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Robíme – a s chuťou
Rok 2013 bol v športe rokom atle-

tiky a majstrovstvá sveta jeho hlavným 
vrcholom. V Moskve nás mimoriadne 
potešil Matej Tóth piatym miestom 
v chôdzi na 50 km a Marcel Lomnic-
ký ôsmym v hode kladivom. Príjemne 
prekvapili aj výkony viacerých repre-
zentantov na halových majstrovstvách 
Európy v Göteborgu. Na dudinskom 
chodeckom Európskom pohári Tóth tretím miestom potvrdil pev-
nú pozíciu v svetovej špičke. Na Svetovej univerziáde v Kazani stáli 
na medailových stupňoch Martin Kučera, Marcel Lomnický a Jozef 
Repčík a na Európskom olympijskom festivale mládeže v Utrechte 
Michaela Pešková druhým miestom dala na vedomie veľký talent. 
Slovenská reprezentácia rozdielom triedy zvíťazila v III. lige maj-
strovstiev Európy družstiev a postúpila do druhej.

Napriek tomu, že atletika je individuálny šport, práve tímový 
duch povzbudzoval jednotlivcov k výnimočným výkonom. Repre-
zentáciou však nie sú len výkony, ale aj zodpovedné a profesionál-
ne vystupovanie. Všetkým, ktorí úspešne reprezentovali Slovensko 
a odovzdávajú zo seba maximum, patrí obdiv, uznanie a poďako-
vanie. 

Počas roka sa u nás uskutočnilo viacero významných podujatí. 
Dudince hostili Európsky pohár v chôdzi a Dudinskú 50, Banská 
Bystrica Banskobystrickú latku aj ME družstiev, Dubnica nad Váhom 
klubový Európsky pohár majstrov a tradičný Atletický most, v Brati-
slave sa uskutočnil ďalší úspešný ročník ČSOB Bratislava maratónu 
a Elán mítingu, v Košiciach zasa 90. ročník Medzinárodného marató-
nu mieru. Veľmi si vážim úsilie a obetavosť organizátorov podujatí, 
a som rád, že úspešne pracujú aj v tejto, pre šport náročnej dobe. 
Aj tých, ktorí usporadúvajú množstvo súťaží nielen pre vrcholových, 
ale aj pre rekreačných športovcov. Najdôležitejšie je, že sa robí a že 
je ešte stále chuť. Práve na ľuďoch, ktorí majú atletiku radi, sa dá 
stavať jej budúcnosť.

V roku 2013 sa nám podarilo obnoviť vydávanie časopisu Sloven-
ská atletika, čo hodnotím ako veľmi dobrý a dôležitý krok. Po dohode 
s RTVS sme zabezpečili vysielanie priamych prenosov z majstrovstiev 
sveta v Moskve. Získali sme významných partnerov, ktorí sa rozhodli 
prostredníctvom našich aktivít propagovať svoju značku.

Za dobre odvedenú prácu patrí poďakovanie všetkým vám, dob-
rovoľným funkcionárom, trénerom, rozhodcom, lekárom, fyziotera-
peutom, organizátorom, športovcom, členom výkonného výboru, 
členom komisií, pracovníkom sekretariátu, novinárom, partnerom, 
sponzorom, fanúšikom, primátorom, starostom, Ministerstvu škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR, Národnému športovému centru, 
Ministerstvu obrany SR, VŠC Dukla Banská Bystrica, jednoducho 
všetkým priateľom atletiky.  PETER KORČOK,

 predseda Slovenského atletického zväzu

Slovenský atletický kráľ roka 
2013 chodec Matej Tóth v kru-
hu najbližšej rodiny – manželky 
Lenky a dcérok Emmky a Ninky.
 Foto: JÁN ŠPERKA

Termín redakčnej uzávierky: 12. december 2013

ATLÉT ROKA 2013
Na trón sa vrátil kráľ Matej

ROZHOVOR
Matej Tóth:
Životná sezóna za jedna mínus

ANALÝZA
Bez medaily, ale rozhodne nie zle

TATRANSKÝ KEMP
Spájanie atletickej rodiny

TALENT
Patrícia Slošárová:
Guliarka z Komjatíc sníva o Kolumbii

METODICKÁ PRÍLOHA
Prečo behá Bolt tak rýchlo?
Atletika potrebuje dlhšiu sezónu 
a vrcholy na jej konci
Tréner musí byť syntetizér

NÁVRATY
Urban znova zápasí – o maratón v Riu
Turčianska atletika oslavuje 90

NÁVRAT KRÁĽOVNEJ 
Klocovej vynález: strečing s kočíkom

ŠTATISTIKA
Slovenské rekordy sú čoraz vzácnejšie 

GALÉRIA
Trinásť legiend v Sieni slávy

U NÁS V KLUBE
AK Spartak Dubnica nad Váhom:
Malé mesto plné veľkých nadšencov

JUBILANTI
Emília Přivřelová-Ovádková:
Prvá Slovenka, ktorá zabehla maratón, má 70

„Pod Benčíkovou trénerskou 
taktovkou som sa vypracoval na 
chodca svetovej špičky, odovzdal 
mi veľa skúseností.“
 MATEJ TÓTH

„Tréning trpí tým, že ho chcem 
mať čo najrýchlejšie za sebou 
a čím skôr byť s malým. Je to 
moje prvé dieťa a túžim si ho 
užiť. Preto sú odpovede na otáz-
ky doby návratu na veľkú súťaž-
nú dráhu aj pre mňa viac-menej 
záhadou.“ LUCIA KLOCOVÁ

„Ochotní a zanietení ľudia sú 
najväčšie bohatstvo dubnického 
klubu. Na túto partiu som hrdý, 
som rád, že ju máme.“
 RASTISLAV HRBÁČEK

„Manžel bol v tom období pra-
covne na pol roka v Rusku 
a o mojom maratóne sa dozve-
del až dodatočne. Ktovie, či by 
mi ho povolil.“
 EMÍLIA PŘIVŘELOVÁ-OVÁDKOVÁ
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ATLÉT ROKA – DOSPELÍ

 1. Matej Tóth 
 (VŠC Dukla Banská Bystrica, chôdza) 547
 2. Marcel Lomnický 
 (AC Stavbár Nitra, kladivo) 444
 3. Dana Velďáková 
 (VŠC Dukla Banská Bystrica, trojskok) 375
 4. Martin Kučera 
 (Slávia STU Bratislava, 400 m prek.) 356
 5. Jozef Repčík 
 (AK Spartak Dubnica nad Váhom, 800 m) 

258
 6. Anton Kučmín 
 (VŠC Dukla Banská Bystrica, chôdza) 

224
 7. Adam Závacký 
 (Slávia STU Bratislava, šprinty) 216
 8. Martina Hrašnová 
 (VŠC Dukla Banská Bystrica, kladivo) 144
 9. Jana Velďáková 
 (VŠC Dukla Banská Bystrica, diaľka) 141
10. Dušan Majdán 
 (VŠC Dukla Banská Bystrica, chôdza) 65

ATLÉT ROKA – MLÁDEŽ

 1. Lucia Mokrášová 
 (AK Spartak Dubnica nad Váhom, viacboj 

a prekážky) 142
 2. Tomáš Veszelka 
 (MAC Redox Lučenec, trojskok) 68
 3. Michaela Pešková 
 (AŠK Slávia Trnava, 400 m prek.) 56

SENIORSKOU JEDNOTKOU 2013 MATEJ TÓTH, MLÁDEŽNÍCKOU LUCIA  MOKRÁŠOVÁ, OBJAVOM MARTIN KUČERA, VETERÁNOM VINCENT BAŠISTA

eho meno nechýbalo ani na jedi-
nom hlasovacom lístku. Okrem 
troch, ktoré prišli z klubov, na 

všetkých ostatných na prvom mieste fi guro-
val Matej Tóth. Tridsaťročný chodec bansko-
bystrickej Dukly vyhral anketu Atlét roka 
2013 o priepastných 103 bodov. Už druhý 
raz, na slovenský atletický trón sa vrátil po 
siedmich rokoch. Celkom zaslúžene.

Kým v roku 2006 zvíťazil vďaka tomu, že na 
majstrovstvách Európy v Göteborgu skončil šies-
ty na 20 km, teraz obsadil na vrcholnom podu-
jatí ešte vyššieho rangu o jednu priečku lepšie 
umiestenie. Na svetovom šampionáte v Moskve 
fi nišoval na 50 km piaty, čo pred ním nijaký Slo-
vák v chodeckom maratóne na MS nedokázal. 
V oboch prípadoch to bolo najlepšie slovenské 
umiestenie na kľúčovom šampionáte sezóny.

Pred siedmimi rokmi korunovali Tótha za krá-
ľa symbolicky v metropole slovenskej chôdze 
v Dudinciach, ktoré v máji už tretí raz úspešne 
zorganizovali Európsky pohár. Tentoraz si prebral 
ocenenie v Bratislave, o ktorej Matejov dlhoroč-
ný kouč v banskobystrickej Dukle Juraj Benčík 
sníva ako o budúcom dejisku Svetového pohára 
v chôdzi. 

Tóth, ktorého prvé chodecké kroky viedol v Nit-
re Peter Mečiar, zvíťazil v ankete suverénne pred 
ďalším nitrianskym rodákom, kladivárom Marce-
lom Lomnickým, ôsmym vo fi nále MS a striebor-
ným univerziádnym medailistom – práve on do-
stal zvyšné tri prvé miesta. Tretia priečka patrila 
víťazke spred dvoch rokov trojskokanke Dane Vel-
ďákovej, jedenástej na MS v Moskve. V prvej de-
siatke – na 8. mieste – sa objavila aj víťazka 2009 
kladivárka Martina Hrašnová. Lanská kráľovná Lu-
cia Klocová strávila tento rok na materskej dovo-
lenke.

Ocenenie Tréner roka 2013 získal Tóthov kouč 
Juraj Benčík, ktorý si zopakoval prvenstvo z roku 
2006. V hlasovaní o najlepšieho mládežníka tri-
umfovala takisto ako vlani dubnická viacbojárka 
Lucia Mokrášová, piata na juniorských ME v Rieti. 

 Vyplnené hlasovacie lístky odovzdalo 31 zástupcov klubov, 18 členov VV SAZ vrátane repre-
zentačných trénerov a 6 novinári.

 Matej Tóth je len druhý chodecký víťaz ankety, pred ním triumfoval Igor Kollár (tiež dva razy 
– 1993 a 1999).

 Z 55 hlasovacích lístkov sa Tóthovo meno nevynímalo na prvej priečke iba trikrát, na nich pat-
rilo víťazstvo Lomnickému.

 Tóth je po chodcovi Igorovi Kollárovi, prekážkarovi Igorovi Kováčovi, guliarovi Milanovi Habo-
rákovi a kladivárov Liborovi Charfreitagovi piaty aspoň dvojnásobný víťaz ankety.

 Víťaz sa objavil na 1. mieste u všetkých hlasujúcich zástupcov médií, členov VV SAZ a repre-
zentačných trénerov.

 Marcel Lomnický zvíťazil v ankete v rokoch 2006 a 2007 v kategórii mládeže, teraz sa prvý raz 
dostal do prvej trojky aj medzi dospelými.

 Chodecký kouč Juraj Benčík získal najvyššie trénerské ocenenie po sedemročnej pauze.
 V kategórii dospelých sa v konečnom hodnotení objavilo 24 atlétov, mládežníkov bolo 12, 
trénerov dospelých 14 a mládežníckych trénerov 17.

 Z vlaňajších laureátov ankety obhájili víťazstvá len Lucia Mokrášová v kategórii mládeže a jej 
tréner Milan Sulety medzi mládežníckymi trénermi. 

A jej kouč Milan Sulety si zasa zopakoval primát 
v ankete o najlepšieho trénera mládeže.

Ocenenie pre Prekvapenie / objav roka získal 
víťaz Svetovej univerziády na 400 m prekážok 
Bratislavčan Martin Kučera a za najlepšieho ve-
terána vyhlásili vytrvalca, štvornásobného sve-
tového šampióna Vincenta Bašistu zo Spartaka 
Dubnica.  V ankete Atlét roka boli doteraz najús-
pešnejší vrhači s 10 prvenstvami – šesťkrát kla-
divár Libor Charfreitag, tri razy guliar Milan Ha-
borák a raz kladivárka Martina Hrašnová (2009). 
Ocenenie získali štyrikrát chodci (po dvakrát Igor 
Kollár a Matej Tóth), dvakrát prekážkar Igor Kováč, 
jeden triumf majú na konte vytrvalci Róbert Štef-
ko a Miroslav Vanko, štvorstovkár Štefan Balošák, 
trojskokanka Dana Velďáková a strednotratiarka 
Lucia Klocová. GABRIEL BOGDÁNYI

TRÉNER ROKA

JURAJ BENČÍK (15. 2. 1945) – Spolu-
zakladateľ slovenskej chôdze a kľúčový muž 
za jej medailovými úspechmi v 80. rokoch 
(vrátane zlata Jozefa Pribilinca na OH 1988 
a Pavla Blažeka na ME 1990) priviedol po 14-
ročnej pauze slovenského chodca opäť do pr-
vej osmičky na MS. Matej Tóth, piaty na 50 
km na MS v Moskve a tretí v EP v Dudinciach, 
sa pod jeho vedením stal jedným z najlep-

ších chodcov na 50 km na svete. Benčík do širšej svetovej špičky dotiahol aj 
Antona Kučmína a Dušana Majdána.

PREKVAPENIE – OBJAV ROKA

MARTIN KUČERA (10. 5. 1990) – Zverenec trénera Vladimíra Bezdíčka 
v Slávii STU Bratislava zažiaril na júlovej Svetovej univerziáde v ruskej Kazani 
v behu na 400 m prekážok. Po 36 rokoch od Plachého triumfu v Sofi i 1977 
na 800 m ako ďalší slovenský atlét vybojoval pre Slovensko zlatú medailu. 
V rozbehu (50,18), semifi nále (49,91) aj vo fi nále (49,79) si zlepšil osobný 
rekord! V slovenských historických tabuľkách sa posunul na druhú priečku za 
rekordéra Kuceja.

ATLÉT ROKA – MLÁDEŽ

LUCIA MOKRÁŠOVÁ (27. 3. 1994) – Všestranná členka AK Spartak 
Dubnica nad Váhom, ktorú dlhodobo pripravuje tréner Milan Sulety, si na ju-
niorských ME v Rieti vybojovala v sedemboji 5. miesto, čo bolo najlepšie slo-

ZAUJÍMAVOSTI Z ANKETY

venské umiestnenie na šampionáte. V roku 2013 si zlepšila osobné rekordy 
v halovom päťboji (4025 b.) i v sedemboji (5612 a 5649 b.). V halovej sezóne 
dvakrát zlepšila juniorský rekord SR na 60 m prekážok (8,67 a 8,57), v lete 
posunula osobné maximum na 100 m prekážok na 13,87.

MLÁDEŽNÍCKY TRÉNER ROKA

MILAN SULETY (4. 10. 1961) – Dlhoroč-
ný šéftréner mládeže SAZ a tréner Športového 
gymnázia v Trenčíne má výrazný podiel na vý-
konnostnom napredovaní dubnickej viacbo-
járky Lucie Mokrášovej, ktorá na MEJ v Rieti 
skončila v sedemboji na výbornom 5. mieste 
v osobnom rekorde 5649 bodov. V celej sezó-
ne – halovej i letnej – zaznamenala 19-ročná 
Mokrášová viacero osobných i slovenských re-

kordov v celom spektre rôznych disciplín.

VETERÁN ROKA

VINCENT BAŠISTA (25. 1. 1942) 
– Vytrvalec AK Spartak Dubnica nad Váhom 
patrí k svetovým veteránskym vytrvaleckým 
hviezdam. Na majstrovstvách sveta v Porto 
Alegre v Brazílii získal v kategórii mužov do 
75 rokov až štyri tituly: zvíťazil v krose na 8 
km, v behoch na 5000 (19:36,36) a 10 000 
m na dráhe (40:17,31) a tiež v maratóne 
(3:16:56). 

LAUREÁTI ANKETY ATLÉT ROKA 2013 

O najväčšie prekvapenie sezóny sa 
postaral 23-ročný bratislavský bežec 
na 400 m prek. Martin Kučera. 
 Foto: SITA – IVAN KOPČÁNI

Všestranná Lucia Mokrášová je znova 
mládežníckou jednotkou.
 Foto: SITA – IVAN KOPČÁNI

TRÉNER DOSPELÝCH

 1. Juraj Benčík (chôdza) 145
 2. Kristián Cupák (šprinty) 46
 3. Radoslav Dubovský (skoky) 44

TRÉNER MLÁDEŽE

 1. Milan Sulety (viacboje, prekážky) 119
 2. Daniel Pauko (skoky) 60
 3. Eduard Čordáš (šprinty, prekážky) 53

PREKVAPENIE – OBJAV ROKA

 1. Martin Kučera 
 (Slávia STU Bratislava, 400 m prek.) 110
 2. Adam Závacký 
 (Slávia STU Bratislava, šprinty) 82
 3. Michaela Pešková 
 (AŠK Slávia Trnava, 400 m prek.) 60

VETERÁN ROKA

 1. Vincent Bašista 
 (AK Spartak Dubnica nad Váhom, dlhé behy) 

120
 2. Vladimír Výbošťok 
 (VŠC Dukla Banská Bystrica, šprinty) 85
 3. Miriam Karperová 
 (AŠK Slávia Trnava, šprinty a diaľka) 36

 1993  IGOR KOLLÁR (chôdza)
 1994  RÓBERT ŠTEFKO (dlhé behy)
 1995  IGOR KOVÁČ (prekážky)
 1996  ŠTEFAN BALOŠÁK (400 m)
 1997  IGOR KOVÁČ (prekážky)
 1998  MIROSLAV VANKO (dlhé behy)
 1999  IGOR KOLLÁR (chôdza)
 2000  MILAN HABORÁK (guľa)
 2001  MILAN HABORÁK (guľa)
 2002  MILAN HABORÁK (guľa)
 2003  LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
 2004  LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
 2005  LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
 2006  MATEJ TÓTH (chôdza)
 2007  LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
 2008  LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
 2009  MARTINA HRAŠNOVÁ (kladivo)
 2010  LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
 2011  DANA VELĎÁKOVÁ (trojskok)
 2012  LUCIA KLOCOVÁ (stredné trate)
 2013  MATEJ TÓTH (chôdza)

PREHĽAD VÍŤAZOV ANKETY 
(1993 – 2013)
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 Ktoré prvenstvo bolo pre vás prekvapujúcejšie – terajšie alebo v roku 
2006, keď ste si ho vyslúžili šiestym miestom na 20 km na ME v Göte-
borgu?
„Výsledky ankiet sú pre mňa vždy prekvapenie, aj keď už po svetovom 

šampionáte v Moskve mi mnohí hovorili, že som istý Atlét roka. Veľmi som 
sa však na to nespoliehal. To isté platí aj o roku 2006.“

 Kam zaraďujete anketový primát v hierarchii úspechov?
„Patrí medzi najvyššie ocenenia, aké som získal či dostal. Je to pre mňa 

veľká pocta. V prvej trojke som – s dvoma výnimkami – už osem rokov.“
 Iba na troch hlasovacích lístkoch ste neboli na prvej priečke. O čom to 

podľa vás svedčí?
„Fíha! Takáto dôvera ma prekvapila viac ako víťazstvo. Teším sa z toho 

a cením si, že odborníci takto ocenili moje výkony v sezóne.“
 Ak by ste mali možnosť hlasovať, koho by ste dali na prvú priečku vy, 

samozrejme, okrem seba?

hodec Matej Tóth získal po siedmich rokoch opäť 
ocenenie Atlét roka. Kým v roku 2006 trochu ne-
čakane, tentoraz o jeho prvenstve v ankete nebolo 

pochýb. Nový kráľ prezradil, že svoju sezónu 2013 hodno-
tí jednotkou s mínuskou, že v budúcej by doprial sloven-
skej chôdzi po dlhom pôste medailu z majstrovstiev Európy, 
ale i to, že na zabitie a očistenie vianočného kapríka si už 
netrúfa.

„Asi kladivára Marcela Lomnického. Mal výbornú sezónu, vyšli mu vrcholy 
– MS aj univerziáda. Poznám ho a viem, že si v kariére každý meter zlepšenia 
tvrdo odrobil.“

 Máte rád ankety?
„Neviem, či rád je správne slovo. Určite je však dobré, že sa robia a špor-

tovcov na konci roka oceňujú. Je to taká čerešnička na torte.“ 
 Nahneval vás v minulosti výsledok nejakej?

„Hnev je príliš silné slovo, ale stalo sa, že som cítil nespravodlivosť. Ob-
čas totiž nerozhodujú len výkony, ale aj sympatie či lokálpatriotizmus. Mne 
osobne sa krivda ešte nestala, aspoň som to tak nikdy nepociťoval.“

 Poďme k atletickému roku 2013. Začali ste skvele, v Poděbradoch ste 
si v apríli zlepšili osobný rekord na 20 km na 1:20:14. Neľutujete, že 
to tam nevyšlo prvý raz pod hranicu svetovej extratriedy 1:20 h?
„Štrnásť sekúnd nie je veľa, ale v Poděbradoch som bol neskutočne šťastný 

aj z toho výkonu. Vo februári som sa totiž zranil a jarné štarty som šiel v pod-
state bez špeciálnych tréningov. Zrazu: bác! Z ničoho nič som si urobil osobák. 
Povzbudilo ma to do ďalšej roboty. Mrzí ma len to, že nepoznám odpoveď na 
hypotetickú otázku, aký výkon by som dosiahol, ak by som bol v super forme.“

 Na májovom Európskom pohári v Dudinciach ste síce neobhájil strieb-
ro z Olhaa 2011, ale jediný z našich ste stáli na stupňoch. Ako s odstu-
pom hodnotíte bronz na 20 km?
„Ak človek nezvíťazí, vždy má šancu dosiahnuť viac, no najmä po MS 

hodnotím pohárovú medailu ako výborný výsledok. Veď v Dudinciach som 
zdolal budúceho svetového šampióna Rusa Ivanova a predo mnou došli len 
bronzový z moskovských MS Španiel López a piaty Rus Strelkov. Z tohto poh-
ľadu považujem Európsky pohár za jeden z najkvalitnejších v histórii.“

Posledné metre Tóthovej päťdesiatky na moskovských MS 2013. Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

MATEJ TÓTH, ATLETICKÝ 

KRÁĽ 2013, ŽELÁ SLOVENSKU 

MEDAILU NA ME 2014 

V ZÜRICHU – CHUŤ NA ŇU 

SI ROBÍ AJ ON ŽIVOTNÁ ŽIVOTNÁ 
SEZÓNA SO SEZÓNA SO 
ZNÁMKOU ZNÁMKOU 

JEDNA MÍNUSJEDNA MÍNUS
 Tri týždne po ňom ste však pre zranenie nedokončili majstrovstvá SR 

na 20 km v Borskom Mikuláši. Čo sa vám vtedy premietalo v hlave?
„Ešte som nevedel, aké zranenie to je, preto som cítil len sklamanie z fak-

tu, že som si to nemohol s Tónom Kučmínom rozdať v boji o titul. Vážnosť 
situácie som si ešte neuvedomoval. Myslel som si, že si 3 – 4 dni oddýchnem 
a budem pokračovať v príprave.“

 Neplánovaný výpadok sa však natiahol a vy ste uvažovali, že na šam-
pionát nepôjdete...
„Asi 10 dní od zranenia, keď som už začal opäť pomaly chodiť, mi ´zaďák´ 

zase rupol. Vtedy mi veru nebolo všetko jedno. Potom prišli aj úvahy, že ak 
nebudem mať na päťdesiatku natrénované a nebudem sa cítiť na dobrý vý-
kon, do Moskvy radšej nepôjdem.“ 

 Napokon ste sa, chvalabohu, rozhodli inak. Čo vás presvedčilo?
„Vyšlo mi kľúčové sústredenie v Livigne. Neviem, či to bolo tým, že som 

veľmi chcel, alebo mi pomohol niekto zhora, ale bolo to moje životné sústre-
denie. Po malých krôčikoch som sa zlepšoval každý deň. Cítil som sa lepšie 
a lepšie, a keď som na tréningu zvládol 40 km, vedel som, že mám na to, aby 
som v Moskve bojoval s najlepšími.“

 Kedy ste prežívali najťažšie chvíle?
„Určite po obnovení zranenia po krátkej pauze. Vtedy som si uvedomil, 

že je to naozaj vážne.“
 Kto vás v zložitom období najviac podržal?

„Možno to vyznie nadnesene, ale všetci. Naozaj som videl veľký záujem 
pomôcť mi – od lekárov, fyzioterapeutov, funkcionárov v Dukle a vo zväze, ro-
diny. Ozývali sa mi známi i bežní ľudia. Všetci sa snažili, aby som šampionát 
v Moskve stihol. Za to im patrí ešte raz veľká vďaka.“ 

 Na MS ste dosiaholi životný výsledok – 5. miesto. Bolo to maximum, čo 
sa dalo z danej situácie vyťažiť?
„Po neúplnej príprave asi áno. Aj keď rozdiely medzi 3. a 7. miestom boli 

minimálne... Tak ako som pri zhode okolností mohol mať bronz, mohol som 
skončiť aj siedmy.“ 

 Ak by ste sa v júni nezranili, bola by šanca na medailu väčšia?
„K tomu sa mi vyjadruje veľmi ťažko. Určite mi chýbali ešte aspoň dva 

týždne, aby som šiel do Moskvy v životnej forme. Vtedy by som si veril oveľa 
viac.“

 Ak by ste mali sezónu 2013 ohodnotiť známkou ako v škole, akú by 
ste si dali?

 Piaty na 50 km na MS v Moskve, čo je najlepšie slovenské chodecké 
umiestenie na MS v ére samostatnosti.

 Bronzový na 20 km v Európskom pohári v Dudinciach.
 Tretí v celkovom hodnotení chodeckého seriálu IAAF.
 V piatich jarných pretekoch na 20 km bol 2 × prvý, 1 × druhý, 2 × tretí, 

v Poděbradoch si zlepšil osobný rekord na 20 km na 1:20:14 h. Na občerstvovačke pomáhal aj dvadsiatkár Anton Kučmín.
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN
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VIZITKA MATEJA TÓTHA
 DÁTUM NARODENIA  10. 2. 1983 v Nitre
 KLUB  VŠC Dukla Banská Bystrica
 VÝŠKA  185 cm
 HMOTNOSŤ  72 kg
 TRÉNER  Juraj Benčík (od októbra 2013 Matej Spišiak)
 PRVÝ TRÉNER  Peter Mečiar (v Nitre)
 RODINA  manželka Lenka a dcéry Emmka a Ninka
 OSOBNÉ REKORDY  – vonku: 3000 m (dráha): 11:03,96 (2013), 
10 000 m (dráha): 39:24,8 (2011), 10 km: 39:07 (2010), 20 km: 
1:20:14 (2013), 30 000 m (dráha): 2:08:14,6 – rekord SR (2009), 
50 km: 3:39:46 – rekord SR (2011), dvojhodinovka: 28 026 m – re-
kord SR, hala: 3000 m: 10:57,32 (2011), 5000 m: 18:34,56 (2012)
 VÝKONNOSTNÝ VÝVOJ  20 km (50 km): 2000 – 1:30:28, 2001 – 
1:29:33, 2002 – 1:32:24, 2003 – 1:23:17, 2004 – 1:23:18, 2005 
– 1:21:38, 2006 – 1:21:39, 2007 – 1:25:10, 2008 – 1:21:24, 2009 
– 1:20:53 (3:41:32), 2010 – 1:22:04 (3:53:30), 2011 – 1:20:16 
(3:39:46), 2012 – 1:20:25 (3:41:24), 2013 – 1:20:14 (3:41:07)
 NAJVÄČŠIE ÚSPECHY  1999 – 8. na 10 000 na MS do 17 rokov, 
2001 – 6. na 10 000 m na MEJ, 2002 – 16. na 10 000 m na MSJ, 
2003 – 6. na 20 km ME do 22 rokov, 2006 – 6. na 20 km na ME, 2007 
– 14. na 20 km na MS, 2009 – 9. na 20 km na MS, 10. na 50 km na 
MS, 2010 – 1. na 50 km na SP, 7. na ME na 20 km, 2011 – 2. na 20 km 
na EP, 2012 – 7. na 50 km na OH, 2013 – 3. na 20 km na EP, 5. na 50 
km na MS

Slovenská chodecká elita na prvom sústredení pod vede-
ním nového trénera Mateja Spišiaka: zľava Mária Czaková, 
Dušan Majdán, Matej Tóth, Matej Spišiak a Anton Kučmín.
 Foto: archív

z uplynulej sezóny: na jar priorita 20 km s vrcholom na Svetovom po-
hári, potom prechod na 50 km s vrcholom na ME. Prečo?
„Osvedčil sa mi pred olympiádou aj pred Moskvou. Je lepšie koncentro-

vať sa len na jednu disciplínu, v mojom prípade päťdesiatku.“ 
 Slovenská chôdza už dlho čaká na medailu z OH, MS či ME. Môže čaka-

nie ukončiť Matej Tóth už na ME 2014 v Zürichu?
„Mám to v pláne (smiech). Určite sa o to pokúsim.“

 Čo je základný predpoklad, aby sa to podarilo?
„Keď budem zdravý, verím, že na to budem mať. Ak sa pripravím na po-

trebnej úrovni, potom to bude o športovom šťastí a o tom, ako komu zo sú-
perov daný deň sadne.“

 Tešíte sa na Vianoce?
„Veľmi! Bude to každoročná klasika: Štedrý deň doma s manželkou 

a dcérkami a od 25. decembra Tour de Slovakia. (smiech) Najskôr k svokrov-
com, kde sa stretneme s celou rodinou, švagrovcami, potom cesta k mojim 
rodičom do Nitry a zase stretnutie s celou rodinou.“ 

 Rád nakupujete darčeky?
„Túto vec má na starosti manželka Lenka. Má to rozplánované už od ok-

tóbra a zabezpečí celú rodinu. Na mne je len prekvapenie pre ňu, čo však 
riešim vždy na poslednú chvíľu. Nakupovanie nemám rád, ale ak niekoho 
obdarím a on z toho má radosť, ten pocit doslova milujem.“

 Aké boli tohtoročné vianočné priania vašich dcérok Emmky a Ninky?
„Samozrejme hračky. Ninka túži po svietiacej bábike a Emmka po Lego 

Friends.“
 Písal ste Ježiškovi aj vy?

„Nie! Keď sa ma Emmka opýtala, čo by som si prial, povedal som jej, že 
mne úplne stačí, čo mám. Pre mňa bude najkrajší darček radosť v očiach mo-
jich detí.“

 Aká je vaša úloha pri príprave slávnostnej večere na Štedrý deň?
„Robím, o čo ma Lenka požiada. Som sluha pre všetko, pánom situácie 

je manželka.“
 Trúfali by ste si zabiť a očistiť kapra?

„S mojím ocinom sme to dlhé roky robili spolu, ale odvtedy už prešlo 
zopár rôčkov, takže teraz by som kapríka radšej netrápil. Navyše, deti sú ešte 
malé a neriskujeme lovenie kostičiek z krku. U nás je zatiaľ na vianočnom 
stole ryba bez kostí.“

 Budete trénovať aj počas Vianoc?
„Určite áno, ale v miernejšom režime. Len jedna ľahká fáza denne.“

 Po Vianociach príde Silvester. Kde sa chystáte osláviť príchod nového 
roka?
„Ostaneme doma. Zatiaľ ešte nie sme dohodnutí, či k nám niekto príde. 

No určite sa zabavíme, pozrieme si ohňostroj a pôjdeme spať.“ 
 Dokážete sa na Silvestra odviazať a poriadne roztočiť zábavu?

„Boli časy! Teraz prevládla papučová kultúra.“ 
 Čo by ste si želali pre seba a čo pre slovenskú atletiku do roku 2014?

„Našej atletike želám úspešné rozbehnutie ligy a nejaký výrazný úspech 
na majstrovstvách Európy v Zürichu. Nové vedenie si to za svoju obetavú prá-
cu a nasadenie zaslúži. Sebe i všetkým ostatným hlavne pevné zdravie. Pre 
mňa bude tento rok špecifi cký – prvý s novým trénerom, takže určite bude-
me pod drobnohľadom. Želám si, aby sme tento tlak ustáli. Tým, ktorí ešte 
neveria, že zmena bola potrebná, chcem dokázať, že Matej Tóth stále patrí do 
svetovej špičky.“ GABRIEL BOGDÁNYI 

„Z môjho pohľadu je to 1 –. Výsledky boli jed-
noznačne najlepšie v mojej kariére, mínuska je 
za tie zranenia vo februári a v júni. Predsa len 
vek a hlavne 17 rokov tvrdej prípravy už neokla-
mem.“ 

 Vyskytlo sa niečo, s čím nie ste spokojný?
„Určite s tým, že som bol zranený. Na to som 

nebol zvyknutý.“
 Po sezóne došlo k vážnej zmene, po vyše 

desaťročí sa skončila vaša spoluprácu s tréne-
rom Jurajom Benčíkom. Prečo?

„Toto rozhodnutie v našej skupine dozrieva-
lo dlhšie. Už po londýnskej olympiáde sme boli 
viac-menej dohodnutí, že spoluprácu ukončíme. 

Napokon však padlo rozhodnutie, že to ešte spolu potiahneme, nebola totiž 
pripravená iná alternatíva. Uplynulá sezóna však potvrdila, že hoci výsledky 
sú stále výborné, náš vzťah s trénerom sa na profesionálnej úrovni zhoršo-
val. Chýbala nám dennodenná starostlivosť, v skupine už bola príliš veľká 
nervozita.“

 Čo vám dala spolupráca s Benčíkom?
„Veľmi veľa. Pod jeho trénerskou taktovkou som sa vypracoval na chodca 

svetovej špičky, odovzdal mi veľa skúseností.“
 Nie je paradox, že sa vaše cesty rozišli práve po najväčšom úspechu?

„Ako som už spomenul, riešili sme to už oveľa skôr a Moskva to už ne-
mohla zmeniť.“

 Tretí mesiac vás pripravuje kouč Matej Spišiak. Prečo ste si vybrali prá-
ve jeho?

„Spĺňal všetko, čo sme od prípadného nového trénera vyžadovali, a čo 
nám v predchádzajúcej spolupráci už chýbalo – venovanie sa na dennoden-
nej báze. Matej má skúsenosti z vrcholového športu ako pretekár i tréner, 
bol dokonca ochotný presťahovať sa do Banskej Bystrice a venovať sa nám 
každý deň.“

 Bol v hre aj iný kouč?
„Z pohľadu členov našej tréningovej skupiny nie.“

 Čo si od spolupráce s novým trénerom sľubujete?
„To, že nás odbremení od mnohých povinností, ktoré sme museli riešiť 

sami, a že sa zlepší servis na tréningoch.“
 V chodeckej skupine vo VŠC Dukla je okrem vás aj Anton Kučmín, Du-

šan Majdán a teraz pribudla Mária Czaková. Skúste nám trochu charak-
terizovať svojich kolegov.
„Tóno je živel. Keď mu sadne deň, je takmer nezničiteľný. Ak sa ten živel 

v sebe naučí ovládať, čo sa mu postupne darí, môže z neho byť špičkový cho-
dec. Dušan je bojovník. Ak má správnu motiváciu, vydrží neskutočné trénin-
gové dávky. S Marikou sme zatiaľ krátko, aby som ju charakterizoval jednou 
vetou. Jej kariéru však sledujem a viem, že je veľká bojovníčka. Vďaka tvrdej 
práci sa postupne zlepšuje.“ 

 Ako vyzerá váš plán prípravy od januára do začiatku sezóny? 
„Príprava skupiny bude spoločná. Od polovice januára absolvujeme troj-

týždňové sústredenie v Juhoafrickej republike, následne plánujeme štarty 
na halovom mítingu vo Viedni a majstrovstvách Slovenska. Potom pôjdeme 
na tri týždne na osvedčené sústredenie do talianskeho Melaga. Priamo od-
tiaľ by sme mali ísť na preteky do Lugana, kde z plného tréningu vstúpim 
do sezóny.“

 Nie je tajomstvo, že v roku 2014 chcete zopakovať model prípravy 

TÓTH V ANKETE 

2006 1.
2007 10.
2008 6.
2009 3.
2010 3.
2011 2.
2012 3.
2013 1.

Do cieľa 
dvadsiatky na 
Európskom pohári 
v Dudinciach 
došiel tretí.
 Foto: SITA – 
 JÁN VIAZANIČKA
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ROK PO LONDÝNE, TRI ROKY PRED RIOM: POHĽAD  NA SLOVENSKÚ ATLETICKÚ ŠPIČKU V ROKU 2013

BEZ MEDAILY, BEZ MEDAILY, 
ALE ROZHODNE NIE ZLEALE ROZHODNE NIE ZLE

olympijskej sezóne ostala naša seniorská atletika 
prvý raz od roku 2009 bez medaily z OH, MS či ME von-
ku alebo v hale, ale zo svojich pozícií na starom kon-

tinente a vo svete výrazne neustúpila. Na svetovom šampioná-
te v Moskve skončili druhý raz v histórii dvaja Slováci v prvej 
osmičke a objavilo sa viacero nových mien s perspektívou zau-

jať miesta doterajších opôr. Medaily však predsa zazvonili, aj 
keď „len“ zo Svetovej univerziády v Kazani. Zlato (Kučera) a dve 
striebra (Lomnický, Repčík) čakal naozaj málokto. Aká bola naša 
špičková atletika rok po olympiáde v Londýne a tri pred ďalšou 
v Riu? Ponúkame stručný pohľad na to, ako sa v sezóne darilo 
či nedarilo oporám.

ŠPRINTY

SENZÁCIA MENOM ZÁVACKÝ
Rok 2013 priniesol našej atletike konečne šprintéra solíd-

nej európskej úrovne. Prešovčan v službách Slávie STU Adam 
Závacký zaujal najprv v hale na 60 m zlepšením sa na 6,71 
a postupom do semifi nále HME v Göteborgu (vyradil Brita 
Chambersa!), v lete pretavil svoj nevšedný talent na dva naj-
rýchlejšie časy slovenskej histórie na 100 m – 10,21 a 10,22. 
V európskych tabuľkách je 23., no pred ním je až 10 Britov. 
„Stále má čo zlepšovať, myslím si, že Adamove tohtoročné 
časy nie sú ani zďaleka jeho maximum,“ tvrdí Závackého am-
biciózny kouč Kristián Cupák. V jeho tréningovej skupine vý-
razne napreduje aj ženská jednotka Lenka Kršáková (100 m 
za 11,64 a 11,40 s vetrom, 200 m za 23,70), potenciálne tiež 
adeptka na Rio 2016. Po olympiáde vraj poškuľuje aj „večný“ 
talent Roman Turčáni, ktorý má podľa svojho konzultanta Eu-
gena Lacza veľký potenciál najmä na 200 m.

STREDNÉ TRATE

BOJOVNÍK REPČÍK 
Osemstovkár Jozef Repčík mal po vlaňajšom prebude-

ní sa opäť zdravotné problémy. Našťastie, vylízal sa z nich 
a znova ako vlani na ME v Helsinkách (7. vo fi nále) sa po-
staral o malý zázrak v podobe striebra na Svetovej univerziá-
de v Kazani krátko po päťtýždňovej tréningovej improvizácii 
pre boľavú achilovku. „V Helsinkách som sa dostal do fi nále, 
iné ciele nemôžem mať ani na ME 2014 v Zürichu. Chcem 
sa posunúť čo najvyššie,“ želá si Repčík. Jozef Pelikán, ktorý 
sa už pasuje za tisícpäťstovkára, po sľubnom progrese v ha-
le (3:43,85) v lete ustrnul. Kováčov rekord SR na 1500 m 
(3:39,4) tak asi 30. mája 2014 oslávi štyridsiatku... Zimné-
mu prekvapeniu, nečakanej semifi nalistke HME na 800 m 
Paule Habovštiakovej leto vôbec nevyšlo (študijné povin-
nosti, tréningy na diaľku s holandským koučom). K méte 
2:02 min sa pokúsi dostať už pod vedením trénera Cupá-
ka. Pozitívom je návrat míliarskej hviezdy Lucie Klocovej, po 

narodení syna Adamka (29. 6.) už v októbri zača-
la znova behať. Čerstvá tridsiatnička v Riu 2016 
nechce chýbať.

DLHÉ TRATE

VALENTOV NÁVRAT
Šéftréner SAZ Martin Pupiš sa v záujme rozvo-

ja snaží vytrvalcov motivovať možnosťou štartu 
na vrcholných podujatiach (ME 2013 v krose, MS 
2014 v polmaratóne). Olympionička Katarína Be-
rešová sa po februárovej únavovej zlomenine na 
jeseň zrýchlila (osobné rekordy na 10 km na ceste 
33:51 a v polmaratóne 1:13:32), no v novembri 
ju stopla ďalšia únavová zlomenina. Piaty mara-
tón kariéry je zatiaľ v nedohľadne, do Zürichu sa 
pokúsi dostať na 10 000 m. „Na 4-5-minútové 
zlepšenie v maratóne sa Katka nevyhnutne potre-
buje zrýchliť,“ pripomína jej tréner Valiska.

Jozef Urban si konečne dal povedať a našiel 
si trénera. Vedie ho Dušan Valent, muž, ktorý vy-
kresal zo Štefka a Vanka špičkových vytrvalcov. Aj 
preto Urbanov sen o čase 2:18 h a účasti na OH 
2016 nemusí byť z ríše fantázie. „Jožo urobil to 
najlepšie, čo mohol. Pod Valentovým dohľadom 
má oveľa väčšiu nádej vybojovať olympiádu,“ 
myslí si šéftréner vytrvalcov Marcel Matanin. 

PREKÁŽKY

ZA DVA ROKY K ZLATU
Študent prírodných vied Martin Kučera bol 

najväčšou senzáciou letnej sezóny. Na 400 m pre-
kážok mal premiéru na konci júna 2011 na do-
mácom šampionáte (54,62), o dva roky je z neho 
víťaz univerziády. Jeho bilancia v Kazani: čo beh, 
to osobný rekord. Vo fi nále 49,79!

„Má pred sebou obrovskú perspektívu, no rie-
šime jeden problém: poškodenú chrupavku v pra-
vom kolene. Zatiaľ to liečime konzervatívne, preto 
v roku 2014 nebudem naňho príliš tlačiť. Dôle-
žité je, aby sa dal dokopy, dostal sa na MS 2015 
v Pekingu, splnil olympijský limit a priblížil sa 
k hranici 49 sekúnd,“ naznačuje optimálny scenár 
vývoja Kučerovej kariéry kouč Vladimír Bezdíček.

Väčší progres sa pod vedením prekážkarskej le-
gendy Igora Kováča čakal od Viliama Papša. V hale 
sa na šesťdesiatke nezlepšil, vonku na stodesiat-
ke z 13,95 len o stotinku. Stagnuje aj ďalší talent 
s perspektívou Ria Lucia Slaničková. Na čas pod 
57 sekúnd na 400 m prekážok má fyzické predpo-
klady, ale aj výbornú tréningovú skupinu „Rychlý 
holky“ s vicemajsterkou Európy Rosolovou. Čaka-
nie na „uletený“ výkon však je už pridlhé. 

SKOKY

DÁMY POKRAČUJÚ
Výškari v hale navnadili (Bubeník 226, Kabel-

ka 226, Horák 224), až traja skákali na HME. V lete 
sa však na MS do Moskvy nedostal nik. Horák sa 

už bude asi pripravovať v skromnejších podmien-
kach, v Dukle preňho inštruktorské miesto nezvý-
šilo. „Peťo však má stále šancu dokázať, že nepatrí 
do starého železa,“ myslí si jeho kouč Radovan Mi-
šík. Pre Rio sa zdajú perspektívnejší aj vzhľadom 
na vek Bubeník s Kabelkom. „Ak sa chcú dostať na 
úroveň 230 cm, je nevyhnutné, aby sa atletike ve-
novali na 100 percent, najlepšie v nejakom vrcho-
lovom stredisku,“ prízvukuje Mišík.

Trojskokanka Dana Velďáková je už roky opo-
ra reprezentácie a záruka fi nálovej účasti. Od 
OH 2008 chýbala z 11 veľkých fi nále iba v je-
dinom (HME 2013). Rok 2013 mala slabší ako 
obvykle, za 14 m „zaletela“ iba 4-krát. „Danki-
ne výkony ovplyvnili problémy s technikou, no 
napriek tomu umiesteniami na šampionátoch 
i v Diamantovej lige potvrdila, že patrí do širšej 
svetovej špičky,“ pripomína tréner Radoslav Du-
bovský. Na margo druhej z dvojičiek, diaľkarky 
Jany dodáva: „O kvalitnejší výkon ju pripravili 
milimetrové prešľapy, mala formu na 680 cm. 
Šťastie sa jej, žiaľ, vyhýbalo veľkým oblúkom.“ 
Sestry Velďákové, hoci už zrelé tridsiatničky, 
nemienia zavesiť tretry na klinec. „Majú chuť 
trénovať, vymýšľať niečo nové. Som presvedče-
ný, že obe sú schopné zlepšiť osobné maximá 
14,51 a 672. Verím, že im nadšenie vydrží až do 
OH 2016,“ dúfa Dubovský.

Na olympiádu myslí i ďalšia diaľkarka – trid-
siatnička Renáta Medgyesová, ktorej sa od ME 
2010 lepia na päty rôzne zdravotné problémy. 
„Rio je Renátin sen, rada by tam končila kariéru. 
Má stále obrovskú chuť podstúpiť takú tréningo-
vú drinu, aby sa na olympiádu dostala,“ tvrdí tré-
ner Bezdíček.

VRHY

HRAŠNOVEJ CHÝBA SEBADÔVERA
Pre Marcela Lomnického bol rok 2013 rokom 

rázneho prieniku do absolútnej svetovej špičky 
a ukončenia univerzitného štúdia na Virginia Tech 
v americkom Blacksburgu. Vo fi nále MS skončil 
ôsmy, na univerziáde strieborný, zlepšil si osobný 
rekord na 78,73 m. „Nesplnil som len jeden pred-
sezónny cieľ – hodiť 80 m,“ bilancoval Lomnický. 
V úvode sezóny potešil Tomáš Kružliak zlepšením 
sa na 70,84 m i titulom vysokoškolského šam-
pióna USA. Druhá polovica sezóny – najmä ME 
do 23 rokov – mu však už nevyšla. Nepochybne 
však má na to, aby s Lomnickým vytvorili dvojicu 
ako kedysi Charfreitag s Milom Konopkom. Apro-
po, Charfreitag: opäť sa pre zdravotné problémy 
trápil a zdá sa, že rok 2014 bude z hľadiska jeho 
športovej budúcnosti rozhodujúci.

Oštepárska jednotka Patrik Ženúch atakoval 
osemdesiatku (79,52 m) a aj vzhľadom na vek 
(22) môže mať olympijské ambície. „Drieme 

Z 
M

ar
ce

la
 L

om
ni

ck
éh

o 
sa

 st
áv

a 
dô

st
oj

ný
 C

ha
rf

re
it

ag
ov

 n
ás

tu
pc

a:
 n

a 
M

S 
sk

on
či

l ô
sm

y 
a 

zo
 sv

et
ov

ej
 u

ni
-

ve
rz

iá
dy

 d
ov

ie
zo

l s
tr

ie
bo

rn
ú 

m
ed

ai
lu

. 
Fo

to
: F

OT
OS

PO
RT

.S
K 

– P
AV

OL
 U

HR
IN

Martin Kučera naznačil rastúcu formu 
už v zime, keď na halových majstrov-
stvách SR na hladkej štyristovke ne-
chal za sebou aj Jozefa Repčíka – v lete 
sa stal senzačným víťazom kazanskej 
univerziády na 400 m prek.
 Foto: SITA – JOZEF JAKUBČO

Dana Velďáková aj v slabšom roku 
patrila medzi širšiu špičku: na halo-
vých ME desiata, na letných MS jede-
násta. Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

(Pokračovanie na 12. strane)
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v ňom obrovský potenciál, jeho ruka je ako delo,“ 
chváli ho šéftréner Dukly Mišík. Škoda, že veľký 
talent zatiaľ nevyužil ďalší oštepár Martin Benák, 
ktorý zápasí s vlečúcimi sa problémami s rame-
nom a nie vždy stopercentným prístupom k vr-
cholovému športu. 

Kladivárka Martina Hrašnová má za sebou 
rok zmien: v športe, keď kouča Jozefa Hanušov-
ského nahradila dvojicou Branislav Daniš – Jozef 
Párička, aj v osobnom živote. Vicemajsterke Euró-
py 2012 sezóna nevyšla, hoci podľa Páričku bola 
na tom fyzicky azda najlepšie v doterajšej karié-
re. „Žiaľ, silové parametre sme nedokázali skĺbiť 
s technikou. Robila chyby, trápila sa, stále sa len 
hľadala a – klesalo jej sebavedomie,“ odhaľuje 
Párička príčiny. „Zmeny v technike potrebuje do-
stať viac do krvi a musí byť zdravá, to sa jej teraz 
nepodarilo. No čo je azda najdôležitejšie: musí si 
viac veriť.“ Hrašnová začala v máji sezónu solídne 
(72,41 m), no výkon z banskobystrického Kritéria 
SNP už nezlepšila. „Napriek všetkým problémom 
mala na 74 – 74,50 m. Myslím si, že stále má ka-
pacity na to, aby v Riu bojovala aspoň o prvú os-
mičku,“ konštatuje Párička. Vážnou adeptkou na 

olympijskú miestenku bude zrejme i v Hrašnovej 
tieni striehnuca Lomnického mladšia sestra Ni-
kola, ktorá sa pomaly približuje k sedemdesiatke 
(67,88 m).

CHÔDZA

NAPREDUJÚ AJ TÓTHOVI KOLEGOVIA
O Matejovi Tóthovi sa netreba rozpisovať, jeho 

výsledky (3. v EP na 20 km, 5. na MS na 50 km, 
osobný rekord 1:20:14 na 20 km) hovoria za všet-
ko. Ak sa nič nepredvídané nestane, v Riu 2016 
bude patriť medzi naše medailové tromfy. 

Anton Kučmín potvrdil, že na vrcholoch roka 
vie zabojovať. Na prenikavejší výsledok typu 
Top 12 by však potreboval absolvovať komplet-
nú prípravu bez zdravotných výpadkov. Na jeseň 
4-krát zdolal Tótha a zlepšil si osobák na 10 km 
(39:33). Podľa jeho, už bývalého kouča Juraja 
Benčíka má potenciál na čas pod 1:20. Aj Du-
šan Majdán sa zlepšil na 20 (1:25:56) i 50 km 
(3:57:50), cenný je najmä osobný rekord na päť-
desiatke, lebo ho dosiahol na kľúčovom podujatí 
roka v Moskve. 

Škoda, že atletiku zanechal juniorský super ta-
lent Patrik Spevák. „Taký naša chôdza nemala od 

Pribilincových čias, v mnohom si boli podobní,“ 
vraví Juraj Benčík.

Mária Gáliková prekvapila rýchlym návratom 
po pôrode, Mária Czaková si znova zlepšila osob-
né maximum (1:35:30), ale v súčasnej konkuren-
cii výkony našich chodkýň na viac ako na účasť na 
vrcholných podujatiach nestačia.

VIACBOJE

PÔJDE MOKRÁŠOVÁ ZA MORE?
Hoci všestranná Dubničanka Lucia Mokrášo-

vá bola posledný rok juniorka, perspektívne má 
všetky predpoklady prekonať Podrackej sloven-
ský rekord 6046 bodov v sedemboji a tiež zapí-
sať sa do zoznamu olympionikov. Po výbornom 
6. mieste na MSJ 2012 v Barcelone skončila na 
MEJ 2013 v Rieti piata a znova si zlepšila osob-
ný rekord (5649). Suletyho zverenka je súťažný 
i víťazný typ, na vrcholoch roka prekonáva jedno 
svoje maximum za druhým. Otázna je teraz jej 
budúcnosť: ostane študovať doma alebo prijme 
niektorú z ponúk z amerických univerzít? Kladi-
várom Charfreitagovi, Lomnickému, Lomnickej či 
Kružliakovi pobyt v USA prospel...

 GABRIEL BOGDÁNYI

(Dokončenie z 11. strany)
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ŽIAĽ, SILOVÉ PARAMETRE 

SME NEDOKÁZALI SKĹBIŤ 

S TECHNIKOU.

 

Jozef Párička

Predseda zväzu Peter Korčok a šéftréner Martin Pupiš privítali vyše sto pretekárov, 24 
trénerov, k dispozícii bol lekár, fyzioterapeut i psychológ. Na tréningové základne sa pre-
menili známy tatranský hotel FIS a penzión Litvor.

„Prioritne sme pozvali účastníkov halových ME v Göteborgu, ME družstiev v Banskej 
Bystrici a MS v Moskve. V niektorých disciplínach sme ponúkli možnosť aj náhradníkom na-
šich jednotiek dosahujúcim medzinárodnú úroveň. Pridali sa mládežníci a tiež viacerí atléti 
ako samoplatcovia za zvýhodnených podmienok, ktoré zväz vybavil,“ prezradil Pupiš.

Návštevníci veľhôr mohli pod tatranskými štítmi stretnúť na túre napríklad skokanov 
Medgyesovú, dvojičky Velďákové, Bubeníka, Horáka, maratónkyňu Berešovú, osemstov-
károv Habovštiakovú a Repčíka, talentovanú viacbojárku Mokrášovú, šprintéra Závackého, 
prekážkara Papša, nádejného trojskokana Veszelku či chodcov Czakovú, Gálikovú, Tótha, 
Majdána a Kučmína. Na Štrbské Pleso zavítala dokonca i mamička Lucia Klocová, ktorá 
práve na tomto sústredení odštartovala prípravu na návrat do sveta veľkej atletiky po na-
rodení syna Adamka 29. júna.

Tatranský zväzový kemp mal aj zoznamovací účel. 
„Chceme spájať atletickú rodinu, podchytiť reprezentantov i potenciálnych reprezen-

tantov, medzi ktorými sú mnohí adepti na budúcoročný európsky šampionát v Zürichu, 
druhú ligu ME družstiev v Rige aj na halové majstrovstvá Európy 2015 v Prahe. Hlavná 
náplň tentoraz nebola len tréningová, ale aj zoznamovacia. Chceli sme, aby atléti začali 
prípravu na novú sezónu v dobrých podmienkach, v dobrej atmosfére a lepšie sa spoznali. 
Aby cítili, že oni sú pre nás na prvom mieste,“ vysvetľoval šéftréner.

Po pozitívnych ohlasoch plánuje SAZ podobné sústredenie aj na budúci rok, no ešte 
predtým aj jeho kratšiu obdobu pred budúcoročnými júnovými ME družstiev ako formu 
„team buildingu“.

„Spoločné sústredenie sa osvedčilo, chceli by sme v projekte pokračovať. Presvedčili 
ma o tom aj reakcie mojich európskych trénerských kolegov na novembrovej konferencii 
o nových trendoch a spolupráci v oblasti vrcholového športu vo Frankfurte nad Mohanom. 
Všetkým sa naša myšlienka páčila a vyjadrili prekvapenie, že sa sústredenie v takomto ne-
zvyčajnom rozsahu podarilo zorganizovať,“ skonštatoval šéftréner SAZ. (gb)

NA ZVÄZOVOM SÚSTREDENÍ NA ŠTRBSKOM PLESE 
SA ZÚČASTNILO VYŠE STO ATLÉTOV

Spájanie atletickej rodiny

aša atletická elita v rovnakom čase na rovnakom mieste. Talen-
ty aj ostrieľaní olympionici. Slovenský atletický zväz zorgani-
zoval od 21. do 27. októbra prvý raz v histórii spoločné sústre-

denie reprezentantov všetkých vekových kategórií na Štrbskom Plese.

Na lanovej lezeckej dráhe (zľava): Kuštárová, Hladíková, D. Vel-
ďáková, Holleyová, Hřivnová, J. Velďáková. Foto: archív (dv)

Slovenské atlétky na túre 
počas tatranského kempu na 
Prednom Solisku v nadmorskej 
výške 2117 m (zhora dolu): 
J. Velďáková, Hladíková, 
D. Velďáková, tréner Dubovský, 
Kuštárová (vľavo dolu) a Czaková.
 Foto: archív (jv)

BEZ MEDAILY, BEZ MEDAILY, 
ALE ROZHODNE NIE ZLEALE ROZHODNE NIE ZLE
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... a na štarte moskovských MS 2013.
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

Slošárovú objavil funkcionár AC Nové Zámky Pe-
ter Straňovský na školských pretekoch ako mladšiu 
žiačku. Zaujala ho postavou a silou: „Keďže som si 
pamätal, že guľou voľakedy vrhal aj jej otec, vedel 
som, že Patrícia môže mať dobré gény na šport. Na-
vyše, obaja rodičia sú vysokí, takže bol predpoklad, 
že aj dcéra vyrastie. Dnes meria viac ako 180 cm. 
Na guliarku má vhodnú aj stavbu tela.“

TRÉNING MEDZI DVOMA SPOJMI

Straňovský sa po pretekoch porozprával s jej 
rodičmi a ponúkol im novozámocký klub, aby 
dcéra mohla výkonnostne rásť. Podobný rozhovor 
mal aj s učiteľmi v Základnej škole Ondreja Caba-
na v Komjaticiach. 

„Patrícia na návrh pristúpila a trikrát v týždni 
dochádzala na tréning. Vlakom. Z Komjatíc do No-
vých Zámkov a späť, spolu 36 km. Medzi dvoma 
spojmi mala čas dve hodiny. Počas nich trénovala 
pod vedením Ľudovíta Ivolku,“ pokračoval P. Stra-
ňovský.

„Vychádzalo to tak, že trikrát v týždni trénovala 
po hodine a pol. Viac nie, lebo by nestihla spia-
točný vlak domov. Bola veľmi učenlivá. Všetky 
rady a pokyny akceptovala. Za tri roky sme sa z vý-
konu osem a pol metra dostali až k slovenským 
žiackym rekordom,“ priblížil „cestovný poriadok“ 
Slošárovej guliarskeho rastu tréner Ivolka.

SPOD SIETE DO KRUHU 

Výhodou urastenej žiačky bolo, že podľa vzo-
ru staršej sestry hrávala za školu volejbal i futbal. 
„Vďaka volejbalu mala dobrú pohyblivosť, obrat-

Guliarka 
z Komjatíc 

rváčka banskobystrického osemročného športového gymnázia Patrícia Slo-
šárová je výnimočný vrhačský talent. Pätnásťročná guliarka v jednej súťaži 
dokázala päťkrát posunúť slovenský žiacky rekord! Za tri a pol roka sa zlep-
šila z 8,5 m až na 14,94 m.

nosť aj silu. Všetky tieto vlastnosti mohla využiť vo 
vrhu guľou,“ zdôrazňuje Ľudovít Ivolka. A Patrícia 
dovysvetľováva: „Aj moju o päť rokov staršiu ses-
tru ako žiačku volali do Nových Zámkov vrhať gu-
ľou, ale nechcela. Podľa mňa urobila veľkú chy-
bu. Ona miluje volejbal.“

Tréner Ivolka si u Slošárovej vážil prístup k po-
vinnostiam a nasadenie v príprave. „Dôležité 
bolo, že už na začiatku uverila, že to s ňou myslím 
dobre,“ tvrdí skúsený tréner.

„Patrícia je dnes na svoj vek veľmi silná,“ pri-
pomína. „V trhu dokáže zdvihnúť 60 kg, v tlaku na 
lavičke vytlačí 82-kilovú činku. To sú nádherné vý-
kony! Zámerne sme posilňovali niektoré svalové 
partie.“ Podľa neho dobrý vrhač musí mať chrbát 
silný ako nosný pilier mosta.

V septembri sa však musel so svojou zveren-
kyňou rozlúčiť. Po skončení základnej školy sa to-
tiž rozhodla pokračovať na Športovom gymnáziu 
v Banskej Bystrici, kde sa jej začal venovať Jozef 
Párička. 

„Hľadala si strednú školu a s rodičmi si vybrali 
Banskú Bystricu, nám neostalo iné, ako ich voľbu 
rešpektovať. Bol som však posledný, kto sa to do-
zvedel,“ poťažkal si Ivolka.

EYOF 2013 JEJ NEVYŠIEL 

Pätnásťročná Slošárová sa s trojkilogramovou 
guľou priblížila k hranici 15 m a so ženskou „štvor-
kou“ jej k 13 metrom chýba len 16 centimetrov. 
Lepší výkon z našich žien tohto roku dosiahli len 
tri a v disku (42,70 m) sú pred ňou štyri.

Tohtoročný Európsky olympijský festival mlá-

PATRÍCIA SLOŠÁROVÁ
Narodená: 29. januára 1998 v Nových 
Zámkoch 
Klub: AC Nové Zámky (2010 – 2013)
Disciplíny: guľa, disk, kladivo (iba dopln-
ková disciplína)
Osobné rekordy: 14,94 (3 kg guľa, žiac-
ky rekord SR), 12,84 (4 kg guľa), 12,88 
(3 kg guľa v hale), 42,70 (disk), 31, 53 
(3 kg kladivo)
Úspechy: 2 × 11. miesto na EYOF 2013 
v Utrechte (guľa 13,17, disk 35,41), člen-
ka víťazného družstva JAC Brno na maj-
strovstvách ČR starších žiačok, prvenstvo 
v žiackych stretnutiach Česko – Chorvátsko 
– Maďarsko – Slovinsko – Slovensko v Rije-
ke (2012, disk) a v Budapešti (2013, guľa), 
sedemnásobná žiacka majsterka SR (guľa 
a disk). 

deže v Utrechte jej však nevyšiel. Dve jedenáste 
miesta (guľa, disk) vo výkonoch hlboko pod úrov-
ňou osobných rekordov ju neuspokojili. Ani tré-
nera. „Boli to moje prvé veľké európske preteky. 
Mala som trému. S takou súťažou som nemala 
skúsenosť,“ priznala Patrícia, ktorá získala už se-
dem slovenských žiackych titulov. 

Na medailové pozície sa dva roky po sebe do-
stala i v žiackych medzištátnych päťstretnutiach. 
O veľkom talente presvedčila začiatkom októb-
ra aj na hosťovaní v JAC Brno. Jej 22 bodov za 
1. miesta v guli i v disku pomohlo Brnu na šampi-
onáte ČR družstiev starších žiakov v Kladne k ne-
čakanému triumfu.

„Čo by som chcela dokázať? Dostať sa na maj-
strovstvá sveta a vyhrať ich,“ vystrelí odpoveď na 
otázku, o čom sníva. „Alebo aspoň z nich priniesť 
medailu,“ dodá po pauze. Prvú šancu predstaviť 
sa na svetovom šampionáte jej ponúkajú MS do 
17 rokov, ktoré budú v roku 2015 v Kolumbii. 
„Celý rok 2014 mám na to, aby som splnila limit. 
Verím, že s trénerom Páričkom sa mi to podarí,“ 
nádeja sa najtalentovanejšia vrhačka možno od 
Hanulákovej mladých liet. ŠTEFAN ŽILKA

 Foto: archív (ps) 

 

Fenomenálny jamajský šprintér Usain Bolt prepája pohyb paže vzad 
a dolu s pohybom dolných končatín vzad cestou reťazca LD–B a LD–C (latis-
simus dorsi – široký sval chrbtový a TR–C a TR–D – trapezius – sval trapézový). 
V strede reťazca sú aktívne šikmé svaly brušné, ktoré vyrovnávajú chrbticu do 
strednej línie a zdvíhajú ju smerom hore. 

Zdvihnutie chrbtice odomyká medzistavcové kĺby pre pohyb a umožňuje 
rotáciu ramien proti panve. Rotácia panvy predlžuje krok až o 30 cm na jed-
nej strane. Táto rotácia je možná iba v osovom postavení tela. Preto Bolt ute-
čie svojim súperom až po vzpriamení, teda v druhej časti trate. 

Svalové reťazce sa optimálne prepájajú iba v osovom postavení s dvoji-
tým extenčným (pohyb vzad) pohybovým vzorom horných a dolných kon-
čatín. Svaly v reťazci zrátajú svoju silu. Posledný sval v reťazci m. tibialis 
anterior (predný píšťalový sval) zozbiera silu latissimu, trapezia, šikmých 
svalov brušných a gluteu maximu zvýši nožnú klenbu a silno odrazí šprin-
téra v členku vpred. 

Aktivácia špirálnych svalových reťazcov sa dá ľahko porušiť napätím sva-
lov, ktoré bránia pohybu vzad v pletenci ramennom (predná a horná svalo-
vá skupina) i panvovom (predná svalová skupina – ohýbače bedra). Ďalej 
aktiváciu špirálnych reťazcov ruší napätie vo vzpriamovaní chrbtice. Napä-
tie týchto svalov veľmi často nevhodne posilňujú športovci na posilňovacích 
strojoch. Tak prichádzajú o výkon i zdravie.

Optimálnou prácou svalových reťazcov je možné precvičovať a zároveň 
odstraňovať patologické svalové napätie. Kondičný program sa nazýva špi-
rálna stabilizácia chrbtice. Každý cvik má v sebe zložku posilnenie, zreťaze-
nie, relaxácia a natiahnutie. 

Detailnú anatómiu a priebeh päťdesiatich svalových reťazcov, ich priro-
dzenú aktiváciu pri chôdzi a spôsob posilňovania sme publikovali v knihe 
„Zdravá záda“ a na DVD „Svalové řetězce“. Prácu svalových reťazcov sme pre-
verili EMG štúdiou.

Cvičenia špirálnej stabilizácie používa viacero vrcholových športovcov ako 
súčasť kondičného, regeneračného a kompenzačného tréningu. Pri pravidel-
nom dennom cvičení 20 – 30 minút je možné sa zrýchliť nielen v šprinte, ale 

retože používa prirodzenú stabilizáciu po-
hybu špirálnymi svalovými reťazcami, od-
povedá na otázku z titulku MUDr. Richard 

Smíšek, dlhoročný český propagátor cvičebných me-
tód na stabilizáciu chrbtice. 

aj na dlhých tratiach. Maratón sa dá zabehnúť o 20 minút rýchlejšie po 3 – 6 
mesačnom cvičení bez zvýšenia tréningových dávok behu. Čosi ako legálny 
doping: zvýšenie športového výkonu prirodzenou cestou. 

Cvičenie výrazne regeneruje medzistavcové disky a je metódou voľby 
liečby vysunutého medzistavcového disku. Liečba vysunutého disku bez 
operácie vráti športovca do plného výkonu za 3 – 6 mesiacov. 

Autori: MUDr.Richard Smíšek, 
MUDr. Zuzana Smíšková, 

MUDr. Katarína Smíšková, 
preklad: Mgr. Simona Švachová, PhD.

Legendárny Usain Bolt v cieli stovky na londýnskej olympiáde 2012... Foto: ŠTARTFOTO
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Švajčiar Hansjörg Wirz, ktorý šéfuje 
európskej atletike od roku 1999.
 Foto: SITA – AP

Európska atletika pripravila na jeseň sériu za-
ujímavých, najmä trénersky orientovaných akcií. 
Na konferencii šéftrénerov a manažérov sa rozo-
berali priam strategické otázky a výmena skúse-
ností i rôznych pohľadov bola prospešná nielen 
pre EA, ale aj pre národné zväzy. Európska atleti-
ka cíti potrebu zlepšovať sa – a to je aj cieľ našej 
atletiky.

EURÓPA STRÁCA – PREČO?
Federáciu mrzí, že atletika na starom konti-

nente ustupuje z niekdajších pozícií. Európske 
krajiny získali na tohtoročnom svetovom šampi-
onáte v Moskve 53 medailí, čo je síce porovna-
teľné s číslami z dvoch predošlých (2011 – 52, 
2009 – 53), ale o desať menej ako v Osake 2007 
a dokonca o devätnásť menej ako pred desiatimi 
rokmi na MS v Paríži (72). „Nedokážeme plne ka-
pitalizovať talenty, čo máme k dispozícii,“ skon-
štatoval Frank Hensel, člen rady EA a šéforganizá-
tor konferencie. 

urópski atléti málo súťažia, sezóna by sa mala predĺžiť do októbra a vrcholné 
podujatia by mali prísť na rad až na jej konci, na prelome leta a jesene. Zmeniť 
treba aj kalendár súťaží mládeže – trénovať musí aj cez prázdniny. Taký je odkaz 

prvej osobitnej konferencie šéftrénerov a tímových manažérov, ktorú Európska atletika 
(EA), ako znie ofi ciálny názov kontinentálnej atletickej organizácie, zorganizovala kon-
com novembra vo Frankfurte nad Mohanom. Slovenský atletický zväz na ňom zastupoval 
šéftréner Martin Pupiš.

EA má pocit, že európski atléti málo súťažia a aj 
preto čoraz viac strácajú na atlétov z USA, Jamajky 
či Kene. Zazneli argumenty, že podstata je v gene-
tike, ale iní pripomínali, že rozdiely v genetickej 
výbave boli aj pred desiatimi či tridsiatimi rokmi. 
To je pravda, ale potom je otázka, prečo je Mo Fa-
rah úspešný v britskom systéme a bežci s európ-
skou genetikou v tom istom systéme nie. Prečo 
najlepší britskí bežci sú afrického pôvodu, keď to 
nie je o génoch, ale o systéme. Samozrejme, dá sa 
na to pozrieť z viacerých uhlov pohľadu.

TREND: JEDNO STREDISKO,
CENTRALIZOVANÁ PRÍPRAVA

Veľa sa hovorilo o centralizovanom systéme 
atletickej prípravy. Viacerí ho pokladajú za jediné 
správne riešenie. Podľa odborníkov zo silných at-
letických krajín centralizovaný systém ako jediný 
dáva šancu zabezpečiť komplexnú starostlivosť 
o talent s najkvalitnejšími trénermi a so širo-
kým realizačným tímom. 

Zo štruktúr, ktoré boli predstavené, jasne vy-
plynulo, že v našich podmienkach by sme mali 
talentovanú mládež koncentrovať do 2-3 špeciali-
zovaných športových škôl. Pokiaľ ide o top atlétov, 
ani výrazne väčšie a úspešnejšie krajiny nevyuží-
vajú viac ako jedno národné športové centrum. 
Z toho vyplýva, že na početnosť a úspešnosť našej 
atletiky máme slabú koncentráciu kvality. 

Na workshopoch zástupcovia všetkých zúčast-
nených krajín predstavili, ako u nich fungujú do-

minantné športové strediská. Holanďan Charles 
Van Commenee, ktorý bol v olympijskom štvorročí 
2009 – 2012 hlavný kouč úspešnej britskej atleti-
ky a na frankfurtskej konferencii jeden z hlavných 
prednášateľov, na margo slovenského stredisko-
vého systému poznamenal, že je málo progresív-
ny a málo náročný na trénerov i športovcov. 

Slovákovi sa asi najťažšie počúvalo konštato-
vanie, že na excelentné výsledky treba nie dobré 
centrá, ale excelentné. Žiaľ, u nás na atletiku ne-
máme ani dobré. Slovenský systém vyznieva ako 
veľmi štedrý z pohľadu podpory pretekárov, ale 
nefunkčný z pohľadu štátnej a regionálnej pod-
pory rozvoja športovej infraštruktúry. 

ZHODA NA TÍMOVEJ SÚŤAŽI
Podľa názorov viacerých diskutujúcich exper-

tov musí byť väčšia zodpovednosť kladená na 
profesionálnych trénerov, ktorým v žiadnom prí-
pade nemôžu konkurovať hobby tréneri. V ur-
čitom veku a po dosiahnutí určitej výkonnosti 
športovca by mal dobrovoľný tréner pochopiť, 
že ak nechce „zabiť“ talent, ktorý vypiplal, musí 
zverenca poslať k profesionálnemu trénerovi, do 
systému športového strediska. Hlavné kritérium 
pre podporu mladých atlétov by mal byť výkon-
nostný progres.

Vo vystúpeniach mnohých tímových manažé-
rov zaznela požiadavka, aby sa aj športové orga-
nizácie riadili fi remným spôsobom, a teda úspeš-
nosť sa stala jediným meradlom kvality. Okrem 
toho aj to, že musí dochádzať k pravidelnej ob-
mene trénerských kádrov a že na trénera musí byť 
rovnaký tlak na výsledok ako na športovca. 

Pre prebiehajúcu diskusiu o štruktúre atle-
tických súťaží na Slovensku vyznieva pozitívne, 
že takmer jednotne sa všetci zástupcovia národ-
ných zväzov na kontinente zhodli, že jediným 
dobrým riešením štruktúry národných súťaží je 
tímová súťaž, lebo rozvíja všetky disciplíny a utu-
žuje kontakty medzi atlétmi. Mimochodom, via-
cerí kolegovia boli príjemne prekvapení mojou 
informáciou o všeatletickom sústredení SAZ na 
Štrbskom Plese a tom, ako sa snažíme motivovať 
atlétov na vrcholné podujatia. 

DOMINANTY AŽ V ZÁVERE
Charles Van Commenee sa však súťažami za-

oberal aj zo širšieho, kontinentálneho hľadiska. 
Navrhol ich celkovú reštrukturalizáciu, v čom ho 
podporil aj Hansjörg Wirz, švajčiarsky prezident 
európskej federácie, ktorý sa pochvalne vyjadro-
val o „biatlonovom“ systéme súťaží. 

Holanďan Van Commenee opakovane vyjad-
ril zásadný názor, že atletická sezóna by mala byť 
dlhšia, až do októbra, a vrcholné podujatia v jej 
závere. 

Viacerí sa priklonili k tomu, že aj štruktúra ná-
rodných mládežníckych súťaží by mala byť taká, 
aby mladých atlétov „nútila“ trénovať aj v lete 
a na jeseň. Aj keby mali cez prázdniny 2-3 týž-
dňový výpadok kvôli rodinnej dovolenke, dôle-
žité je, aby čo najviac trénovali v systéme a vy-
užívali senzitívne obdobia na rozvoj pohybových 
schopností. Teda dominancia súťaží na konci leta 
a na jeseň. 

AJ PRE MLAĎ PLATÍ: 
TRÉNOVAŤ AJ V LETE

S týmto problémom dlhodobo bojuje aj slo-
venská atletika. Jediné možné riešenie je, že ho 
ako problém začnú vnímať aj všetci tréneri a sa-
motní atléti. Nie je predsa normálne, že naši atléti 
trávia časť zimných a jarných mesiacov v teplejších 
krajinách a keď sú u nás najvhodnejšie klimatické 
podmienky, domáce štadióny sú prázdne. 

Samozrejme, zmena musí vychádzať najmä 
z aktivity profesionálnych trénerov. Aj športové 
školy však musia vytvoriť podmienky na to, aby 
mladí atléti mohli aj v letných mesiacoch využí-
vať ubytovanie, stravovanie a samozrejme tiež 

štadión, posilňovňu či regeneráciu. Odkaz je teda 
jasný: aj mladí atléti potrebujú trénovať celý rok 
– vrátane leta.

TRÉNER AJ VYCHOVÁVA
Viacerí účastníci frankfurtskej konferencie pri-

pomenuli, že tréner nie je len funkcia zameraná 
na dosahovanie vrcholovej výkonnosti, ale aj na 
výchovu zverencov. Na podnet škótskych delegá-
tov sa vzápätí rozprúdila široká debata o konzu-
mácii alkoholu medzi športovcami aj trénermi. 
Jej záver bol jednoznačný a v duchu nulovej tole-
rancie: porušenie životosprávy je dôvod na vylú-
čenie z národného tímu. Jedni aj druhí majú byť 
vzor pre mládež a celú populáciu. 

Atletika na kontinente potrebuje invenčnejšie 
bojovať o priazeň mlade aj fanúšikov. Ukazuje sa 
potreba marketingových oddelení na národných 

ME sa po 60 rokoch vrátia do Švajčiarska
Vrcholným podujatím atletického roka 2014 budú od 12. do 17. augusta majstrovstvá Európy vo švaj-

čiarskom Zürichu na chýrnom štadióne Letzigrund. Ako sa na kontrolnom dni so zástupcami ďalších národ-
ných zväzov presvedčili generálny sekretár SAZ Pavol Swiec a šéftréner Martin Pupiš, organizátori fungujú 
ako švajčiarske hodinky, takže šampionát by sa mohol začať hoci aj zajtra. Pre atlétov aj ich sprievod sú 
pripravené kvalitné štvorhviezdičkové hotely, výborné tréningové štadióny a organizácia majstrovstiev má 
celkovo kvalitnú logistiku. Pripraviť sa však treba na to, že hostitelia nepočítajú s rýchlou prepravou trénerov 
z rozcvičovacích plôch na štadión. Niektorí účastníci kontrolného dňa navrhli dopravovať sa na bicykloch. 
Najskôr ako žart, neskôr ako reálnu alternatívu. Určite zaujímavú skúsenosť zažijú na ME maratónci, ktorých 
čaká v každom zo štyroch kôl až 44-metrové stúpanie na úseku okolo 1500 m. 

Európsky atletický šampionát 2014 bude v poradí dvadsiaty druhý a vo Švajčiarsku sa uskutoční druhý 
raz – po 60 rokoch. Na ME 1954 v Berne, ktoré boli v poradí piate, štartovali v čs. výprave štyria Slováci: 
strednotratiari Dušan Čikel (800 m), Alexander Zvolenský (1500 m) vypadli v rozbehoch, desaťbojár Stani-
slav Štefkovič (neskôr ako prvý Slovák skočil o žrdi 400 cm) skončil dvanásty a päťbojárka Alena Holárková 
trinásta. (mp)

„Slovenský systém vyznieva ako 

veľmi štedrý z pohľadu podpory 

pretekárov, ale nefunkčný 

z pohľadu štátnej a regionálnej 

podpory rozvoja športovej 

infraštruktúry.“ 

Charles Van Commenee, holandský 
tréner britskej reprezentácie v obdo-
bí 2009 – 2012. Foto: EA

Britský dvojnásobný olympijský a trojnásobný svetový šampión Mohamed „Mo“ Farah sa vďaka somálskemu pôvodu stal té-
mou diskusie, či a do akej miery je za ústupom európskej atletiky genetika. Foto: SITA – AP

atletických zväzoch. Funkcionári najmä z ekono-
micky silných krajín poukazovali aj na fakt malej 
efektivity klubových manažmentov, zvlášť vo vý-
chodnej Európe.

PODOBNÉ A NAŠE PROBLÉMY
Na konferencii odznelo aj veľa ďalších zaují-

mavých vecí. Ako sme sa zhodli s českým šéftréne-
rom Tomášom Dvořákom, ale aj s inými kolegami, 
každá krajina má rozdielne ekonomické a systé-
mové zázemie, avšak na druhej strane máme veľa 
podobných problémov. 

Skúsim zhrnúť aspoň niektoré:
 tréneri, ktorí sa priebežne nevzdelávajú a celý 
život trénujú rovnako

 tréneri zabúdajú, že majú aj vychovávať
 atléti málo súťažia, doma skoro vôbec nie, ale 
čakajú peniaze „z domu“

 málo súťaží pre kľúčovú kategóriu do 23 ro-
kov

 nefungujúci systém univerzitnej atletiky
 stagnácia mladých atlétov.
U nás sa na základe poznatkov z iných 
krajín javí ako zvlášť problematické:

 systém kladie nízke nároky na profesionál-
nych trénerov 

 mladí atléti v lete netrénujú 
 slabá podpora z klubov 
 zlá športová infraštruktúra
 málo štartov domácej špičky na domácich po-
dujatiach

 absencia centrálnej prípravy elitných a talen-
tovaných atlétov.

 MARTIN PUPIŠ,
šéftréner a predseda trénersko-metodickej komisie SAZ
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Šesť dní po MMM sa Jozef 
Urban postavil na štart spo-
mienkového cezpoľného 
behu k 40. výročiu založe-
nia legendárnej Grand Prix 
Cabaj-Čápor a – vyhral ho.
 Foto: archív GP CABAJ-ČÁPOR

Frank Dick bol šéftréner bitskej 
atletiky v rokoch 1979 – 1994, teda 
aj v jej zlatej ére, keď ju na výslnie 
posunuli desaťbojár Daley Thom-
pson (Dick bol jeho osobným tré-
nerom), či strednotratiari Sebastian 
Coe a Steve Coe. Alebo keď Veľká 
Británia vyhrala Európsky pohár 
(1989) pred ZSSR a NDR. Neskôr sa 
stal aj výkonným šéfom Britskej at-
letickej asociácie.

V Glasgowe okrem neho tohto 
roku prednášali hlavné referáty aj 
ďalšie veľké osobnosti, napríklad 
londýnsky profesor Vincent Walsh 
zaoberajúci sa hlavne motorickým 
učením či Harry Marra, americký tré-
ner roku 2012, kouč Ashtona Eato-
na, aktuálneho svetového rekordéra 
v desaťboji a olympijského víťaza 
OH z Londýna.

Walsh sa v referáte s názvom 
Príprava na učenie: príprava na ví-
ťazstvo zaoberal problematikou psy-
chologickej prípravy v športe. Cha-
rakterizujú ho jeho hlavné body: je 
ťažké zmeniť životný štýl mládeže; 
význam mozgu v príprave športov-
cov – nielen v motorickom učení, ale 
vôbec v dlhodobej príprave; športo-
vá psychológia vplýva na športový 
tréning, ale platí aj opačný vzťah; 
vyše 20 % telesnej energie sa vyčer-
pá na činnosť mozgu; krátkodobá 
a dlhodobá psychologická príprava; 
motivácia, tréning, zmeny, rozvoj.

ozdiel vo víťazstvách: most k dokonalosti. Pod týmto 
mottom usporiadala Európska atletika (EA) a škótsky 
atletický zväz v októbri v Glasgowe tradičný seminár, 

tentoraz označený ako Medzinárodný festival atletických tréne-
rov, o ktorého renomé najlepšie svedčí účasť 289 koučov z 24 
krajín. Jedným z iniciátorov jeho zrodu bol britský profesor 
Frank Dick, prezident Európskej asociácie atletických trénerov 
(EACA). Most k dokonalosti, druhá časť motta, bol názov jeho 
prednášky.

Frank Dick uviedol predstavu 
o koncepcii dlhodobej športovej 
prípravy atléta od začiatočníka až 
po vrcholovú úroveň. V súlade s tým 
dlhodobú prípravu delí na 7 období 
v troch úrovniach:

Začiatočníci
1.  Nadchnúť, získať pre tréning. 
2.  Udržať v tréningu. 

Výkonnostní atléti
3.  Účasť na príprave. 
4.   Príprava na výkon. 

Vrcholoví atléti
5.  Pretekársky výkon. 
6.  Učenie sa zo súťaží. 
7.  Učiť sa vyhrávať. 

Dick trénera charakterizuje ako 
„syntetizéra“, ktorý spája poznatky 
z rôznych oblastí: medicína, tech-

nológia, tréningové princípy, veda, 
federácia, agenti, vyučovanie a uče-
nie. Tréner musí spájať a rozvíjať jed-
notlivé body, faktory. Zdôrazňoval 
význam komplexnej prípravy atléta. 
Zodpovednosť je potrebná u profe-
sionálnych, poloprofesionálnych, 
ale aj u dobrovoľných trénerov. 

Austrálsky kondičný tréner Dean 
Benton hovoril o jednote atletic-
kého rozvoja, funkčného rozvoja 

Frank Dick, britská trénerská legenda. Foto: archív

a technického rozvoja. Testovanie 
= tréning a tréning = testovanie. 
Uviedol svoju fi lozofi u testovania: 
dôležitá po fázach tréningu, identifi -
kácia talentu, spätná väzba a ďalšie.

Američan Vern Gambetta pok-
ladá v tréningovom systéme za vý-
chodisko pohybovú gramotnosť. 
Uviedol zaujímavé cvičenia na in-
tervenciu koordinačných schopnos-
tí na príklade 8 – 10 ročných detí. 
Zdôraznil potrebu všestrannosti vo 
veku 6 – 14 rokov. Špecializácia by 
sa nemala začať skôr ako vo veku 
15 rokov. Potrebné je zisťovanie 
biologického veku, identifi kácia ta-
lentov, štruktúra rozvoja.

Vésteinn Hafsteinsson, islandský 
tréner estónskeho olympijského ví-

ťaza 2008 a majstra sveta 2007 Ger-
da Kantera, viedol praktický seminár 
zameraný na cviky vo vrhu guľou 
a hode diskom. Vo vrhačskej abe-
cede zdôrazňoval vrhy jednou i dru-
hou rukou. Základné cviky: bežné 
hody, vrhy z miesta, krok a otočka, 
chôdza a otočka o 360°, otočky o 90, 
180 a 360°, otočka o 360° a chôdza, 
otočka a chôdza, celá otočka so za-
meraním na ľavú ruku.

Jeden z najzaujímavejších semi-
nárov pod názvom Kondičný a ply-
ometrický tréning v skokoch viedol 
švédsky kouč Yannick Tregaro (tré-
noval o.i. trojskokana Christiana 
Olssona a isté obdobie aj výškár-
ku Kajsu Bergqvistovú). V odrazoch 
zdôrazňuje súlad techniky odrazu, 
časovanie (timing) odrazu so švi-
hom paží a švihovej nohy. 

Plyometrické odrazy rozde-
ľuje na 2 skupiny: 

1.  dôležitá je technika, 
 časovanie, dobrý pocit 

2.  dôležitá je odrazová sila.  
Tréner a otec úspešných belgic-

kých bežcov na 400 m Jacques Bor-
lée hovoril o fi lozofi i tréningu jeho 
pretekárov. Za rozhodujúci považuje 
súlad tréning – mentálny tréning – 
harmónia. Na začiatku musí byť sen, 
ktorý sa postupne napĺňa, a pozitív-
ne myslenie. 

Borléeho trénerská fi lozofi a: 
1.  tímový duch 
2.  plánovanie 
3.  inovácia 
4.  vášeň
5.  dôvera 
6.  rešpekt
7.  zábava

Realizačný tím tvoria: fyziotera-
peut, dietológ, manažér, psychológ, 
fyziológ, lekár, biomechanik.
prof. PaedDr. IVAN ČILLÍK, CSc.,

KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica

V roku 2009 vyhral domáci šampi-
onát v behu do vrchu. O tri roky prvý 
raz aj maratónsky. V rodných Košiciach. 
Dobiehal so slzami na krajíčku a so 
spomienkami na nebohého otca, ktorý 
ho ako dieťa v prvú októbrovú nedeľu 
pravidelne brával do ulíc. Tohto roku 
na MMM titul obhájil v čase o vyše pol 
druha minúty lepšom (2:23:51) s ta-
kým náskokom, že divákom si v závere 
mohol dovoliť ďakovať úklonmi počas 
behu.

Po maratóne sa namiesto oddychu 
vybral do Cabaja-Čapora, kde si pri-
pomínali štyridsiatku zrodu voľakedy 
slávneho krosu. Waldemar Cierpinski, 
verná legenda jeho najslávnejšej éry, 
päťnásobný účastník, vyhral olympij-
ský maratón dokonca dvakrát. „Ja sní-
vam len o účasti na jednom a aj od tej 
som ešte veľmi ďaleko, ale ubezpeču-
jem vás, že pre splnenie tohto sna uro-
bím všetko, čo bude v mojich silách,“ 
vravel Urban v pôvabnej idyle slnečnej 

ostupne sa mu v hlave vykryštalizovala postupka: eu-
rópsky kros, svetový polmaratón a olympijský maratón. 
Jozef Urban bol v žiackom veku slovenským majstrom 

v zápasení. Od šestnástich sa namiesto rukami pasuje nohami. 
Cieľavedome a zanovito.

Takto dobiehal Jozef Urban 
do cieľa Medzinárodné-
ho maratónu mieru 2013 
v Košiciach ako obhajca ti-
tulu majstra Slovenska.
 Foto: www.behame.sk

Atletický klub ZŤS Martin chystá na 17. januára 
2014 oslavy jubilea a zároveň krst publikácie s náz-
vom 90 rokov turčianskej atletiky. Šyridsiatka bývalých 
i dnešných funkcionárov a atlétov na 240 stranách 
(vrátane farebnej obrazovej prílohy) zmapovala his-
tóriu atletiky aj významné atletické podujatia v Turci. 
Atraktívnou je kapitola Spomienky osobností, v ktorej 
sa predstavuje všetkých päť turčianskych olympioni-
kov s deviatimi účasťami (Ivan Daniš, Róbert Valíček, 
Štefan Balošák, Miroslav Vanko a Lucia Klocová), ale 

i ďalších 25 atlétov a funkcionárov. Publikácia však spomína vyše 200 osobností 
a nechýbajú v nej ani štatistické prehľady – štarty na významných svetových, eu-
rópskych a domácich podujatiach, rekordy a pod. Organizačnú taktovku príprav 
osláv drží šesťnásobný slovenský tréner roka Pavel Slouka. (mk)

Turčianska atletika oslavuje 90

jesene hája konča dvojdediny v sused-
stve Nitry roztomilo prebudenej spo-
mienkami na zašlú slávu.

O mesiac mu v Nových Zámkoch 
do tretice unikol slovenský titul v kro-
se. Druhý raz o jedinú sekundu. Hoci 
zväz napriek tomu nielen víťaznému 
Jurajovi Vitkovi, ale aj Urbanovi ponú-
kol štart na belehradských majstrov-
stvách Európy v cezpoľnom behu, spr-
vu naň nerefl ektoval. „Každú sezónu 
raz treba skončiť, je najvyšší čas,“ tvr-
dil jeho tréner. Keď však testy ukázali, 
že zverencovo telo stále ešte disponu-
je kapacitou na slušný výkon, privolil. 
A fakt: Urban na ME dobehol do cieľa 
na 65. mieste, o päť miest a 22 sekúnd 
pred Vitkom.

Urban začínal bežeckú kariéru v ko-
šickom Obal servise pod Pavlom Ma-
dárom, po prestupe do bardejovského 
klubu ho viedol Jaroslav Jakubášek 
a napokon na diaľku v Nemecku žijúci 
Poliak Edmund Kramarz. V apríli oslo-
vil Dušana Valenta, ktorý v slávnych 
dobách bystrickej Dukly viedol silnú 
partiu Štefko, Vanko a spol. 

Valent má okrem veľkých skúse-
ností aj svojský suchý humor. Keňanka 
mi na občerstvovačke prevrátila pohár 
s nápojom, posťažoval sa mu Urban 
po akomsi behu v Rakúsku. „Najlep-
ším spôsobom, ako sa vyhnúť hozbe, 

že ti nejaká Keňanka prevráti pohár, je 
bežať rýchlejšie ako ona, ale to pred-
pokladá zrýchliť sa na päť a desať kilo-
metrov,“ odvetil mu. 

Aj do jednej repliky sa dá poskladať 
podstata. Urban bol tento rok sloven-
skou jednotkou na 10 000 m na dráhe 
aj v maratóne, ale ak si chce splniť sen 
o štarte v Riu de Janeiro 2016, musí 
sa zrýchliť. „Nielen na päť a desať kilo-
metrov, ale aj na tisícpäťstovke,“ myslí 
si Valent. „Som presvedčený, že na to 
má. Z toho potom vyplynie šanca na 
to, aby maratón nebežal za 2:23 h, ale 
za 2:18 alebo aj lepšie, čo bude pod-
mienka štartu na olympiáde v Riu.“

Premiéru na európskom krose má 
už Urban za sebou. Debut na polmara-
tónskych MS prichádza do úvahy kon-

com marca 2014 v Kodani, ale s pod-
mienkou, že sa na ne kvalifi kuje vo 
februári výkonom aspoň 1:09 h. No 
a potom príde leto, v ktorom jeho drá-
hové výkony na päť a desať kilometrov 
naznačia, či Rio 2016 ostane snom ale-
bo sa môže premeniť na realitu.

 (mo)
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NÁVRATYMETODICKÁ PRÍLOHA – TRENDY V ŠPORTE

Behanie je IN, ale nezabúdajte na správnu obuv. Mizuno prináša nevšedný 
dizajn, veselé farby a dokonalé technológie, vďaka ktorým je beh zábava! 
Investujte do kvality a vaše telo sa vám odvďačí maximálnymi výkonmi 

a vy si užívajte nové a nové bežecké ciele!

Beháte? Na kvalitnej obuvi záleží!

Technológie – U4ic, Mizuno Wave, SmoothRide, 
Mizuno Intercool, AIRmesh, X10, Premium Insock, G3 Sole.

Zoznámte sa s revolučnou novinkou na trhu! Cestná obuv pre aktívnych bežcov 
vás očarí nielen hravým dizajnom, ale aj high-tech technológiami. Dokonale 

vám sadne, na nohe ju skoro necítíte a napriek tomu vás dostatočne podporí aj 
v nepriaznivých podmienkach pri tréningu a nesklame vás ani počas preteku!

Dokonale priedušná Mizuno Wave Sayonara za 130 eur

Ľahká a odolná topánka, ktorá má šmrnc!

 O ¹⁄³ ľahšia mezipodošva U4ic s výborným odpružením.
 ideálna pre neutrálnych 

 aj support bežcov,
 znížená špička pre 

 lepšiu stabilizáciu,
 pohodlné prevedenie 

 pre plynulejší pohyb,
 vyrobená z odolných 

 a šetrných materiálov,
 váha pánskej 230 g, 

 váha dámskej 190 g.



spávacie hojdanie synčeka je v sú-
časnosti pre našu Atlétku roku 
2012 Luciu Klocovú súčasťou tré-

ningu. „Taký malý strečing. Srdce mi trhá, 
keď malý plače. Kolíšem, pobehujem s ko-
číkom, poskakujem, až kým neprestane,“ 
hovorí 30-ročná Martinčanka. K behaniu sa 
vrátila v októbri. Kedy sa odváži súťažiť, je 
vo hviezdach. Adamko, bez pár dní polroč-
ný, má prednosť pred všetkým na svete.

LUCIA KLOCOVÁ
Dátum narodenia: 20. novembra 1983 v Martine
Klub: AK ZŤS Martin
Disciplíny: 800 a 1500 m
Tréner: Pavel Slouka
Olympijské hry: 2004 – 19. (800 m), 2008 – 9. (800 m), 2012 – 8. (1500 m) 
Majstrovstvá sveta: 2003 – 11., 2005 – 14., 2007 – 9., 2009 – 17., 2011 – 20. (vždy 800 m)
Majstrovstvá Európy: na 800 m 2006 – 10., 2010 – 4., 2012 – 5. (800 m)
Majstrovstvá Európy do 23 rokov: 2003 – 2. (800 m)
Juniorské MS: 2000 – 3., 2002 – 2. (800 m)
Juniorské ME: 2001 – 1. (800 m) 
Osobné rekordy: 800 m 1:58,51 (2008), 1000 m 2:38,72 (rekord SR, 2012), 1500 m 4:02,99 
(rekord SR, 2012) 
Ocenenia: Atlétka SR roka 2012, Medaila prof. Vladimíra Černušáka (2013)

Klocová miluje behanie v prírode. Pripomína, 
že behanie nie je len jej súčasná profesia, ale pre-
dovšetkým životný štýl. Keď nemusí, neopúšťa 
domov s lesnými cestičkami pri rodných Košťa-
noch nad Turcom. Ležia vo výške 415 metrov nad 
morom a žije v nich čosi vyše tisíc duší. 

Adamkovi je v takomto prostredí s mamičkou 
rozhodne dobre. „Behala som do siedmeho me-
siaca tehotenstva. Klusať, hýbať sa, vnímať prí-
rodu je relax, trénovanie je čosi úplne iné. To, čo 
robím teraz, približne päť-šesť týždňov, je nový 
začiatok,“ hovorí ôsma z londýnskej olympiá-
dy 2012 v behu na 1500 metrov. „Bola som na 
sústredení vo Vysokých Tatrách. Tam som sa už 
pripravovala riadne. Šesťkrát za týždeň, tri dni 
dvojfázovo. Mohla som si to dovoliť, nemuse-
la som variť a upratovať. Teraz trénujem doma. 
Každý deň je to o čosi lepšie. Pravda, cítim aj 
trochu väčšiu únavu,“ telefonovala kočíkujúca 
Lucia. Bola spokojná, syn je zdravý, zlatý, má sa 
k svetu. 

AKOBY V ŽIACKYCH ČASOCH 

O Adamka sa na sústredení staral dlhoročný 
Luciin tréner Pavel Slouka. Bol čosi ako kouč na 
materskej. Vraj za hodinu a pol s kočíkom viac na-
chodil, než zverenka nabehala.

„Obrazne, momentálne sa cítim ako pred pät-
nástimi rokmi, keď som začínala s riadnym tré-
ningom. Telo si pamätá tie dlhé roky, ale stojí si 
na kábli. Zatiaľ to nie je žiadna sláva. Utešujem 

Text esemesky, ktorú Klocovej 29. júna 
do pôrodnice poslal tréner Pavel Slouka.

„Šampionát je v auguste, to je dlhý čas. Za-
tiaľ nedokážem nič odhadnúť. Viem povedať iba 
to, že občas aj motyka vystrelí. Nepredpokladám 
účasť, ale všetko je možné.“

Klocová naznačila skúsenosti s tréningom 
v novej životnej situácii. „Pokojná som len vtedy, 
keď je pri Adamkovi môj partner. Fyzicky trénin-
gy znášam. Mám posunutý prah bolesti, takže 
napriek piatim mesiacom ničnerobenia sa doká-
žem premôcť a odtrénovať dokonca aj viac, než je 
vhodné – až ma tréner musí brzdiť,“ hovorí. „Hor-
šie je to psychicky. Tréning trpí tým, že ho chcem 
mať čo najrýchlejšie za sebou a čím skôr byť s ma-
lým. Je to moje prvé dieťa a túžim si ho užiť. Preto 
sú odpovede na otázky doby návratu na veľkú sú-
ťažnú dráhu aj pre mňa viac-menej záhadou.“ 

Klocová nepredpokladá žiadnu leteckú ces-
tu, kým syn nedovŕši rok. To bude koncom júna 
2014. „Proti svetovej špičke sa postavím, až keď 
sa na to budem cítiť. Neplánujem ani zimné sú-
stredenie v teplých končinách. V januári možno 
pôjdem na bežky do Čiech a na jar do Talianska, 
kde tréner Slouka zvykne chodiť s triatlonistami. 
Určite sa v letnej sezóne aspoň raz postavím na 
štart, ale zrejme len tam, kde sa dá dopraviť au-
tom – na Slovensku, v Čechách, v Poľsku alebo 
v rakúskom Schwechate.“

ŠTYRI NEŠŤASTNÉ OSEMSTOVKY

Klocová vyletela ako kométa. Po bronze na 
juniorských MS v Santiagu de Chile 2000 bola 
o dva roky neskôr v jamajskom Kingstone strie-
borná, medzitým (2001) vyhrala v talianskom 
Grossete juniorské majstrovstvá Európy. Všetko 
na osemstovke, až do roku 2012 jej jedinej dis-
ciplíne (štvorstovku behala ako súčasť prípravy, 
tisícpäťstovku občas na spestrenie).

Na veľkých súťažiach mala často až veľkú smo-
lu. Takú, nad ktorou človek zaplače a potom sa us-
meje, či je to vôbec možné. Už na svetovom šam-
pionáte v Paríži 2003 jej ušlo fi nále o necelé tri 
desatinky, skončila jedenásta. Extra smolu mala 

na MS 2007 v Osake. Bežala v najťažšom semifi -
nále a skončila tretia v osobnom rekorde 1:58,62 
min. Bol siedmy najlepší zo všetkých, ibaže do 
fi nále išli z iných semifi nále druhé pretekárky 
s horším časom. Slovenka skončila deviata. 

Takmer identicky dopadla olympiáda v Pekin-
gu 2008, Klocová fi guruje v jej análoch jedenásta 
(1:58,80). V tom roku obsadila v Zlatej lige (dnes 
Diamantová) v Osle a v Paríži druhé miesto. Vo 
francúzskej metropole v dodnes platnom osob-
nom rekorde 1:58,51 min, ktorým len 14 stotín 
zaostala za Sedlákovej slovenským rekordom.

Štvrté nešťastné preteky zažila na barcelon-
skom vrchu Montjuich. Na európskom šampioná-
te 2010 obsadila štvrté miesto o deväť stotín za 
Britkou Meadowsovou. 

SPOMIENKA NA LONDÝN PLUSOVÝ BOD

Prechod z čista jasna na tisícpäťstovku na 
olympiáde v Londýne prekvapil, ukázal sa však 
ako šťastný ťah. „Spomienky na Londýn boli jed-
ným z bodíkov za návrat. Ďalším bol fakt, že pred-
vlani som tisícpäťstovku len skúšala, ale trénova-
la som stále viac-menej osemstovkársky. Láka ma 
zistiť, ako rýchlo dokážem zabehnúť 1500 m po 
celoročnom špeciálnom tréningu. Už pred mater-
stvom som začala pociťovať, že je mi bližšia skôr 
vytrvalosť ako rýchlosť. Osemstovka bude už iba 
doplnková disciplína.“

Klocová chce kráčať vopred premyslene. Tak 
aj vysvetľuje. O možnej účasti na OH 2016 v Riu 
de Janeiro hovorí v náznakoch: „Som na začiatku 
cesty, ktorej koniec nevidím, neviem ho odhad-
núť. Ba ani netuším, čo bude v jej polovici. Kto by 
nechcel štartovať na ďalšej olympiáde? Neviem 
však predpovedať, ako bude telo po pôrode rea-
govať na veľké záťaže. Veľa naznačí nasledujúci 
polrok.“ PETER FUKATSCH

sa, že v istej chvíli príde zlom. Verím naň a teším 
sa. Jedna vec je však chcieť sa vrátiť – a druhá ná-
vrat uskutočniť,“ pripomína.

Martinčanka bola sprvoti všestranná športov-
kyňa. Hrala hádzanú a volejbal, dodnes miluje 
plávanie. „Ak by som nebola bežkyňou tak roz-
hodne plavkyňou,“ tvrdí. Mala trinásť, keď vyhrala 
bežecké preteky na 600 m na Turčianskych špor-
tových hrách mládeže. O štyri roky skončila tretia 
na juniorských majstrovstvách sveta.

ZÜRIŠSKÉ ME? SKÔR NIE

Lucia takmer vylučuje, že sa budúci rok roz-
behne do veľkých súťaží. Sezónu označila za štar-
tovaciu. Nerozmýšľa nad Diamantovou ligou. 
Eviduje limit 4:12 min na 1500 m pre zürišské 
majstrovstvá Európy. Je o deväť sekúnd horší ako 
jej rekord 4:02,99 min zo semifi nále londýnskej 
olympiády. Tvrdí však, že limit nie je jej cieľ. 

ŽIVOTNÉ FINÁLE SI 
ZVLÁDLA VYNIKAJÚCO. 

VEĽA RADOSTI A TRPEZLIVOSTI.

Klocová počas položenia základného kameňa Pamätníka olympionikov na Národ-
nom cintoríne v Martine. Foto: SITA – MILO FABIAN

Klocová po fi nále na 1500 m na OH 
v Londýne.
 Foto: SITA – JOZEF JAKUBČO
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ROK 2013 BOL ROKOM BEZ 
SENIORSKÉHO REKORDU, MOŽNO 
PRVÝM V DEJINÁCH – ZÁVACKÉHO 
VÝKONY NA 100 M PLATIA, 
ALE V REKORDNEJ LISTINE SA 
NEOBJAVIA, LEBO V HODONÍNE 
CHÝBALI TZV. ZÁŤAŽOVÉ BLOKY

eväť-desať sekúnd a dosť. Stovka napriek superkrátke-
mu trvaniu vždy bola a bude jednou z najfascinujúcejších 
atletických disciplín. Jej víťaz je najrýchlejší muž. Olym-

piády, sveta, Európy, krajiny, regiónu alebo len tej osmičky, čo za-
kľakla do blokov. Šprint vzrušoval fanúšikov a médiá už dávno 
pred Boltom. A bude aj dlho po ňom.

Šprintér Adam Závacký na za-
čiatku letnej sezóny vzbudil na Slo-
vensku veľké haló dvoma výkonmi 
v prvom kole českej prvej ligy v Ho-
doníne: 18. mája v rozpätí hodiny 
mu v rozbehu na 100 m namera-
li čas 10,22 a vo fi nále dokonca 
10,21. 

V listine slovenských rekordov 
však napriek tomu bude naďalej fi -
gurovať o 11 stotín slabší a o takmer 
16 rokov starší výkon Igora Kováča 
10,32, ktorý dosiahol 6. júna 1997 
v lotyšskej Rige. Závackého výkony 
totiž neboli schválené za rekordy. 

Dôvod? Absencia štartovacích 
blokov s automatickou registráciou 
chybného štartu. Aj keď ide o regu-
lárne výkony, ktoré budú tróniť na 
čele slovenských tabuliek, k uznaniu 
za rekord treba v zmysle pravidiel 
IAAF a smernice SAZ splniť aj ďalšie 
sprísnené požiadavky: napr. spome-
nuté bloky, štart minimálne troch 
atlétov v disciplíne (na konanie 
pretekov stačia dvaja), cieľová foto-
grafi a a pod. 

Neuznanie výkonov za rekord 
však nič nemení na skutočnosti, že 
Závacký je najrýchlejší Slovák histó-
rie. V prípade ručného merania by 
Adamovi v Hodoníne rozhodcovia 
na stopkách pravdepodobne odčí-
tali prvýkrát v dejinách slovenskej 
atletiky výkon pod 10 sekúnd.

Žiaľ, v tomto roku hádam po 
prvýkrát v histórii došlo k situácii, že 
nebol právoplatne prekonaný ani 
jediný slovenský rekord v kategórii 
dospelých. Dokonca ani halový. 

NAJSKÔR ZVÄZ, 
POTOM REKORDY

História evidencie našich atle-
tických rekordov nie je taká stará, 
ako by sa dalo usudzovať z politic-
kého vývinu Slovenska. Aj keď prvé 
známe výkony slovenských atlétov 
pochádzajú ešte z 19. storočia, po-
čas rakúsko-uhorskej monarchie sa 
neviedli slovenské rekordy, ba ani 
tabuľky výkonov. Prvá, aj to neofi ciál-
na listina slovenských rekordov bola 
zostavená dokonca až 13 rokov po 
vzniku Československej republiky. Jej 
autorom bol v roku 1931 popredný 
slovenský atlét Tibor Smieško z Vrú-
tok, držiteľ najlepších slovenských 
výkonov v behu na 100 m (11,0 v r. 
1932) a v trojskoku (12,40 v r. 1925 
a 13,28 v r. 1931).

Zostavenie prvej ofi ciálnej listiny 
slovenských rekordov umožnil až 
vznik prvého samostatného sloven-
ského atletického zväzu 29. apríla 
1939. V „Knihe rekordných výkonov 
Slovenského ľahkoatletického ama-
térskeho sväzu v Bratislave“ ich od 
roku 1940 viedol dlhé roky ďalší 
popredný atlét, viacnásobný rekor-

dér v hode kladivom Jozef Struhár 
z Bratislavy.

Tieto rekordy mali dve zvláštnos-
ti. Prvou boli limity v mládežníckych 
kategóriách, bez splnenia ktorých 
rekord nebol schválený, aj keď ne-
ofi ciálne sa v záznamových listinách 
aktuálny najlepší výkon viedol. Limi-
ty boli veľmi prísne. Ešte v polovici 
päťdesiatych rokov malo ustanove-
ný rekord iba 13 z 59 mládežníc-
kych disciplín. 

KTO MÔŽE BYŤ REKORDÉR?
Druhou zvláštnosťou bola axi-

óma, že slovenský rekord mohol 
držať iba Slovák. Bez ohľadu na to, 
či štartoval za slovenský, český, prí-
padne i zahraničný klub. Rekordé-
rom teda nemohol byť občan inej 
národnosti (Maďar, Čech či Žid) ani 
v prípade, že štartoval za slovenský 
klub.

Predpokladám, že na takúto 
podmienku boli dva dôvody. Prvým 
bola skutočnosť, že v tom čase tak-

mer všetci poprední slovenskí atléti 
štartovali za české kluby. Slovenské 
rekordy by bez ich výkonov mali niž-
šiu úroveň (ešte aj v roku 1954 držali 
polovicu mužských bežeckých rekor-
dov Slováci z českých klubov – Filo, 
Čikel, Zvolenský a Krištof). Druhým 
dôvodom bola vtedajšia prax, že at-
léti si na pretekoch uvádzali klubovú 
príslušnosť podľa ľubovôle. A tak 
na jedných pretekoch štartoval atlét 
napríklad za ŠK Bratislava, no na ďal-
ších už za Spartu Praha. Pokiaľ by si 
popredný český atlét hoci len na jed-
ných pretekoch uviedol ako prísluš-
nosť slovenský klub, mohol by sa stať 
slovenským rekordérom, čomu tento 
systém zabraňoval. Prinášal však aj 
problémy, lebo neexistovalo presné 
kritérium, podľa ktorého by sa dalo 
jednoznačne rozhodnúť, či ide alebo 
nejde o slovenského atléta.

Zavedením registrácie atlétov 
bola táto nejednoznačnosť odstrá-
nená. V šesťdesiatych rokoch došlo 
k zmene: o držiteľovi slovenského 
rekordu nerozhodovala atlétova ná-
rodnosť, ale jeho oddielová prísluš-
nosť – samozrejme, musel byť obča-

nom Československa. To umožnilo, 
aby sa slovenskými rekordérmi stali 
aj českí atléti a slovenskí naopak 
mohli byť zase českými rekordérmi. 

REKONŠTRUKCIA JE PROBLÉM
V tom období prevzal eviden-

ciu slovenských rekordov Trnavčan 
Pavol Krištofík, ktorý sa o ne staral 
až do roku 1983. Po ňom do roku 
1989 evidoval slovenské rekordy 
v tom čase štatistik a začínajúci 
manažér Alfons Juck z Bratislavy. Po-
sledné takmer štvrťstoročie je vede-
ním slovenských rekordov poverený 
Marián Kalabus z Martina.

Žiaľ, zatiaľ nie je spracovaný 
ucelený štatistický materiál o vývoji 
slovenských rekordov. Ofi ciálne sa 
rekordy zverejňovali v slovenských 
atletických ročenkách. Tie však vychá-
dzajú pravidelne iba od roku 1968 
(predtým vyšli pravdepodobne iba 
v r. 1954 a 1957), navyše až do kon-
ca federálnej éry obsahovali iba stav 
rekordov k 31. decembru každého 

Jozef Repčík má najviac slovenských rekordov z tých, ktorí ešte 
súťažia – tri (oba na 800 m a halový aj na 1000 m).
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN 

roka. Chýbali v nich rekordy, ktoré 
boli priebežne zlepšované v sezóne. 

Rekordy uvádzala aj dobová tlač, 
šlo však o neofi ciálne a nesyste-
matické publikovanie, pričom časť 
výkonov napokon nebola za rekord 
ani schválená. Až ročenky od vzniku 
samostatného Slovenska uvádzajú 
nielen aktuálnu listinu slovenských 
rekordov, ale aj všetky rekordné 
výkony dosiahnuté v danom roku. 
Vrátane tých, ktoré neboli schválené 
– aj s uvedením dôvodu. Vývoj slo-
venských rekordov je preto možné 
ofi ciálne sledovať iba od roku 1993.

V knihe 100 rokov organizova-
nej atletiky na Slovensku som sa 
pokúsil (nie Ján Mutkovič, ako je 
v publikácii z roku 1997 omylom 
uvedené) zrekonštruovať vývoj 
slovenských rekordov dospelých od 
vzniku Československa v r. 1918. 
Pre nejednoznačnosť podkladov 
(príliš veľa rozporov aj medzi ofi ciál-
nymi materiálmi – československý-
mi a slovenskými ročenkami, ale aj 
slovenskými ročenkami navzájom) 
sa však nepodarilo rozlíšiť schválené 
rekordy od neofi ciálnych. V mno-

hých prípadoch bol napríklad výkon 
atléta zo slovenského klubu schvá-
lený za československý rekord, ale 
za slovenský už nie, alebo staršia 
slovenská ročenka uvádzala lepší 
slovenský rekord ako novšia.

NAJSTARŠÍ JE Z ROKU 1954!
Absolútne najstarším sloven-

ským rekordom je výkon štafety na 
4×200 metrov 1:30,8 min. v ka-
tegórii mužov do 22 rokov, ktorý 
zabehlo kvarteto Slávie Bratislava 
21.októbra 1954. V budúcej sezóne 
sa teda dožije 60 rokov. Pravda, 
ak ho do „dôchodku“ nepošle 
klub, ktorý má štyroch šprintérov 
vo veku 20-22 rokov s výkonnos-
ťou okolo 23 sekúnd. Musel by sa 
však nájsť aj usporiadateľ, ktorý by 
vypísal preteky v tejto netradičnej 
disciplíne (uznávajú sa v nej však aj 
svetové rekordy). Slávisti netušili, že 
bezmála o 60 rokov budú držiteľmi 
rekordu vo vekovej kategórii, ktorá 
vznikla takmer o pol storočie neskôr 
– v roku 1954 bol ich výkon sloven-
ským rekordom mužov. 

Jediný, kto tohto roku do-
siahol rekordné výkony, 
bol stovkár Adam Závacký, 
ale jeho časy sa pre nedos-
tatočne moderné bloky do 
rekordných análov nedo-
stali.
 Foto: archív

Eva Glesková tento rok oslávila se-
demdesiatku, ale stále je sloven-
skou rekordérkou v najkratšom 
šprinte – už 45 rokov. 
 Foto: Múzeum telesnej kultúry SR

Multirekordér Róbert Štef-
ko: dodnes mu patrí 10 slo-
venských rekordov v drá-
hových a cestných behoch 
od 1 míle po maratón.
 Foto: PETER MAYER (Pokračovanie na 20. strane)
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Už aj atletika bude mať galériu svojich osobností. Ve-
denie zväzu sa rozhodlo založiť Sieň slávy slovenskej at-
letiky. 

Na začiatok do nej uvedie trinásť legiend, sedem žijúcich 
a šesť in memoriam. Hviezdnych atlétov z dvoch období 
(uhorského a úspešnej éry šesťdesiatych a sedemdesiatych 
rokov), jediného olympijského víťaza (z rokov osemdesia-
tych), ale aj nestorov, ktorí vizionársky posúvali kráľovnú 
športov dopredu, legendárneho trénera či veľké funkcionár-
ske postavy.

Zoznam sa symbolicky začína menom muža, ktorému na 
prvých novovekých olympijských hrách v Aténach 1896 pri-
riekli štartovné číslo 1. Alojz Sokol, rodák z Hronca, šprin-
tér, ale aj prekážkár a trojskokan, jediný našinec v uhorskej 
výprave v premiére Coubertinových Hier, bol vôbec prvý 
náš športovec, ktorý skončil na medailovom mieste. Aj keď 
v skutočnosti sa vrátil domov, do vtedajšieho Rakúsko-Uhor-
ska, bez medaily. Vo fi nále stovky 10. apríla 1896 síce dobe-
hol tretí, ale na prvých OH vo všetkých disciplínach medaily 
udeľovali len najlepším dvom.

Prvými legendami uvádzanými do Siene slávy sa len začí-
na postupné vzdávanie holdu osobnostiam, ktoré sa do dejín 
atletiky malej krajiny zapísali veľkými písmenami.

ALOJZ SOKOL
(1871 – 1932), prvý náš olympionik, na premiéro-
vých OH 1896 v Aténach vo farbách Uhorska tre-
tí na 100 m a štvrtý v trojskoku.

MÓRIC KÓCZÁN
(1885 – 1972), účastník vrhačských disciplín na 
troch OH, na prvých dvoch (1908 a 1912) repre-
zentoval Uhorsko, pre ktoré v Štokholme 1912 
získal bronz v hode oštepom, v Paríži 1924 však 
už Československo.

EVA GLESKOVÁ-LEHOCKÁ
(1943), historicky najlepšia slovenská šprintérka, 
od r. 1968 dodnes držiteľka slovenského rekor-
du na 100 m 11,29, v r. 1972 spoludržiteľka ruč-
ne meraného svetového rekordu 11,0, trojnásob-
ná olympionička – v Tokiu 1964 semifi nalistka na 
100 a 200 m, v Mexiku 1968 semifi nalistka na 100 
m a v Mníchove ôsma vo fi nále na 100 m, na ME 
v Budapešti 1966 štvrtá (100) a piata (200 m), 
v Aténach 1969 na 100 m siedma.

ANNA CHMELKOVÁ-BLANÁRIKOVÁ
(1944), jediná slovenská letná majsterka Euró-
py, v Budapešti 1966 prvá na 400 m v čs. rekorde 
52,9, na OH v Mexiku 1968 skončila v rozbehu.

MÁRIA MRAČNOVÁ-FAITHOVÁ
(1946), bronzová medailistka ME v Aténach 1969 
v skoku do výšky, v Prahe 1978 dvanásta, v Ríme 
1974 ôsma, na OH v Mexiku 1968 šiesta a v Mon-
treale 1976 štvrtá, prvá slovenská výškárka s výko-
nom nad 190 (192), 1998 – 2012 predsedníčka a od 
2012 čestná predsedníčka SAZ, držiteľka odznaku 
veterána IAAF, medaily Jeana Borotru za fair play, 
od 1992 do 2008 podpredsedníčka SOV.

EVA ŠURANOVÁ-KUCMANOVÁ
(1946), jediná olympijská medailistka v atletike, 
v Mníchove 1972 bronzová v skoku do diaľky 
v čs. rekorde 667, na ME v Budapešti 1966 dva-
násta, v Aténach 1969 siedma, v Ríme 1974 zís-
kala striebornú medailu a v Prahe 1978 skončila 
v kvalifi kácii.

JOZEF PLACHÝ
(1949), najúspešnejší slovenský strednotratiar, 
štvornásobný olympionik, na 800 m v Mexi-
ku 1968 piaty, v Mníchove 1972 semifi nalista, 
v Montreale 1976 skončil v rozbehu, na 1500 
m v Moskve 1980 piaty, európsky vicešampión 
na 800 m z Atén 1969, v Helsinkách 1971 šies-
ty, v Ríme 1974 semifi nalista, na 1500 m v Pra-
he 1978 dvanásty, na halových ME 1972 na 800 
m zlatý, 1973 a 1974 bronzový, 1975 štvrtý, víťaz 
kontinentálneho stretnutia Európa – Amerika 
1969.

PAVOL GLESK
(1931 – 2008), legendárny tréner, viedol o.i. Šu-
ranovú, Gleskovú, Chmelkovú, Čerchlanovú, v r. 
1960 – 1963 šéf slovenskej atletiky, spoluzakla-
dateľ Veľkej ceny Pravdy (P-T-S), pedagóg, pod-
predseda Čs. olympijského výboru 1990 – 1992, 
prvý predseda Slovenskej olympijskej akadémie, 
čestný člen SOV.

JÁN HAJDÓCY
(1887 – 1950), priekopník slovenskej atletiky, za-
kladateľ trnavskej, pedagóg a tréner, spoluautor 
prvej koncepcie štúdia telesnej výchovy, lektor 
Telovýchovného ústavu Slovenskej univerzity 
(predchodca FTVŠ), technický vedúci prvého 

SOV (1939), čestný náčelník prvého Slovenského 
ľahkoatletického zväzu (1939).

RUDOLF HOLZER
(1907 – 1980), spiritus rector slovenskej atletiky, 
jej úradujúci šéf v r. 1942 – 1949, prvý sloven-
ský funkcionár čs. zväzu, podpredseda ČSAAU 
(1946 – 1948), iniciátor založenia VC Pravdy (P-
T-S) a obnovenia najstaršieho nášho behu Devín 
– Bratislava, medzinárodný rozhodca, historik, 
štatistik (člen komisie IAAF).

PETER BERČÍK
(1940), jediný Slovák, ktorý stál na čele Čs. atle-
tického zväzu (1970 – 1973), v r. 1974 – 1984 jeho 
podpredseda, šéf slovenskej atletiky v období 
1969 – 1982, neskôr istý čas aj námestník ministra 
vnútra SR pre verejnú správu.

ANTON IHRING
(1942 – 2012), vrhač, pedagóg, úspešný tréner 
(Hamar, Šula, Hanuláková), neskôr najdlhšie 
úradujúci predseda SAZ (1982 – 1998), in me-
moriam čestný, do 1992 zároveň podpredseda 
čs. zväzu, 1992 – 2001 prvý podpredseda SOV, 
1982 – 2003 riaditeľ Centra akademického športu 
(NŠC), 15 rokov šéf Asociácie športových zväzov 
SR (dnes KŠZ) a 11 rokov triatlonového zväzu.

JOZEF PRIBILINEC
(1960), jediný slovenský olympijský šampión 
v atletike, víťaz chôdze na 20 km na OH 1988, 
majster Európy 1986, na MS 1983 a 1987 a na 
ME 1982 strieborný, na 5000 m halový majster 
Európy 1987 a 1988, strieborný na halových MS 
1987, juniorský majster Európy 1979 na 10 000 m.
 (mo)

Alojz Sokol, na aténskej olympiá-
de 1896 štartujúci za Uhorsko pod 
menom Alajos Szokolyi, na dobovej 
ateliérovej fotografi i. A na známke, 
ktorú Slovenská pošta vydala v ro-
ku 1996 pri príležitosti storočnice pr-
vých novovekých OH. Foto: archív

Najstarším rekordom v indivi-
duálnej disciplíne v kategórii dospe-
lých je čas fenomenálnej šprintérky 
Evy Gleskovej 11,29 s z medzibehu 
stovky na mexickej olympiáde 1968 
– skončila v ňom druhá za Ameri-
čankou Ferrellovou a vybojovala si 
postup do semifi nále, v ktorom po 
váhavom štarte dobehla šiesta. Iba 
o rok mladší je najstarší mužský 
rekord – čas Jozefa Plachého 2:18,9 
v behu na 1000 m dosiahnutý 
v rámcovom programe košického 
MMM 1969.

Z halových rekordov má naj-
dlhšiu bradu výkon Ivana Kováča 
v behu na 1 míľu 4:03,2 z Berlína 
1973. Dva najstaršie ženské halové 
rekordy majú zhodný dátum – 22. 
február 1984. V ten deň v Bratisla-
ve namerali Silvii Pajanovej v behu 
na 5000 m čas 16:52,6 a Gabriele 
Hanulákovej vo vrhu guľou výkon 
15,79. Asi nie je náhoda, že až na 
Hanulákovej rekord sú všetky naj-
staršie z bežeckých disciplín.

KEĎ BOL SLOVENSKÝ 
AJ SVETOVÝ

Viac než tretina slovenských 
rekordov dospelých pod holým ne-
bom (37,5 percenta) je staršia ako 
Slovenská republika: z 95 rekordov 
sa 35 zrodilo ešte vo federálnej 
ére, čiže do roku 1992 (vrátane), 
a 55 v ére samostatnosti. V piatich 
disciplínach dosiaľ neexistuje ani 
základný rekord (maratónska štafeta 
Ekiden mužov i žien, beh na 25 000 
m a 30 000 m na dráhe žien a žen-
ský desaťboj). U mužov je bilancia 
48/17/30/1, u žien 47/18/25 / 4.

Zaujímavé je, že v listine sloven-
ských rekordérov zostal už iba jedi-
ný Čech – fenomenálny oštepár Jan 
Železný, trojnásobný olympijský aj 
svetový šampión. Dnes je z neho už 
chýrny tréner, no stále drží svetový, 
európsky, český i slovenský rekord. 
Prvé tri majú hodnotu 98,48 m, 
posledný 87,66 m. Ten náš je z nich 
najslabší, ale keď ho Železný ešte 
ako atlét banskobystrickej Dukly 
v posledný májový deň 1987 v Nitre 
utvoril, bol zároveň svetový! 

Vôbec prvý slovenský rekord to-
tožný so svetovým sa však zrodil pol 
druha desaťročia skôr a postarala sa 
oň Eva Glesková, keď 1. júla 1972 
podvečer na budapeštianskom Nép-
stadióne prešprintovala stovku za 
rovných 11 sekúnd. Pravdaže, ručne 
nameraných, ale pred ňou za 11,0 
zabehli 100 m len Američanka Wy-
omia Tyusová, Taiwančanka Či Čeng, 
trikrát Nemka Renate Stecherová-
Meissnerová a raz jej krajanka Ellen 
Strophalová.

PARADOXY MIGRÁCIE
Ďalšia aktuálna svetová rekor-

dérka, diaľkarka Galina Čisťjaková 
(752 cm z roku 1988) po presťaho-
vaní sa na Slovensko držala istý čas 
aj slovenský rekord v trojskoku, no 
ten jej už zobrala Dana Velďáková. 
A tak v aktuálnej listine rekordé-
rov nájdeme s iným ako domácim 
pôvodom iba jedného: v Bielo-
rusku narodeného trojskokana so 
slovenským občianstvom Dmitrija 
Vaľukeviča, zhodou okolností býva-

lého zverenca Galininho manžela 
Aleksandra Beskrovného. 

Mužský trojskok, v ktorom je 
slovenským rekordérom medziča-
som do Ruska priženený Vaľukevič 
(17,46 m), stojí za zmienku aj v inej 
súvislosti. Druhý v tabuľkách fi guru-
je Jaroslav Dobrovodský (16,46), no 
iní traja Slováci dosiahli v českých 
farbách podstatne kvalitnejšie vý-
kony, jeden dokonca aj lepší ako je 
Vaľukevičov rekord: Milan Mikuláš 
17,53, Ján Čado 17,34 a Jaroslav 
Priščák 17,23. Podobný paradox bol 
i s halovým rekordom, ktorý nap-
riek trom 17-metrovým Slovákom 
držal 34 rokov Čech Pavel Sasín 
(16,36).  Napokon ho v roku 2005 
prekonal iný cudzinec (Vaľukevič 
17,19).

Niektorí naši rodáci-rekordéri 
však zasa časť kariéry prežili mimo 
Slovenska: v Čechách strednotratiar 
Jozef Plachý, vytrvalec Róbert Štef-
ko, prekážkár Igor Kováč, desaťbojár 
Peter Sóldos, v USA kladivár Libor 
Charfreitag, v Nemecku výškárka 
Alica Javadová, v Írsku chodkyňa 
Zuzana Malíková...

MULTIREKORDÉR JE ŠTEFKO 
Práve v Prahe už vyše desaťročie 

žijúci Štefko je držiteľom najväč-
šieho počtu slovenských mužských 
rekordov – na tratiach od 1 míle 
po maratón ich má desať! Viac ako 
jeden rekord držia v individuálnych 
disciplínach aj Martin Vrábeľ (3 re-
kordy), Pavol Blažek, Igor Kováč, 
Peter Tichý a Matej Tóth (všetci po 
2 rekordy). Ak započítame aj halo-
vé rekordy dospelých, poradie je: 
Štefko 10, Kováč 4, Repčík, Vanko 
a Vrábeľ po 3, Blažek, Briňarský, 
Haraksim, Chochlík, Ivan Kováč, Ruf-
fíni, Tichý, Tóth a Vaľukevič po 2.

Aj medzi ženami je jednotkou 
v počte aktuálnych rekordov vytrval-
kyňa – Ľudmila Melicherová (7). Za 
ňou nasledujú Zuzana Malíková (3), 
Gabriela Hanuláková, Lucia Klocová 

a Andrea Sollárová (po 2). Spolu 
s halovými je poradie: Melicherová 
8, Murková a Sollárová po 4, Ha-
nuláková, Klocová a Malíková po 3, 
Bobková, Hrdličková, Ivanová, Pod-
racká, Sedláková, Sľúková a D. Vel-
ďáková po 2.

JEDEN, ALE REKORDNÝ
Štatistickou zaujímavosťou je 

ženská osemstovka.  Po Jozefíne 
Čerchlanovej (1:59,0 v roku 1976) 
prevzala post rekordérky Gabriela 
Sedláková, ktorá v Berlíne v ro-
ku 1987 zabehla 800 m v čase 
1:58,37. Pre obe sú to ich jediné vý-
kony pod hranicou dvoch minút. Lu-
cii Klocovej (osobný rekord 1:58,51) 
patrí 20 z 22 časov Sloveniek pod 
dve minúty, a predsa neutvorila ani 
jediný rekord na tejto, pre ňu dlhé 
roky hlavnej trati. Vynahradila si to 
na dlhších: na 1000 (letný aj halo-
vý) a 1500 m (letný).

Gabriele Sedlákovej patrí jedno 
naj: keď zabehla rekord, mala iba 19 
rokov a 5 mesiacov. Z mužských aktu-
álnych rekordérov dosiahol seniorský 
rekord v najmladšom veku 20-ročný 
Jozef Plachý (1000 m). Naopak naj-
starší boli v tom čase 38-ročná Anna 
Balošáková a 41-ročný Peter Polák 
(obaja v behu na 100 km). Medzi ha-
lovými rekordérmi držia vekové pri-
máty 20-ročný Jozef Lenčéš (1500 m) 
a 18-ročná Ľubomíra Piknová 
(50 m prek.), resp. 30-ročný Igor 
Kováč a 29-ročná Miriam Bobková 
(obaja 60 m prek.). Zaujímavá je tra-
ťová totožnosť (100 km, 60 m prek.) 
či podobnosť (1000 m a 800 m)...

Rekordy sú silným korením atle-
tiky a vzbudzujú záujem nielen špor-
tovej verejnosti. Sú súčasťou  preko-
návania ľudských možností. Pravdou 
je však aj to, že ich zlepšovanie je 
čoraz náročnejšie. A to nielen rekor-
dov národných, v našom prípade 
slovenských, ale najmä svetových.

MARIÁN KALABUS, 
atletický štatistik

Najstarší mužský individuálny re-
kord drží Jozef Plachý na 1000 m 
– utvoril ho v roku 1969 ako dvad-
saťročný. Foto: ŠTARTFOTO

(Dokončenie z 19. strany)

TRINÁSŤ LEGIEND V SIENI SLÁVY
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GALÉRIAŠTATISTIKA
• NAJ-REKORDY •

NAJSTARŠÍ: štafeta mužov Slávie Bratislava na 4 × 200 m – z roku 1954, 
mužský individuálny: Jozef Plachý 1000 m – 1969, 
ženský individuálny: Eva Glesková 100 m – 1968, 
halový mužský: Ivan Kováč 1 míľa – 1973, 
halový ženský: Silvia Pajanová 5000 m a Gabriela Hanuláková 
guľa – 1984. 
NAJMLADŠÍ REKORDÉRI: z mužov 20-ročný Jozef Plachý na 1000 
m, v hale 20-ročný Jozef Lenčéš na 1500 m, zo žien 19-ročná Gabriela 
Sedláková na 800 m, v hale 18-ročná Ľubomíra Piknová na 50 m prek.
NAJSTARŠÍ REKORDÉRI: z mužov 41-ročný Peter Polák na 100 
km, v hale 30-ročný Igor Kováč na 60 m prek., zo žien 38-ročná Anna 
Balošáková na 100 km, v hale 29-ročná Miriam Bobková.
NAJVIAC REKORDOV: muži – Róbert Štefko 10, ženy – Ľudmila 
Melicherová 7. 



stal iba v Dubnici. Dnes je z neho chýrny míting, 
na ktorý každý rok prichádza množstvo veľkých 
osobností svetovej a európskej atletiky. Jeho vla-
ňajší jubilejný, 10. ročník prvýkrát niesol podtitul 
Memoriál Zdeňka Hrbáčka.

DETI SA CHCÚ PODOBAŤ HVIEZDAM

Šéftrénerka dubnického klubu Lucia Opatov-
ská zdôrazňuje, že práve Atletický most je pre 
mlaď veľkou inšpiráciou: „Po mítingu k nám kaž-
doročne prichádzajú ďalšie deti, ktoré chcú behať 
cez prekážky alebo hádzať oštepom. Lebo sa im to 
na Atletickom moste zapáčilo. Tak máme o prílev 
novej krvi z okolia postarané.“

Bývalá pretekárka päť rokov šéfuje 23 tréne-
rom, z ktorých približne polovica pôsobí priamo 
v klube. „Juniorov a dospelých atlétov máme 
roztrúsených po celom Slovensku. Napríklad Jo-
zef Repčík a Lenka Kršáková bývajú a trénujú pod 
dohľadom svojich trénerov v Bratislave. Deti sú 
najmä z blízkeho okolia: z Dubnice, Novej Dubni-
ce a Púchova. Väčšinou sú členmi dvoch stredísk 
talentovanej mládeže,“ dopĺňa Opatovská.

„Zo Svitu k nám prišla veľmi talentovaná Sta-
nislava Lajčáková, ktorú trénuje Ladislav Potoč-
ný,“ dodáva. Podľa šéftrénerky práve Lajčáková 
spolu s Luciou Mokrášovou, Viktóriou Záhradnič-
kovou a Monikou Hornákovou, účastníčky európ-
skych a svetových šampionátov v ich vekovej kate-
górii, sú prísľubom do budúcnosti. V klube veria, 
že v budúcnosti pomôžu aj v Európskom pohári 
družstiev. 

HISTORICKÝ TÍMOVÝ BRONZ 

Na klubové bilancie a súťaže si Dubničania 
zvlášť potrpia. V období 2006 – 2011 ich klub šesť 
rokov po sebe trónil na čele rebríčka podľa poč-
tu bodov získaných na všetkých domácich šampi-
onátoch – vlani a tohto roku skončil druhý. Pred 
piatimi rokmi sa mužský tím Dubnice postaral 
dokonca o kontinentálnu senzáciu: v Európskom 
pohári klubových družstiev 2008 v portugalskom 
Vila Real de Santo Antonio obsadil tretie miesto 
hneď za víťazným Lučom Moskva a druhou Duk-
lou Praha! 

V roku 2014 budú Spartak v elitnej A-kategórii EP reprezentovať ženy, postup si 
vybojovali na domácej pôde. Foto: archív AK  

JUBILUJÚCU KRÁĽOVNÚ ŠPORTU V DUBNICI NAD VÁHOM  SPASILA UMELÁ DRÁHA A PRESLÁVIL ATLETICKÝ MOST

Buď tu bude dráha 
s umelým povrchom, 
alebo tu nebude nič – 

škvarovú dráhu zrušíme 
a atletiku z tohto štadióna 

vysťahujeme! Tak znelo 
tvrdé ultimátum, ktoré 

atletickí funkcionári 
v Dubnici nad Váhom dostali 

v roku 1999 od futbalových 
činovníkov po jednej ich 

misii v dejisku chystaných 
ME 2000 futbalistov do 

21 rokov. Dôvodom bola 
týždňovým dažďom totálne 

rozmočená škvarová 
atletická dráha na štadióne 

MFK, cez ktorú sa na trávnik 
brodili po členky v bahne. 

Aj pre tie zablatené topánky futbalových in-
špektorov boli ME 21 prelomovou udalosťou pre 
dubnickú atletiku v jej doterajšej 70-ročnej histó-
rii.

Kým do septembra 2001 evidovali v klube 
z 25-tisícového mesta horko-ťažko pol stovky atlé-
tov, po slávnostnom otvorení novej šesťprúdovej 
atletickej dráhy s umelým povrchom (9. septem-
bra 2001) sa tieto čísla každý rok rapídne zvyšo-
vali. Až dospeli k súčasnej pol tisícke členov AK 
Spartak Dubnica nad Váhom. Z nich je až 457 pre-
tekárov. Od detí v prípravkách až po dospelých.

Štyristometrový syntetický ovál, v poradí piaty 
na Slovensku a prvý v ére samostatnosti, bol na-
plnením túžby mnohých zanietených dubnických 
nadšencov na čele s dlhoročným funkcionárom 
a vizionárom Zdeňkom Hrbáčkom, ktorý, žiaľ, už 
vyše roka nie je medzi nami.

„Otec, ktorý v tunajšej atletike pracoval 50 ro-
kov, spolu s kolegami po hrozbe od futbalistov 
okamžite začali zháňať peniaze, aby tento šport 
v Dubnici zachránili. Oslovili vtedajšieho poslan-
ca Národnej rady SR a bývalého šprintéra Milana 
Horta, a vďake jeho pochopeniu a úsiliu zohna-
li takmer polovicu potrebnej sumy na položenie 
umelej dráhy. Otcovi sa tak splnil veľký sen,“ pri-
blížil sekretár Spartaka Rastislav Hrbáček obdo-

bie, keď nad dubnickou atletikou visel Damoklov 
meč – a keď v poslednej chvíli ušla hrobárovi z lo-
paty. 

MOST VZNIKOL V KUCHYNI

Hrbáček junior pred rokmi stál pri zrode ďal-
šieho veľkého projektu, ktorý spasil a súčasne aj 
preslávil Dubnicu vo svete. V roku 2003 ako sek-
retár atletiky v AŠK Dukla Banská Bystrica pomá-
hal v meste pod Urpínom zachraňovať atletické 
Kritérium SNP, ktorému už dohárala sviečka. Spo-
lu s otcom – doma v kuchyni – vymysleli Atletický 
most. 

„Názov podujatia navrhla moja manželka. 
Inšpiráciou nám bola Zlatá liga, predchodkyňa 
dnešnej Diamantovej, a jej jackpot pre najlep-
ších. Vtedy sme prišli s ideou dvoch mítingov 
– jedného v Banskej Bystrici a druhého o deň 
neskôr v Dubnici. Na oboch by atléti v určených 
disciplínach bojovali o celkové, fi nančnou prémi-
ou ohodnotené prvenstvo, ktoré by vzišlo zo sčí-
tania výsledkov z oboch podujatí,“ spomína Ras-
tislav Hrbáček.

Projekt Zlatej ligy na slovenský spôsob sa 
udržal pri živote štyri roky. Banská Bystrica v ro-
ku 2006 pre nedostatok fi nancií z neho vycúvala 
a Atletický most, idea z Hrbáčkových kuchyne, zo-

Len pár dní po triumfe Američanky Dawn Harperovej na 100 m prekážok na OH v Pekingu 2008 si s ňou pred Atletickým mos-
tom zatrénovala dubnická mlaď. Foto: SITA – ONDREJ HORT
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GALÉRIA 
AK SPARTAK DUBNICA NAD VÁHOM 

 Miriam Cupáková  – Bobková, mnohonásobná 
majsterka Slovenska v behu na 100 m prek., rekor-
dérka SR (13,04), halová rekordérka na 60 m prek. 
(8,04), účastníčka OH 2008 v Pekingu (37.), MS 
2007 v Osake, halových MS 2008 vo Valencii a ME 
2010 v Barcelone. 
 Matúš Janeček , tretí najrýchlejší Slovák v histórii 
na 110 m prek. (13,92), halový osobný rekord na 
60 m prek. 7,77, účastník halových ME 2009 v Tu-
ríne (18. miesto), člen tímu Spartaka, ktorý získal 
bronz na EP družstiev 2008 (bol aj členom štafety 
4 × 100 m).
 Michal Kabelka , skokan do výšky, osobný re-
kord 231 (druhý v historických tabuľkách SR), jede-
násty na halových ME 2009 v Turíne, šiesty na ME 
2012 v Helsinkách, siedmy na Svetovej univerziáde 
2009, účastník OH 2012 v Londýne (37.), halových 
ME 2013 v Göteborgu.
 Lucia Mokrášová , šiesta sedembojárka na lan-
ských juniorských MS v Barcelone (5610), piata na 
juniorských ME 2013 v Rieti (osobný rekord 5642), 
juniorská halová rekordérka SR na 60 m prek. 8,57.
 Jozef Repčík , slovenský rekordér na 800 m vonku 
(1:44,94 – prekonal 39 rokov starý Plachého rekord) 
aj v hale (1:47,06), na 1000 m v hale (2:19,15), 
strieborný na Svetovej univerziáde 2013 v Kazani, 
siedmy na ME 2012 v Helsinkách, deviaty na halo-
vých ME 2013 v Göteborgu, účastník OH 2008 v Pe-
kingu a troch MS, piaty na ME do 23 rokov v Debrecí-
ne, piaty na Svetovej univerziáde 2007 v Bangkoku, 
semifi nalista ME 2006 v Göteborgu a halových MS 
2008 vo Valencii, siedmy na juniorských ME 2005 
v Kaunase, víťaz EYOF 2003 v Paríži.
 Lucia Slaničková , držiteľka druhého najlepšieho 
slovenského výkonu v sedemboji (5780) a tretieho 
na 400 m prek. (57,87 – rekord SR do 22 r.), trinásta 
na MS 2007 do 23 rokov na 400 m prek., viacná-
sobná majsterka SR. 
 Slavomíra Sľúková , dvadsaťosemnásobná maj-
sterka Slovenska v skoku o žrdi (v hale i vonku), dr-
žiteľka rekordov SR žien (410 cm vonku, 412 v hale) 
aj do 22 r., už pôsobí aj ako trénerka.
 Dmitrij Vaľukevič , rodák z Bieloruska a bývalý 
reprezentant SR, slovenský rekordér vonku (17,46) 
i v hale (17,19), desiaty na MS 2005 v Helsinkách, 
piaty na halových MS 2008 vo Valencii, siedmy na 
halových MS 2010 v Dauhe a ME 2010 v Barcelo-
ne, dvanásty na MS 2009 v Berlíne, trinásty na MS 
2007 v Osake, štrnásty na OH 2008 v Pekingu, veľ-
ká opora AK v EP 2008 (víťazstvo v diaľke i v trojsko-
ku). 
 Peter Žňava , osemnásobný majster SR v behu 
na 400 m, osobný rekord 46,01, účastník halových 
ME 2009 v Turíne, ME 2006 v Göteborgu a 2010 
v Barcelone, zaslúžil sa o 3. miesto mužov Dubnice 
v EP 2008, držiteľ najlepšieho výkonu SR na 600 m 
(1:16,11).

Mužský tím Spartaka posilnený o kladivára Libora Charfreitaga, ktorý v Európ-
skom pohári klubových družstiev 2008 v portugalskom Vila Real de Santo Anto-
nio dosiahol historický úspech – tretie miesto. Foto: archív AK  

Dubnické kvarteto (zľava) Lucia Slaničková, Andrea Holleyová, Denisa Bučková a Viktória Záhradníčková zabehlo najlepší tohto-
ročný slovenský výkon na 4 × 400 m 3:48,70. Foto: archív AK  

„To bol výsledok, ktorý už nemáme šancu zo-
pakovať,“ tvrdí sekretár Rastislav Hrbáček. „V mi-
nulosti mohli v družstve pre Európsky pohár 
hosťovať aj pretekári z iných klubov danej kraji-
ny, kým teraz iba vlastní členovia, ktorých možno 
doplniť dvojicou zo zahraničia. Vtedy sa v našom 
drese predstavil kladivár Libor Charfreitag, ženy 
sme zasa posilnili o sestry Janu a Danu Veľďáko-
vé. Po zmene pravidiel už takú výpomoc z iných 
slovenských klubov využiť nemôžeme.“

Opatovská pripomína, že v roku 2014 budú 
dubnickí muži súťažiť v B-kategórii Európskeho 
pohára (dejisko ešte nie je známe), kým ženy sa 
predstavia v Portugalsku v elitnom „áčku“. Postup 
doň si vybojovali tento rok na vlastnom štadióne.

„U nás je to ako na hojdačke: jeden rok sú 
v kontinentálnom pohári lepší muži, ďalší rok 
zasa ženy,“ vraví. „Teraz práve vďaka talentova-
nej mladi ide do popredia ženské družstvo. Ale to 
neznamená, že na mužov zabúdame. Veď muži 
už desať rokov bez prerušenia vyhrávajú na maj-
strovstvách Slovenska družstiev, kým ženy zatiaľ 
iba osem rokov. Tímový duch je faktor, na ktorom 
stoja naše úspechy v kolektívnych súťažiach.“

NA OSLAVY EŠTE NEBOL ČAS

Počiatky klubu siahajú do roku 1943, keď 
v Dubnici vybudovali prvú antukovú dráhu – pod-
ľa kroniky výročie pripadlo na 1. septembra. Na 
otázku, kedy si pripomenú sedemdesiatiny zalo-
ženia atletiky v meste, reagoval dubnický sekretár 
Hrbáček slovami:

„Na oslavy doteraz nebol čas. Stále sme mali 
nejaké dôležité preteky pred sebou. Oslavovať 
budeme až niekedy v zime. Veď máme aj čo. Se-
demdesiat rokov existencie je jubileum, ktoré sa 
patrí pripomenúť. Určite nájdeme vhodnú formu, 
aby sme sa k jubileu dôstojne vrátili. Bez našich 

predchodcov by nebolo aktuálnych úspechov, 
s ktorými sa teraz môžeme pýšiť.“

Na čo je zvlášť hrdý?
„Najmä na to, že pre dobro dubnickej atletiky 

okrem troch profesionálnych zamestnancov, 23 
trénerov a 547 pretekárov dokáže pracovať množ-
stvo zanietených ľudí. V Dubnici funguje osved-
čená technická čata, ktorá už dlhé roky chodí na 
preteky aj mimo nášho mesta. Máme okolo seba 
plno ľudí, ktorí vedia pomôcť s organizáciou pre-
tekov, s meraním výsledkov, s rozhodovaním na 
súťažiach. Toto je najväčšie bohatstvo nášho klu-
bu. Sme radi, že máme okolo seba ľudí, ktorí sú 
ochotní pomôcť všade, kde treba. Na túto partiu 
som hrdý, som rád, že ju máme,“ pochvaľuje si 
Rastislav Hrbáček.

NESPLNENÝ SEN JE HALA

„Ľúto mi je, že otec sa nedožil dvoch veľkých 
projektov, o ktorých tiež sníval,“ dodáva. „Jedným 
bola výstavba atletickej haly. V minulosti boli na 
ňu vypracované aj projekty. Vždy to však na nie-
čom stroskotalo... Teraz je ten nápad už v podsta-
te nereálny. V súčasnej zložitej ekonomickej situ-
ácii chýbajú peniaze. Škoda, že sme do toho nešli 
skôr – a smelšie. Najmä v období do roku 2008.“

Výborné ekonomické podmienky v Dubnici 
v rokoch 2000 – 2008 pripomenul aj svetoznámy 
atletický manažér Alfons Juck, šéf klubu v obdo-
bí 2009 – 2012. Podľa neho najväčšiu zásluhu na 
ekonomicky a športovo žičlivom období má býva-
lý prezident dubnickej atletiky Milan Hort.

„Ja som bol prezidentom skôr tak na ´okra-

su´ a reprezentáciu smerom do zahraničia. Celú 
dubnickú atletiku neuveriteľne ťahali dopredu 
zanietení ľudia, ktorí boli s atlétmi každý deň na 
štadióne. Superťahúňom bol už nebohý Zdeněk 
Hrbáček. Najmä kvôli nemu – pre jeho nákazlivý 
entuziazmus, ktorým dokázal nadchnúť každé-
ho – som prijal ponuku Dubničanov,“ konštatuje 
Juck, ktorý na Atletický most do Dubnice každý 
rok dostal aj pár z najjagavejších hviezd súčasné-
ho atletického neba.  ŠTEFAN ŽILKA

AK SPARTAK DUBNICA NAD VÁHOM 
V ČÍSLACH
Počet členov 

519 (262 mužov a 257 žien)
Počet pretekárov 

457 (221 mužov a 236 žien) 
Počet trénerov 

23 (15 mužov a 8 žien)
Počet rozhodcov 

142 (93 mužov a 49 žien)Traja muži, ktorí sa významne zaslúžili o dubnickú atletiku a jej Atletický most: 
zľava Zdeněk Hrbáček, Alfons Juck a Milan Hort. Foto: archív AK 
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Ovádkovci bývali až pod Brezinou, ktorá je výbež-
kom Strážovských vrchov, ich sedem detí malo do 
školy v meste pol hodiny. Podaktoré z nich si cestu 
krátili behom. V atletickom klube TTS si najskôr všim-
li staršiu Violu. Keď s ňou na akési preteky prišla aj 
štrnásťročná Milka, tréner hneď vyzvedal, či by tiež 
nechcela behať. Po piatich mesiacoch prípravy nad 
Violou vyhrala a doma bol z toho plač. Viola s atleti-
kou skončila a Milka začala.

„Môj prvý vzor bol Dušan Čikel, v päťdesiatych ro-
koch spoludržiteľ svetového rekordu na 4 × 800 met-
rov. Občas mi poradil, ale prvého ozajstného trénera 
som mala až vo Vítkoviciach,“ spomína. 

Moravania ju zlákali pod Zoborom. V Nitre v jeden 
letný víkend roku 1965 bežalo naraz stretnutie muž-
skej prvej ligy Nitra – Vítkovice aj divízny ženský sú-
boj Nitra – Trenčín. Dlhonohá Trenčianka v rámci neho 
vyhrala osemstovku s náskokom vari 80 m. „Takú by 
sme potrebovali do prvej ligy,“ skonštatovali vítkovic-
kí funkcionári a hneď ju oslovili. 

„Mala som už po maturite, tak som pritakala. 
Z Trenčína som odchádzala s predstavou, že o dva 
roky sa vrátim – a napokon som v Ostrave stvrdla na 
celý život,“ smeje sa do telefónu už ako sedemdesiat-
nička.

V roku 1968 zabehla čs. rekord 2:05,5, cirka de-
siaty európsky výkon. „Keďže predtým som na dvoch 
Európskych halových hrách (predchodca halových 
ME) skončila dvakrát štvrtá, ba v Madride prispela 
aj k striebru vo švédskej štafete (1 – 2 – 3 – 4 kolá) 
a osemkrát som splnila limit, verila som, že ma nomi-
nujú na olympiádu do Mexika,“ otvára si dušu s ma-
lou krivdou. „Napokon však dostali prednosť iní, naj-
mä pražskí atléti, a ja som skončila na poste druhej 
náhradníčky, čo mi je dodnes ľúto.“ Mimochodom, 
do fi nále OH 1968 sa dalo postúpiť aj časom 2:07 
a Jaroslava Jehličková, jediná československá osem-
stovkárka, skončila v rozbehu posledná.

Potom sa preorientovala na 1500 m a na atén-
skych ME 1969, kde Jehličková slávila šokujúci tri-
umf vo svetovom rekorde, skončila dvanásta. O rok ju 
pozvali do anglického Leicestru na ženskú Míľu snov, 
v ktorej Holanďanka Gommersová zabehla svetový 
rekord – s boľavou achilovkou v nej dobehla piata.

O tri roky ako prvá žena v Československu zabehla 
maratón, dovtedy čisto mužskú výsadu. Ovádková sa 
už vtedy volala Přivřelová a mala dvojročnú dcérku, 
ktorá dnes pod menom Dagmar Pohle žije v Stuttgar-
te a živí sa ako tenisová trénerka.

„S nápadom vyrukoval môj vtedajší tréner Anto-
nín Procházka, ktorý sa v novinách dočítal, že v Ostra-
ve sa na jeseň 1972 pobeží maratón s hrdým náz-
vom Maratón budovateľov,“ spomína. „Nerobilo mi 

Prvá Slovenka, ktorá zabehla maratón, má sedemdesiat

lovensko má šťastie na osemstovkárky. Takmer v každom desaťročí vybehne 
taká, čo vytŕča. V šesťdesiatych rokoch sa z ničoho nič v Trenčíne objavila Emília 
Ovádková. Zlákali ju do Vítkovíc a pod menom Přivřelová sa napokon zapísala do 

histórie aj tým, že ako prvá žena v Československu zabehla maratón.

JOZEF ČECHVALA: narodený 28.decembra 
1928, v mladosti atlét, neskôr tréner, pred-

seda trénerskej rady zväzu, rozhodca, funkcionár vyso-
koškolského športu, dlhoročný predseda atletického 
oddielu Slávia UK Bratislava (1977 – 1990), pedagóg 
FTVŠ. 

RUDOLF ROUČKA: narodený 30. januára 
1939 v Dřítne pri Č. Budějoviciach, šprintér, 

vrhač, viacbojár, rozhodca (aj na ME 1978 v Prahe), v r. 
1963 – 1983 tréner v Skalici, neskôr v Holíči, viedol o.i. 
strednotratiarku Lovečkovú, z vytrvalcov Buchtu, Ma-
chálka (po emigrácii do Švédska zabehol maratón za 
2:13:57), Eichenbauma, Zalubila, tréner a predseda AK 
Junior Holíč.

IVAN ČECH: narodený 12. decembra 1943 
v Záhorskej Bystrici, bežec na stredné a dlhé 

trate, neskôr tréner (o.i. Raková, Melicherová), šéftré-
ner SAZ (január – apríl 1993 a 1998 – 2000), medzitým 
tréner stredných a dlhých behov reprezentácie Kataru 
(o.i. bronzového medailistu OH 1992 Mohameda Su-
leimana na 1500 m a jeho mladšieho brata Nassira), 
funkcionár, sekretár SAZ (marec – október 1974). 

MIROSLAV HUTTER: narodený 24. janu-
ára 1944 v Martine, diaľkár Spartaka Martin 

(1956 – 1959), Dynama Žilina (1960 – 1963), VŠ Pra-
ha (1964 – 1970), RH Praha (1971 – 1972) a Vítkovíc 
(1973), čs. majster 1966 a 1967, čs. rekordér výkonom 
769 (1966), deviaty na ME 1966, na Európskych halo-
vých hrách šiesty (1967) a desiaty (1968), neskôr tré-
ner a funkcionár RH Praha.

JÁN ŠAFFA: narodený 28. decembra 1953 
v Malčiciach (okres Michalovce), šprintér VSŽ 

Košice, neskôr Slávie UK Bratislava, majster Slovenska 
1975 na 400 m, absolvent FTVŠ, v období 1978 – 2004 
tréner najmä v osemdesiatych rokoch veľmi úspešnej 
šprintérskej skupiny v Dukle Banská Bystrica (o.i. Balo-
šákovci, Chochlík, Malovec, Tomko).

OSLAVUJÚ

EDUARD ČORDÁŠ, renomovaný trnavský 
tréner, dovŕšil 24. novembra už 75 rokov, 
nie 70, ako sme omylom uviedli v minu-
lom čísle – ospravedlňujeme sa.

problém zvládnuť 30-kilometrový fartlek s chlapmi, 
ale nemala som za sebou nijakú špeciálnu prípra-
vu. Manžel bol v tom období pracovne na pol roka 
v Rusku a o mojom maratóne sa dozvedel až doda-
točne. Ktovie, či by mi ho povolil. Dcérku opatrovala 
trénerova manželka. Vtedy ešte maratón ofi ciálne ne-
fi guroval medzi ženskými disciplínami a na štart som 
potrebovala osobitné povolenie od Čs. zväzu telesnej 
výchovy. Navyše, pred pretekmi som sa musela pod-
robiť lekárskemu vyšetreniu, či som schopná odbe-
hnúť takú dlhú trať...“

Po predštartovej tortúre nasledovala traťová. Os-
travský maratón mal totiž tristometrové prevýšenie. 
Přivřelová ho však napokon zvládla v slušnom čase 
3:07:23 h. „V cieli som bola rada, že to mám za sebou 
a viac som sa k maratónu nevrátila,“ vraví.

Stop behaniu vystavilo druhé materstvo. „Keď 
som sa o ňom dozvedela, bolo mi do plaču, lebo som 
vedela, že znamená koniec kariéry,“ priznáva. „Dnes 
som však šťastná, že okrem dcérky mám aj syna Ale-
ša, lebo vďaka nemu a jeho partnerke mám vnúča aj 
nablízku, nielen v cudzine...“

Emília Přivřelová-Ovádková je aj v sedemdesiatke 
čulá a činorodá: „Po skončení kariéry som sa venova-
la svojim deťom, na to, aby som trénovala iné, som si 
popri zamestnaní nenašla čas. No a teraz na dôchod-
ku mám navyše na krku veľkú záhradu na Olomouc-

ku, odkiaľ pochádza manžel. Dvakrát do týždňa, bez 
ohľadu na to, či je leto alebo zima, však chodím hrá-
vať tenis, ktorý sa cez deti stal naším rodinným špor-
tom. A som vďačná atletike, lebo telo si pamätá, čo 
som voľakedy odtrénovala.“

Milkina svedomitosť v príprave bola v období jej 
aktívnej kariéry povestná. Keď ju končila, v Prahe vy-
chádzajúci denník Československý sport odcitoval aj 
chýrneho slovenského trénera Pavla Gleska: „Istý čas 
som ju trénoval. Je to pracovitý človek. Pre každého 
trénera bola výborným objektom. Hádam ani nebola 
nejaký veľký talent, ale dokázala zo seba vydať všet-
ko. Obdivujem na nej jej ľudskosť. Spôsob, akým mi-
lovala behanie a dávala mu všetko.“ MARIÁN ŠIMO

EMÍLIA PŘIVŘELOVÁ-OVÁDKOVÁ
Narodená: 7.decembra 1943 v Trenčíne
Kluby: TTS Trenčín, od 1966 TJ Vítkovice
Úspechy: členka striebornej čs. štafety 
1 – 2 – 3 – 4 kolá na Európskych halových 
hrách 1968 v Madride, na EHH na 800 m 
štvrtá v r. 1967 (Madrid), 1968 (Praha), na 
ME 1969 v Aténach na 1500 m dvanásta, 
v roku 1967 zabehla najlepší svetový výkon 
na 1000 m 2:44,7
Tituly: čs. majsterka na 800 m 1967 a 1968 
(hala), trojnásobná čs. majsterka v krose
Osobné rekordy: 800 m 2:05,5 (1968), 
1500 m 4:19,0 (1969), 3000 m 9:28,6 
(1975)
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JUBILANTI

¹⁄ ¹ – š: 190 mm × v: 260 mm
1 000 €

¹⁄ ¹ – š: 210 mm × v: 297 mm
1 000 €

formát na spadávku

¹⁄ ² – š: 92,5 mm × v: 260 mm
550 €

¹⁄ ² – š: 107,5 mm × v: 297 mm
550 €

¹⁄ ² – š: 190 mm × v: 127 mm
550 €

¹⁄ ² – š: 210 mm × v: 140 mm
550 €

¹⁄ ³ – š: 60 mm × v: 260 mm
380 €

¹⁄ ³ – š: 75 mm × v: 297 mm
380 €

¼ – š: 92,5 mm × v: 127 mm
300 €

¼ – š: 107,5 mm × v: 140 mm
300 €

SPADAVKOVÝ FORMÁT – VNÚTRO (spadavka + 3 mm z každej strany)
formát   orientácia €  š × v (mm).

¹⁄ ¹ na výšku 1 000  (+spadavka) 210 × 297

¹⁄ ² na výšku 550  (+spadavka) 107,5 × 297

¹⁄ ² na šírku 550 (+spadavka) 210 × 140

¹⁄ ³ na výšku 380  (+spadavka) 75 × 297

¼ na výšku 300  (+spadavka) 107,5 × 140

Spadavkový presah – 3 mm. 
Minimálny okraj od orezu – 5 mm.

Cenník inzercie
časopisu Slovenská atletika
(platný od 1. januára 2013)

SADZOBNÝ FORMÁT – VNÚTRO (bez presahu)
formát   orientácia €  š × v (mm).

¹⁄ ¹ na výšku 1 000   190 × 260

¹⁄ ² na výšku 550   92,5 × 260

¹⁄ ² na šírku 550   190 × 127

¹⁄ ³ na výšku 380   60 × 260

¼ na výšku 300  92,5 × 127

SPADAVKOVÝ FORMÁT – OBÁLKA (spadavka + 3 mm z každej strany)
formát   umiestnenie €  š × v (mm).

¹⁄ ¹ 2. strana obálky 1 300  (+spadavka) 210 × 297

¹⁄ ¹ 3. strana obálky 1 300  (+spadavka) 210 × 297

¹⁄ ¹ 4. strana obálky 1 500  (+spadavka) 210 × 297

Spadavkový presah – 3 mm. 
Minimálny okraj od orezu – 5 mm.

TECHNICKÉ PODMIENKY
Formát na spadávku   pred orezom 216 × 303 mm

  po oreze 210 × 297 mm

Sadzobný obrazec   190 × 260 mm

Tlač   hárkový ofset

Papier   obálka 170 g/m2 (laminovaná)

  vnútro 115 g/m2

Väzba   V1

Grafi cké predlohy   PDF, text v krivkách

Grafi cké predlohy pre štvorfarebnú tlač   kompozitný PDF súbor na 300 DPI

  v CMYK-u + digitálny nátlačok 

Termín dodania predlôh  v deň uzávierky

Pri nedodaní nátlačku nie je možná reklamácia.

MNOŽSTEVNÉ ZĽAVY
pri opakovaní 3-5 inzercií -7 %

pri opakovaní 6-9 inzercií -12 %

pri opakovaní 10 a viac inzercií -20 %

pri platbe vopred  -5 %

KONTAKT
Sport Markenting Company s. r. o.

Poštová adresa  Námestie SNP 13, 811 06 Bratislava

Telefón  +421 905 329 194

e-mail  retyp@retyp.sk

Bankové spojenie   Tatra Banka, a. s.

Číslo účtu  2929851591/1100

IČO  45909571

IČ DPH  SK2023141065

sadzobný formát

časopis o slovenskej atletike




