JE KRÁSNA DISCIPLÍNA
Libor Charfreitag je pokojný a rozvážny chlap, 

ktorý nezvyšuje hlas. Ibaže by niekto tvrdil, že kla-

ZMENILA AJ REALIZAČNÝ TÍM
„Prípravu má na starosti Jozef Párička. 

Na technike pracujem s bratom. Jozef zo-
stavuje tréningový plán, brat tam zaraďu-
je niektoré špeciálne cviky. Ich tréningo-
vé skupiny trénujú zvyčajne spolu a ja sa 
pripájam, keď mi to môj harmonogram 
dovolí. Cítim sa dobre v takom mladom 
kolektíve. Na to, že ide o prvý rok našej 
spolupráce, celkom rýchlo sme sa zohrali 
a veľmi mi vyhovuje systém prípravy.“

LIBOROVE MALÉ KOREKTÚRY
Charfreitag nezvykol mať s technikou 

problémy, v príprave však tiež urobil men-
šie korektúry: „Od Igora Adamusa z Národ-
ného športového centra som získal vzácne 
rady ako vybalansovať svalovú hmotu ce-
lého tela. Upozornil ma, že mám silné, ale 
súčasne aj slabé, zanedbané partie. Pomo-
cou jeho cvikov a podobných zlepšení od 
Alana Thompsona sa snažím o nápravu. Cí-
tim pozitívny rozdiel.“

Vrcholom leta budú majstrovstvá sve-
ta. Sezóna ako každá iná, tvrdí Charfreitag. 
Hrašnová však vníma mierne rozdiely.

„V príprave nerozlišujem, či ide o rok 
olympiády alebo svetového šampionátu. 
Vždy sa snažím, aby som bol v najlepšej 
forme na jeho vrchole. Dá sa povedať, že 
všetky ostatné preteky sú druhoradé,“ ho-
vorí Libor.

„Ja to rozlišujem,“ vraví Martina. „Nie 
z hľadiska plánovania prípravy, že teraz 
budem trénovať viac alebo menej. Skôr 
z hľadiska pocitov a motivácie. Olympiáda 
je najväčšou motiváciou. Takže predolym-
pijská príprava je zvyčajne najprecíznejšia. 
Snažím sa v nej nezanedbať žiaden detail. 
Tréningy, strava, odpočinok. Všetko pod-
ľa plánu. Príprava na majstrovstvá sveta 
býva o niečo uvoľnenejšia. Keďže však pri-
chádzajú po sklamaní z olympiády, zápa-
sím s motiváciou. Odtrénujem všetko ako 
mám, ale viac sa pri tom natrápim, do nie-
ktorých tréningov sa musím nútiť.“

Charfreitag plánuje začiatok sezóny 
v Spojených štátoch koncom marca alebo 
začiatkom apríla, Hrašnová v Európe v po-
lovici mája.  PETER FUKATSCH
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VEDELI STE, ŽE...

VEDELI STE, ŽE...

LAKTÁT

KYSELINA 
MLIEČNA

Pôvodne z nej mala byť tenistka. Našťastie, v tri-
nástich prešla k atletike, do športu, na ktorý mala po 
kom zdediť gény. „Atletike sa venovali už moji sta-
rí rodičia. Mama bola dobrá viacbojárka a otec be-
hal 400 m cez prekážky,“ vraví Lucia. Pri spomínaní 
trojgeneračnej atletickej dynastie Mokrášovcov ne-
obíde ani staršieho brata: „Juraj bol veľmi šikovný 
atlét. Ako nádejný štvorstovkár dokonca štartoval 
na majstrovstvách sveta do 17 a 19 rokov, ale ne-
bol taký poctivý v tréningu ako som ja. Mal talent 
od prírody, nevyťažil však z neho všetko, čo mohol. 
Skončil priskoro a teraz sa už venuje len štúdiu.“

TENIS JEJ NESADOL
Rodáčka z Ilavy prežila prvé dva roky v Považ-

skej Bystrici, základnú školu však absolvovala 
v Dubnici nad Váhom a kvôli strednej škole, pres-
nejšie Osemročnému športovému gymnáziu, sa 
presťahovala do Trenčína.

Tenis jej nesadol. „Nezvládala som tlak zápa-
sov, v ktorých proti vám niekto stojí zoči-voči. Ako-
si som si nemohla zvyknúť na súperku na druhej 
strane dvorca,“ vysvetľuje. „V atletike je to predsa 
len iné. Aj v nej síce súperíme s rivalmi, ale predo-
všetkým sami so sebou. To sa mi viac páči.“ 

Zamilovala sa do všestrannosti a pod vedením 
trénera Milana Suletyho urobila za pár sezón v se-
demboji taký pokrok, že vlani na juniorských maj-
strovstvách sveta v Barcelone si zlepšila osobný 
rekord na 5610 bodov a obsadila výborné šieste 
miesto. S výnimkou vrhu guľou a hodu oštepom 
dosiahla osobné maximá vo všetkých disciplínach.

PREDNOSŤOU BEHY, SLABINOU VRHY
Luciinými silnými stránkami sú krátke behy: 

hladká dvojstovka a prekážková stovka. Za slabiny 
sama označuje hody a vrhy. „Musím sa zlepšiť vo 
vrhu guľou a v hode oštepom. Ale to príde až po-
stupne, keď zosilniem a pretekársky dospejem,“ 
konštatuje zhovorčivá tínedžerka v modrej vetrov-
ke dubnického atletického klubu.

Padla do oka aj

ožno sa niekedy budem špecializovať na jednu disciplínu, ale až keď 
budem staršia. Teraz ma baví venovať sa viacerým súčasne,“ vraví 
Lucia Mokrášová. Vlani v lete na juniorskom svetovom šampionáte 
v Barcelone skončila v sedemboji šiesta a v zime ju vyhlásili za mlá-

dežnícku jednotku slovenského atletického roka 2012.

V tohtoročnej zimnej sezóne sa výrazne (o 166 
bodov) zlepšila aj v halovom päťboji. Na českom 
šampionáte nazbierala 4025 bodov – v sloven-
ských ženských historických tabuľkách je pred 
ňou už len Marcela Podracká 4306 a Lucia Slanič-
ková 4165.

K PODRACKEJ JE EŠTE ĎALEKO
Mokrášovej sedembojárskou métou do bu-

dúcnosti musí byť devätnásť rokov starý sloven-
ský rekord Marcely Podrackej 6046 bodov. 

„Bolo by pekné dosiahnuť raz taký súčet ako 
Marcela Podracká. Momentálne však mám ešte 
k tejto méte veľmi ďaleko,“ tvrdí Lucia. „Nech-
cem na seba vyvíjať nejaký veľký tlak, ale určite 
sa o taký výkon s trénerom budeme usilovať. Ne-
viem však povedať, kedy sa to môže podariť. My 
ideme krok za krokom. Každý rok sme niečo zlep-
šili, niečo pridali a výsledky sa dostavili. Výkon na 
hranici 6050 bodov je ďaleko.“ 

Podľa Lucie potrebuje jej športový rast syste-
matickú prácu a postupnosť: „Musím vnímať aj 
to, ako na fyzickú záťaž reaguje moje telo. Za vý-
konnostnými cieľmi treba ísť postupne. Každý rok 
niečo pridať. Niečo zlepšiť. Určitú výkonnosť som 
mala, keď som predvlani štartovala na majstrov-
stvách sveta do 17 rokov v Lille a už inú vlani pred 
juniorským svetovým šampionátom v Barcelone. 
Na ten pokrok som hrdá. Ukázalo sa, že s tréne-
rom sme urobili poctivú prácu, že sme prípravu 
veľmi dobre načasovali.“

SME SILNÁ DVOJKA
Suletyho si nevie vynachváliť: „Mám veľmi 

dobrého trénera. Mama ho poznala ešte z čias, 
keď sama súťažila, a povedala mi, že on pre mňa 
bude ten najlepší tréner. Som rada, že sa nemý-
lila. Spolu sme urobili kus dobrej práce. My sme 
silná dvojka. Aj keď tréner to má so mnou nieke-
dy ťažké. Našťastie, je trpezlivý, vie mi poradiť, 
pomôcť. V tomto smere je to asi najlepší tréner 
pre disciplíny viacboja,“ myslí si atlétka, ktorú 

v decembri 2012 vyhlásili za atletické prekvape-
nie roka na Slovensku.

ZÁUJEM SPOZA MORA
Mokrášová padla do oka aj atletickým skau-

tom z jednej americkej univerzity. Dokonca už 
predvlani v Lille.

„Boli sa na mňa pozrieť aj v Barcelone,“ vraví. 
„Tešili sa spolu s nami, že sa mi darilo. Úplne boli 
v eufórii. Vybrali si ma na základe toho, že som vy-
soká, meriam 177 cm, rýchla a mám veľmi dobrú 
techniku. Také atlétky vraj potrebujú.“

Lucia je v maturitnom ročníku, ale ústnu ma-
turitu si preložila na september. V júli ju čaká ju-
niorský európsky šampionát v talianskom Rieti.

„Ešte neviem, či do Ameriky pôjdem o rok ale-
bo až o dva. Teraz to ani neriešim. V prvom rade 
musíme s trénerom pracovať na zlepšení vo vr-
hačských disciplínach: vo vrhu guľou a v hode 
oštepom. To je predpoklad môjho napredovania. 
Ak zvládnem guľu a oštep, budem pre Američa-
nov ešte cennejšia.“

Predpokladá, že pobyt v zámorí by ju ľudsky 
aj športovo posunul ďalej. „Prídem však do iného 
tréningového i jazykového prostredia, do inej kul-
túry, medzi ľudí s inou mentalitou,“ nahlas uvažu-
je. „Možno najťažšie bude nájsť dobrého trénera. 
To je pre športovca veľmi dôležitý faktor. Dúfam, 
že pri výbere nového trénera mi bude šťastie na-
klonené...“  ŠTEFAN ŽILKA

„M
Foto: SITA/Marián PEIGER

...LAKTÁT 
A KYSELINA 

MLIEČNA NIE 
JE TO ISTÉ?

Kyselina mliečna (C3H6O3) ako silná 
kyselina okamžite totiž disociuje na lak-
tátový anión – La- (C3H5O3) a vodíkový ka-
tión (H+), ktorého zvýšená koncentrácia 
je vlastnou príčinou metabolickej acidózy 
(zakyselenia) vnútorného prostredie orga-
nizmu. Laktát teda nie je príčinou svalovej 
horúčky. Tú spôsobuje mikroskopické poš-
kodenie svalovej štruktúry (vláken a me-
dzibunkovej hmoty) a následný hojivý zá-
pal (opuch, zmnoženie lymfocytov, pokles 
pH, atď.)

Problémom je teda vodíkový katión (H+), kto-
rý sa z kyseliny mliečnej „oddelí“ pri premene na 
laktát. Vplyvom tohto vodíka klesá hladina pH 
a dochádza k zakysleniu vnútorného prostredia. 

V rôznych publikáciách sa objavujú zmienky 
o bikarbonátoch ako alternatíve pre boj s acidó-
zou. V tele máme tzv. bikarbonátový pufrovací sys-
tém, ktorý je prvým „nárazníkom“ proti zvýšenej 
acidóze. V poslednej dekáde sa objavili výskumy, 
ktoré uvádzajú, že suplementácia bikarbonátu 
sodného odďaľuje nástup únavy pri anaeróbnom 
výkone. Viaceré výskumy potvrdzujú, že dávky bi-
karbonátov na úrovni 200 – 500 mg na kg teles-
nej hmotnosti zlepšujú výkon v šprinte, na stred-
ných vzdialenostiach aj pri silových výkonoch. Ako 
najúčinnejšie sa ukazujú dávky na úrovni 300 mg 
na kilogram telesnej hmotnosti asi hodinu pred 
výkonom. 

Pri indikácii bikarbonátov však treba počítať 

Bikarbonáty 
v športe

u niektorých športovcov aj s možnými nežiaduci-
mi tráviacimi prejavmi. V takomto prípade sa uka-
zuje ako vhodná alternatíva citrát sodný, u ktoré-
ho sú popisované podobné metabolické účinky, 
avšak bez výrazných vedľajších účinkov. 

Samozrejme, v tomto príspevku neobjavu-
jeme bikarbonát sodný, lebo je jasné, že každý 
tréner zaoberajúci sa anaeróbnym alebo silovým 
typom zaťaženia už asi riešil dilemu ohľadne sup-
lementácie bikarbonátov. Naším cieľom je skôr 
poukázať na možné nástrahy pri využívaní sup-
lementov. Za najdôležitejšie určite považujeme, 
aby každý tréner či športovec otestoval suplemen-
ty najskôr v príprave a až potom v súťaži, aby do-
kázal eliminovať hlavné riziká a nežiaduce účinky. 
Samozrejme, každý športovec by mal pri používa-
ní akejkoľvek „novej“ látky nahliadnuť aj do zo-
znamu zakázaných látok z pohľadu dopingu.

 PaedDr. MARTIN PUPIŠ, PhD.

naeróbne zaťaženie a s ním súvisiaca tvorba laktátu sú strašiakom mno-
hých trénerov. Isté je, že laktát vzniká z kyseliny mliečnej po anaerob-
nom type zaťaženia. Isté však je aj to, že ľudské telo dokáže laktát plno-
hodnotne spracovať. Približne 20 percent vylúčime vo forme CO2 a H2O 

a zvyšných 80 percent dokážeme využiť dominantne na tvorbu energie vo forme 
glukózy a glykogénu (primárne zásluhou tzv. Coriho cyklu). 

A
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LUCIA MOKRÁŠOVÁ
Narodená: 27. marca 1994 v Ilave
Škola: Športové gymnázium Trenčín
Klub: Spartak Dubnica nad Váhom
Tréner: Milan Sulety
Disciplína: sedemboj/päťboj
Osobné rekordy: sedemboj 5610 b. 
(2012), halový päťboj 4025 b. (2013)
Úspechy: Juniorské MS Barcelona 2012 – 
6. v sedemboji (najlepšie slovenské umies-
tenie na šampionáte), MS do 17 rokov Lille 
2011 – 20. v sedemboji.
Ocenenia: víťazstvo v mládežníckej ka-
tegórii ankety Atlét SR 2012 a v kategórii 
Prekvapenie roka



Pre športovú prax je teda aktuálna otázka, kedy a ako prísun 
kyslíka znižovať, a naopak, kedy, a ako prísun kyslíka zvyšovať. 
Výskumy realizované na katedre telesnej výchovy a športu Fakul-
ty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici tes-
tovali manipuláciu s rozdielnou koncentráciou kyslíka vo vdycho-
vanom vzduchu na organizmus športovcov. 

HYPOXIA
Výskumy o vplyve pobytu vo vysokej nadmorskej výške na organizmus 

športovca zaznamenali rozmach najmä v období pridelenia olympijských 
hier 1968 mexickej metropole México City. Podrobné, takmer polstoročné 
bádanie viedlo k zefektívňovaniu systémov tréningu vo vysokých nadmor-
ských výškach. 

Proti nám Stredoeurópanom hrá fakt, že v našich podmienkach sa môžu 
športovci pripravovať len vo výškach okolo 1400 metrov nad morom. Samo-
zrejme, nie je to len problém Slovenska, preto výskumníci hľadali rôzne spô-
soby, ako pobyt vo vysokých nadmorských výškach nahradiť.

Približne pred dvoma desaťročiami sa začali v Škandinávii objavovať hy-
poxické domy a stany, ktorých vplyv na organizmus bol porovnateľný s vply-
vom pobytu vo vysokej nadmorskej výške. Objavovali sa však aj určité prob-
lémy a to najmä z pohľadu normálneho partnerského spolužitia. 

V posledných rokoch začali vedci skúmať inovatívnu metódu intermitent-
ný hypoxický tréning (IHT). Táto metóda vychádza zo základných princípov 
hypoxickej prípravy a to z hypoxie na úrovni približne troch týždňov. V tomto 
prípade je športovec vystavený hypoxii len jeden a pol hodiny denne, ale 
simulovaná nadmorská výška je až na úrovni okolo 6000 m. Simulovanú 
nadmorskú výšku zabezpečuje buď elektrický generátor nadmorskej výšky 
alebo špeciálne mechanické náplne.

Športovec je vystavovaný hypoxii na začiatku asi hodinu v režime 5 minút 
hypoxia (simulovaná nadmorská výška) a 5 minút normoxia (dýcha bežný 
vzduch bez masky). Postupne sa trvanie hypoxie predlžuje na 6 minút a tr-
vanie normoxie sa skracuje k 3 minútam tak, že po 10 dňoch sa športovec 
dostane na 90 minút (systém 10 x 6 min hypoxia + 3 min normoxia). Tento 
systém sa realizuje vždy v mimotréningovom režime (teda minimálne 90 
min pred a po IHT nerealizuje športovec tréning). Celá „kúra“ trvá asi tri týž-
dne, keď jeden deň v týždni sa IHT nevyužíva. 

Výsledky výskumov na KTVŠ FHV UMB v Banskej Bystrici sa zhodujú s výs-
kumami iných svetových vedcov, ktorí zaznamenali podobné výsledky. Výs-
kumný súbor, ktorý realizoval IHT v laboratóriu na KTVŠ FHV UMB, zazname-
nal výrazný nárast v krvných komponentoch prenášajúcich kyslík (vzostup 
retikulocytov o 26,2%, erytrocytov, hemoglobínu a hematokritu na úrovni 
3,3 – 4,9%). 

Za najobjektívnejší ukazovateľ možno považovať množstvo retikulocytov, 
nakoľko tento údaj vyjadruje množstvo „mladých červených krviniek“ z cel-
kového počtu červených krviniek.

KYSLÍK.KYSLÍK. 
portovci sa snažia od nepamäti zlepšovať svoje výkony rôznymi tréningovými metódami. Vedci už dávno zistili, že na úrov-
ni mora presahuje koncentrácia kyslíka vo vzduchu 20 percent, avšak s pribúdajúcou nadmorskou výškou podiel kyslíka vo 
vzduchu výrazne klesá. Akútne prejavy nedostatku kyslíka – hypoxia – obyčajne výkon zhoršujú, ale dlhodobé pôsobenie 
hypoxie má aj pozitívne účinky. Opačným prípadom je inhalácia kyslíkových koncentrátov s obsahom kyslíka do 99 percent, 

v tomto prípade hovoríme o hyperoxii. 

Opačný vplyv z pohľadu manipulácie s kyslí-
kom sa využíva pri zvyšovaní anaeróbneho výko-
nu a urýchlení regenerácie po ňom. Testovanie 
tímu z KTVŠ FHV UMB poukázalo na fakt, že inha-
lácia kyslíkového koncentrátu môže zlepšiť krát-
kotrvajúci výkon, pričom priaznivo môže ovplyv-
niť aj proces zotavenia. 

Testovanie bolo realizované na šprintéroch, 
ktorí absolvovali zaťaženie 6 x 200 m s intervalom 
odpočinku 7, 6, 5, 4 a 3 minúty, počas ktorého in-
halovali 1 minútu kyslíkový koncentrát, resp. pla-
cebo (nikdy nevedeli, čo dýchajú: či kyslíkových 
koncentrát alebo normálny vzduch) a nasledujú-
ci týždeň absolvovali rovnaké zaťaženie s tým, že 

Priemerné rozdiely vyvolané IHT

PRIEMER (S) LA 3´ (mmol.l-1) LA 15´ (mmol.l-1)
Priemer placebo 29,2 13,2 14,1
Priemer kyslík 95% 28,7 13,7 10,7
% rozdiel P-O -1,4% 3,3% -32,4%

Š
Keď je toto číslo vysoké, je jasné, že došlo ku krvotvorbe a efekt IHT bol 

z pohľadu transportnej kapacity kyslíka v organizme pozitívny. Tréneri sa čas-
to orientujú len na hodnotu hemoglobínu a hematokritu, avšak tento para-
meter môže byť skreslený hemodilúciou (vzostupom krvnej plazmy). 

Podobný pozitívny trend (ako pri zlepšení krvných komponentov) bol 
zaznamenaný aj pri spotrebe kyslíka, keď v prípade VO2max, VO2max.kg-1, 
VO2max pri ANP a VO2max.kg-1pri ANP došlo k nárastu v rozptyle 6,3 – 8,7 
%. Sprievodným javom bol priemerný pokles telesnej hmotnosti sledova-
ných športovcov na úrovni 1,2%. Spomenuté zmeny vyvolané IHT pomohli 
k zlepšeniu približne 12 minút trvajúceho výkonu asi o 13 sekúnd.

Tabuľka: Porovnanie času a hladiny laktátu u šprintérov pri inhalácii vzduchu a kyslíkových koncentrá-
tov. 

Kedy veľa? 
Kedy málo?

v rámci skupiny došlo k zámene kyslíkového kon-
centrátu za placebo a naopak. 

Ako vidíme v tabuľke, priemerný výkon po 
inhalácii kyslíka bol o 0,5 sekundy lepší. Hladi-
na laktátu po dobehnutí bola vplyvom lepšieho 
výkonu po inhalácii kyslíka logicky mierne vyš-
šia, avšak po 15 minútach od ukončenia došlo 
u skupiny inhalujúcej kyslík k o 32,4% rýchlej-
šiemu poklesu hladiny laktátu. Takýto spôsob 
urýchlenia regenerácie zohráva významnú úlohu 
pri anaeróbnych typoch zaťaženia a jeho využitie 
v atletike má široké možnosti (po rozcvičení, po 
rozbehoch, medzi viacerými štartmi atď.). 

 PaedDr. MARTIN PUPIŠ, PhD.

HYPEROXIA
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Projekt Atletika pre detiProjekt Atletika pre deti

Detské súťaže v atletike sú väčšinou zmenše-
né modely súťaží dospelých. Tým dochádza pre 
ich nedostatočnú štandardizáciu k predčasnej 
špecializácii detí, čo je proti potrebám harmo-
nického rozvoja detského organizmu. Preto bolo 
nutné sformulovať novú koncepciu atletiky pre 
deti, ktorá by bola jednoznačne prispôsobená ich 
vývojovým potrebám.

Desať rokov po vzniku projektu vytvorila IAAF 
koncepciu rozvoja atletiky, ktorej hlavným cieľom 
je presadiť atletiku do pozície športu číslo jeden 
z hľadiska záujmu. Projekt je určený deťom zo-
znamujúcim sa s atletikou ako športovým odve-
tím a pripravujúcim sa na obdobie postupne ria-
deného atletického tréningu.

Projekt Kids Athletics sa realizuje na celom 
svete. Organizované sú odborné stáže a semináre 
pre trénerov, učiteľov a ďalších priaznivcov atleti-
ky s cieľom začleniť Kids Athletics do programu 
školskej telesnej výchovy a športového tréningu 
detí v športových kluboch. Rastie aj počet prezen-
tácií a ukážok tohto projektu na celom svete. Cie-
ľom je vyplniť tak priestor medzi malými deťmi, 
začiatočníkmi a skúsenými atlétmi. Mnohé štáty 

PPrroojjeekktt  AAttlleettiikkaa  pprree  ddeettii
NA SLOVENSKU DOSTAL PO ROKU STOP – AKÝ BUDE JEHO ĎALŠÍ OSUD?

rojekt Kids Athletics bol koncom 
roku 1997 rozpracovaný v Ne-
mecku za podpory Medzinárod-
nej asociácie atletických federá-

cií. Práve IAAF je garant projektu, ktorý sa 
snaží osloviť trénerov mládeže na celom 
svete. 

P majú záujem poňať tento projekt ako ofi ciálny 
program pre mládež.

Na celom svete sa čoraz častejšie uskutočňujú 
rôzne školenia, semináre a prezentácie projektu, 
čo naznačuje, že projekt Kids Athletics má vo sve-
te úspech. O aktuálnom dianí ohľadom projektu 
vydáva IAAF spravodaj „Kids & Youth News“, ktorý 
je dostupný na internetovej stránke IAAF.

Slovenský atletický zväz (SAZ) začal ofi ciálne 
činnosť projektu „Atletika pre deti“ v septembri 
2010. V auguste 2010 sa zrealizoval prvý doško-
ľovací seminár určený trénerom novovznikajú-
cich „Atletických škôlok a prípraviek“. Taktiež bolo 
zabezpečené materiálne vybavenie zahŕňajúce 
náradie a náčinie prispôsobené uvedenej cieľo-
vej skupine prvým 26 centrám v rámci celej Slo-
venskej republiky.

Cieľom projektu je ponúknuť rodičom a ich 
deťom novú voľnočasovú aktivitu v podobe pra-
videlných atletických krúžkov, podporiť športovú 
prípravu najmladších detí v atletických oddieloch 
a kluboch, ale najmä hravou formou naučiť deti 
pravidelnému a zdravému pohybu, ktorým si vy-
budujú pozitívny vzťah k športu a lásku k nemu 
na celý život. 

Cieľovou skupinou sú deti vo veku 5 – 11 rokov. 
Prioritou nie je vychovávať profesionálnych atlétov, 
ale ponúknuť rodičom službu pre zmysluplné vy-
plnenie voľného času ich detí a najmä prostred-
níctvom systematickej všešportovej prípravy vytvo-
riť optimálne predpoklady pre ich zdravý telesný 
a duševný vývoj a ďalší výkonnostný rast. 

Všešportová príprava je zameraná na osvoje-
nie si širokej škály pohybových zručností, rozvoj 
pohybových schopností, najmä rýchlosti a obrat-
nosti, hravou formou s využitím certifi kovaného 
náradia a náčinia fi rmy Jipast, a. s., určeného pre 
danú vekovú kategóriu. Tento neobyčajne zaují-
mavý a pestrý projekt využíva netradičné a veľmi 
zaujímavé náčinie s cieľom zaujať malé deti a zís-
kať ich pre atletiku.

Delenie detí je v závislosti od veku spravidla 
nasledovné:

 atletická škôlka 5 – 7 rokov,
 atletická miniprípravka 8 – 9 rokov,
 atletická prípravka 10 – 11 rokov.

Ani nie po roku fungovania bol projekt na Slo-
vensku pozastavený. Atletickí prívrženci však dú-
fajú, že sa jeho funkčnosť opäť obnoví. Športová 
príprava detí sa naďalej uskutočňuje v športových 
oddieloch a útvaroch vo vybraných mestách na 
Slovensku, avšak bez centrálneho riadenia pro-
jektu.

 SIMONA ŠVACHOVÁ, 
 doktorandka UMB

Foto: SITA/Marián PEIGER

Idú Vianoce!
Možno si po prečítaní titulku polo-

žíte otázku: Ako to myslí? Nuž, každý 
atlét sa na začiatok sezóny teší ako 
malé dieťa pod vianočný stromček. 
Po dlhej zime je tu jar a s ňou prvé 
štarty. 

Laikovi je to ťažko vysvetliť, preto 
opäť použijem detské prirovnanie. 
Ako keby ste dieťaťu prikázali hrať 
sa samo a bez hračiek. Keď mu zra-
zu dáte hračky a pustíte ho medzi ro-
vesníkov, bude ako v tranze. A tak je 
to aj s nami.

Atmosféru pretekov viacerí z nás 
nezažili takmer päť mesiacov. Den-
nodenne len tréningy, regenerácie, 
sústredenia. Ale už sa to zmení. Vy-
tiahneme dresy, tretry či tenisky, za-
znie výstrel a poďho ukázať, čo sme 
cez zimu natrénovali. 

Aby som to však nemaľoval len 
naružovo. Aj najskúsenejší pretekár 
prežíva pred prvým štartom napä-
tie a nervozitu ako starší žiak pred 
prvými pretekmi. Dôvody sú prinaj-
menšom dva. Už spomínaná dlhá 
pretekárska pauza a potom veľká 
neznáma – forma. Aký výsledok vzí-
de zo zimnej prípravy? Po rokoch tré-
ningov už síce vieme odhadnúť, na 
aký výkon asi máme, ale až preteky 
ukážu, na čo máme naozaj. 

Skokani, šprintéri či vrhači majú 
menšiu výhodu: prvé štarty berú ešte 
v rámci prípravy, ako oťukávanie, do-
laďovanie formy. Ale čo taký chodec 
na 50 kilometrov, ktorý môže zašlia-
pať kvalitný výkon či limit len na jed-
ných, nanajvýš dvoch pretekoch. 

Preto si spoločne držme palce, 
aby sme sezónu odštartovali dobrý-
mi výkonmi a tie naše „Vianoce“ boli 
štedré, šťastné a veselé.

 MATEJ TÓTH

Bratia vrátili do Bratia vrátili do 
Bratislavy maratónBratislavy maratón

V POZADÍ NEVÍDANEJ EXPANZIE 
ČSOB BRATISLAVA MARATHONU 
SÚ SÚRODENCI PUKALOVIČOVCI

istória maratónov v Bratislave siaha do tridsiatych rokov minulého storočia, keď 
sa uskutočnilo päť ročníkov Štefánikovho maratónu (1932 – 1935, 1937). Krá-
ľovskú disciplínu znova pritiahol do metropoly až v deväťdesiatych rokoch Ja-
roslav Oršula. Jeho unikátny cezhraničný Dunajský maratón Bratislava – Hain-

burg a späť vydržal na scéne 11 rokov (1991 – 2001).

Pauza však tentoraz netrvala dlho. Tradíciu ob-
novili v roku 2006 bratia Jozef a Peter Pukalovi-
čovci, vtedy ešte ani nie tridsiatnici. Beh, ktorý už 
šiesty rok nesie názov ČSOB Bratislava Marathon, 
sa zaradil medzi najvýznamnejšie a najmasovej-
šie podujatia na Slovensku. V nedeľu 24. marca sa 
uskutoční už jeho 8. ročník.

Premiéra bola rozpačitá. Pukalovičovci, kto-
rí nemali s organizovaním podobného podujatia 
skúsenosti, sa však poučili. Vzali do tímu ľudí z at-
letického hnutia, a čo je najdôležitejšie, načúvali 
radám skúsenejších. Výsledok sa dostavil: kvalitou 
organizácie patrí bratislavský maratón medzi abso-
lútnu slovenskú špičku. Aj preto sa naň mnohí bež-
ci pravidelne vracajú a rok čo rok pribúdajú noví.

„Snažíme sa poučiť z predošlých chýb a v nasle-
dujúcom ročníku sa ich vyvarovať. Vždy nás však 
prekvapí niečo, s čím človek ani nepočíta. Ale to je 
pri takomto masovom podujatí normálne,“ vraví 
výkonný riaditeľ ČSOB Bratislava Marathon Peter 
Pukalovič.

Filozofi a organizátorov je už roky rovnaká: 
pred špičkovými vytrvalcami uprednostňujú veľkú 
masu rekreačných bežcov. Dokazujú to aj fakty: zo 
760 bežcov v cieli 1. ročníka vzrástol počet účastní-
kov všetkých kategórií takmer desaťnásobne – až 
na vlaňajších 6693.

„Dúfame, že tento rok padne sedemtisícová 
hranica. Nebude to jednoduché, lebo každé podu-
jatie má svoje limity, ale veľmi by nás to potešilo,“ 
nádeja sa riaditeľ maratónu. „Pre nás je dôležitý 
úplne každý účastník, preto smerujeme fi nancie 
do zvyšovania starostlivosti o bežcov, do kvality 
služieb a benefi tov. Zatiaľ neplánujeme vynakla-

H
dať veľké peniaze na elitných maratóncov. Možno 
raz v budúcnosti, ale zatiaľ nie.“

Rekord mestského maratónu 2:19:42 h pat-
rí od roku 2008 Ukrajincovi Vasilovi Remščukovi, 
ženskou rekordérkou je od vlaňajška Keňanka Lucy 
Wambuiová-Murigiová časom 2:42:41 h. V tomto 
roku môže pomôcť prekonať Remščukov výkon aj 
nový okruh. Už sa nepobeží vo veternej Petržalke 
a na neatraktívnej hrádzi, ale najmä v Starom Mes-
te a v Ružinove.

„Trať je situovaná v historickom centre a v Ruži-
nove, kde sa z 21-kilometrového okruhu nachádza 
o čosi viac ako tretina. Pre bežcov i divákov bude 
trať určite atraktívnejšia,“ myslí si Jozef Pukalovič.

Nový okruh sa rodil v spolupráci s magis-
trátom a políciou. „V Bratislave sa vzhľadom na 
dopravné obmedzenia a členitosť mesta hľadá 
vhodný okruh veľmi ťažko. Myslím si však, že sme 
vybrali najracionálnejšie riešenie, v ktorom sme 
minimalizovali stúpania a náročné úseky,“ vraví 
šéf maratónu.

S novou traťou je spokojný aj bývalý výborný 
maratónec a olympionik Marcel Matanin, ktorý na 
jeseň 2011 posilnil organizačný tím ČSOB Brati-
slava Marathon vo funkcii športového riaditeľa.

„Je to klasický mestský okruh ako v iných eu-
rópskych metropolách. Trať je rovinatá a oveľa 
rýchlejšia ako predchádzajúca,“ tvrdí Matanin, kto-
rý si deň pred Silvestrom novú trať osobne vyskú-
šal. „Verím, že tento rok bude počasie žičlivejšie 
ako vlani a na novej trati sa nám podarí konečne 
posunúť rekord aspoň o kúštik dopredu.“

 GABRIEL BOGDÁNYI
Foto: SITA/Marián PEIGER a Diana ČERNÁKOVÁ

M
A

ŤO
V

 
ST

ĹP
Č

EK

Peter PukalovičJozef Pukalovič

AKO RÁSTLI POČTY

2006 760
2007 1057
2008 1668
2009 2246
2010 3653
2011 5723
2012 6693
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Výstavba špecializovanej atletickej haly Elán na bratislavských Pasien-
koch bola mnohoročná tortúra. Začala sa v novembri 1992, no peniaze vy-
stačili len na strechu, už nie na bočné múry, a časom sa pod ňu nasťahovali 
bezdomovci. Tri roky sa neprestaval ani halier.

Uprostred januára 1998 šiesti pracovníci nemeckej fi rmy Polytan zača-
li nanášať na dvestometrový betónový ovál prvé štvorcové metre spodnej 
vrstvy umelého povrchu. Aj dostavba však bola krížovou cestou. Prvé maj-
strovstvá Slovenska sa v Eláne síce uskutočnili „už“ v zime 1998, ale len 
v provizórnych podmienkach a vďaka úradnej výnimke. 

Ofi ciálne otvorenie prišlo na rad až koncom januára 2000. Ladislav 
Ásványi, bez ktorého by atletická hala možno dodnes nestála, ho domyslel 
do detailov: keď Elán, tak s Jánom Balážom a keď krst, tak rekordom – jeho 
zverenec Roman Hanzel v ten deň časom 2:23,54 prekonal 31 rokov starý 
slovenský rekord Jozefa Plachého na 1000 metrov.

MESTO ZDIERA ŠPORTOVISKÁ
Atletické hnutie po trinástich rokoch vníma halu ako samozrejmosť, ale 

v dobe ubúdania športovísk a nárastu developerskej drzosti to nie je naj-
prezieravejší prístup. 

Aj Elán má svoje problémy. Okrem tých, ktoré vnímajú jeho užívatelia, 
aj tie, ktoré kvária jeho majiteľa.

„Keďže som mal dlhoročné skúsenosti z pôsobenia v krajskej správe 
účelových zariadení slovenskej telovýchovy, od začiatku som vedel, že pre-
vádzkovať halu bude problém,“ vraví Ladislav Ásványi, šéf Elánu i susednej 
Mladosti. „Ukazuje sa však ešte väčší, než som predpokladal. Štát sa totiž 
k športovým objektom správa ako ku komerčným a občianska spoločnosť 
stále nedospela k tomu, aby sa politikov začala pýtať, na čo dávajú peniaze, 
ktoré šport odvádza na daniach.“

Podľa Ásványiho eseročka ŠH Mladosť len za Elán vlani odviedla ma-
gistrátu daň z nehnuteľnosti vo výške 20-tisíc eur: „Keby tie peniaze aspoň 
vrátil späť do športu. Ale kdeže. Ako sa majú športoviská udržať, keď mesto 
klubom vôbec nepomáha?“

Bývalý atlét, úspešný tréner, od roku 2008 predseda atletického oddie-
lu Slávie UK, je roztrpčený vnímaním športu v spoločnosti a podmienkami 
na jeho rozvoj. „Kúpil som pozemky pod Elánom aj pod Mladosťou od štá-
tu za vysoko komerčné ceny. Bola to nevyhnutnosť, ak som chcel mať isto-
tu, že na ich mieste developeri zajtra nepostavia supermarket,“ pripomína. 
„Z rovnakých dôvodov som kúpil aj dve budovy v bezprostrednom sused-
stve. Z výnosov ich prenájmu dofi nancovávam prevádzku športových hál. 
Elán ročne sumou cirka 50-tisíc eur.“

KLUBY SÚ MEDZI DLŽNÍKMI
Myslieť si, že dnes zo športových objektov pri zachovaní ich poslania 

možno zbohatnúť, je naivnosť. Situácia sa nezlepšuje, naopak, skôr zhor-
šuje.

Šéf Elánu a Mladosti Ladislav Ásványi (na fotoportréte vpravo hore) po-
núka dôkaz: kým v roku 2010 si subjekty v oboch halách prenajali hodiny 
za približne 550-tisíc eur, vlani už len za 512-tisíc.

Zaklincuje to aktuálnou výškou pohľadávok: 114 377 eur.
„Problém je najmä s občianskymi združeniami športovej sféry. Medzi 

dlžníkmi sú aj atletické subjekty – zväz platí poctivo, no niektoré oddiely 
nie. Funkcionári zaspali dobu, neuvedomujú si, že s funkciou ide aj zodpo-
vednosť,“ konštatuje Ásványi. „Nie je už kde ustúpiť. Od tých, ktorí neplnia 
obchodné vzťahy, bude dlhy vymáhať právna agentúra.“

V Eláne len elektrická energia vyjde ročne na 54-tisíc, plyn na 25-tisíc, 
vodné a stočné skoro štyritisíc...

Ďalšia zimná sezóna v bratislavskej hale 
už bude na novom polytanovom koberci

nohí už zabudli, hodno to pri-
pomenúť: v deväťdesiatych 
rokoch atletika na Slovensku 
sedem zím neexistovala. Na-

fukovacie haly v Bratislave aj v Košiciach 
dožili, spľasli a v celej republike nebola 
k dispozícii žiadna hala s regulárnym ová-
lom. Slovensko muselo štyri razy usporia-
dať svoj halový šampio nát – vo Viedni.

M

„Ak by mala byť ekonomika haly na nule, musela by hodina stáť 90 eur 
plus DPH a byť obsadená celý rok denne minimálne osem hodín,“ tvrdí. 
„Atléti si ju však objednávajú iba od polovice novembra do marca. Účtuje-
me im hodinovú sadzbu 50 eur, v menej obsadzovaných dopoludňajších 
hodinách dokonca len polovicu, a tolerujeme, že vo zväzových hodinách 
trénujú aj členovia klubov a naopak.“

SKROMNÁ 
ATLETICKÁ OBJEDNÁVKA

Slovenský atletický zväz má v sezóne objednaných šesť hodín týždenne, 
kluby po jeden a pol hodine, Národné športové centrum päť-šesť hodín.

Vo februári, kľúčovom mesiaci halovej sezóny, býva počas atletických 
hodín v Eláne tesno, tvrdia tréneri. Inokedy im nevonia len to, že sa zavše 
o halu delia s inými, najmä s fl orbalistami. Mimochodom, to sú ďalší z lis-
tiny dlžníkov.

„Atletika sama nie je schopná celoročne využiť halu a zaplatiť jej pre-
vádzku,“ pripomína Ásványi. „Preto sme kúpili fl orbalový koberec a prena-
jímame ju aj fi rmám na športové aktivity ich zamestnancov. Podiel atletiky 
na jej využití však v poslednom období stúpol vďaka ďalšej vlne bežeckého 
boomu. Organizátori bratislavského maratónu v Eláne pravidelne uspora-
dúvajú tréningy pre bežcov, ktorí sa chystajú na jarnú maratónsku ouvertú-
ru. Pribúda aj klubov či združení ponúkajúcich rodičom všeobecnú a vše-
strannú športovú prípravu ich detí, pre ktoré je atletická hala tiež ideálnou 
strechou.“

S organizátormi bohumilých aktivít s komerčným pozadím nie je prob-
lém – čo si objednajú, aj zaplatia. Funkcionári oddielov sú v zložitejšej si-
tuácii, ale zasa nie v takej, aby negovali pradávnu džentlmenskú zásadu: 
kamaráti buďme, dlhy si plaťme.

NABUDÚCE NA NOVOM OVÁLE
Elán má na naše pomery špičkové materiálne vybavenie, takže ho v prí-

pade záujmu požičiava klubom aj na letné atletické podujatia. Atléti a ešte 
častejšie tréneri sa však v najväčších zimách sťažujú na chlad v hale.

„Klimatické zariadenie fúka teplo na plochu. Nedokáže ju vykúriť na 
viac ako na 16-18 stupňov, ale to je v norme,“ bráni sa Ásványi.

Uprednostnil modernizáciu povrchu. Dvestometrový ovál, šprintérsku 
rovinku aj rozbežiská na skokanské disciplíny pokryje nový topping. 

„V máji zrekonštruujeme ovál. Dostane novú vrchnú vrstvu polytanu. Na 
istých miestach už atléti chytali klincami betón,“ vraví. „Rozhodujúcou čias-
tkou 200-tisíc eur prispeje ministerstvo školstva, zvyšok doplatíme.“

VYNOVILI AJ BYSTRICKÚ HALU 
V lete sa halovou problematikou mieni podrobnejšie zaoberať aj nové 

vedenie zväzu. „Musíme prediskutovať všetko, čo súvisí s budúcou halovou 
sezónou,“ zastrája sa šéf trénerskej komisie a dočasný šéftréner Martin Pu-
piš. „Zvážiť, či si zväz nemá v bratislavskom Eláne objednať viac hodín, ale 
aj pokúsiť sa načasovať ich tak, aby vyhovovali nielen Bratislavčanom, ale 
aj atlétom z iných končín Slovenska. Pravdaže, klubom pripomenieme aj 
povinnosť včasného platenia za objednané hodiny.“

„Nový umelý povrch dostala nedávno aj hala na športovom gymnáziu 
v Banskej Bystrici,“ pripomína Pupiš. „Nemá síce predpisový ovál v dĺžke 
200 metrov, len 170-metrový, a jej povrch pôsobí v porovnaní s bratislav-
ským ako tvrdší, ale na prípravu najmä v skokanských disciplínach je vhod-
ný – pred tohtoročnými halovými majstrovstvami Európy ho vyskúšali ses-
try Velďákové a pochvaľovali si. Košičania to predsa len majú do Banskej 
Bystrice bližšie ako do Bratislavy.“ MARIÁN ŠIMO

 Foto: ŠTARTFOTO/Ján SÚKUP
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Iniciátorom podujatia bol bývalý primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský, 
ktorý funkcionárom niekdajšieho atletického mítingu Slovnaft (pokračovateľ 
legendárnych pretekov Pravda – Televízia – Slovnaft) sľúbil fi nančnú pomoc 
pod podmienkou, že po vzore „Slovnaftu“ začnú organizovať atletické prete-
ky pre deti a mládež.

„Myšlienka nás oslovila a hoci medzinárodný seniorský míting po od-
chode generálneho sponzora napokon úplne zanikol, domáce mládežnícke 
podujatie vydržalo dodnes,“ konštatuje dlhoročný riaditeľ pretekov Imrich 
Ozorák.

OUVERTÚRA NA JESEŇ 2003

Premiérový poldeň s kráľovnou športov v ideálnych podmienkach jedinej 
špecializovanej atletickej haly na Slovensku zažila mlaď na jeseň 2003. Od-
vtedy sa ich uskutočnilo osemdesiat. Po osem každý školský rok: štyri v záve-
rečných a ďalšie štyri v úvodných mesiacoch kalendárneho roku.

Seriál, ktorý organizačne zabezpečujú Agentúra Archa spolu s Katedrou 
atletiky FTVŠ a atletickým oddielom bratislavskej Slávie UK, je už desiaty rok 
vzpruhou pre školskú atletiku na celom Slovensku.

Dôkazom je účasť žiakov a študentov zo 114 základných a stredných škôl 
nielen z Bratislavy, ale z rôznych končín republiky. Organizátori privítali pod 
strechou Elánu žiakov a študentov aj zo Skalice, Stupavy, Malaciek, Senca, 
Pezinka, Nitry, Trnavy, Dunajskej Stredy, Komárna, Nových Zámkov, Galan-
ty, Šale, Levíc, Šiah, Dubnice nad Váhom, Trenčína, Žiliny, Banskej Bystrice, 
Zvolena, Liptovského Mikuláša, Brezna, Brusna, Kežmarku, Svitu, Popradu, 
Prešova, Bardejova, Michaloviec či Humenného.

sú pre mlaď sviatky

Seriál Zo školských lavíc do 
športovej haly Elán beží už 

desiatu sezónu a pochvaľujú 
si ho telocvikári aj tréneri

radičný seriál pod názvom „Zo školských lavíc do športo-
vej haly Elán“ už desaťročie výdatne pomáha vychovávať 
nové generácie atlétov. Zhodli sa na tom všetci učitelia 
a tréneri mládeže, ktorých sme oslovili.

TU ZAČÍNALI ŠIMÍK ČI ŠTUKOVÁ 

Na týchto pretekoch začínal s atletikou aj bývalý seniorský halový majster 
Slovenska na 60 m Vladimír Šimík z Považskej Bystrice, ktorý momentálne 
behá v drese Slávie STU Bratislava, skokan do výšky Martin Kalafus, účastník 
halových majstrovstiev Európy 2009, či strieborná štyristovkárka tohoroč-
ných halových majstrovstiev Slovenska Alexandra Štuková z Malaciek. Dnes 
dvadsaťdvaročná rodáčka zo Záhoria bola tretia na 400 m na majstrovstvách 
sveta 2007 do 17 rokov v Ostrave a v tom istom roku vyhrala na Európskom 
olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Belehrade.

„Školskými akciami v Eláne v minulosti prešlo približne 50 percent atlétov, 
ktorí sú momentálne registrovaní v atletických kluboch na Slovensku,“ odha-
duje Imrich Ozorák, ktorý od začiatku šéfuje partii erudovaných organizátorov. 
„Ako dlhoročný funkcionár môžem zodpovedne vyhlásiť, že naše preteky po-
mohli zastaviť úpadok atletiky minimálne v Bratislave. Pomohli nájsť talen-
tované a pohybovo zdatné deti, ktoré sa stali novou krvou atletických klubov 
v hlavnom meste. A to, podľa mňa, nie je málo. Energia, ktorú sme vložili do 
dlhoročného projektu, sa nám postupne vrátila – a stále sa ešte vracia.“

ZÁZRAKY V PODMIENKACH Z PRAVEKU

Zásluhou bohatej celoslovenskej účasti má atletický seriál aj fi nančnú 
podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a prebieha pod 
záštitou prvej dámy – Silvie Gašparovičovej, manželky prezidenta Slovenskej 
republiky.

Z ktorého najvzdialenejšieho kúta Slovenska boli na pretekoch v Eláne 
žiaci a učitelia? Pravdepodobne z Humenného a Michaloviec a dedín vôkol 
týchto miest. 

Marek Lučka, učiteľ ZŠ Hrnčiarska a tréner atletiky z Humenného, odchá-
dzal z haly aj naposledy výsostne spokojný: „Deti z nášho atletického krúžku 
sa na preteky veľmi tešili a súťaž aj celkovú atmosféru si užívali naplno. Bolo 
na nich vidieť, že možnosť štartovať v Bratislave zobrali ako odmenu za dote-
raz odvedenú prácu a zároveň ako motiváciu do budúcnosti.“

Tvrdí, že aj zásluhou podobných súťaží v Humennom stále vyrastajú talen-
ty, ktoré mestu robia dobré meno: „Mnohí z tých, čo kedysi súťažili v Eláne, 
sa v uplynulých sezónach stali medailistami na žiackych alebo dorastenec-
kých majstrovstvách Slovenska. Na to, že doma trénujeme v podmienkach 
priam z praveku, naši malí atléti robia hotové zázraky. O tartane sa nám môže 
iba snívať. Ešte aj antuka nám zarástla, a tak trénujeme na obyčajnej tráve! 
Preto je to fakt fantázia, čo tie naše deti v tejto konkurencii dokážu.“

KRÁSNY POHĽAD NA 500 DETÍ

„Veľká škoda, že táto hala nie je bližšie a pretekov v nej viac,“ povzdychol 
si Radoslav Maľcovský, telocvikár na ZŠ Šmeralova v Prešove. „Radi by sme 
sem chodili aspoň raz za pol roka, ale musíme rešpektovať fakt, že do Elánu 
sa tešia aj žiaci iných slovenských škôl. Ľudia, ktorí organizujú tieto preteky, 
robia veľmi záslužnú prácu.“

Aj Ladislav Potočný zo Svitu si pochvaľoval: „Vidieť naraz 500 detí veno-
vať sa atletike je krásny pohľad. Sme radi, že trávia svoj voľný čas zmyslu-
plne. O ne sa už nemusíme báť, že zostanú napospas ulici... Žiaľ, mnohé 
deti dnes nechcú podstupovať drinu. Atletický tréning dosť bolí, vyžaduje 
obetovanie sa a odriekanie. Sme radi, keď sa predsa len niekto rozhodne 
zostať pri atletike. Preto vítame všetky podujatia, ktoré sa robia pre výchovu 
malých atlétov.“

Učiteľ a tréner fl orbalu Michal Vlček z Kysuckého Nového Mesta vníma po-
dujatie aj z iného uhla: „Chápem ho ako motiváciu. Chcem, aby sa naši žiaci 
mohli porovnať s rovesníkmi. Aby videli, kde v tom svojom športovom vývoji sú. 
To je nesmierne dôležité. Preto sme veľmi radi, že nás organizátori tejto peknej 
akcie minimálne raz za rok do Bratislavy pozvú a zaplatia nám autobus.“

Podľa neho je súťaž pre školákov veľkou investíciou do budúcnosti: „Aj 
keď určite nie všetky deti, s ktorými momentálne pracujeme, zostanú pri 
športovaní – a špeciálne pri atletike – tie najvytrvalejšie môžu byť budúcnos-
ťou nášho športu. Preto im treba dávať šancu. Treba ich v športovaní podpo-
rovať. Buďme radi, že deti sa ešte chcú hýbať, že chcú športovať.“

„Na našej škole pred pretekmi v Eláne robíme prísny výber. Šancu štar-
tovať na nich dostanú iba najlepší z najlepších. Aj vidina takejto možnosti je 
pre mnohé deti motorom v ich športovaní,“ vysvetlila Katarína Štulíková zo 
Športového gymnázia v Banskej Bystrici, ktorá mladých atlétov vychováva už 
27 rokov. 

VYŠEHRADSKÁ ŠTVORKA POD STRECHOU ELÁNU

Seriál Zo školských lavíc do športovej haly Elán nie je jediným periodic-
kým podujatím v bratislavskej atletickej hale. Pravidelne hostí aj míting mla-
dých atlétov z krajín Vyšehradskej štvorky, preteky pod názvom Mládežnícka 
atletika – brána k olympiáde a tiež rôzne ďalšie žiacke mítingy menšieho 
rozsahu a významu. 

Meranie síl talentovanej mlade z krajín V4 malo v sobotu 26. januára 
2013 už tretie pokračovanie. A tiež si veľmi rýchlo našlo svojich priaznivcov.

„Atletické zväzy krajín V4 v minulosti organizovali preteky pre túto veko-
vú kategóriu v lete. Robilo sa to na základe podpísaných medzinárodných 
zmlúv o spolupráci v oblasti športu. My sme pred tromi rokmi prišli s ponu-
kou, že v zimnom období zorganizujeme míting v hale,“ vysvetľuje Ozorák. 
„Keďže možností súťažiť v špecializovanej atletickej hale v stredoeurópskom 
regióne nie je veľa, všetci s ponukou súhlasili a výsledkom rastúceho záuj-
mu bola tento rok účasť až 580 mladých atlétov a atlétok zo siedmich krajín – 
okrem troch vyšehradských aj z Chorvátska, Rakúska, Slovinska a Talianska.“

Pre bratislavských organizátorov sú mládežnícke preteky Olympijských 
nádejí veľmi dobrou generálkou pred tradičným medzinárodným mítingom 
Elán, hlavným všeatletickým podujatím sezóny.

„Ich časový plán je totožný so súťažným rozpisom pretekov Elán. Po oba 
dni sme prichystali skokanský sektor a ovál pre dvanásť disciplín. Ak sa na 
sobotňajšom ́ malom´ mítingu vyskytnú nejaké nedostatky, stále ešte máme 
24 hodín na to, aby sme ich odstránili,“ dodal Ozorák.

 ŠTEFAN ŽILKA
 Foto: ŠTARTFOTO/Ján SÚKUP
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GALÉRIA GARDY

SÚ NA MLADEJ GARDE 

Bratislavská Slávia STU oslávila polstoročie od vzniku 
– na scénu prišla pod názvom Slávia SVŠT

ladá Garda bola v šesťdesiatych rokoch pre atléta rozprávkový domov. Pod 
oknami internátu škvarový ovál namiešaný zlatými rukami najlepšieho od-
borníka na dráhy Jaromíra Siberu a napustený olejom, aby sa na ňom dalo 
behať aj v daždi. Plus nultá dráha z pilín na regeneračné vyklusanie.

Výpočet úspechov legendárnej štvorice at-
létok z Mladej Gardy by bol veľmi dlhý. As-
poň pár najslávnejších. 

 Bronz diaľkárky Evy Šuranovej-Kuc-
manovej z OH 1972 v Mníchove (667 
cm) je doteraz jedinou olympijskou 
medailou slovenskej ženskej atletiky. 
Na ME 1974 v Ríme vyskákala striebro.

 V galérii majsteriek Európy zo Slove-
niek fi guruje len Anna Chmelková-
Blanáriková, ktorá v Budapešti 1966 
vyhrala beh na 400 m.

 Eva Glesková-Lehocká bola ako jedi-
ná Slovenka spoludržiteľkou svetového 
rekordu na 100 m (v r. 1972 ručne me-
raným časom 11,0) a na 60 m (v r. 1968 
7,2). Jej čas 11,29 z mexickej olympiá-
dy 1968 je dodnes platným sloven-
ským rekordom na 100 m (v Mníchove 
1972 na tejto trati skončila ôsma).

 Skokanka do výšky Mária Mračnová-
Faithová získala na majstrovstvách 
Európy 1969 v Aténach bronzovú me-
dailu, na OH skončila štvrtá (Montreal 
1976) a šiesta (Mexiko 1968).

SLÁVIA STU V ČÍSLACH
POČET ČLENOV  147, Z TOHO 108 PRETEKÁROV
NAJMLADŠÍ ŽIACI A NAJMLADŠIE ŽIAČKY  26
MLADŠÍ ŽIACI A MLADŠIE ŽIAČKY  7
STARŠÍ ŽIACI A STARŠIE ŽIAČKY  7
DORASTENCI A DORASTENKY  8
JUNIORI A JUNIORKY  7
DOSPELÍ – ŠTUDENTI VŠ  40
DOSPELÍ – NEŠTUDENTI VŠ  11
VETERÁNI  2
AKTÍVNI TRÉNERI A ROZHODCOVIA  20
BÝVALÍ PRETEKÁRI, TRÉNERI A ČESTNÍ ČLENOVIA  19

„Každé božie popoludnie trénovalo na štadi-
óne najmenej štyridsať-päťdesiat atlétov,“ tvrdí 
vtedy skvelá výškárka, neskôr dlhoročná šéfka slo-
venskej atletiky Mária Mračnová. „Pod dohľadom 
trénerov, o ktorých sa dá povedať, že jeden väčší 
fachman a fanatik ako druhý.“

„Vtedy chodilo na naše tréningy viac divákov 
ako dnes na preteky,“ dopĺňa ju diaľkárka Eva Šu-
ranová, jediná slovenská atlétka s olympijskou 

medailou. „Slávia SVŠT mala však na tú dobu nie-
len úžasné podmienky, ale aj úžasných trénerov, 
ktorí boli úžasnými ľuďmi.“

Šuranová to zistila skôr, ako sa stala jej členkou. 
Cestou do Nymburku, kam ju ako talent z vidieka 
(od Dunajskej Stredy) pozvali z pražského ústredia 
na sústredenie, ju vo vlaku oslovil pán, z ktorého sa 
vykľul Pavol Glesk: Vy ste slečna Kucmanová, že...

Gleskovo meno dnes nesie športový areál Slá-
vie STU, ktorej atletický oddiel si koncom vlaňajš-
ka pripomenul polstoročnicu a oslavy spojil s vy-
hlásením slovenskej ankety Atlét roka 2012.

Z JEDNEJ SLÁVIE TRI – AJ SVŠT
Klub vznikol v roku 1962, keď sa jedna Slávia 

VŠ Bratislava rozdelila na tri (UK, SVŠT a Ekonóm). 
Atletika automaticky pripadla Technike, lebo mala 
Mladú Gardu. Na dovtedy čisto chlapčenskom in-
ternáte museli chalani čochvíľa vyprázdniť dve 
bunky so štyrmi izbami a uvoľniť ich dámam, kto-
ré nešírili len slávu školy, ale Československa.

Klub vtedy reprezentovali také osobnosti ako 
Eva Glesková-Lehocká, Eva Šuranová-Kucmanová, 
Mária Mračnová-Faithová, Anna Chmelková-Bla-
náriková. Neskôr Jozefína Ozoráková-Čerchlano-
vá, Roman Moravec, Tomáš Babiak, Jozef Kucej, 
v ére samostatného Slovenska zasa Miriam Cupá-
ková-Bobková, Miriam Karperová-Hrdličková či 
Diana Malejčíková-Lázničková.

Ako pripomenul predseda oddielu STU Zde-
nek Národa, atléti z Mladej Gardy si koncoročnú 
slávnosť kráľovnej športu zopakovali po dvoch 
desaťročiach: „V roku 1992, po olympiáde v Bar-
celone, sme organizovali posledné federálne vy-
hlasovanie najlepších atlétov. Odvtedy sa veľa 
faktov zmenilo, no jeden zostal nemenný: Atléti 
sú na Mladej Garde stále doma. V areáli vysokoš-
kolského internátu majú štadión s umelým povr-
chom, ktorý po modernizácii spĺňa normy Medzi-
národnej atletickej federácie.“

SYMBIÓZA KLUBU A ŠKOLY
„Našou veľkou túžbou do budúcnosti je vybu-

dovať na ňom krytú tribúnu pre divákov. V dneš-
nej zložitej ekonomickej situácii ju však prezentu-
jeme ako smelú víziu pre budúce roky,“ doplnil 
Národu tajomník oddielu Branislav Droščák. 

Funkcionári Slávie STU našli pochopenie u re-
ktora Slovenskej technickej univerzity Roberta 
Redhammera. Dôkazom je zmluva o spolupráci, 
ktorá umožňuje členom klubu trénovať v areáli 
zadarmo.

„Zažili sme aj obdobie, keď vedenie školy 
chcelo, aby sme si tréningové hodiny na štadióne 
platili. Napriek tomu, že mnohí naši členovia sú 
poslucháčmi STU,“ pripomenul Národa. „Našťas-
tie, to je minulosť. Uzavreli sme dohodu, z ktorej 
majú úžitok obe strany.“ 

Hrdosť na výsledky atlétov a na fakt, že atleti-
ka je už polovicu storočia súčasťou života vysokoš-
kolákov na STU, vyjadril rektor aj na vyhlasovaní 
ankety. Zároveň sľúbil maximálnu podporu aj do 
ďalších rokov.

NOVINKA: FARMA V RAČI
Slávisti si najnovšie zriadili „farmu“ – Lenka 

a Dušan Štancelovci v atletickom klube Marathon 
Athletic Club (MAC) Rača vychovávajú pre nich ta-
lentovanú mládež od prípravky až po záverečný 
ročník základnej školy (od 6 do 15 rokov). 

„Hoci sme vysokoškolský klub a stále aj uby-
tovaním pomáhame atlétom z celého Slovenska, 
ktorí prichádzajú do Bratislavy študovať, chceme 
sa systematickejšie starať aj o príliv novej krvi do 
členskej základne,“ vysvetľuje Národa. „Talenty 
z tréningovej skupiny Dušana Štancela môžu 
využívať všetky naše zariadenia. Podieľame sa 
na ich športovom raste s výhľadom, že keď zač-

M

Viac informácii o klube je na webovej 
stránke: www.atletikanagarde.sk 

nú študovať na strednej či neskôr vysokej škole, 
rozšíria naše rady. Nebudeme iba brať hotových 
atlétov z iných klubov, ale vychováme si aj vlast-
ných.“

„Aktuálne máme v klube štyridsať detí škol-
ského veku, ktoré trénujú pod vedením špičko-
vých odborníkov na čele so šéftrénerom Vilia-
mom Lendelom, ale aj mladých trénerov, často 
ešte aktívnych pretekárov. Všetci tréneri pracujú 
u nás ako dobrovoľníci a výchove atlétov sa venu-
jú vo svojom voľnom čase,“ pripomína Droščák.

O skupinu dospelých reprezentantov sa stará 
najmä trojica trénerov Vladimír Bezdíček, Viliam 
Lendel a Kristián Cupák, ku ktorým postupne pri-
búda aj Štefan Mereš. Oni majú patronát nad ras-
tom takých atlétov ako sú napríklad Martin Kuče-
ra (400 m prek., 400 m), Vladimír Šimík, Adam 
Závacký (obaja 60, 100 a 200 m) či mladučká Si-
mona Butkovská (skok do výšky). Prví traja už re-
prezentovali Slovensko aj na ME, resp. halových 
ME. 

OPÄŤ TECHNIKA – UNIVERZITA?
Vzhľadom na osud Pasienkov, Športový areál 

Pavla Gleska na Mladej Garde je momentálne je-
diným regulárnym atletickým štadiónom v hlav-
nom meste. V júni na ňom STU zorganizuje už 29. 
ročník Memoriálu Tomáša Babiaka.

„Je to naše vlajkové podujatie,“ zdôraznil šéf 
klubu. „Pravidelne na ňom okrem slovenských 
pretekárov štartujú aj atléti z Česka, Rakúska, 

Slovinska, prípadne Chorvátska a Ukrajiny. Za-
čali sme ho organizovať v roku 1984 na Mladej 
Garde, kde Babiak pod vedením trénera Štefana 
Molnára vyrástol na najlepšieho československé-
ho oštepára. V rokoch 1990 – 2005 sme míting 
organizovali na Pasienkoch, ale od roku 2006, 
po vybudovaní tartanovej dráhy, sme sa vrátili 
späť.“

Vlani sa pobral na druhý svet aj Babiakov kouč 
– preto slávisti do programu memoriálu zaradia 
aj Cenu Štefana Molnára v skoku do výšky.

„V hlave nosíme aj víziu o medzinárodnej atle-
tickej súťaži vysokoškolákov pod názvom Univer-
zitný pohár,“ dopĺňa Droščák. „S týmto projektom 
oslovíme vysoké školy z okolitých krajín. Samoz-
rejme, uvedomujeme si, že je to otázka fi nancií, 
hľadania sponzorov a mecenášov...“

Šéf atlétov sníva aj o obnovení niekdajších du-
elov Technika – Univerzita: „Boli to veľmi krásne 
súboje medzi vtedajšou SVŠT a UK. Pamätám si 
aj na taký, na ktorom sa v hľadisku nášho starého 
štadióna zišlo takmer osemtisíc divákov! Vzkrie-
senie tejto akcie si dávame ako dlhodobý cieľ. 
Chceme sa vrátiť k dobrým veciam z minulosti 
a pracovať aj na niekoľkých perspektívnych pro-
jektoch.“

Prvou lastovičkou je úspech s projektom pod 
názvom Prípravka Centra talentovanej mládeže. 
Po vyhodnotení celoročnej skúšobnej doby klub 
získal potrebný súhlas SAZ. „To nám umožní cieľa-
vedome si vychovávať ďalších talentovaných atlé-
tov, vďaka čomu sa naša členská základňa rozšíri 
i omladí,“ verí Droščák.

 ŠTEFAN ŽILKA

STÁLE DOMA
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Mala som v nohách 
770 cm a 16 metrov

ČI
SŤ

JA
K
O

VÁ
 

GALINA
(Pokračovanie na 24. strane)

Nemôžete o ňu nezavadiť pohľadom. Galina 
je elegantná dáma aj v teplákoch. Päťdesiatku by 
ste jej nehádali ani omylom.

V zime trávila bezmála každé popoludnie 
v bratislavskom Eláne s desiatkou detí z projektu 
Skáčeme s Galinou. Rozprávala sa s nimi ako star-
šia sestra, no starala sa o ne ako druhá mama. Po 
každom tréningu im masírovala boliestky na tele 
aj v duši.

Jej vak nemá dno. Loví z neho emulzie a mas-
tičky až z Vietnamu a napokon na rozlúčku rozlá-
me deckám tabuľku čokolády. Idú na nej oči ne-
chať. 

„Nesmiete dopustiť, aby sa deti zatvorili do 
seba,“ vraví Čisťjaková. „Svet ich dnes zahlcuje ta-
kým množstvom rôznych, často neoverených in-
formácií, že sa v nich ani pri najlepšej vôli samy 
nedokážu orientovať. Keď s nimi debatujete, ot-
voria si dušu.“

„Najdôležitejšie je, aby ich šport chytil, aby sa 
doň zaľúbili – šport ich už potom pošle do života 
správnym smerom,“ tvrdí.

DIAĽKA NIE JE 
NAJĽAHŠIA

Ľudské osudy bývajú bizarné. Galinin sa už 
vyše dve desaťročia spája s mestom na strednom 
toku Dunaja, hoci písať sa začal pred polstoročím 
úplne na dolnom. Poblíž delty, ktorou druhá naj-
dlhšia európska rieka na púti z Bavorska ústí do 
Čierneho mora – v ukrajinskom Izmaile. 

Rodáčka stamodtiaľ sa v desiatich rokoch vrá-
tila z pionierskeho tábora domov s diplomom za 
víťazstvo v skoku do diaľky výkonom 340 cm. Vy-
stískala mamu, ktorá sama bola atlétkou, a hneď 
ju prosíkala: Daj aj mňa na atletiku... 

Mala pätnásť, keď jej po pár rokoch všeobec-
nej prípravy trénerka povedala: Dozrel čas sa roz-
hodnúť.

„Vybrala som si diaľku – ani nie tak preto, že 

júni 1988 skočila ako prvá žena na svete za sedem a pol metra: 752 cm. V Sankt 
Peterburgu, ktorý sa vtedy ešte volal Leningrad. Nebude zradné nastúpiť na 
olympiáde v Soule z pozície svetovej rekordérky? pýtali sa jej. A kto povedal, že 
ňou budem ešte aj o tri mesiace? spontánne zareagovala. Prešlo už štvrťstoro-

čie a Galina Čisťjaková je stále svetovou rekordérkou!
V

už vtedy som vedela skočiť 580 cm, ako preto, že 
sa mi zdala najľahšia z disciplín. Neskôr som však 
zistila, že v tom som sa mýlila,“ vraví. 

Ktorá je ľahšia? vyzvedám.
„Napríklad trojskok.“
Nežartujte.
„Fakt. Trojskok v porovnaní s diaľkou pripadá 

ako umenie, ale v zásade je najmä otázkou správ-
neho rytmu. Ja som sa doňho zaľúbila už v dva-
nástich-trinástich rokoch. Dávno predtým, ako ho 
zaradili do ženského programu atletických discip-
lín. Trojskoky boli vždy súčasťou skokanského tré-
ningu a ja som ich milovala.“

NECHODÍM 
– VZNÁŠAM SA 

Kdesi si padli do oka s diaľkárom a trojskoka-
nom Alexandrom Beskrovným a Galina už v dvad-
siatich priviedla na svet dcérku Irinu. 

Ako mamina dostala krídla. V lete 1984, rok 
a pol po pôrode, prvý raz skočila za sedem met-
rov. V nasledujúcej zime ako prvá na svete aj v ha-
le: v Kišiňove hneď úvodným pokusom 725 cm 
zlepšila svetový halový rekord o vyše štvrť metra. 
A ani nie o mesiac získala v Aténach prvý zo šty-
roch európskych halových titulov, ku ktorým ne-
skôr pridala aj jeden svetový.

Jej hviezdne chvíle prišli v sobotu 11. júna 
1988 na petrohradskom Kirovovom štadióne 
v prvý deň Memoriálu bratov Znamenskovcov.

„Večer pred pretekmi sme šli s Alexandrom 
na prechádzku. Bolo práve obdobie bielych 
nocí. Mala som pocit, že nechodím, ale sa vzná-
šam,“ spomína Galina. „Aj na druhý deň som sa 
cítila skvele, ale v premenlivom vetre som ne-
vedela trafiť dosku. Vo štvrtom pokuse som sa 
odrazila z tartanu, asi desať centimetrov pred 
začiatkom dosky, a namerali mi 745 centimet-
rov. Vyrovnala som svetový rekord Nemky Heiky 
Drechslerovej a Američanky Jackie Joynerovej-

-Kersee ovej, ale ten skok bol určite dlhý aspoň 
770 cm.“

„Posuň rozbeh o desať centimetrov a skočíš za 
sedem a pol metra,“ zakričal jej pred posledným 
pokusom z hľadiska manžel. A fakt: špičkou od-
razovej nohy chytila stred dvadsaťcentimetrovej 
dosky a Saša reval už počas jej letu. Bolo z toho 
dodnes neprekonaných – 752 centimetrov.

ŠTVERANIE SA 
NA STRECHU

Čisťjakovú vtedy ofi ciálne trénoval Igor Krav-
cev. Beskrovnyj však v rokoch 1986 – 1990 pô-
sobil ako športový inštruktor v pozícii dôstojníka 
sovietskej armády v nemeckom Postupime a keď-
že Galina ako manželka ofi ciéra mohla byť s ním, 
mimo reprezentačných sústredení sa vlastne pri-
pravovala pod jeho vedením.

„V Postupime mali atléti NDR skvelé pod-
mienky,“ spomína. „Skokanom sa na rozbežisku 
vo veľkej hale každých desať metrov rozsvecovali 
ukazovatele oznamujúce aktuálnu rýchlosť a kaž-
dý pokus sa nahrával na video. K dispozícii mali 
špičkovú rehabilitáciu a laboratórium na okamži-
té vyhodnocovanie testov.“

Čisťjakovú ako Drechslerovej súperku domáci 
tréneri svedomite monitorovali. „Raz sa mi priho-
voril vtedajší hlavný tréner skokov reprezentácie 
NDR a tvrdil mi, že nesprávne trénujeme. Ne-
viem, či to myslel úprimne, alebo ma len chcel 
zmiasť. Odvetila som mu: Ani my nie sme si úpl-
ne načistom, ale počkajte, ono sa to ukáže.“

Čisťjakovej svetový rekord sa pre Drechslero-
vú stal métou mét. Cifru 752 mala Nemka údajne 
aj na poznávacej značke svojho auta. „Čítala som 
o tom, ale Heike sa mi nikdy o tom nezmienila, 
ktovie či je to pravda,“ reaguje nedôverčivo Gali-
na.

S manželom sa zaoberali sebou, nie súperka-
mi. „Každý športovec sa snaží vyštverať na stre-
chu. Veľa z nich na nej skončí, lebo si myslí, že 
nad ňou už nič neexistuje,“ fi lozofuje s odstupom 
rokov. „My sme svetový rekord vnímali len ako vý-
stup na vyššie poschodie. Rozhodne nie na naj-
vyššie.“
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Galina Čisťjaková v hale Elán s deťmi z projektu Skáčeme s Galinou. Foto: Archív GČ

S manželom Alexandrom Beskrovným na galavečere Medzinárodnej atletickej federácie 
v Monaku. Foto: Archív GČ

Mala som v nohách 
770 cm a 16 metrov

GALINA ČISŤJAKOVÁ 
(Dokončenie zo strany 23)

BRONZ S UTAJENÝM 
ZRANENÍM

Čisťjakovú rekordný skok tri mesiace pred 
soulskou olympiádou 1988 posunul na post 
hlavnej kandidátky na zlato. Napokon však do Kó-
rey odcestovala len vďaka tomu, že sa nepriznala, 
v akom je zdravotnom stave.

„Na záverečnom sústredení vo Vladivostoku 
som sa desať dní pred odletom do Soulu necha-
la nahovoriť na nakrúcanie kinogramov a v chlad-
nom počasí som si zranila bedrový kĺb. Okrem 
Alexandra som to nikomu nepovedala, lebo by 
ma nechali doma. Nechodila som ani na stravu, 
manžel mi ju nosil na izbu. Vedenie výpravy, naš-
ťastie, už bolo na ceste do Kórey. Nanešťastie však 
aj lekári, takže sme ostali odkázaní sami na seba 
a na miestnu polikliniku...“

Prvý raz po dvoch týždňoch trénovala až v Sou-
le deň pred kvalifi káciou. S bolesťou ju zvládla. 
Aj prvý skok olympijského fi nále – 711 cm. Viedla 
ním až do tretej série, v ktorej sa pred ňu dostali 
Američanka Joynerová aj Nemka Drechslerová.

„Tak som sa snažila odblokovať pocit bolesti, 
že som si z pamäti vymazala aj to, čo som preciťo-
vala na piedestále – na ceremoniál si vôbec nepa-
mätám,“ prisahá Galina.

OSUDOVÝ SKOK 
NA PASIENKOCH

Bolesť. Bože, koľko jej v kariére pretrpela...
„Vrcholoví športovci sú nenormálni, vydržia aj 

to, čo normálni ľudia nedokážu,“ smeje sa. „Cho-
roby od nich utekajú a tie, čo neutečú, liečia tré-
ningami.“

Nebyť najvážnejšieho zranenia kariéry, nežije 
dnes na Slovensku. Bolo osudové. 

V júni 1990 na bratislavských Pasienkoch po-
čas chýrnej „péteesky“ skočila už prvým poku-
som svetový výkon roka – 735 cm. Po poslednom, 
v ktorom natiahla záverečný rozbehový krok, aby 
zmenšila črtajúci sa veľký nedošľap, dopadla do 
piesku tak nešťastne, že ju z doskočiska musel 
manžel vyniesť na rukách.

„V prvej chvíli som si nemyslel, že ide o váž-
ne zranenie,“ spomína Beskrovnyj. „Svenovi Han-
senovi, bývalému organizátorovi slávnych Bislett 
Games v Oslo, ktorý v Bratislave lákal hviezdy na 
svoj míting, som povedal: Neboj sa, o dva týždne 
sme u vás. O tri dni však musela Galina podstú-
piť štvorhodinovú operáciu pravého kolena. Náš 
rakúsky manažér ju pohotovo vybavil v neďalekej 
Viedni u renomovaného chirurga, ktorý operoval 
aj tenistu Mustera. Chystali sme sa na európske 
turné, takže sme našťastie mali schengenské 
víza...“

Po dvoch mesiacoch jej dali z kolena dolu sad-
ru a ďalším operačným zákrokom vybrali skrutky. 
Medzitým a potom absolvovala rehabilitácie. Žiť 
vo Viedni by bolo podstatne drahšie ako dochá-
dzať tam z Bratislavy. Vtedy si Galina so Sašom za-
čali zvykať na Slovensko.

VALENTIN NA 
VALENTÍNA: 
PUSŤ BUDET

„Žiaľ, napriek operáciám nemohla a dodnes 
nemôže koleno zohnúť tak, ako pred zranením,“ 
konštatuje s odstupom vyše dvoch desaťročí 
manžel a tréner.

„V roku 1988 sme si ešte neboli istí, či sme 
na ideálnej ceste. V príprave na ďalšiu sezónu 
sme popracovali na rýchlosti, ale zasa bola až 
taká rýchla, že pred odrazom musela drobčiť, aby 
neprešliapla. Začiatkom roku 1990 nám analýzy 
naznačovali, že sa blížime ku komplexnosti a k vr-

cholu výkonnosti. Ale do toho prišlo nešťastné 
bratislavské zranenie.“

„Mohlo sa to stať hocikde inde,“ pripomína 
Galina.

Bratislavských 735 cm fi guruje v Čisťjakovej 
športovej bilancii ako jej posledný skok do diaľky 
začínajúci sa sedmičkou. Na odporúčanie lekárov 
sa po zranení začala viac venovať trojskoku. V de-
väťdesiatom druhom, v tridsiatke, skočila 14,62 
m a o tri roky neskôr dokonca 14,76 m – bol to 
v predolympijskej sezóne 1995 siedmy výkon na 
svete, ale „až“ štvrtý v Rusku. 

Tréneri zbornej pred ňou ako neperspektív-
nou pribuchli dvere, nenominovali ju na žiaden 
svetový či európsky šampionát. Keď však vo feb-
ruári 1996 dostala slovenské občianstvo a požia-
dala ruský zväz o súhlas štartovať na olympiáde 
v Atlante 1996 za Slovensko, jeho šéf Valentin Ba-
lachničev napriek dobrému vzťahu k nemu začal 
váhať. 

„Bál sa, že budem získavať medaily na úkor 
Rusiek, ale ubezpečila som ho, že už mám staré 
nohy a túžim len po druhom štarte na olympiáde 
a po predĺžení obdobia skvelých pocitov, ktoré mi 
atletika prináša,“ vraví Galina. „Bolo práve Valen-
tína, možno preto mi uveril.“

PIONIERKA 
TROJSKOKU

V duchu sa nádejala, že to nebude tak, ako Ba-
lachničevovi sľúbila, že osobný rekord v trojskoku 
posunie bližšie k pätnástim metrom. 

Bola svetovou pionierkou ženského trojsko-
ku. Skákala ho už vtedy, keď ešte nebol ofi ciálne 
uznávanou disciplínou. V osemdesiatych rokoch 
držala najlepší svetový výkon.

„V Štokholme na samý záver Grand Prix exhi-
bične zaradili ženský trojskok, na ktorý počkali 
v hľadisku všetci diváci a na konci krátkeho, iba 
osemkrokového rozbehu stál so mnou Sergej 

Bubka,“ spomína. „Keďže som zlepšila svetové maxi-
mum, hoci neofi ciálne, okamžite ma komisári brali na 
dopingovú skúšku...“

„Galina dosiahla len 80 percent toho, na čo mala 
predpoklady,“ tvrdí jej manžel. „V diaľke stopercentne 
mala na 770 cm – keby sa merali čisté pokusy, najme-
nej toľko v Petrohrade v roku 1988 skočila. Trojskoku 
sme sa do jej zranenia vážne nevenovali. A po ňom ho 
musela skákať z opačnej nohy. Z nej skočila 14,76 m. 
Ak poviem, že v prípade, keby sa mu ozaj seriózne vo 
svojich najlepších rokoch a zdravá venovala, skočila by 
za šestnásť metrov, vonkoncom nepreháňam.“

Na dokreslenie: 18 rokov starý svetový rekord Inesy 
Kravecovej je 15,50 m.

ZABRZDILO JU TELO
„Mnohí atléti skončili kariéru preto, že nemali psy-

chické sily pokračovať. Ja som ich aj na konci mala na 

rozdávanie, no telo mi už nedovolilo sa zlepšovať,“ vraví 
Galina.

Dodnes ich má neskutočne. Jej dcéra Irina síce ne-
dosiahla mamine výkonnostné parametre, ale podala 
sa na ňu v tom, že po materstve sa vrátila ku skákaniu.

„Irina je úplne iný typ ako my, sama po sebe, my 
sme sa narodili v lete, kým ona v zime, ale to nie je je-
diný rozdiel,“ konštatuje jej mama. „Vychovávala ju ba-
bička, lebo my sme sa venovali atletike. Ak ju neľúbi až 
tak ako jej rodičia, tak preto, že tú lásku v nej nemal kto 
vzbudiť, že šport jej na čas vzal rodičov.“

Čisťjaková je úžasná nadhľadom, tolerantnosťou 
a prístupom ku všetkému a ku všetkým. Každá iná 
krajina by z toho, že v nej žije držiteľka jedného z naj-
starších svetových rekordov, vyťažila stokrát viac ako 
Slovensko. Najmä ak má božský dar na kontakt s mla-
ďou. Pánbohzaplať aspoň tým, čo vymysleli Skáčeme 
s Galinou.

 MARIÁN ŠIMO

GALINA ČISŤJAKOVÁ
Narodená: 26. júla 1962 v Izmajle 
(dnes Ukrajina)
Osobné rekordy: diaľka 752 cm 
(11. júna 1988 v Leningrade, dnes Sankt 
Peterburg) – dodnes platný svetový 
rekord, v hale 730 (1989, druhý výkon 
histórie), trojskok 14,76 m (27. júna 
1995 Luzern), v hale 14,45 (1995)
Najlepšie výkony v slovenskom 
drese: diaľka 643 (1996, 6. výkon 
histórie), trojskok 14,41 (1996, 2. výkon 
histórie)
Olympijské hry: bronz v Soule 1988 
v diaľke, za Slovensko v Atlante 1996 
trinásta v trojskoku a dvadsiata tretia 
v diaľke
Majstrovstvá sveta: 5. miesto v Ríme 
1987 v diaľke, v slovenskom drese 
17. miesto v Aténach 1997 v trojskoku 
Halové majstrovstvá sveta: zlato 
v Budapešti 1989 v diaľke, za Slovensko 
pätnásta v trojskoku v Paríži 1997
Majstrovstvá Európy: striebro 
v Stuttgarte 1986 v diaľke
Halové majstrovstvá Európy: 
v diaľke tri zlaté (Atény 1985, Haag 
1989, Glasgow 1990) a dve strieborné 
medaily (Liévin 1987, Budapešť 1988), 
v trojskoku jedna zlatá (Glasgow 1990) 
a v slovenskom drese 16. miesto 
(Štokholm 1996) 
Manžel: Alexander Beskrovnyj, 
trojskokan s osobným rekordom 17,53 
m (1983), tréner o.i. Dmitrija Vaľukeviča, 
majstra Európy 2003 do 22 rokov (za 
Bielorusko), ktorý za Slovensko skončil na 
OH 2008 štrnásty, na MS 2009 dvanásty, 
na ME 2010 siedmy, na halových MS 
piaty (2008) a siedmy (2010), neskôr 
Dobrovodského či Kocha.
Dcéra: Irina Beskrovnaja 
(28. 12. 1982), slovenská dorastenecká 
rekordérka (13,36), v hale slovenská 
rekordérka do 22 rokov (13,56), juniorská  
(13,08) a dorastenecká (13,07).

1I MAREC 2013 1I MAREC 2013

VČERA A DNES VČERA A DNES



Všetko pre postup!

Ladislav Mikita,

kapitán slovenskej futsalovej reprezentácie

 27. marec 2013 STREDA

14.30 Azerbajdžan – Nórsko
17.00 Slovensko – Bosna a Hercegovina

 28. marec 2013  ŠTVRTOK

17.30 Bosna a Hercegovina – Azerbajdžan
20.00 Slovensko – Nórsko

 30. marec 2013  SOBOTA

16.30 Nórsko – Bosna a Hercegovina
19.00 Azerbajdžan – Slovensko

Vstupné – 2 a 4 €
Predpredaj vstupeniek na 
www.ticketportal.sk

Kvalifi kačná skupina – 2

Hant Aréna, Bratislava

PAVOL KRIŠTOFÍK: narodený 8. februára 
1933 v Trnave, funkcionár (o. i. VV SAZ), roz-

hodca, štatistik, predseda TJ Slávia Trnava, spoluzakladateľ 
Trnavskej dvadsiatky.

IVAN LACKO: narodený 9. januára 1938 v Lip-
tovskom Mikuláši, prekážkár Slávie STU Brati-

slava, osobný rekord na 400 m prek. 53,1 (1966), majster 
Slovenska 1967, neskôr tréner a funkcionár, o. i. riaditeľ mí-
tingu P – T – S a šéf exekutívy Antidopingového výboru SR.
MONIKA KOČIŠOVÁ-KROPÁČOVÁ: 21. januára 1938 
v Košiciach, strednotratiarka, slovenská rekordérka na 800 
m (2:10,2, r. 1960), majsterka Slovenska 1957 (400 m) 
a 1959 (800 m).
VILIAM NEDELJAK: 11. februára 1938 v Prievidzi, slo-
venský rekordér na 400 m (47,5, 1964), člen Trousilovej 
štafety držiacej čs. rekord na 4 × 400 m 3:07,2, neskôr 
tréner a veterán.

JOZEF BURCL: 1. januára 1943 v Gajaroch, 
nestor slovenskej chôdze, iniciátor chodeckej 

ankety i pretekov v Hlohovci a v Trnave.
PETER NEMŠOVSKÝ: 6. januára 1943 v Bratislave, po za-
čiatkoch v Bratislave štartoval za pražské kluby Spartak So-
kolovo, Dukla a Slavia, prvý čs. trojskokan s výkonom za 16 
m (16,04 v r. 1965), čs. majster 1965 – 1967 a 1969, bron-
zový a zlatý medailista Európskych halových hier 1966 
a 1967, na ME 1966 desiaty, osobné rekordy: diaľka 756 
(1967), trojskok 16,34 (1967), neskôr úspešný tréner (o. i. 
slovenských rodákov Čada a Mikuláša, ale aj Mařinca). 

EVA MEŠŤÁNKOVÁ: 26. februára 1953 v Trenčí-
ne, guliarka Jednoty Trenčín a Slávie UK, majster-

ka Slovenska 1973 – 1975, neskôr trénerka (ŠG Trenčín). 
MARTA PADRTOVÁ-REHOROVSKÁ-JESEŇÁKOVÁ: 
1. apríla 1953 v Bratislave, skokanka do výšky Slávie SVŠT, 
osobný rekord: 188 (1978), majsterka Slovenska 1977, 
halové ME 1978 16. miesto, ME 1978 18. miesto.

JÁN ZVARA: 12. februára 1963 v Banskej Bys-
trici, skokan do výšky v ZŤS Detva, Dukle Banská 

Bystrica, VTJ Kutná Hora a Sparte Praha, Slovák s najlep-
ším osobným rekordom v skoku do výšky (vonku aj v ha-
le 236), bronzový medailista halových MS 1987, na halo-
vých ME štvrtý (1987), siedmy (1985) a ôsmy (1986), na 
MS 1987 siedmy, na ME 1986 deviaty.
MILAN MIKULÁŠ: 1. apríla 1963 v Trnave, trojskokan 
a diaľkar Slovana a Zemplínu Michalovce, pražských klu-
bov Slavia, RH a Olymp a Start Karlove Vary, osobné rekor-
dy: 17,53 (1988) a 825 (1988), v trojskoku bronzový na 
halových ME 1989, piaty na halových MS 1989, pätnásty 
na OH 1992, desaťnásobný čs. majster.

Čadčiansky rodák Ivan Čierny mal dlhé nohy, 
nuž začínal ako skokan do výšky. V Žiline však vte-
dy nemal kto behávať prekážky. „Poď, to preská-
češ,“ povedal mu stredoškolský profesor Ladislav 
Berger a rozhodol o jeho osude.

Narukovať mal do pražskej Dukly, ale napokon 
ho odvelili do Hraníc. Mala to byť len prestupná 
stanica. Aj bola, ale v inom zmysle. Stamodtiaľ ho 
poslali do poddôstojníckej školy a keď ju skončil 
a dožadoval sa pokračovania atletickej kariéry, na-
smerovali ho do Dukly Lipník.

Po návrate z vojny sa rozhodol navigovať sa 
sám. Třinec vtedy zakladal silný oddiel a keď ho 
oslovil, nezaváhal. Z Čadce to mal 30 kilometrov. 
Pomohol mu do prvej ligy, behal zaň nielen pre-
kážky, ale tiež šprinty, ba aj skákal do diaľky.

„Do atletiky som bol zbláznený,“ vraví. „Fuja-
vica vtedy porúcala mantinely na prírodnom čad-
čianskom klzisku a ja som ich poskladal, naimi-
toval rovinku a na nej trénoval. Keď som prišiel 
pred Európskymi halovými hrami 1967 do Prahy, 
tréner Láznička vyvaľoval oči: A ty si kde behal? 
V prírodnej hale, odvetil som.“

Premiéru zažil na belehradských ME 1962. 
Nevydarenú. Ivan, čo ti je, čo si taký skleslý, do-
biedzal doňho chýrny televízny komentátor Karel 
Mikyska. Napokon sa mu priznal: Nedávno nám 
s manželkou aj dvoma deťmi konečne pridelili 
byt, a keď sme sa doň nasťahovali, začal sa mi šéf 
bytovej komisie v Čadci vyhrážať, že nás deložu-
je. Mikyska to povedal v priamom prenose a po 
návrate vysvitlo, že chlapík blufoval, lebo chcel 
úplatok.

„Nestor slovenskej atletiky Rudolf Holzer mi až 
do smrti zazlieval, že som behal za český klub. Ako 
prvý Slovák som zabehol 110 m prekážok pod 14 
sekúnd, no v análoch to nie je, lebo som štartoval 
za Třinec,“ sťažuje si Čierny.

Diváci na považskobystrickej tribúne počas 
majstrovstiev Československa 1969 však vníma-
li čas 13,9 s – aj to, že je Slovák, inak by nezažil 
standig ovation.

Na aténske ME sa napriek tomu nedostal. Priš-
la však ponuka z banskobystrickej Dukly, kde sa 
uvoľnilo trénerské miesto po Herbertovi Ben-
dem, ktorý emigroval – a Čierny nezaváhal.

OSLÁVILI

OPUSTILI NÁS
MILAN ÁGH (75 r.), novozámocký strednotratiar a vytrva-
lec, ktorý behával aj za Duklu Lipník nad Bečvou, neskôr 
náruživý fotoreportér venujúci sa najmä atletike – zomrel 
1. januára 2013.
EMIL STALMAŠEK (69), strednotratiar Dynama Žilina 
a Dukly Praha, jeden z domácich súperov strieborného mí-
liara OH 1964 Josefa Odložila – zomrel 26. januára 2013.
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Prvý Slovák pod 14 
sekúnd má už 75

edávno ho znova zvolili za 
šéfa Združenia olympijských 
klubov SR. Štýlom standig 
ovation. „Zišlo mi na um, 

že prvý raz mi postojačky vzdala hold 
tribúna na atletických majstrovstvách 
Československa v Považskej Bystrici 
v roku 1969,“ zaspomínal si.

N
Mal riadiaci talent, vojenskú školu, dokončil 

si FTVŠ a spravil v nej kariéru ako hrom. Z tréne-
ra postúpil na šéftrénera, zástupcu veliteľa pre 
šport a po anabáze s futbalovou Duklou, ktorú 
s Adamcom vrátili do prvej ligy, sa cez degradá-
ciu na kouča plávania dostal po novembri 1989 
na post veliteľa strediska, na ktorom vydržal skoro 
tucet rokov.

Ministrovi Jánovi Sitekovi pred atlantskou 
olympiádou 1996 povedal, že zloží funkciu, ak sa 
ani jeden z „jeho“ športovcov nevráti s medailou. 
Gönci vystrieľal bronz a keď Martikán v divokých 
perejach indiánskej rieky Ocoee vypádloval zlato, 
vleteli si v eufórii s atlétkou Mračnovou, šéfkou 
výpravy, do náručia.

„To boli úžasné chvíle, mnohí Slováci si nevá-
žia olympijské úspechy tak, ako si ich cenia inde 
vo svete, čo je škoda,“ vraví. „Nadávali mi, že som 
náročný, ale ja som vedel, že lajdáckosť môže 
vygumovať aj najväčší talent, preto som trval na 
tom, aby všetci zabudli na to, čo bolo a zamerali 
sa na to, čo bude.“

Vodní slalomári si ho na obdobie medzi At-
lantou a Sydney zvolili za šéfa zväzu – neskôr ho 
dokonca uviedli do siene svojej slávy. Slovenský 
olympijský výbor mu zasa vzdal hold zvolením za 
čestného člena. (mo)

IVAN ČIERNY
Narodený: 9. apríla 
1938 v Čadci
Kluby: Žilina, Dukla Lip-
ník, TŽ Třinec
Osobný rekord: 13,9 s
na 110 m prek. 
Majstrovstvá Európy: Belehrad 1962 
– 110 m prek., rozbeh
Majster Československa: Považská Bys-
trica 1969
Funkcie a pocty: veliteľ AŠK Dukla Ban-
ská Bystrica 1990 – 2001, predseda Slo-
venského zväzu kanoistiky na divokej vode 
1996 – 2000, čestný člen SOV, predseda 
Združenia olympijských klubov SR
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