


Vážení športoví priatelia!

Čakajú nás vrcholné podujatia tohtoročnej atletickej 
sezóny a to Svetová Univerziáda, ME do 23 rokov, MEJ, 
MS do 17 rokov, EYOF a MS.

Majstrovstvá Európy do 23 rokov, ktoré sa konajú 
pravidelne každé dva roky, budú tento rok v Tallinne 
oslavovať už svoje desiate jubileum. Zo Slovenska 
cestuje výprava siedmych športovcov, aj keď kandidátov 
na štart sme mali podstatne viac. 

Toto podujatie má veľké opodstatnenie v atletickom 
kalendári z dôvodu uľahčenia prechodu do seniorskej 
kategórie. Štartuje na nich množstvo výborných 
športovcov a veríme, že sa v dobrom svetle ukážu aj 
viacerí z Vás. 

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

PRÍHOVOR
PRETEKÁRI REALIZAČNÝ TÍM

predseda Slovenského atletického zväzu
PETER KORČOK

vedúci 

MARTIN 
PUPIŠ

tréneri: 
MILAN 
SULETY

JOZEF 
PAVELKA

RADOSLAV 
DUBOVSKÝ

muži:
PETER TICHÝ ML. 
(všc dukla banská bystrica)
20 km chôdza, 1:28:31
(11. 4. 2015, Poděbrady) 

TOMÁŠ VESZELKA 
(všc dukla banská bystrica)
trojskok, 15,95
(9. 5. 2015, Bratislava) 

ženy:
JÚLIA KOČÁROVÁ 
(všc dukla banská bystrica)
disk, 50,08
(27. 6. 2015, Nové Zámky)

VERONIKA KAŇUCHOVÁ 
(všc dukla banská bystrica)
kladivo, 65,26 
(30. 5. 2015, 
Dubnica nad Váhom)

LUCIA MOKRÁŠOVÁ 
(spartak dubnica) 
sedemboj, 5684
(16. 5. 2015, Florencia)

MONIKA HORNÁKOVÁ 
(spartak dubnica) 
20 km chôdza, 1:41:35
(21. 3. 2015, Dudince) 

LUCIA ČUBAŇOVÁ 
(všc dukla banská bystrica)
20 km chôdza, 1:46:11 
(21. 3. 2015, Dudince) 

výpravy:
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dátum narodenia: 25. 6. 1993
miesto narodenia: Liptovský 
Mikuláš
mesto kde bývaš: Kysucké Nové 
Mesto, Banská Bystrica
klubová príslušnosť: VŠC Dukla 
Banská Bystrica
disciplína na meu23: chôdza 20 km
osobný rekord: 1:28:31
práca/škola: UMB Banská 
Bystrica
prvý tréner: Milan Skokan
aktuálny tréner: Martin Pupiš
iní tréneri (ak boli): Milan Slivka, 
Roman Benčík 
obľúbený športovec: Matej Tóth, 
Roger Federer  
obľúbené miesto na pretekanie: 
Poděbrady, Dudince
ako si sa dostal ku športu? Cez 
otca, s ktorým som ako malý 
chodil na preteky a ktorý ma 
priviedol do tréningovej skupiny 
Milana Skokana, kde som začal 
s atletikou.
prečo práve atletika? Pretože ma 
napĺňa a baví, zažil som s ňou 

veľa pekného a verím, že ešte aj 
veľa zažijem.
tvoj cieľ na meu23: Dôjsť do cieľa 
v osobnom rekorde a povedať 
si, že tie posledné ťažké týždne 
prípravy stáli za to. Odpretekať 
tak, aby som bol spokojný hlavne 
ja sám a tréner.
životný cieľ: Živiť sa tým, čo ma 
baví.
nesplnený športový sen: OH. 
splnený športový sen: Zatiaľ žiadny 
výraznejší.
čo ťa motivuje v športe? Makanie, 
zlepšovanie sa a olympiáda.
najkrajší športový zážitok: 
Atmosféra na pretekoch 
v Poděbradoch pri splnení limitu 
a získania medaile z MSR mužov. 
najhorší športový zážitok: DQ na 
ME juniorov v Talline 2011.
čo robíš najradšej, keď 
netrénuješ? Spím, pozerám 
filmy, počúvam hudbu, 
surfujem na webe a trávim čas 
s kamarátmi na káve.

PETER 
TICHÝ

dátum narodenia: 9. 7. 2015
miesto narodenia: Lučenec
mesto kde bývaš: Lučenec
klubová príslušnosť: VŠC Dukla 
Banská Bystrica
disciplína na meu23: trojskok
osobný rekord: 15,95 m 
práca/škola: UMB Banská 
Bystrica
prvý tréner: Daniel Pauko
aktuálny tréner: Radoslav 
Dubovský
iní tréneri (ak boli): –
obľúbený športovec: Ivan Pedroso 
obľúbené miesto na pretekanie: 
Nemám.
ako si sa dostal ku športu? Začal 
som s karate, ale to ma nebavilo, 
tak ma mamina prihlásila na 
atletiku a tá si ma drží dodnes. 
prečo práve atletika? Pretože 
každý ide sám za seba, nemôže 

sa vyhovárať na ostatných, ukáže 
sa iba to, čo do toho obetujete 
a spravíte preto, aby ste boli 
najlepší.
tvoj cieľ na meu23: Skončiť 
v prvej osmičke.
životný cieľ: Olympiáda.
nesplnený športový sen: Medaila 
z olympiády.
splnený športový sen: 9. miesto 
na MS 17
čo ťa motivuje v športe? Byť 
najlepší v tom, čo robím.
najkrajší športový zážitok: Víťaz 
kvalifikácie v trojskoku na 
Majstrovstvách Európy juniorov.
najhorší športový zážitok: 
Zranenie členku v kvalifikáci 
na MS 19.
čo robíš najradšej, keď netrénuješ? 
Spííííím, ja tak rád spím, že sa mi 
o tom aj sníva.

TOMÁŠ
VESZELKA
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dátum narodenia: 19. 4. 1993
miesto narodenia: Bardejov
mesto kde bývaš: Rokytov
klubová príslušnosť: VŠC Dukla 
Banská Bystrica
disciplína na meu23: hod kladivom
osobný rekord: 65,26 m
práca/škola: –
prvý tréner: Mgr. Zoran Kollárovič
aktuálny tréner: Mgr. Jozef Párička
iní tréneri (ak boli): Branislav 
Daniš, naučil ma všetko, čo o 
kladive viem, vďačím mu za veľa! 
obľúbený športovec: Martina 
Hrašnová, obdivujem ju ako 
človeka, motivuje ma a vždy mi 
pomáha. 
obľúbené miesto na pretekanie: 
Hocikde v Maďarsku, je tam 
čarovná atmosféra! 
ako si sa dostala ku športu? 
Rodičia ma prihlásili do športovej 
triedy so zameraním na atletiku, 

VERONIKA 
KAŇUCHOVÁ

kde sa začala moja športová 
kariéra a som im za to veľmi 
vďačná! 
prečo práve atletika? Odmalička 
bolo mojím snom venovať sa 
atletike. Je v nej niečo magické ;-) 
tvoj cieľ na meu23: Podať čo 
najlepší výkon a dostať sa do finále. 
životný cieľ: Byť dobrým človekom 
a tešiť ľudí okolo seba :-) 
nesplnený športový sen: Účasť 
vo finále na vrcholovom podujatí 
a olympiáda, verím, že sa mi to 
čoskoro splní :-) 
splnený športový sen: MSJ 
Barcelona 2012 a teraz ME U23 
v Tallinne.
čo ťa motivuje v športe? Stále sa 
zlepšovať a prekonávať samu seba.
najkrajší športový zážitok: Keď 
som prvýkrát splnila limit na 
vrcholové podujatie (MSJ 2012).
najhorší športový zážitok: 
6 neplatných pokusov na M-SR 
dospelých…
čo robíš najradšej, keď netrénuješ? 
Oddychujem, rada si pozriem 
dobrý film a trávim čas s rodinou. 

dátum narodenia: 11. 6. 1994
miesto narodenia: Čadca
mesto kde bývaš: Prešov
klubová príslušnosť: VŠC Dukla 
Banská Bystrica
disciplína na meu23: hod diskom
osobný rekord: 50,08 m
práca/škola: Filozofická fakulta 
Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici
prvý tréner: Zoran Kollárovič 
(ZŠ – trénoval ma skok do výšky 
a diaľku)
aktuálny tréner: Jozef Párička
iní tréneri (ak boli): Roman 
Oravec (ŠG – môj prvý tréner 
na disk, veľa ma naučil)
obľúbený športovec: Dani Samuels
obľúbené miesto na pretekanie: 
Nitra 
ako si sa dostala ku športu? 
Vlastnou iniciatívou a záujmom 
o šport od malička. Bola som 
veľmi hyperaktívne dieťa.

prečo práve atletika? Otvárala sa 
atletická trieda na ZŠ a tak nejak 
sa mi zapáčila, že ju robím už 
11 rokov.
tvoj cieľ na meu23: Dostať sa 
do top dvanástky s osobným 
rekordom. 
životný cieľ: Mať vlastnú rodinu 
a povolanie, ktoré ma bude 
napĺňať.
nesplnený športový sen: ZATIAĽ 
olympiáda.
splnený športový sen: Účasť 
na MS do 17 r. a MEU do 23 r. 
čo ťa motivuje v športe? Lepšie 
výkony.
najkrajší športový zážitok: 
Prekonanie 50-metrovej hranice.
najhorší športový zážitok: 
Neschopnosť trénovať kvôli 
zraneniu.
čo robíš najradšej, keď 
netrénuješ? Trávim čas s rodinou 
a priateľom.

JÚLIA
KOČÁROVÁ
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dátum narodenia: 27. 3. 1994
miesto narodenia: Ilava
mesto kde bývaš: Trenčín
klubová príslušnosť: AK Spartak 
Dubnica nad Váhom
disciplína na meu23: sedemboj
osobný rekord: 5789 b.
práca/škola: Momentálne 
neštudujem.
prvý tréner: PaedDr. Milan Sulety
aktuálny tréner: PaedDr. Milan 
Sulety
iní tréneri (ak boli): neboli
obľúbený športovec: Jessica Ennis-
Hill a Allyson Felix
obľúbené miesto na pretekanie: 
Rada pretekám v zahraničí, je to 
pre mňa výzva a väčší adrenalín.
ako si sa dostala ku športu? 
Pochádzam zo športovej rodiny, 
takže to prišlo tak nejak prirodzene…
prečo práve atletika? Predsa je to 
kráľovná športu ;-)
tvoj cieľ na meu23: Podať čo 
najlepší výkon a utvoriť si osobný 
rekord, ostatné nechávam 
na hviezdy :)
životný cieľ: Žiť tak, aby som sa 
nemusela za seba hanbiť a aby 

som využila prospešne ten čas, 
čo na Zemi strávim.
nesplnený športový sen: Medaila 
z vrcholného podujatia a účasť 
na OH.
splnený športový sen: Spoločný 
beh so Sally Pearson na Zlatej 
tretre 2013.
čo ťa motivuje v športe? 
V poslednej dobe ja sama, ale mám 
aj mamu, ktorá robí všetko preto, 
aby veci klapali. A inak je to pocit, 
že sa chcem niekedy dopracovať 
k hranici svojich možností.
najkrajší športový zážitok: 
Ako to býva, nečakané je 
najemotívnejšie a preto – 6. m. 
MSJ Barcelona 2012. A Baku 
2015 bol tiež krásny zážitok.
najhorší športový zážitok: Keď 
som pokazila výšku na MEJ 
v Rieti 2013 a tak som vypadla 
z boja o medaily, práve preto si 
to 5. miesto odtiaľ vážim.
čo robíš najradšej, keď 
netrénuješ? Hocičo :) Mám rada 
módu, jedlo, oddych, hudbu, 
tanec, svoju rodinu, kamarátov 
a svojho priateľa.

LUCIA
MOKRÁŠOVÁ

dátum narodenia: 6. 7. 1995
miesto narodenia: Ilava
mesto kde bývaš: Dubnica nad 
Váhom
klubová príslušnosť: Ak Spartak 
Dubnica nad Váhom
disciplína na meu23: 20 km chôdza
osobný rekord: 1:41:35
práca/škola: Fakulta politických 
vied a medzinárodných vzťahov 
UMB, odbor Medzinárodné 
vzťahy
prvý tréner: Jozef Pavelka
aktuálny tréner: Jozef Pavelka + 
spolupráca Matej Spišiak
iní tréneri (ak boli): – 
obľúbený športovec: Nemám 
jedného obľúbeného.
obľúbené miesto na pretekanie: 
Poděbrady
ako si sa dostala ku športu? 
Vďaka mojim rodičom, ktorí ma 
ku športu odmalička viedli. 
prečo práve atletika? Chcela 
som zaplniť voľný čas, tak som 
sa prihlásila v škole na atletický 
krúžok, ktorý ma najviac zaujal. 

Netušila som však, že ma hneď 
zapíšu do atletického klubu 
a budem chodiť na atletické 
preteky, no teraz si neviem 
predstaviť, že by som to nerobila. 
tvoj cieľ na meu23: Zlepšenie 
osobného rekordu a čo najlepšie 
umiestnenie.
životný cieľ: Byť šťastná. 
nesplnený športový sen: 
Olympiáda (verím, že len zatiaľ).
splnený športový sen: Účasť 
na MS juniorov v Eugene 2014 
a SP v chôdzi v Taicangu 2014.
čo ťa motivuje v športe? Neustále 
zlepšovanie sa a dosahovanie 
dobrých výsledkov.
najkrajší športový zážitok: Byť 
súčasťou pretekov pri vytvorení 
nového svetového rekordu 
na 10 km v Eugene 2014. 
najhorší športový zážitok: Keď 
chcem trénovať, ale kvôli 
zraneniu nemôžem.
čo robíš najradšej, keď netrénuješ? 
Najradšej trávim voľný čas 
s priateľmi a rodinou.

MONIKA
HORNÁKOVÁ
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LUCIA 
ČUBAŇOVÁ

dátum narodenia: 9. august 1995
miesto narodenia: Brezno
mesto kde bývaš: Banská Bystrica
klubová príslušnosť: VŠC Dukla 
Banská Bystrica
disciplína na meu23: chôdza 20 km 
osobný rekord: 1:46:11
práca/škola: Technická univerzita 
vo Zvolene
prvý tréner: Zdenko Babík 
aktuálny tréner: Roman Benčík 
obľúbený športovec: Mária 
Gáliková, Matej Tóth
obľúbené miesto na pretekanie: 
Dudince 
ako si sa dostala ku športu? 
Náhodou som bola pozrieť 
na chodeckých pretekoch 
a oslovilo ma to. 
prečo práve atletika? Lebo som sa 
v nej našla. 
tvoj cieľ na meu23: Keďže je to 
moje prvé podujatie, chcem 
si preteky čo najviac užiť. 

Samozrejme, osobný rekord 
poteší :)
životný cieľ: Aktívne sa 
venovať chôdzi, pokým to 
bude možné a potom naďalej 
pomáhať rozvíjať tento šport 
na Slovensku.
nesplnený športový sen: –
splnený športový sen: Dostala 
som možnosť napredovať 
v športe, ktorý milujem. 
čo ťa motivuje v športe? 
Ľudia okolo mňa, najmä moja 
tréningová skupina. 
najkrajší športový zážitok: Moja 
prvá medaila z MSR.
najhorší športový zážitok: Všetko 
zlé v mojej kariére ma len 
posilnilo a preto nemám žiadne 
negatívne zážitky.
čo robíš najradšej, keď 
netrénuješ? Každú voľnú chvíľu sa 
snažím tráviť so svojou rodinou.



PARTNERI

www.atletikasvk.sk

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 


