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Atletika, naša láska
Atletika je úžasná. Je prístupná, 

jednoduchá a zrozumiteľná. Je mera-
teľná, pestrá a atraktívna. Je pre níz-
kych aj vysokých, štíhlych aj silných, 
rýchlych aj vytrvalých. Atletika je pre 
každého, je východiskom pre každý 
šport. Obsahuje najzákladnejšie a naj-
prirodzenejšie pohyby: behy, skoky, 
hody a samozrejme chôdzu. Preto je kráľovnou. Nie je to klišé, je 
to pravda. Všetci futbalisti aj hokejisti sú atléti, všetci ľudia sú atléti, 
všetky zvieratá sú atléti.

Sám som prešiel atletikou a veľmi ma to ovplyvnilo. Spájajú 
ma s ňou úžasné spomienky a hlavne úžasní ľudia, priatelia na celý 
život. Aj môj najlepší priateľ má meno na A. Vďaka tomu, čo som 
v mladosti prežil s atletikou, mám neuveriteľne silnú túžbu pra-
covať v športe. Podarilo sa. Najprv na Ministerstve školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, popri tom niekoľko rokov v Slovenskom šer-
miarskom zväze a teraz v Slovenskom atletickom zväze. Prijímam 
s veľkou pokorou, že som sa ocitol v slovenskej atletike a v krátkom 
čase spoznal veľa skvelých ľudí. Práca v nej a pre ňu vyžaduje veľa 
úsilia a času, nielen pracovného, ale prináša radosť z ľudí, poteše-
nie z výkonov, nové zážitky a silné emócie. Mám rád atletiku a ľudí, 
ktorí sa v nej pohybujú. To všetko ma robí šťastným a lepším.

Dnešný svet je rýchly, preplnený technológiami a informácia-
mi. Ale plný aj povrchného vnímania a v dôsledku obmedzovania 
osobných kontaktov straty ľudskosti. Azda to bude len krátka epi-
zóda v príbehu ľudstva a vrátime sa k svojej podstate. Pripúšťam 
však aj možnosť, že od nej upustíme, život tvora homo sapiens sa 
na čas skončí a o niekoľko miliónov rokov sa začne odznova. Začne-
me chodiť, behať, skákať, hádzať a žiť v komunitách. Hmm, ale načo 
to prerušovať. Nie sme ešte na okraji priepasti, aby sme sa z cesty 
k vlastnému zlikvidovaniu nemohli vrátiť. Urobme to, všetci, každý 
jeden z nás.

Vieme, čo je dobré a čo zlé, na to nepotrebujeme štáty, vlády 
a zákony. Stačí zdravý rozum, čisté srdce a úcta k ľuďom, k životu. 
Vieme, čo potrebujeme. Šport prináša ľuďom zábavu, príjemné po-
city, priateľstvá, zušľachťuje telo aj ducha. Pohyb a šport je v nás, je 
to najprirodzenejšie pre naše telo a pomáha aj mysli. V dnešnom 
svete technológií, manipulácie a straty identity je potrebné k získa-
niu záujmu ľudí ponúknuť viac ako lízanie medu cez sklo.

Ak chceme, aby sa atletika stala láskou aj pre nové generácie, 
mali by sme použiť nové prístupy, mali by sme im sprostredkovať, 
ako chutí atletika. Krv, pot, sláva, emócie, vzťahy, komunita, ľudia, 
to je cesta k atletike aj k lepšiemu svetu. Nebude to ľahké, ale je to 
veľká výzva. Keď zanikne atletika, zaniknú najprirodzenejšie pohyby 
a zanikne aj život v komunitách. Je to len na nás. Vždy máme mož-
nosť voľby. Tá naša sa volá atletika. Naša láska. PAVOL SWIEC,

 generálny sekretár SAZ

Dana Velďáková, ôsma troj-
skokanka halových MS 2014.
 Foto: SITA – AP

Termín redakčnej uzávierky: 28. marec 2014

HALOVÉ MS 2014
Šéftréner o našich: Mierny nadštandard
Velďáková: Z beznádeje do štvrtého fi nále
Závacký: Dobrý začiatok, slabší záver

HALOVÉ ŠAMPIONÁTY SR
Danin zlatý tucet a dubnická rekordná bodka
POZNÁMKA: Majstri sľubov

VČERA A DNES
Zlaté osemdesiate roky Evy Murkovej:
Diabolský plán srnky s dynamitom v nohách

SONDA – ČO JE S VAMI
Charfreitag: Nemám bezodnú trpezlivosť
Kapitánových 15 sezón

TALENT
Lukáš Privalinec: Z tatami rezkým 
krokom k štyristovke

METODICKÁ PRÍLOHA
Juraj Benčík: Ako kráčal Matej Tóth
do Moskvy a na trón atléta roka
Tréning šprintov v Škótsku

AVÍZO
ČSOB Bratislava Marathon 2014

TÉMA – ZIMNÉ SÚSTREDENIA
Priority: teplo, pohoda a podmienky

ROZHOVOR
Vladimír Gubrický o fi nanciách: Končí sa 
doba fanatikov a čírej dobrovoľnosti

NÁVRATY
Dudince 2014: Tallent v tieni Tótha
MAŤOV STĹPČEK: Drina a slasť

U NÁS V KLUBE
Slávia UK Bratislava: Tromf nad všetky
je silný trénerský potenciál

PERSONÁLIE
Oslavujú – Opustili nás

„Dana Velďáková potvrdila, že 
stále patrí do svetovej špičky, 
hoci viacerí ju už odpisovali. 
Som rád, že vyvrátila reči nepraj-
níkov o tom, že na šampionát 
nepatrí a vraj už nikdy neskočí 
14 metrov.“ MARTIN PUPIŠ

„Snažím sa byť optimista. Po 
zisteniach infekcie v zuboch bu-
dem dúfať, že sa situácia koneč-
ne otočí. Ale ani len netuším, 
kedy sa opäť dostanem za 80 
metrov – a či vôbec.“
 LIBOR CHARFREITAG

„V juhoafrickom Potchefstroome 
mi vyhovuje počasie a trávna-
tá štyristovka, akú človek nájde 
len málokde. Je ako balzam na 
nohy.“ JOZEF REPČÍK

„Pamätám si to ako dnes: pod 
halou bola rozcvičovňa a v nej sa 
nám s Heike Drechslerovou na 
chvíľu stretli oči, Nemka pohŕda-
vo mykla plecom v štýle pch. To 
bola jej osudná chyba, do mňa 
vošiel jed.“ EVA MURKOVÁ
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Dvojstranu pripravil GABRIEL BOGDÁNYI

iaty raz v ére samostatnosti poslala slovenská atletika na halové majstrovstvá 
sveta dvoch svojich zástupcov. Ak by však bol zväz v nominačných kritériách prís-
ny a trval by na tom, že limit musí byť z aktuálnej zimy, v poľskom Sopote by 

neštartoval nik.

V Sopote sa predstavil ako historicky prvý 
Slovák v behu na 60 m na halových MS. „Chcel 
by som postúpiť, ale pre mňa bude dôležité za-
behnúť výkon, z ktorého nebudem sklamaný,“ 
tvrdil pred šampionátom introvert Závacký.

Zo 44 šprintérov na štarte mal na konte 26. 
najlepší výkon v sezóne. V konečnom účtovaní 
skončil dvadsiaty siedmy.

Adam fi nišoval v nesmierne vyrovnanom II. 
rozbehu piaty časom 6,71. Odskočil len Čí-
ňan Su Ping -tchien (6,58), ďalší piati sa na-
tlačili do šiestich stotín v poradí Japonec Kirju 
(6,65), Američan Kimmons (6,68), Iránec Taf-
tian (6,69), Závacký (6,71) a Švéd Rose (6,71). 
Z pohľadu televíznych kamier sa dokonca zda-
lo, že zverenec Kristiána Cupáka fi nišoval hneď 
za favoritom Kimmonsom.

„Tesne pred cieľom sa mi podlomila noha, to 
ma rozhodilo a zrejme aj obralo o postup,“ vra-
vel 25-ročný šprintér Slávie STU Bratislava. „Ne-
cítil som nijakú nervozitu, na špičkových šprin-
térov po svojom boku si už zvykám. No ešte raz, 
škoda pokazeného záveru. Mrzí ma to.“

Tréner Cupák pochválil Závackého za výbor-
ný štart i dobrý prechod do švihovej časti behu, 
ale na jeho behu našiel aj nedostatky: „Urobil 
chybu, keď začal priskoro cieľovať. Jeho trup 
sa prepadol, nohy nechal za ťažiskom a stratil 
ťah.“

Šéftréner Martin Pupiš: „Adam potvrdil to, 

na čo aktuálne má. K svetovej špičke mu ešte 
kúsok chýba, ale postupne sa zaraďuje medzi 
európsku elitu. Mňa osobne nesklamal, ale 
k stopercentnej spokojnosti mi chýbal postup 
do semifi nále.“

Adam Závacký však nemusí smútiť. Jeho 
bilancia v halovej sezóne je solídna. Zabehol 
druhý najlepší slovenský čas histórie na 60 m 
6,67 (iba 2 stotiny za rekordom SR), osobný 
rekord si zlepšil o 4 stotiny, vo fi nále na mítin-
gu Elán dosiahol o stotinku lepší čas, ako bol 
dovtedajší rekord (6,68), vyrovnal rekord halo-
vých majstrovstiev SR (6,71), na HMS bol sied-
my najlepší Európan a na konci sezóny fi guro-
val v kontinentálnych tabuľkách na 60 m na 25. 
mieste, pričom len 9 krajín malo rýchlejšieho 
šprintéra ako Slovensko.

Trojskokanka Dana Velďáková sa na šampio-
nát dostala vďaka lanskému letnému výkonu 
14,31 m a u šprintéra Adama Závackého zväz vy-
užil možnosť, ktorú núka IAAF, a nominoval jed-
ného muža aj bez splneného kritéria.

Slovenské duo v sopotskej aréne Ergo extra 
neprekvapilo, ale ani nesklamalo. Trojskokanská 
rekordérka sa aj na štvrtom svetovom šampioná-
te prebila do fi nále, no v ňom skončila posledná, 
ôsma. Pre šprintérsky objav lanskej zimnej sezó-
ny znamenali v ťažkej konkurencii stop už rozbe-

Zverenka trénera Radoslava Dubovského skon-
čila v sopotskom fi nále posledná. Na lepšie umies-
tenie 13,75 m zo záverečnej šiestej série – logicky 
– nestačilo. V kvalifi kácii sa však Danka vytiahla: 
presne po 9 mesiacoch a 7 dňoch opäť prekonala 
štrnástku. Výkonom 14,10 m postúpila zo štvrtej 
priečky.

„V kvalifi kácii i fi nále som sa snažila zo všetkých 
síl, no na viac som nemala. Vzhľadom na to, ako 
som sa v celej halovej sezóne trápila, to dopadlo 
ešte veľmi dobre,“ skonštatovala 32-ročná Velďá-
ková.

Sezónu začala 26. januára na bratislavskom mí-
tingu Elán. Vyhrala, ale výkon 13,63 m neveštil nič 
dobré. O štyri dni v Düsseldorfe skočila ešte menej 
(13,42) a – ochorela. V krátkej halovej sezóne môže 
akýkoľvek tréningový výpadok zmariť nádeje.

„Práve choroba mi však nepriamo pomohla, 
aby som sa prebrala a hodila za hlavu pochmúr-
ne úvahy o predčasnom konci sezóny,“ vravela 

V SOPOTE VELĎÁKOVÁ ÔSMA VO FINÁLE TROJSKOKU,  ZÁVACKÉMU STOP V ROZBEHU NA 60 METROV

hy, ale od semifi nále ho delilo len máličko. Tri 
stotinky od priameho postupu zo svojho rozbehu 
alebo dve od postupu časom.

Šéftréner SAZ Martin Pupiš zhodnotil účinko-
vanie minivýpravy na 14. halových MS ako jem-
ný nadštandard. „Vzhľadom na našu tohtoročnú 
zimnú realitu som spokojný. Danka aj Adam po-
tvrdili, že v Sopote štartovali právom,“ zdôraznil 
šéftréner.

Medzi 30 krajinami, ktoré získali cenný kov, 
Slovensko chýbalo. Medaila z halových MS spolu 

ezóna, ktorú chcela predčasne 
ukončiť, sa napokon pre trojsko-
kanku Danu Velďákovú skončila 

celkom dobre. Štvrté halové MS, štvrté fi -
nále: v Moskve 2006 ôsma, Dauhe 2010 
šiesta, Istanbule 2012 a Sopote 2014 opäť 
ôsma. Takouto bilanciou sa nemôže po-
chváliť ani jedna svetová trojskokanka.

(sezóny i účinkovania v Sopote)
printér Adam Závacký „odpálil“ tohtoročnú halovú sezónu podobne ako vla-
ňajšiu. Pred rokom si hneď v prvom štarte senzačne vybojoval miestenku na 
halové ME v Göteborgu, tentoraz mu čas 6,67 zabezpečil účasť na svetovom 

šampionáte.

s medailou z OH ostáva pre našich atlétov v ére 
samostatnosti zakliata. Na všetkých ostatných vr-
cholných podujatiach rôznych vekových kategórií 
sme sa už z kovu radovali.

Zo 141 krajín, ktoré na sever Poľska vyslalo 
svojich reprezentantov, sa Slovensko vďaka Vel-
ďákovej ôsmej priečke zaradilo aspoň medzi tie, 
ktoré sa objavili v bodovaní krajín – aj keď až na 
samom chvoste, na 50. mieste.

V porovnaní s Českom, ktoré zásluhou jed-
ného zlata (Maslák na 400 m), striebra (Svo-
bodová v žrdi) i bronzu (Kudlička v žrdi) obsa-
dilo v medailovej bilancii siedme a v bodovej 
(s 28) desiate miesto, však Slovensko vyzerá 
podľa Martina Pupiša ako chudobný príbuzný.
„Kým budú politici o podpore športu len rozprá-
vať, nemáme šancu. Navyše, naša nielen atletic-
ká, ale celá športová infraštruktúra patrí medzi 
najhoršie v Európe. Viaceré veci, ktoré sme videli 
v Sopote, určite vyhodnotíme aj smerom k našej 
atletike. Myslím si, že máme opäť zopár nápadov, 
ktoré ju môžu posunúť za pár rokov vyššie. Dúfam, 
že sa nám to podarí,“ nádejal sa šéftréner Pupiš.

dlhoročná opora slovenskej atletiky. „Keďže som 
ne chcela vypadnúť z tréningového rytmu, tréner 
počas mojej choroby vymyslel nové prvky, ktorými 
som sa ako -tak udržiavala vo forme. No ako kľúčo-
vý sa ukázal jeho nápad skrátiť rozbeh o štyri kro-
ky. Po zmenách som ožila, čo sa 
prejavilo už na domácom šam-
pionáte.“

V Bratislave skočila Danka 
13,90 m a priblížila sa k vtedaj-
šej svetovej desiatke sezóny. „Je 
to úplne iné, ako doteraz. Znova 
som dostala chuť na atletiku, na 
trojskok,“ usmievala sa v Eláne.

O necelé dva týždne v So-
pote potvrdila stúpajúcu formu 
a v kvalifi kácii konečne preko-
nala aj vytúžených 14 metrov. 
„To bol môj cieľ, som rada, že 
som ho splnila. Postup do fi ná-
le je bonus,“ vravela Velďáková, 
ktorá sa aj v Sopote rozbiehala 
v ústrety pokusom zo skrátené-
ho rozbehu.

Finále trojskokanke bansko-
bystrickej Dukly nevyšlo, kvalifi -
kačných 14,10 m nezopakova-
la. A keby aj, posunula by sa len 
pred Kubánku Martínezovú.

„Tréner ma neustále povzbudzoval, že to bude 
dobré a aj ja som túžila preskočiť aspoň jednu sú-
perku. Nechcela som skončiť ôsma. Žiaľ, netrafi la 
som ani jeden odraz,“ vysvetľovala príčinu slabšie-
ho výkonu vo fi nále. Mimochodom, bolo už jej štr-

náste seniorské v kariére na vrcholnom podujatí. 
Úctyhodná bilancia!

„Dana potvrdila, že stále patrí do svetovej špič-
ky, hoci viacerí ju už odpisovali. Som rád, že vyvrá-
tila reči neprajníkov o tom, že na šampionát nepat-
rí a vraj už nikdy neskočí 14 metrov,“ poznamenal 
šéftréner SAZ Martin Pupiš.

FINÁLE DANY VELĎÁKOVEJ
HMS 2006 MOSKVA 8.
HME 2007 BIRMINGHAM 6.
MS 2007 OSAKA 12.
HME 2009 TURÍN 3.
MS 2009 BERLÍN 8.
HMS 2010 DAUHA 6.
ME 2010 BARCELONA 7.
HME 2011 PARÍŽ 3.
MS 2011 DÄGU 11.
HMS 2012 ISTANBUL 8.
ME 2012 HELSINKI 5.
OH 2012 LONDÝN 12.
MS 2013 MOSKVA 11.
HMS 2014 SOPOT 8.

ZÁVACKÝ V HALE 2014
26. 1. BRATISLAVA 6,74 rozbeh – 1.
26. 1. BRATISLAVA 6,67 fi nále – 2.
22. 2. BRATISLAVA 6,72 rozbeh – 2.
22. 2. BRATISLAVA 6,71 fi nále – 1.
25. 2. PRAHA 6,68 rozbeh – 4.
25. 2. PRAHA 6,72 fi nále – 7.
 7. 3. SOPOT 6,71 rozbeh – 5.
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Slovenská trojskokanská rekordérka s koučom Rado-
slavom Dubovským v sopotskej Ergo aréne.
 Foto: ZUZANA TROJÁKOVÁ

Poznámka: Na halových šampionátoch postupuje do 
fi nále 8, na letných 12 pretekárok. Od OH 2008 chýbala 
Velďáková iba v jedinom fi nále, na HME 2013 v Göte-
borgu skončila 10.
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ŠPRINTY

DOMÉNA CUPÁKOVCOV
Závacký 6,71, Šimík 6,86, Benko 6,89 – také bolo poradie v súboji o naj-

rýchlejšieho Slováka na 60 m. Všetci traja z rovnakého klubu (Slávia STU Bra-
tislava) a od toho istého trénera, Kristiána Cupáka. Vskutku unikát.

Jeho zverenci však vyhrali aj ďalšie disciplíny. Lenka Kršáková šesťdesiat-
ku za 7,45, pričom v rozbehu bola ešte o stotinku rýchlejšia. Zásluhou re-
kordu šampionátu (7,44) je v slovenských historických tabuľkách už druhá. 
„Škoda, že som v rozbehu vypustila záver, mohlo to byť ešte rýchlejšie,“ vra-
vela. Bratislavčanka vo farbách dubnického Spartaka vraj o limite 7,32 na 
halové MS neuvažovala: „To by bol priveľký skok. Som realistka, nelietam 
v oblakoch.“

Na 200 m triumfoval s náskokom 43 stotín najnovší Cupákov objav, len 
18-ročný Trnavčan Jakub Matúš. Vyhral za 21,77, k juniorskému rekordu SR 
mu chýbalo 14 stotín. „Kubo je talent, verím, že v lete splní limit na juniorské 
MS,“ pochválil zverenca Cupák.

Ešte presvedčivejšie ako Matúš vyhrala dvojstovku žien Košičanka Ale-
xandra Bezeková – časom 24,53 o 82 stotín. K vlastnému rekordu SR do 23 
rokov 23,97 z 2. februára v Prahe sa však nepriblížila.

Kým Lukáš Privalinec (ŠK ŠOG Nitra) v závere fi nále na 400 m odolal mo-
hutnému náporu svojho rivala Denisa Danáča z konkurenčného nitrianskeho 

OBZRETIE SA ZA HALOVÝMI MAJSTROVSTVAMI  SLOVENSKA 2014 V BRATISLAVSKOM ELÁNE

lovenský rekord 1:39,91 min šprintérskeho kvarteta žien Spartaka Dubnica 
Bučková, Holleyová, Slaničková, Kršáková na 4 × 200 m a až päť rekordov 
šampionátu – tri nové a dva vyrovnané – ozdobilo halové majstrovstvá Slo-

venska 2014 v bratislavskom Eláne. Výkonu, ktorý by niekoho zo špičky posunul na 
MS v Sopote, sme sa však nedočkali. V medailovej bilancii takisto ako vlani zvíťazila 
banskobystrická Dukla. Jej atléti nazbierali tentoraz o jeden titul viac – desať.

klubu AC Stavbár, v súťaži žien sa zopakovala situácia z vlaňajška. 
Slovenskú rekordérku na tejto trati Luciu Slaničkovú v posled-
ných metroch opäť prešprintovala Iveta Putalová, o 11 stotín.

Viliam Papšo na 60 m prekážok obhájil titul, ale časy 7,85 
v rozbehu a 7,91 vo fi nále atlétovi Dukly na vytúženú miestenku 
na MS nestačili. „Vilo je fyzicky pripravený výborne, má na oveľa 
lepšie časy. Žiaľ, to, čo natrénoval, nevie predať. Čakanie na ulete-
ný výkon je už akési pridlhé,“ povzdychol si Papšov kouč, bronzo-
vý z MS 1997 na 110 m prekážok Igor Kováč. Prekážkarskú súťaž 
žien vyhrala premiérovo diaľkarská špecialistka Claudia Hladíko-
vá (8,75).

O jediný slovenský seniorský rekord sa v záverečnej disciplíne 
víkendu postarala štafeta žien Spartaka Dubnica na 4 × 200 m. 
Silné kvarteto Bučková, Holleyová, Slaničková, Kršáková časom 
1:39,91 min výrazne, o 1,53 s prekonala doterajšie maximum 
(1:41,44) reprezentačnej štafety Slovenska zo 17. februára 2001 
v Bratislave.

medailistka MS do 17 rokov na 400 m Alexandra Štuková (2:16,32), z mu-
žov jej kolega z tréningovej skupiny Marcela Lopuchovského Leonard Lend-
vorský (1:55,80). Hlavný adept na zlato Tomáš Timoranský po kolízii šancu 
na prvý seniorský halový titul prepásol. O dva dni na mítingu Prague Indoor 
2014 si všetko vynahradil: v národnom programe skončil druhý solídnym 
časom 1:51,28.

Po troch tituloch na 400 m a piatich na 800 m získal Jozef Repčík prvý 
na 1500 m. V premiére na tejto trati pod strechou vyhral ľahko, takmer so 

Trio medailistov na 60 m (zľava): Závacký, Šimík, Benko.
 Foto: ŠPORT – MILAN ILLÍK

Záver behu na 400 m: vľavo Putalová, vpravo Slaničková.
 Foto: SITA – JÁN SLOVÁK

Rekordné kvarteto Spartaka Dubnica na 4 × 200 m (zľava) 
Kršáková, Bučková, Holleyová, Slaničková.
 Foto: RASTISLAV HRBÁČEK

Výškar Peter Horák vyrovnal rekord halových majstrovstiev 
SR. Foto: SITA – JÁN SLOVÁK

šesťsekundovým náskokom: „Chcel som len titul pre môj klub, iné ambície 
som nemal,“ tvrdil strieborný osemstovkár z vlaňajšej Svetovej univerziády. 
„Nová trať však bola pre mňa dosť nudná. Dlho sme bežali rovnakým tem-
pom, potom som trochu zrýchlil a – vyhral som.“

Triatlonovo -atletická obojživelníčka Petra Fašungová zopakovala lanské 
double. Kým na 1500 m dosiahla lepší čas vlani (4:38,90 – 4:41,68), na 
dvojnásobnej trati v tomto roku (9:57,57 – 9:59,84). Košičan Szabo po víťaz-
stvách v predošlých troch rokoch na 3000 m skončil tentoraz druhý. Na OH 
2016 ašpirujúci maratónec Jozef Urban ukázal, že tréningy pod vedením 
kouča Dušana Valenta mu prospievajú, na „trojke“ sa výrazne zrýchlil a zlep-
šil si osobné maximum na 8:29,21.

SKOKY

DANIN TITUL Č. 12
Najkvalitnejšia a najdramatickejšia bola súťaž výškarov: na bronz bolo 

potrebných až 221 cm. Na slovenské pomery naozaj nezvyčajné. Deviate 
halové zlato si vybojoval Peter Horák (VŠC Dukla), ktorý od jesene trénu-
je so sestrami Velďákovými u Radoslava Dubovského. Bratislavský rodák 
skákal bezchybne, prvú opravu mal až na 224 cm. Na druhý raz však uspel 
(o 3 cm si zlepšil vlastné sezónne maximum, Beerovo a Bubeníkovo slo-
venské vyrovnal), a potom atakoval 227 cm. „Najmä druhý pokus bol sľub-
ný. Škoda, že latka na stojanoch nevydržala. S trénerom sme však smerom 

NAJVIAC TITULOV V DISCIPLÍNE V ÉRE SAMOSTATNOSTI
13 SLAVOMÍRA SĽÚKOVÁ žrď
12 DANA VELĎÁKOVÁ trojskok
10 MIRIAM BOBKOVÁ -CUPÁKOVÁ 60 m prek.
 9 JANA VELĎÁKOVÁ diaľka
 9 PETER HORÁK výška
 9 MILAN HABORÁK guľa
 8 JAROSLAV DOBROVODSKÝ diaľka

k letu na dobrej ceste,“ skonštatoval Horák. Striebro za 221 cm získal Nit-
ran Bubeník, bronz rovnakým výkonom šampión spred troch rokov Koši-
čan Beer. Ženská výška prežíva krízu, viacbojárke Lucii Mokrášovej stačilo 
na zlato 173 cm.

Ženská diaľka sa tradične niesla v znamení súboja Renáty Medgyesovej 
a Jany Velďákovej. Po predošlých dvoch triumfoch Banskobystričanky vyhra-
la tretí raz Dunajskostredčanka (2010, 2011, 2014). „Škoda druhého poku-
su, s asi päťcentimetrovým prešľapom som zaletela za 650 cm. Vzhľadom 
na predchádzajúce rôzne ťažkosti ma moja forma na domácom šampionáte 
príjemne prekvapila. Dúfam, že v lete sa konečne dostanem do formy z roku 
2010. Už by bolo načase. Kľúčové však je, aby som ostala zdravá,“ pripome-
nula Medgyesová. Ona a ani Jana Velďáková, ktorá sa venovala v zime najmä 
šprintom, sa na halu špeciálne nepripravovala.

K dvom striebram o 10 minút mladšej sestry (60 m, diaľka) pridala Dana 
Velďáková do rodinnej zbierky už dvanáste trojskokanské halové zlato. S vý-

BEHY

REPČÍK: NUDNÁ PREMIÉRA
Pri neúčasti hlavných osemstovkárskych hviezd (Klocová, Habovštiaková, 

Repčík, Pelikán) víťazili bežci z druhej garnitúry. Zo žien niekdajšia bronzová 

nimkou roku 2003, keď triumfovala Irina Beskrovanaja, vládne od roku 
2002! Súťaž mužov v tejto disciplíne vyhral Martin Koch pred ôsmym z vla-
ňajších juniorských ME Tomášom Veszelkom, v diaľke si poradie vymenili.

Nádejný žrdkár Ján Zmoray potvrdil progres, úspešnú obhajobu titulu 
okorenil osobným rekordom 512 cm (posun na 4. miesto v historických ha-
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OBZRETIE SA ZA HALOVÝMI MAJSTROVSTVAMI  SLOVENSKA 2014 V BRATISLAVSKOM ELÁNE

MUŽI
60 m: Adam Závacký (Slávia STU Bratislava) 6,71
200 m: Jakub Matúš (Slávia STU Bratislava) 21,77
400 m: Lukáš Privalinec (ŠK ŠOG Nitra) 49,05
800 m: Leonard Lendvorský (Slávia UK Bratislava) 1:55,80
1500 m: Jozef Repčík (Slávia UK Bratislava) 3:55,92
3000 m: Jozef Urban (JM Demolex Bardejov) 8:29,21
60 m prek.: Viliam Papšo (VŠC Dukla Banská Bystrica) 7,91
Výška: Peter Horák (VŠC Dukla Banská Bystrica) 224
Žrď: Ján Zmoray (Spartak Dubnica) 512
Diaľka: Tomáš Veszelka (MAC Redox Lučenec) 717
Trojskok: Martin Koch (Slávia UK Bratislava) 15,29
Guľa: Matúš Olej (VŠC Dukla Banská Bystrica) 18,25
5000 m chôdza: Matej Tóth (VŠC Dukla Banská Bystrica) 18:57,08
4 × 200 m: Slávia UK Bratislava (Sillik, Timoranský, Jacko, Turčáni) 1:31,14

ŽIACTVO

POLYAKOVEJ CHÝBALI 2 STOTINY
Najúspešnejším klubom na majstrovstvách Slovenska žiactva sa 

s tromi titulmi stala Slávia UK Bratislava. Dva individuálne tituly si 
spomedzi chlapcov vybojoval Marcel Žilavý z AC Malacky, ktorý vyhral 
šprinty na 60 i 150 m. Spomedzi žiačok triumfovala dva razy zverenka 
trénera Rudolfa Madu Sára Polyaková (Slávia UK Bratislava). Zvíťazila 
na 150 (19,01) i 300 m (41,53), pričom na kratšej trati zaostala za 
vlastným slovenským rekordom iba o dve stotinky – Baňovičovej re-
kord na 150 m zlepšila v januári až o 19 stotín na 18,99. Okrem Slá-
vie UK si viac ako jedno zlato odniesli aj ďalšie štyri kluby: po dva AC 
Malacky, Lokomotíva Šurany, Spartak Dubnica a AC Kriváň Liptovský 
Mikuláš.

DORAST

HETRIK ŠPRINTÉRA PECKA
Na dorasteneckom šampionáte sa vo výbornom svetle ukázal To-

máš Pecko z dubnického Spartaka, vyhral všetky tri individuálne šprin-
ty – na 60 (7,18), 200 (23,46) i 400 m (52,35). Tri tituly si vybojovala 
aj Natália Ostrožlíková, ktorá okrem víťazstiev na 60 (7,90) a 200 m 
(25,61) bola aj členkou zlatej štafety ŠK ŠOG Nitra na 4 × 200 m. Vý-
borné výkony predviedli guliari. Pavol Ženčár z AC Nové Zámky (tréner 
Ľudovít Ivolka) dosiahol 18,27 m a zvíťazil s takmer štvormetrovým 
náskokom. Patrícia Slošárová, ktorá je odchovankyňa rovnakého kou-
ča, no momentálne vo VŠC Dukla už pod vedením Jozefa Páričku, do-
siahla 15,29 m.

Najúspešnejším klubom sa stal Spartak Dubnica nad Váhom s pia-
timi titulmi pred Sláviou Trnava a ŠK ŠOG Nitra, ktoré získali po tri. 
Dva tituly si vybojovali nádeje z AC Nové Zámky, Slávie STU Bratislava, 
Sparty Považská Bystrica, UMB Banská Bystrica a VŠC Dukla Banská 
Bystrica.

JUNIORI

NITRIANSKYCH 9 ZLATÝCH
Juniorský šampionát suverénne ovládli nádeje zo ŠK ŠOG Nit-

ra s 9 titulmi. Chlapci triumfovali v štyroch disciplínach, dievča-
tá dokonca až v piatich. Najúspešnejšou účastníčkou šampionátu 
bola Nora Ledecká s tromi titulmi, keď ako jediná získala dva indi-
viduálne primáty. Účastníčka lanských MS do 17 rokov zvíťazila na 
200 m (25,73), 400 m (57,83) a bola aj členka víťaznej štafety na 
4 × 200 m.

Výborné výkony predviedol šprintér Jakub Matúš zo Slávie STU 
Bratislava, ktorý v rozbehu na 60 m pokoril hranicu 7 sekúnd (6,96, 
vo fi nále ho diskvalifi kovali pre uliaty štart) a na dvojstovke zvíťazil za 
21,85 s obrovským náskokom 87 stotín. Za slovenským juniorským 
rekordom Romana Turčániho z roku 2008 zaostal len 22 stotín. „Ja-
kub ma prekvapil, čakal som výkon okolo 22 sekúnd. Za pol roka, čo je 
u mňa, urobil veľký pokrok. Považujem ho za obrovský talent s veľkým 
potenciálom do budúcnosti. V lete by sa mal dostať pod 21,50,“ uvie-
dol Matúšov tréner Kristián Cupák.

Alexandra Bezeková na 200 m potvrdila úlohu favoritky.
 Foto: SITA – JÁN SLOVÁK

lových tabuľkách SR) a skúšal aj o 9 cm viac. Pri absencii 13-násobnej halo-
vej šampiónky Slávky Sľúkovej (je po operácii) vyhrala iná dubnická žrdkárka 
Annamária Hrvolová.

VRHY

NEDOSTIŽNÍ OLEJ A KRIŠTOFIČOVÁ
V mužskej guli bezkonkurenčne kraľoval 22-ročný Matúš Olej z VŠC Dukla, 

ktorý si o 10 cm zlepšil absolútny osobný rekord na 18,25 m. Možno mu po-
mohla aj účasť dvoch kvalitných Čechov (Marcell 19,95, Novák 19,22), ktorí 
štartovali mimo konkurencie. Ani ženská víťazka Ivana Krištofi čová, zlatá z mi-
nuloročnej Svetovej deafl ympiády v Sofi i, nemala rovnocennú konkurentku. 
Na piaty titul (štvrtý v rade) jej stačilo 14,41 m. Nádejná novozámocká odcho-
vankyňa v službách banskobystrickej Dukly Patrícia Slošárová zaostala za slu-
chovo postihnutou zverenkou trénera Dušana Dědečka o 1,53 m.

CHÔDZA

TÓTH: PRVÝ AJ JUBILEJNÝ
Matej Tóth vlani pre zdravotné problémy v obnovenej premiére chôdze 

na seniorských halových majstrovstvách SR (po 19 rokoch) chýbal, no tento-
raz si šancu na premiérový titul pod strechou nenechal vziať. Celkovo bol už 
jeho desiaty seniorský (20 km – 7 ×, 50 km – 2 ×, 5000 m – 1 ×). Zo začiatku 
šliapal strojovým tempom s cieľom prekonať sezónne maximum 18:46,02 
z viedenského Vienna Indoor Gala, napokon však utvoril „len“ rekord šam-
pionátov 18:57,08 min. „Nedokázal som sa nabudiť na súťažnú prevádzku,“ 
tvrdil v cieli Tóth, ktorý spomalil po treťom kilometri a opäť sa prebral až 

MLÁDEŽNÍCKE ŠAMPIONÁTY

MLÁDEŽNÍCKE ŠAMPIONÁTY

v samom závere. „Chcel som sa dostať pod 19 minút a predbehnúť o kolo 
Tóna Kučmína.“

Na 3000 m žien sa blysla osobným rekordom 12:43,72 min Mária Cza-
ková. „Na tréningu deň pred šampionátom som tušila, že to môže byť dob-
ré. V týždni som sa však necítila najlepšie, trápila ma nádcha. K slovenské-
mu rekordu mi už nechýba ani 10 sekúnd, určite sa oň budem v budúcnosti 
pokúšať,“ tvrdila zverenka trénerskej dvojice Martin Pupiš – Matej Spišiak. 
Osobným rekordom 13:03,76 min a posunom na štvrtú priečku historických 
tabuliek zaujala aj mamička Mária Gáliková. GABRIEL BOGDÁNYI

Minulý čas nie je omyl. Banskobystrická latka bola a už – nie 
je. Dvadsiaty prvý ročník plánovaný na 4. februára 2014 sa neu-
skutočnil.

Naplnil sa čierny scenár, ktorý populárnemu podujatiu veštili 
viacerí už vlani, keď ho organizátori zachránili v poslednej chvíli. 
Aj s poddimenzovaným rozpočtom predstavujúcim sotva 40 per-
cent z predošlých rokov vtedy partia nadšencov okolo manažéra 
Alfonsa Jucka a šéfa pretekov Ľubomíra Roška pripravila špičkové 
preteky. Žiaľ, len mužské. Na ženy peniažky nezvýšili.

Katarčan Baršim vlani aj s boľavým chrbtom prekonal 236 cm, 
piati výškari prekonali hranicu svetovej extratriedy, čo sa predtým 
na Štiavničkách podarilo len jediný raz. Banskobystrická latka si aj 
po výraznej diéte udržala miesto na výslní. V komplexnom hodno-
tení výškarských mítingov jej patrila štvrtá priečka, podľa kvality 
výkonov dokonca prvá!

Na Štiavničkách vlani 6. februára nadšene tlieskal kdekto – 
obyčajní fanúšikovia, športoví funkcionári, biznismeni i politici. 
Po mítingu sa valil jeden prísľub podpory do budúcnosti za dru-
hým.

Ostalo však len pri sľuboch. V sľubovaní čohokoľvek (pomo-
ci, podpory či istôt) sme majstri sveta. Latka sa pokračovania, žiaľ, 
nedožila.

Kto za to môže? Hm. Ťažká otázka. Keď som o tejto téme písal 
do denníka Šport, od kľúčových ľudí mítingu som počúval: To nie 
ja, nie my. To on, oni za to môžu. A naopak.

Nik nenašiel odvahu chlapsky a na rovinu priznať: Zbabrali 
sme to, spamätali sme sa neskoro, nezohnali sme dosť peňazí, ne-
zvládli sme osobné rozpory.

Dosť však pesimizmu, skúsme na optimistickejšiu nôtu. Šé-
fovia oboch kľúčových subjektov v pozadí populárneho mítingu 
– Ľubomír Roško z HJC ProSport i riaditeľ VŠC Dukla Róbert Kur-
čík – po tohtoročnom fi asku verejne sľúbili, že Banskobystrickú 
latku v roku 2015 preberú z kómy. Tvrdia, že sa poučili a v záujme 
jej resuscitácie nájdu k sebe cestu a spoja opäť sily.

Držíme palce! Ak sa im to nepodarí, Latku zrejme stihne osud 
iných populárnych atletických podujatí. Organizátori mítingov 
P – T – S v Bratislave a nitrianskeho AX – PS – CX by o tom veru 
mohli rozprávať.

 GABRIEL BOGDÁNYI

MAJSTRI SLOVENSKA 2014
ŽENY

60 m: Lenka Kršáková (Spartak Dubnica) 7,45
200 m: Alexandra Bezeková (Akademik TU Košice) 24,53
400 m: Iveta Putalová (Slávia UK Bratislava) 55,48
800 m: Alexandra Štuková (Slávia UK Bratislava) 2:16,32
1500 m: Petra Fašungová (VŠC Dukla Banská Bystrica) 4:41,68
3000 m: Petra Fašungová (VŠC Dukla Banská Bystrica) 9:57,57
60 m prek.: Claudia Hladíková (VŠC Dukla Banská Bystrica) 8,75
Výška: Lucia Mokrášová (Spartak Dubnica) 173
Žrď: Annamária Hrvolová (Spartak Dubnica) 330
Diaľka: Renáta Medgyesová (VŠC Dukla Banská Bystrica) 631
Trojskok: Dana Velďáková (VŠC Dukla Banská Bystrica) 13,90
Guľa: Ivana Krištofi čová (Slávia UK Bratislava) 14,41
3000 m chôdza: Mária Czaková (VŠC Dukla Banská Bystrica) 12:43,72
4 × 200 m: Spartak Dubnica (Bučková, Holleyová, Slaničková, Kršáková) 1:39,91

MEDAILOVÁ BILANCIA
1. VŠC Dukla Banská Bystrica 10 – 5 – 2, 2. Slávia UK Bratislava 7 – 4 – 4, 3. Spartak Dubnica n/V. 5 – 4 – 3, 4. Slávia STU Bratislava 2 – 1 – 3, 5. JM Demolex Bardejov 1 – 2 – 0, 
6. Akademik TU Košice 1 – 1 – 1, 7. MAC Redox Lučenec 1 – 1 – 0, 8. ŠK ŠOG Nitra 1 – 0 – 6, 9. AC Stavbár Nitra 0 – 3 – 1, 10. TJ Obal servis Košice 0 – 2 – 3, 11. Slávia ŠG Trenčín 
0 – 2 – 0, 12. Slávia Trnava a AC Malacky 0 – 1 – 1, 14. Vital Bratislava 0 – 1 – 0, 15. Slávia TU Košice 0 – 0 – 2, 16. AC Kriváň Liptovský Mikuláš 0 – 0 – 1.

anskobystrická latka bola roky výkladná skri-
ňa slovenskej atletiky. Na Štiavničkách skákali 
v uplynulých dvoch desaťročiach megahviezdy 

svetovej výšky – spomeňme Vlašičovú, Bergqvistovú, Čiče-
rovovú, Holma, Uchova či Baršima.
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om ľahká ako srnka a poletím ďaleko, memorovala si 
pred pokusmi. Keď sa rozbehla, jej tretry dupotali ako 
konské kopytá a keby bola odrazová doska kovová, tak 

sa iskrí. Diaľkárka Eva Murková zažívala pred tromi desaťročia-
mi báječné obdobie. Ako prvá a dodnes jediná Slovenka sa stala 
halovou majsterkou Európy a k zlatu 1983 pridala aj dve striebra 
(1984 a 1985). 

To dievča má v nohách dynamit 
a predpoklady skočiť sedem metrov, 
skonštatoval v januári 1983 na spo-
ločnom sústredení v Nymburku sko-
kanský šéftréner NDR Karl Thierfelder. 

Bojnická rodáčka Eva Murková 
mala vtedy iba dvadsať a za sebou 
ani nie tri roky vrcholovej prípravy. 
Ale akej!

Tréner Ivan Eibner šiel na rýchlosť 
aj odraz cez silu a ordinoval jej konské 
dávky. Ilustračne: raz týždenne dopo-
ludnia šprinty so záťažou do kopca 
a popoludní silovú prípravu v objeme 
50-60 ton. Vrátane dvadsiatich sérií 
podrepov s činkami od 180 do 200 
kg. Experti vyvaľovali oči – s rešpek-
tom aj dešpektom, s obdivom aj 
obavami.

„Eibner bol megaloman, ktorý 

skej metropoly vyskúšať podmienky 
v novej hale a Sportcsarnok opúšťala 
so slzami v očiach: „V tréningu mi 
nevyšiel ani jediný skok, rekortan 
položený na dreve bez pevného pod-
kladu ma vystreľoval všelikde, len nie 
dopredu. Napokon sa však ukázalo 
ako šťastie, že som to zistila vopred, 
mohla som sa na to pripraviť. Dve 
nemecké favoritky sa so zákernosťami 
podkladu zoznámili až na šampioná-
te.“

„Idem bojovať o bronz,“ tvrdila 
sprvu vo vedomí, že na štartovej listi-
ne fi gurujú Helga Radtkeová a Heike 
Dauteová, neskôr pod menom 
Drechslerová dvojnásobná olympijská 
aj svetová šampiónka v skoku do diaľ-
ky. V prvú marcovú sobotu dopolud-
nia sa však všetko obrátilo v Slovenkin 
prospech. 

Tvrdí, že zavážili dva pohľady: „Pa-
mätám si to ako dnes: pod halou bola 
rozcvičovňa a v nej sa nám s Heike 
na chvíľu stretli oči – keď sme okolo 

slovenských fanúšikov zazrela rodičov. 
Mama bola pre mňa všetkým, od nej 
som celý život čerpala energiu...“

Murková konkurentkám vyrazila 
dych už prvým pokusom 663 cm. Tre-
tím im dala knokaut: 677 – vyrovnaný 
rekord halových ME a československý 
halový rekord. Slovenským atlétkam 
Budapešť svedčí: na neďalekom Nép-
stadióne na letných ME 1966 získala 
prvý kontinentálny titul štvorstovkárka 
Anna Chmelková-Blanáriková. Asi by 
však skôr pasoval minulý čas, lebo ani 

HME 1983 BUDAPEŠŤ
1. Murková (ČSSR) 677, 2. Radtkeová 
(NDR) 663, 3. Dauteová (NDR) 661

HME 1984 GÖTEBORG
1. Hearnshawová (V. Británia) 670, 
2. Murková (ČSSR) 655, 3. Lazzaroni-
ová (Taliansko) 608

HME 1985 PIREUS
1. Čisťakovová (ZSSR) 702, 
2. Murková (ČSSR) 699, 3. Drechsle-
rová (NDR) 697

Eva Murková

Jeden zo zlatých skokov 
Evy Murkovej na európ-
skom halovom šampionáte 
1983 v Budapešti.

Trio medailistiek halových 
ME 1984: zľava bronzová 
Heike Drechslerová-Dau-
tová, zlatá Eva Murková 
a strieborná Helga Radt-
keová.

Murková a jej vtedajší tré-
ner Ivan Eibner.
 Foto: ŠTARTFOTO

EVA MURKOVÁ
Narodená: 29. mája 1962 v Bojniciach
Klub: Slávia PF Banská Bystrica
Tréneri: Ľubomír Dropčo (1977 – 1978), Štefan Dobák (1978 – 1980), Ivan Eibner (1980 
– 1985), Igor Čillík (1985 – 1988) 
Dodnes platné slovenské rekordy: hala – 50 m 6,31 (Bratislava 1985), 60 m 7,21 
(Jablonec 1985), diaľka 699 (Pireus 1985), leto – diaľka 701 (Bratislava 1984)
Osobné rekordy: 100 m 11,32 (1987, druhý slovenský výkon histórie), 200 m 24,21 
(1983), diaľka 701 (1984, slovenský rekord)
Najväčšie úspechy: halové ME v diaľke zlato (1983) a dve striebra (1984 a 1985), navyše 
1984 5. miesto na 60 m, letné MS 1983 v diaľke 7. a v štafete 4 × 100 m 8. miesto 

centimeter chýbal. Najväčšie úspechy 
však dosiahla pod strechou, čo bolo 
vzhľadom na podmienky prekvapujú-
ce a obdivuhodné.

V Banskej Bystrici ani dnes nie je 
regulárna atletická hala. Začiatkom 
osemdesiatych rokov sa však v zime 
dalo trénovať len v úzkom pivničnom 
tuneli, ktorého celková dĺžka (35 m) 
bola kratšia než Murkovej bežný 
rozbeh. „Skákala som z polovičného 
a navyše som sa odrážala smerom 
do steny, takže desať metrov pred 
doskou som podvedome zaraďovala 
spiatočku,“ konštatuje. „Za prípravou 
v regulárnom diaľkárskom sektore 
sme cestovali všelikde: do Bratislavy, 
Jablonca či do Nymburku.“

ZLATO Z JEDU 

Mesiac pred európskym halovým 
šampionátom 1983 v Budapešti si 
Murková dvihla sebavedomie: vyhra-
la nad úradujúcou olympijskou šam-
piónkou Tatianou Kolpakovovou na 
jej domácej, moskovskej pôde. 

Týždeň pred ním si ho naopak 
podkopala. Tréner ju vzal do maďar-

seba prechádzali, Nemka pohŕdavo 
mykla plecom v štýle pch... To bola jej 
osudná chyba, do mňa vošiel jed. Nič 
tak nenávidím ako ponižovanie, preto 
som si povedala: Just vypľujem dušu 
a vyhrám. No a potom som v hľadis-
ku haly medzi početnou skupinou 

jedna ani druhá sa dodnes nedočkali 
následníčok... 

S MÁGIOU NA PERÁCH

Mladá generácia je náchylná veriť, 
že šepkanie zaklínacej formulky pred 
pokusmi je vynález žrdkárky Jeleny 
Isinbajevovej. Ruska však bola ešte 
batoľa, keď v Budapešti verklíkovala 
svoju magickú modlitbičku Murková: 
Som ľahká ako srnka a skočím ďaleko, 
veľmi ďaleko... 

Vymyslel ju Ján Raučina, psy-
chológ banskobystrickej internát-
nej športovej školy, ktorá ako prvá 
v Československu vznikla už v roku 
1978. „Pracovať s vlastnou mysľou 
a vnútornou energiou spolu so mnou 
učil aj skokana na lyžiach Mira Sluš-
ného a niekoľkých ďalších športových 
rovesníkov. Psychológia ma aj vďaka 
nemu zaujala tak, že som napokon 
z nej – a nie z pedagogiky – napísala 
a obhájila diplomovku na pedagogic-
kej fakulte,“ pripomína Eva.

Zaklínadlá, pravda, nie sú všeliek. 
O rok do Göteborgu na halové ME 
1984 šla ako favoritka a zistila, že sa 

ľahšie vyhráva, než obhajuje. Jej strieb-
ro sa stratilo v lesku šiestich zlatých, 
ktoré v hale Scandinavium vybojovala 
československá výprava, prvý a posled-
ný raz najúspešnejšia zo všetkých. 

O dva mesiace celej nadupanej 
generácii spadli sánky: moskovské 
a po ňom nohsledsky aj pražské po-
litbyro rozhodlo, že na olympiádu do 
Los Angeles sa nepôjde.

„Srnka“ si koncom mája 1984 spl-
nila aspoň sen o siedmich metroch: 
na Zlatej tretre v Ostrave jej namerali 
rovných 700 cm a o tri dni v Bratisla-
ve na „péteeske“ ešte o centimeter 
viac.

DOHODA SO SVEDOMÍM

Murkovú po sezóne 1984 viac než 
stratená olympiáda zhrýzali vnútorné 
problémy Eibnerovej tréningovej 
skupiny, ktoré pociťovala sama ako 
zverenka, ale i sprostredkovane ako 
kapitánka banskobystrickej Slávie PF.

„Upozorňovala som na ne trénerov 
federálnej reprezentácie, ale nikto ich 
nechcel riešiť, lebo Eibner mal – aj 

vďaka mne – výsledky, a tie boli vtedy 
fetiš. Atletika sa mi začínala bridiť, po-
trebovala som pauzu, ale návrh, že vy-
nechám halovú sezónu, zamietli. Celé 
Vianoce som premýšľala, čo urobiť. 
Napokon som sa rozhodla, že naposle-
dy zatnem zuby, pripravím sa najlep-
šie, ako sa bude dať, a po sezóne tré-
nera vytrestám oznámením, že končím 
nielen s ním, ale aj s atletikou.“

Eva mala začiatkom roku 1985 
fazónu ako hrom. V skoku do diaľky sa 
výkonom 697 na dva centimetre pri-
blížila k svetovému halovému rekordu 
a šesťdesiatku zabehla v čs. rekorde 
7,21, čo bol druhý najlepší svetový 
čas sezóny. Tajný diabolský plán roz-
behla najlepšie, ako sa dalo, ale pred 
európskym šampionátom v gréckom 
Pireu ju chytil silný zápal priedušiek.

„V predvečer diaľky som nevedela 
udýchať päťdesiatku. Lekári sa radili, 
čo mi pichnú. Vtom mi zišiel na um 
mamin recept a povedala som im: Nič 
mi nepichajte, zožeňte krupicu. Na 
noc som si na prsia dala horúci olejo-
vo-krupicový zábal a ráno som vstala 
ako znovuzrodená.“

DO TRETICE NA PÓDIU

V najkvalitnejšej súťaži dovtedajšej 
histórie halových ME skočila v tretej 
sérii čs. rekord 699 cm a až do piatej 
viedla. Napokon ju však o tri centimet-
re preskočila Galina Čisťakovová, debu-
tantka zbornej, ktorá vtedy ešte netuši-
la, že raz zakotví na Slovensku. Tretí rok 
po sebe stála na piedestále, druhý raz 
na striebornom stupienku! „Napriek 
tomu som v duchu zúrila, lebo jeden 
z mojich prešliapnutých skokov mal čis-
tú dĺžku 709 cm,“ tvrdí.

Ak si myslíte, že úspech jej vyhnal 
z hlavy tajný plán, ste na omyle. „Len 
čo sme prileteli do Prahy, zavolala som 
mame a oznámila som jej ako prvej, že 
končím s atletikou. Rozplakala sa: Prídi 
domov, to ťa prejde,“ spomína Murko-
vá. „Naozaj som sa pobrala domov, veď 
som sa potrebovala doliečiť, ale – ne-
prešlo ma to. Po týždni som sa vrátila 
do Banskej Bystrice a na štadión prišla 
s kytičkou frézií. Podala som ju tréne-
rovi, poďakovala sa mu a oznámila, že 
končím. Myslel si, že žartujem...“

DVE PODOBY ATLETIKY

Nastal poplach, vzápätí dala Eibne-
rovi zbohom aj maratónkyňa Ľudmila 
Melicherová. 

Ani v jej, ani v Murkovej prípade 
však napokon – a našťastie – roz-
chod s koučom nespôsobil rozchod 
s atletikou. „Dobrovoľne si začala 
s vrcholovým tréningom, nuž rovnako 
dobrovoľne s ním môžeš kedykoľ-
vek skončiť, máš na to plné právo,“ 
povedal Eve vtedajší šéf Slávie PF, 
nezabudnuteľný Róbert Rozim, ktorý 
atletiku vnímal primárne srdcom. „Bol 
by som však rád, keby si ešte nejaký 

čas ako rešpektovaná kapitánka po-
mohla ligovému tímu.“

Žiadne musíš, aké počúvala dovte-
dy. Bol by som rád, skôr prosba než 
žiadosť, a už vôbec nie príkaz.

Posledné tri roky kariéry trénovala 
Murková s Ivanom Čillíkom, vtedy 
začínajúcim trénerom, dnes už profe-
sorom. „Z kvantity som prešla na kvali-
tu, zo silového skákania na švihové 

a hoci silové a odrazové objemy klesli 
na štvrtinu, v júni 1987 som zabeh-
la stovku v najlepšom čase kariéry 
11,32 a do diaľky skočila 699, len dva 
centimetre pod slovenský rekord,“ 
rekapituluje.

Zažila dve podoby atletiky a ostala 
jej verná. Ako päťdesiatnička pôsobí 
v banskobystrickom Centre voľného 
času Junior s krajskou pôsobnos-
ťou a tvrdí: „Som šťastná, že mojou 
prácou je šport, pre ktorý som sa 
narodila. To, čo som v ňom zažila, sú 
skúsenosti, aké vám nedá nijaká kni-
ha, a snažím sa z nich čerpať.“

 MARIÁN ŠIMO

nepoznal miery, ale – chvalabohu 
– skôr než na mňa začal nakladať, celý 
rok rôznymi cvičeniami pripravoval na 
budúcu záťaž môj skelet, najmä chr-
bát a brucho. To som mala vyrysované 
a tvrdé ako radiátor – keď som ho na-
pla, mohol sa naň postaviť, hoci vážil 
viac než metrák, udržalo ho,“ spomína 
Eva na svojho, už nebohého kouča, 
snažiac sa neubrať mu zo zásluh 
napriek tomu, že sa s ním po piatich 
rokoch spolupráce rozišla v zlom a de-
saťročie neprehodili ani slovo.

PO JEDNEJ EVE – DRUHÁ 

Prvou slávnou Evou v diaľkárskom 
sektore bola Šuranová, strieborná 
medailistka mníchovskej olympiády 
1972. Jej slovenský rekord 667 cm 
presne po desiatich rokoch zlepšila 
Eva II. – Murková. Najprv o sedem 
centimetrov, ale napokon dokopy až 
o 34. Preskočila dokonca magickú 
métu siedmich metrov. O centime-
ter. Vonku. V hale jej k nej naopak 
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ladivára Libora Charfreitaga, najús-
pešnejšieho atléta éry slovenskej sa-
mostatnosti, dlhodobo sužujú cho-

roby a zranenia. Po európskom titule 2010 sa 
už štvrtý rok trápi a na svoj tradičný prvý mí-
ting uprostred apríla do kalifornského Wal-
nutu ani nepôjde. Nemá na cestu fi nancie.

Po bronze na osackých majstrovstvách sveta 
2007 hovoril vtedy čerstvý tridsiatnik z Trnavy, že 
všetko má pred sebou. Škrelo ho iba to, že sloven-
ský rekord 81,81 m z Prahy 2003 nie a nie preko-
nať, hoci ho atakoval sprava – zľava.

Úspešnej sezóne spred siedmich rokov však 
predchádzala výslovne neúspešná. Na götebor-
skom európskom šampionáte 2006 dostal z cho-
robou utrápeného tela jediný kvalifi kačný pokus 
(74,13 m), ktorý na fi nále nestačil.

BRONZ ZA VLASTNÉ

Prípravu na ďalšiu sezónu si zaplatil sám. 
Minul všetky peniaze, ktoré si odložil na ďalšie 
štúdium na dallaskej Southern Methodist Uni-
versity. Išlo o takmer milión slovenských korún. 
Už mal diplom bakalára z fi nančníctva, no chcel 
absolvovať masters štúdium, u nás by sa pove-
dalo magisterské, štyri semestre klasickej eko-
nómie.

V osackom hoteli v pokoji po pretekoch neľu-
toval: „Bol som zdravý, v tomto smere bez akých-
koľvek problémov. Začal som drieť už v októbri. 
Pomaly som sa zlepšoval technicky i psychicky. 
Veľmi skoro som sa dostal na úroveň rokov, keď 
som hádzal dobre. Zavčasu som dvakrát prekonal 
osemdesiat metrov. Začal som si veriť. Všetko vy-
vrcholilo bronzovou medailou.“

ZLATO V PAUZE BORELIÓZY

Kladivár približne od roku 2005 bojuje s chro-
nickou lymskou boreliózou – raz ustúpila, zrazu sa 
znenazdajky objavila.

V Göteborgu bol taký oslabnutý, že v bežnom 
zdvorilostnom, skôr náhodnom rozhovore zrazu 
povedal: „Prosím vás, neurazte sa, sadnem si.“

V roku 2008 skončil na olympijských hrách 
v Pekingu vo vyrovnanej súťaži ôsmy. Žiadna slá-
va, ale ani hanba. O rok na majstrovstvách sveta 

bol desiaty, do fi nále sa dostal, hoci zasa naňho 
liezla pliaga boreliózy.

Vyhrabal sa aj druhýkrát. V roku 2010 sa stal 
v Barcelone majstrom Európy a svetovou kladi-
várskou dvojkou.

A ZASA DOLE VODOU

Trnavčanova kariéra sa uberá smerom pre 
silné nátury. Libor takou je. Nikdy nič neskrý-
va, ochotne na všetko odpovie, vysvetlí, toleruje 
možné omyly. Patrí skôr k vážnym typom, suchár 
však nie je ani náhodou.

Po zisku kontinentálneho zlata bol v situácii 
takmer totožnej z dvojročnice 2007 – 2008. Zasa 
sa črtala azda aj olympijská medaila.

„Na sezóny 2011 a 2012 som mal veľké, me-
dailové plány. A zrazu išlo všetko dole vodou. Nie-
čo sa muselo so zdravím stať. Dlho, každodenne 
sme sa snažili s odborníkmi prísť na to, čo to je. 
Začal som sa cítiť unavenejší, slabší, menej vý-
konný. Tieto pocity sa znásobovali,“ hovoril.

Na svetovom šampionáte 2011 skončil hlbo-
ko pod možnosti na konci kvalifi kácie a do Lon-
dýna na OH 2012 a do Moskvy na MS 2013 sa 
ani nedostal.

TRAMPOTY 2014

Aj momentálny Liborov stav má ďaleko od 
ideálu. Tradične bojuje s úbytkom síl. K tomu sa 
pridali i jasne defi novateľné trable. Pripravuje sa 
v Dallase, istý čas bol na sústredení v juhoafric-
kom Stellenboschi. Tam napokon musel pod skal-
pel. Operovali mu spodnú časť chrbtice.

„Bolesť sa už nedala vydržať ani pomimo tré-
ningov,“ napísal v mailovej pošte. Dodnes sa zo-
tavuje z operácie. Pridružili sa aj problémy so zu-
bami. Začiatkom marca mu rozširovali koreňové 
kanáliky, aby odstránili objavenú infekciu.

Charfreitaga problémy znervózňujú, hoci 
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LIBOR CHARFREITAG
Dátum narodenia: 11. 9. 1977
Výška/hmotnosť: 191 cm/117 kg
Klub: AŠK Slávia Trnava
Tréneri: Libor Charfreitag st., Dave Wollman
Osobný rekord: v kladive 81,81 – slovenský rekord 
(2003), v hode bremenom držiteľ najlepšieho 
európskeho halového výkonu 25,68 (2005)
Najväčšie úspechy: OH 2004 Atény 7. miesto, 
2008 Peking 8., MS 2005 Helsinki 9., 2007 Osaka 
– bronz, ME 2002 – 7., 2010 Barcelona – zlato .
Postavenie vo svetových tabuľkách: 2002 
– 25., 2003 – 5., 2004 – 16., 2005 – 5., 2006 – 22., 
2007 – 5., 2008 – 10., 2009 – 15., 2010 – 2.
Rodinné zázemie: otec Libor, mama Eva aj sestry 
boli kvalitní vrhači, už nebohá Radka je v historických 
slovenských tabuľkách hodu diskom štvrtá (50,68), 
vo vrhu guľou šiesta (14,63, mama so 14,10 ôsma), 
Eva v hode kladivom piata (57,46).
Ocenenia: v slovenskej ankete Športovec roka 2007 
druhý a 2010 tretí, šesťnásobný slovenský Atlét roka 
(2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010).

CHARFREITAGOVE VÝKONY A UMIESTENIA
1999 75,18 Palma de Mallorca (SU) 10. 7. MS – 32., SU – 8.
2000 77,22 Durham 1. 6. OH – 30.
2001 77,65 Formia 14. 7. MS – 18., SU – 10.
2002 79,20 Mníchov (ME) 7. 8. ME – 7.
2003 81,81 Praha 29. 6. MS – 13., SAF – 2.
2004 79,84 Nikíti 1. 8. OH – 7., SAF – 5.
2005 80,85 Arlington 1. 4. MS – 9., SAF – 6.
2006 78,04 Banská Bystrica 17. 6. ME – 14.
2007 81,60 Osaka (MS) 27. 8. MS – 3., SAF – 7.
2008 80,45 Vila Réal de Santo António 25. 6. OH – 8.
2009 78,81 Castres 5. 8. MS – 10.
2010 80,59 Walnut 17. 4. ME – 1.
2011 77,69 Nový Sad (ME družstiev) 18. 6. MS – 22.
2012 75,01 Walnut 21. 4. ME – 26.
2013 73,63 Walnut 20. 4. MS – neštartoval
(Legenda: rok, výkon sezóny, dejisko, dátum, umiestenie na vrcholnom podujatí, SU – Svetová univerziáda, SAF – Svetové atletické 

fi nále. Po dodatočne zistených dopingoch Bielorusov Tichona a Deviatovského by sa mal Charfreitag vo výsledkoch OH 2004 po-
sunúť dopredu o jedno miesto a na niektorých ďalších vrcholných podujatiach od MS 2005 vrátane o jedno alebo dve miesta.)

Charfreitag debutoval už pred 18 rokmi u pro-
tinožcov, ako ani nie 19-ročný na juniorských MS 
1996 v Sydney (nepostúpil z kvalifi kácie), ale svet 
ho začal vnímať debutom na svetovom šampioná-
te dospelých v španielskej Seville 1999. Za pol 
druha desaťročia nevynechal žiadne vrcholné po-
dujatie – až londýnsku olympiádu 2012. Výkonmi 
i prirodzenou autoritou sa vypracoval na kapitána 
slovenskej atletickej reprezentácie. Ako prvý v ére 
samostatnosti získal titul majstra Európy.

V Barcelone 28. júla 2010 však aj naposledy 
prehodil 80 metrov – o dva centimetre. Kontinen-
tálny šampionát boli jeho sedemnáste preteky 
s výkonom začínajúcim sa osmičkou. Na začiat-
ku zoznamu fi guruje míting v americkom El Paso 
12. apríla 2003 (80,41). O dva pol mesiaca sa 
na Odložilovom memoriáli v Prahe zlepšil až na 

81,81 m. V tej chvíli nikto nepredpokladal, že je 
to Liborova konečná.

Hlavné úspechy dosiahol až o pár rokov, keď 
osobnostne a pretekársky dozrel. Absolútnym bol 
titul majstra Európy (2010) – pred ním ho v indi-
viduálnej disciplíne získala len Anna Chmelková 
na 400 m (1966) a chodci Jozef Pribilinec (1986) 
a Pavol Blažek (1990). Plus Imrich Bugár (1982), 
v tom čase člen českého klubu.

Za titul dostal Libor odmenu 4150 € a vďaka 
nemu mal v rokoch 2011 a 2012 na prípravu do-
táciu vo výške 30 tisíc eur. Už vlani, po uplynutí 
tzv. ochrannej lehoty, však nedostal z rezortného 
ministerstva na prípravu ani euro. Len niečo na 
„prilepšenie“ zo zväzu a z Národného športového 
centra, ktorého je členom. To isté platí o tejto se-
zóne. (mo)

o nepríjemnostiach hovorí a píše vecne. Súperi, 
ktorých v Osake a Barcelone zdolal, sú jeho roves-
níci a niektorí stále žnú medaily.

„Momentálne sa cítim tak na hody sotva za 70 
metrov,“ odkázal z Dallasu koncom marca. „Mu-
sím veľa dobehnúť vzhľadom na pribrzdenia 
v príprave, ktoré som musel nevyhnutne riešiť. 
Nemám na rozdávanie, preto vynechám aprílové 
preteky vo Walnute.“

Za vrchol sezóny považuje zürišské majstrov-
stvá Európy. Všetko je však vo hviezdach. Otázka 
znela, či by skončil sezónu, ak by nesplnil limit na 
šampionát. „V tejto chvíli to nedokážem posúdiť,“ 
odpovedal. „Najbližšie mesiace ukážu, ako na 
tom budem fyzicky. V máji – ako každý rok – prí-
dem na leto trénovať domov do Trnavy.“

SNAŽÍM SA BYŤ OPTIMISTA

Libor sa dvakrát vyhrabal z ťažkostí. Má 36 ro-
kov, pre kladivára stále akurátny vek, hoci už na 
hornej hranici možností. Skúsi zabojovať aj do 
tretice?

„Zabojovať určite, preto sa snažím a veľa obe-
tujem. Snažím sa byť optimista. Po zisteniach in-
fekcie v zuboch budem dúfať, že sa situácia ko-
nečne otočí. Ale ani len netuším, kedy sa opäť 
dostanem za 80 metrov – a či vôbec.“

Veci berie reálne, v podtóne však cítiť prirodze-
ný smútok: „Nech som sa minulé tri roky pokúsil 
o čokoľvek, výsledok som nijako neovplyvnil. Ne-
viem, dokedy človek toto vydrží, moja trpezlivosť 
tiež nie je bezodná.“

„Za normálnych okolností by som zmenil in-
tenzitu tréningov, starší atlét regeneruje pomal-
šie,“ zamýšľa sa. „Je to individuálne, ale častejší 
oddych by mi zrejme pomohol. Tridsaťšesť rokov 
je vek vrcholnej vrhačskej výkonnosti. Škoda, že 
nie v mojom prípade.“

 PETER FUKATSCH

 Foto: SITA – AP
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Radosť šampióna s maskotom európ-
skeho šampionátu. Foto: SITA – AP

Charfreitagovci – otec a syn, tréner 
a zverenec. Foto: SITA – GABRIEL BOGDÁNYI
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iatym miestom na päťdesiatke na lanskom svetovom šampionáte v Moskve sa 
Matej Tóth zaradil hneď za najväčšie legendy slovenskej chôdze: Jozefa Pribilin-
ca, Pavla Blažka a Romana Mrázka. Tréner Juraj Benčík, najúspešnejší kouč v his-

tórii slovenskej atletiky, vyhovel prosbe podrobnejšie opísať Tóthov tréning v prvom po-
olympijskom a zároveň prvom predolympijskom roku. Tréner roka píše o príprave Atléta 
roka. Zhodou okolností v poslednej sezóne ich plodnej vzájomnej spolupráce. To nie je na 
kopírovanie, ale môže to slúžiť ako inšpirácia, poznamenal.

Privalinec sa najskôr päť rokov venoval karate. 
„Otec ma naň zapísal ako sedemročného. Aj on 
voľakedy cvičil karate, tak chcel, aby som šiel v je-
ho stopách,“ vraví. V dvanástich sa však rozhodol 
sprevádzať sestru Veroniku na atletické preteky 
do Maďarska a nastal zlom.

„Pôvodne som išiel len na výlet. Sestrin tréner 
Peter Mečiar mi však pred pretekmi povedal: Keď 
si už tu, tak poď súťažiť. Nastúpil som na žiacke 
chodecké preteky – a vyhral som,“ spomína Lukáš 
na prvú atletickú súťaž v živote. 

PRESTUP VYBAVIL KOUČ 

Tréner ŠK ŠOG Nitra Peter Mečiar svojho času 
objavil a do svetovej juniorskej špičky doviedol 
najúspešnejšieho chodca Mateja Tótha. Aj Lukáš, 
podobne ako jeho sestra, začínal uňho s chôdzou. 
Potom behal tisícpäťstovku a osemstovku, až na-
koniec zakotvil v behoch na 200 a 400 m. Dnes je 
najúspešnejším atlétom momentálne najlepšie-
ho slovenského klubu.

„Poznám celú ich rodinu. Trénoval som jeho 
sestru, ktorá dvakrát štartovala na MS do 17 ro-
kov a predpokladal som, že podobné športové 
gény bude mať aj Lukáš,“ hovorí tréner. „Tak som 
poradil rodičom, aby aj jeho dali na atletiku. Nech 
syna nemusia voziť na karate a sestru na atletiku. 
Dali si povedať – a urobili dobre.“

ZAUJÍMAVÝ POTENCIÁL

Lukáš Privalinec vlani zaujal viackrát, ako ju-
nior najmä víťazstvom na 400 a tretím miestom 
na 200 m v prestížnej A-kategórii Európskeho 
pohára klubov v Brne, na ktorom Slovensko re-
prezentovali mladí atléti zo ŠOG Nitra. Nestratil 
sa však ani v konkurencii dospelých v III. lige ME 
družstiev v Banskej Bystrici. Nezľakol sa, že prvý-
krát má na sebe seniorské reprezentačné tričko, 
zlepšil si osobný rekord a štafete na 4 × 400 m 
pomohol k tretiemu miestu.

„Lukáš má v sebe pozoruhodný bežecký po-
tenciál: stovku dokáže za 10,95 a na osemstovke 

evätnásťročný Nitran Lukáš 
Privalinec fi guruje v junior-
ských tabuľkách 2013 prvý 

na 200 aj 400 m, druhý na 800 m 
a tretí na 100 m. Taký bežecký rozsah 
nemá žiaden slovenský atlét. 

je juniorský majster Slovenska. Z toho by mohla 
byť časom zaujímavá štvrťka,“ pripomína Mečiar. 
„Venuje sa jej len dve sezóny, verím, že sme ešte 
nevyčerpali všetok potenciál. Navyše, z karate si 
priniesol zmysel pre disciplínu a zodpovednosť, 
takže sa s ním veľmi dobre pracuje. Vie, čo chce 
a ide tvrdo za tým.“

CESTA K ŠPRINTOM

Minulý rok si zlepšil osobný rekord na 400 m 
o viac ako 2 sekundy (50,24 – 48,19) a na 200 m 
o takmer 2 sekundy (23,25 – 21,65). Atakoval ich 
aj na ME juniorov v Rieti. Na dvojstovke sa dostal 
už na piate miesto historických juniorských tabu-
liek a na štyristovke na deviate.

„To, že Lukáš nesklamal na ME družstiev, ani 
na ME juniorov či EP klubov, svedčí, že je spoľahli-
vý reprezentant. Také stabilné výkony predvádzal 
málokto,“ zdôraznil tréner.

„Hoci som bol majstrom Slovenska starších 
žiakov na 1500 m, postupne som skracoval dĺž-
ku tratí. Vytrvalosť mi až tak nevoňala, nedarilo sa 
nám s trénerom podľa predstáv, preto sme pre-
sedlali na 400 a 200 metrov – a urobili sme dob-
re. Tréner mal dobrý čuch. Dotiahol ma tam, kde 
som a dôverujem mu,“ objasnil nitriansky rodák 
cestu k šprintom. 

„V tohtoročnej sezóne bude cieľom stabilizo-
vať na štvorstovke výkonnosť pod 48 sekúnd a pri-
blížiť sa k času 47,50. Nie je žiadny veľký šampio-
nát, tak sa ideme chystať na rok 2015, na halové 
ME a ME do 23 rokov,“ plánuje Mečiar. „Lukáš sa 
výkonmi ponúka aj do štafety 4 × 400 m, ktorá 
by teoreticky mohla štartovať na európskom se-
niorskom šampionáte v Zürichu. Opäť budú ME 
družstiev, takže motivácia nechýba. Po lanskej pa-
rádnej sezóne chceme pokračovať v zlepšovaní, 
hoci viem, že môžu prísť aj stagnácie, ktoré sa ne-
vyhnú žiadnemu atlétovi. Ak však bude Lukášovi 
slúžiť zdravie, malo by to ísť.“ 

MÉTY: MS A REKORD

„Naučil som sa trénovať sám, lebo v Nitre ne-
mám rovnocenného partnera. Dokážem odbehať 
ťažké tréningy bez sparinga a celkom mi vyhovu-

je, že sa nemusím nikomu prispôsobovať – len 
trénerovi a jeho stopkám,“ vraví Privalinec. 

Doma má medaily aj z majstrovstiev Sloven-
ska v karate – bol v ňom žiackym šampiónom. 
Jeho atletická medailová zbierka je však už oveľa 
bohatšia. Veď minulý rok získal štyri zlaté len na 
jednom, juniorskom šampionáte. K nim pripojil 
prvú individuálnu medailu na 400 m medzi do-
spelými aj s limitom na ME juniorov a tohto roku 
vo februári aj prvý seniorský halový titul, dokonca 
časom pod 49 sekúnd (48,67): „Tréner povedal, 
že môžem vyhrať, hoci sa nepripravujeme v hale, 
no musím ešte tvrdšie trénovať. Som rád, že sa 
opäť nemýlil.“

Lukáš Privalinec je naozaj na dobrej ceste. 
Váži si to: „Chcem sa poďakovať trénerovi, že sa 
mi tak venuje. To, že patrí medzi najlepších kou-
čov, už dokázal s Maťom Tóthom, tak dúfam, že ja 
pôjdem v jeho šlapajach. Ale poďakovanie patrí 
aj môjmu klubu a mojim rodičom, že ma podpo-
rujú.“

„Raz by som chcel štartovať na majstrovstvách 
sveta,“ vyznal sa 19-ročný Nitran. „Samozrejme, 
snívam aj o slovenskom rekorde na 400 m, no 
ten je poriadne tvrdý.“ Aj starý: Martinčan Štefan 
Balošák ho časom 45,32 utvoril ešte na atlantskej 
olympiáde 1996. ŠTEFAN ŽILKA

LUKÁŠ PRIVALINEC 
Narodený: 27. decembra 1994 v Nitre 
Škola: Stredná odborná škola Nitra
Klub: ŠK ŠOG Nitra 
Tréner: Peter Mečiar
Disciplíny: 100 – 800 m
Osobné rekordy: 100 m: 10,95, 200 m: 
21,65, 400 m: 48,19 (v hale 48,67), 
800 m: 1:55:10.
Najvačšie úspechy: 6. miesto v III. lige 
ME družstiev (400 m), 1. a 3. miesto v EP 
klubov (400, resp. 200), 24. a 28. miesto 
na ME juniorov (400 a 200), seniorský ha-
lový majster SR (400), najúspešnejší atlét 
ŠK ŠOG Nitra 2013.

Ročný cyklus športovej prípravy 2012/13 
chodca banskobystrickej Dukly Mateja Tótha bol 
plánovaný aj realizovaný v kontexte so štvorroč-
ným olympijským cyklom (2012 – 2016), v kto-
rom je jeho hlavným cieľom úspešné vystúpenie 
na OH 2016 v Riu de Janeiro s ambíciou na po-
predné, aj medailové umiestenie.

Hlavné úlohy Mateja Tótha v poolympijskom 
roku 2013 boli umiestenie do šiesteho miesta 
na majstrovstvách sveta v Moskve v chôdzi na 
50 km a zisk medaily v Európskom pohári v Du-
dinciach. Splnil ich: na MS skončil piaty a v EP 
získal bronzovú medailu. Príslušnosť k sveto-
vej chodeckej špičke v roku 2013 potvrdil aj po-
prednými umiesteniami v jednotlivých kolách 
i v celkovom hodnotení prestížnych súťaží IAAF 
Race Walking Challenge a International Race 
Walking.

Pohľad na periodizáciu športovej prípravy 
v celoročnom cykle rozdelenom na trinásť 28-
dňových mezocyklov priblíži jej charakter, ciele, 
obsah, formy a prostriedky.

PERIODIZÁCIA PRÍPRAVY

PRECHODNÉ OBDOBIE

(1. 10. 2012 – 28. 10. 2012)
Hlavná úloha v ňom bola aktívny odpočinok 

a obnova síl, regenerácia po náročnej olympijskej 
sezóne. Využívali sa športové hry, bicyklovanie, 
kolieskové korčule, turistika, plávanie, posilňova-
cie a uvoľňovacie cvičenia, strečing. Regeneračné 

procedúry v kupeľoch Kováčová, kryokomora a re-
generácia v priestoroch VŠC Dukla v Banskej Bys-
trici v spolupráci s s fyzioterapeutmi.

PRVÉ PRÍPRAVNÉ OBDOBIE

(29. 10. 2012 – 3. 3. 2013)
Rozvíjala sa všeobecná telesná pripravenosť 

s dôrazom na rozvoj všeobecnej vytrvalosti. Bola 
robená práca prevažne v aeróbnom režime v ob-
jemovej príprave. Využívalo sa stredohorské pro-
stredie (Štrbské Pleso 1350 m n.m) a príprava 
v teple pri mori (Kanárske ostrovy).

UKÁŽKA TÝŽDENNÉHO MIKROCYKLU
(3. 12. 2012 – 8. 12. 2012, Banská Bystrica)

3. 12. Po chôdza 12 km (5:14 min/km)
4. 12. Ut I: chôdza 2 km,10 km (4:38 min/

km), 2 km
 II: beh 8 km
5. 12. St chôdza 18 km (5:12 min/km)
6. 12. Št I: chôdza 14 km (5:15 min/km)
 II: beh 6 km
7. 12. Pi chôdza 8 km (5:17 min/km) + 
 10 × 100 m na rytmus
8. 12. So I: chôdza 22 km (4:54 min/km)
 II: beh 6 km
9. 12. Ne turistika 6 km

PRVÉ PREDPRETEKOVÉ OBDOBIE

(4. 3. 2013 – 22. 3. 2013)
Rozvíjala sa tempová vytrvalosť, špeciálne 

tempo na 20 km, tempová rýchlosť, vyladenie 
pred prvými pretekmi.

UKÁŽKA TÝŽDENNÉHO MIKROCYKLU
(18. 3. 2013 – 24. 3. 2013 Banská Bystrica)

18. 3. Po chôdza 10 km (5:02 min/km)
19. 3. Ut I: chôdza 2 km, 8 × 1 km 
 (3:57 min/km)
 II: beh 6 km
20. 3. St chôdza 10 km (5:09 min/km)
21. 3. Št chôdza 6 km (4:51 min/km)
22. 3. Pi chôdza 2 km, 5 × 200 (45 s), 
 2 × 500 (1:56 min), 2 km
23. 3. So Dudince 20 km: 1. miesto 
 1:22:17 h
24. 3. Ne beh 10 km

PRVÉ PRETEKOVÉ OBDOBIE

(23. 3. 2013 – 19. 5. 2013)
Rozvíjali sa všetky zložky športovej prípravy. 

Boli použité všetky špeciálne tréningové pros-
triedky: všeobecná vytrvalosť, tempová vytrvalosť, 
špeciálne tempo, tempová rýchlosť, maximálna 
rýchlosť. Na rozvoj aeróbnej kapacity organiz-
mu sme využili vysokohorskú prípravu v Livig-
ne (1840 m n. m.) Dôraz bol daný na výslednosť 
v pretekoch. Hlavnú úlohu tohto obdobia prete-
kár splnil v Európskom pohári, ale aj na medziná-
rodných pretekoch v Poděbradoch, kde dosiahol 
osobný rekord na 20 km (1:20:14 h).

UKÁŽKA TÝŽDENNÉHO MIKROCYKLU
 (22. 4. 2013 – 28. 4. 2013 Livigno)

22. 4. Po I: chôdza 2 km, 10 × 400 m 
 (1:28 min), 2 km
 II: chôdza 6 km (5:35 min/km)
23. 4. Ut I: chôdza 2 km, 3 × 3 km (4:08 
 min/km), 3 × 2 km (4:00 min/km), 
 3 × 1 km (3:52 min/km)
 II: chôdza 8 km (5:25 min/km)
24. 4. St I: chôdza 25 km (4:53 min/km)
 II: chôdza 10 km (5:29 min/km)
25. 4. Št I: chôdza 14 km (5:05 min/km)
 II: turistika 8 km

BENČÍKOV POHĽAD NA 
POSLEDNÝ, NAJÚSPEŠNEJŠÍ 

ROK V ŠPORTOVEJ 
PRÍPRAVE CHODCA 

MATEJA TÓTHA

do Moskvy a na trón atléta roka
Tréner Juraj Benčík Foto: DUŠAN KOUTNÝ
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26. 4. Pi chôdza 3 km,10 × 200 m (41 s), 
3 km

27. 4. So I: chôdza 2 km,10 × 1 km 
 (3:50min/km), 2 km
 II: chôdza 8 km (5:05 min/km)
28. 4. Ne chôdza 14 km (5:13 min/km)

MEDZIOBDOBIE

(20. 5. 2013 – 2. 6. 2013)
Hlavná úloha bola regenerácia a obnova síl po 

prvom pretekovom období. Športová príprava ne-
bola prerušená, pokračovala, výrazne sa však znížil 
objem aj intenzita. Pretekár trénoval bez tréningo-
vého plánu od trénera. Podľa chuti a pocitov.

DRUHÉ PRÍPRAVNÉ OBDOBIE

(3. 6. 2013 – 22. 7. 2013)
Jeho začiatok, žiaľ, poznačilo Matejovo zrane-

nie (natrhnutý zadný stehenný sval) v prvý júno-
vý deň na majstrovstvách Slovenska v chôdzi na 
20 km v Borskom Mikuláši – preteky na 4. kilo-
metri pre bolesti vo svale predčasne ukončil. Špor-
tovú prípravu sme museli prerušiť na 14 dní. Po 
úspešnej liečbe nasledoval obmedzený tréning. 
Pôvodný tréningový plán sme museli zmeniť, po-
darilo sa však dobehnúť stratu, takže nakoniec sa 
druhé prípravné obdobie líšilo od prvého vo zvý-
šení intenzity pri udržaní vysokých objemov. Vy-
užili sme stredohorské prostredie (Štrbské Pleso) 
a vysokohorskú prípravu (Livigno).

UKÁŽKA TÝŽDENNÉHO MIKROCYKLU 
(15. 7. – 21. 7. 2013 Livigno)

15. 7. Po I: chôdza 2 km, 8 × 1 km
 (4:01 min/km), 2 km
 II: turistika 4 km
16. 7. Ut I: chôdza 30 km (4:39 min/km)
 II: chôdza 10 km (5:39 min/km)
17. 7. St I: chôdza 20 km (5:00 min/km)
 II: chôdza 10 km (5:17 min/km)
18. 7. Št I: chôdza 14 km (5:04 min/km)
 II: beh 6 km

19. 7. Pi chôdza 2 km, 10 × 300 m 
 (1:08 min), 2 km
20. 7. So I: chôdza 40 km (4:44 min/km)
 II: chôdza 10 km (5:45 min/km)
21. 7. Ne turistika 14 km

DRUHÉ PREDPRETEKOVÉ OBDOBIE

(23. 7. 2013 – 13. 8. 2013)
Hlavným cieľom bolo vyladenie na vrchol se-

zóny – na MS v chôdzi na 50 km. Zostali sme pri 
rokmi osvedčenom modeli vyladenia, ktoré sa 
nám aj tentoraz vydarilo.

DRUHÉ PRETEKOVÉ OBDOBIE

(14. 8. 2013 – 4. 10. 2013)
V tomto období Tóth splnil hlavnú úlohu roka 

a do cieľa päťdesiatky na atletických MS v Mos-
kve došiel piaty. V zostávajúcej časti sezóny vy-
užil prípravu na svetový šampionát aj v štartoch 
na ďalších pretekoch doma i v zahraničí s cieľom 
umiestiť sa na popredných miestach v súťaži 
IRWT (Medzinárodný chodecký okruh), čo sa mu 
podarilo. Pomohli propagovať atletickú chôdzu 
na Slovensku aj jeho úspešné vystúpenie na maj-
strovstvách sveta.

MÁ PREDPOKLADY EŠTE RÁSŤ

Matej Tóth po 18-ročnej pravidelnej športovej 
príprave vyrástol na chodca absolútnej svetovej 
špičky. Prvých šesť rokov spolupracoval s tréne-
rom Petrom Mečiarom v atletickom klube Stavbár 
Nitra, v ďalších napredoval v dobrých podmien-
kach VŠC Dukla v Banskej Bystrici pod mojím 
trénerským vedením a za pomoci realizačného 
tímu, ktorí tvorili lekári MUDr. Vladimír Vachalík, 
MUDr. Ján Benda, MUDr. Ernest Caban, MUDr. Er-
nest Zachar a fyzioterapeuti Mgr. Denis Freindel-
feld, Mgr. Jakub Hudák, Mgr. Marek Vrba a Pavol 
Belička. Svojou úspešnosťou sa priblížil k našim 
doteraz historicky najúspešnejším slovenským 
chodcom a mojim bývalým zverencom Jozefovi 

Pribilincovi, Pavlovi Blažkovi a Romanovi Mráz-
kovi. Matejovou prednosťou je jeho uvedomelý, 
cieľavedomý, sústredený a disciplinovaný prístup 
k športovej príprave. Je v nej bohato kreatívny 
a vie byť aj samostatný. Má manažérske schop-
nosti a už aj dosť skúseností. Pri dodržaní dote-
rajších osvedčených postupov v jeho športovej 
príprave sú veľké predpoklady na to, aby si ešte 
zlepšil pozície vo svetovej chodeckej špičke.

Pre ďalší rozvoj atletickej chôdze na Sloven-
sku je pozitívne aj to, že má čoraz rovnocennej-
šieho súpera v oddielovom partnerovi Antonovi 
Kučmínovi. Ale tiež to, že v Dukle Banská Bystrica 
sa u trénera Romana Benčíka pripravuje skupina 
perspektívnych pretekárov Martin Tišťan, Miro-
slav Úradník, Dominik Černý, Patrik Spevák, z kto-
rej môže vyrásť ďalšia chodecká osobnosť, ktorá 
bude – tak ako dnes Matej Tóth – konkurovať naj-
lepším vo svete. JURAJ BENČÍK, 

 tréner VŠC Dukla Banská Bystrica

Trén. ukazovatele 115 116 117 118 119 120 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
1. cyklus – 1. týždeň 5 5 0 5,5 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 18 58 0,5
1. cyklus – 2. týždeň 1 1 0 0,5 4,5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0
1. cyklus – 3. týždeň 3 3 0 2,5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 18 0
1. cyklus – 4. tyždeň 5 5 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 16 29 4

1. cyklus – SÚČET 14 14 0 14,5 17 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 59 46 108 4,5
2. cyklus – 1. týždeň 5 6 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 14 22 0 36 2,5
2. cyklus – 2. týždeň 7 7 0 6 1 0 1 0 0 0 0 14 36 0 0 51 6 0 57 0,5
2. cyklus – 3. týždeň 6 6 0 7 3,5 0 0 1 0 0 4 24 34 0 0 63 4 0 67 0,5
2. cyklus – 4. týždeň 6 8 0 10,5 2,5 0 0 0 0 0 6 48 4 0 16 74 11 0 85 0,5

2. cyklus – SÚČET 24 27 0 29,5 8 0 1 1 0 0 10 86 88 0 16 202 43 0 245 4
3. cyklus – 1. týždeň 7 9 0 13 2 0 1 0 0 8 0 36 20 0 6 71 25 0 96 4
3. cyklus – 2. týždeň 7 11 0 12 4,5 0 0 1 0 10 22 52 6 0 6 97 26 0 123 1,5
3. cyklus – 3. týždeň 7 10 0 13 3,5 0 0 0 2 12 45 11 27 0 0 97 31 0 128 2
3. cyklus – 4. týždeň 7 10 0 11,5 3 0 0 2 0 15 30 46 26 0 0 119 27 0 146 0

3. cyklus – SÚČET 28 40 0 49,5 13 0 1 3 2 45 97 145 79 0 12 384 109 0 493 7,5
4. cyklus – 1. týždeň 7 9 0 10 0,5 0 0 8 0 0 40 0 40 0 6 94 17 0 111 0
4. cyklus – 2. týždeň 7 13 0 14 3,5 0 0 3 0 16 35 30 14 0 6 104 37 0 141 2
4. cyklus – 3. týždeň 7 10 0 12,5 3 0 2 2 0 18 61 24 2 0 6 115 29 0 144 0
4. cyklus – 4. týždeň 7 12 0 15,5 10 0 0 4 0 10 30 50 15 0 6 115 9 34 158 3

4. cyklus – SÚČET 28 44 0 52 17 0 2 17 0 44 166 104 71 0 24 428 92 34 554 5
5. cyklus – 1. týždeň 7 13 0 16,5 7 0 2 1 0 15 47 10 37 10 6 128 15 37 180 0,5
5. cyklus – 2. týždeň 7 12 0 17,5 8,5 0 1 4 0 20 50 40 10 0 0 125 46 24 195 0,5
5. cyklus – 3. týždeň 7 11 0 11 5,5 0 0 8 0 25 0 46 2 0 8 89 23 0 112 1
5. cyklus – 4. týždeň 7 9 0 14,5 12,5 4 2 0 0 0 2 42 5 0 18 69 5 0 74 7

5. cyklus – SÚČET 28 45 0 59,5 33,5 4 5 13 0 60 99 138 54 10 32 411 89 61 561 9
6. cyklus – 1. týždeň 7 8 0 10 6,5 0 0 0 0 0 12 24 11 0 12 59 6 0 65 3
6. cyklus – 2. týždeň 7 10 0 10 4,5 0 0 4 0 35 23 19 0 0 6 87 24 0 111 0
6. cyklus – 3. týždeň 7 10 0 11 3,5 0 3 12 0 30 44 9 2 0 8 108 26 0 134 0
6. cyklus – 4. týždeň 7 9 0 9,5 3,5 0 6 0 0 25 31 27 0 0 6 95 19 0 114 0

6. cyklus – SÚČET 28 37 0 40,5 18 0 9 16 0 90 110 79 13 0 32 349 75 0 424 3
7. cyklus – 1. týždeň 7 8 1 8 3,5 0 0 10 20 0 6 28 2 0 0 66 17 0 83 0,5
7. cyklus – 2. týždeň 6 6 1 6,5 4 0 3 25 0 0 18 17 0 0 0 63 6 0 69 0
7. cyklus – 3. týždeň 7 8 0 10,5 4,5 0 5 3 6 25 16 9 2 0 12 78 12 0 90 1
7. cyklus – 4. týždeň 6 6 1 10 4,5 0 1 27 0 0 16 21 0 0 0 65 6 0 71 4

7. cyklus – SÚČET 26 28 3 35 16,5 0 9 65 26 25 56 75 4 0 12 272 41 0 313 5,5
8. cyklus – 1. týždeň 7 12 0 13,5 5,5 0 2 3 8 25 32 26 11 0 6 113 24 0 137 1
8. cyklus – 2. týždeň 7 12 0 18 6,5 0 6 19 9 0 25 45 33 0 8 145 9 0 154 2,5
8. cyklus – 3. týždeň 7 10 1 13,5 4 0 4 0 20 30 22 6 3 0 12 97 21 0 118 2
8. cyklus – 4. týždeň 6 7 1 9 2,5 1 3 14 0 0 20 29 5 0 0 71 6 0 77 1

8. cyklus – SÚČET 27 41 2 54 18,5 1 15 36 37 55 99 106 52 0 26 426 60 0 486 6,5
9. cyklus – 1. týždeň 7 7 1 8 4 0 5 23 0 6 32 6 2 0 0 74 6 0 80 0
9. cyklus – 2. týždeň 5 5 0 4,5 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 32 0 38 1
9. cyklus – 3. týždeň 6 6 1 7 6 2 2 4 2,5 0 0 28 10 0 0 46,5 14 0 60,5 2,5
9. cyklus – 4. týždeň 7 7 0 6 7 5 0 0 0 0 0 0 8 1 0 9 4 0 13 5

9. cyklus – SÚČET 25 25 2 25,5 20 7 7 27 2,5 6 32 34 26 1 0 135,5 56 0 191,5 8,5
10. cyklus – 1. týždeň 7 7 0 8 9,5 5 0 0 0 0 0 14 1 0 0 15 3 16 34 6,5
10. cyklus – 2. týždeň 7 10 0 14,5 14 0 0 0 0 0 0 21 0 0 23 44 12 12 68 6,5
10. cyklus – 3. týždeň 7 11 0 15 10 0 0 1 0 1 28 35 19 0 26 110 7 6 123 2,5
10. cyklus – 4. týždeň 7 9 0 10 9 0 2 1 0 31 3 51 4 0 0 92 19 0 111 0,5

10. cyklus – SÚČET 28 37 0 47,5 42,5 5 2 2 0 32 31 121 24 0 49 261 41 34 336 16
11. cyklus – 1. týždeň 7 11 0 16 7,5 0 2 2 10 0 27 44 16 0 12 113 22 0 135 3
11. cyklus – 2. týždeň 7 12 0 19 9 0 0 11 0 30 60 26 19 10 18 174 14 0 188 0
11. cyklus – 3. týždeň 7 13 0 16,5 8,5 0 0 13 0 55 0 51 40 0 7 166 19 0 185 0,5
11. cyklus – 4. týždeň 7 9 0 11,5 5 0 3 5 0 25 14 48 0 0 8 103 10 0 113 2

11. cyklus – SÚČET 28 45 0 63 30 0 5 31 10 110 101 169 75 10 45 556 65 0 621 5,5
12. cyklus – 1. týždeň 7 7 0 7,5 5,5 0 1 8 0 20 22 3 8 0 5 67 5 0 72 2
12. cyklus – 2. týždeň 7 8 1 10,5 4 0 0 0 3 50 0 20 9 0 10 92 9 0 101 1
12. cyklus – 3. týždeň 6 6 1 7 9,5 0 1 5 0 8 22 5 0 0 10 51 3 0 54 0
12. cyklus – 4. týždeň 6 7 0 6,5 3,5 0 2 0 10 0 28 8 1 0 0 49 20 0 69 0,5

12. cyklus – SÚČET 26 28 2 31,5 22,5 0 4 13 13 78 72 36 18 0 25 259 37 0 296 3,5
13. cyklus – 1. týždeň 7 7 1 6,5 6 0 5 3 10 0 16 13 0 0 0 47 16 0 63 3
13. cyklus – 2. týždeň 7 7 0 6 4,5 0 1 0 0 0 25 30 0 0 0 56 9 0 65 3
13. cyklus – 3. týždeň 7 7 0 8,5 3 0 0 6 0 0 53 12 0 0 6 77 7 0 84 1
13. cyklus – 4. týždeň 11 11 2 10 6 0 6 17 5 0 10 40 2 0 0 80 17 0 97 3
13. cyklus – SÚČET 32 32 3 31 19,5 0 12 26 15 0 104 95 2 0 6 260 49 0 309 10

MATEJ TÓTH,  1983,  50  KM  CHÔDZA
PREHĽAD  PLNENIA  OTU  A  ŠTU  V  TRÉNINGOVOM  ROKU  2012/2013  PODĽA  CYKLOV OD  1. 10. 2012

Tréning.
prostriedok

1. cyklus 2.cyklus 3. cyklus 4. cyklus 5. cyklus 6. cyklus 7. cyklus 8. cyklus 9. cyklus 10. cyklus 11. cyklus 12. cyklus 13. cyklus Rok 

115 14 24 28 28 28 28 26 27 25 28 28 26 32 342
116 14 27 40 44 45 37 28 41 25 37 45 28 32 443
117 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 2 3 12
118 14,5 29,5 49,5 52 59,5 40,5 35 54 25,5 47,5 63 31,5 31 533,0
119 17 8 13 17 33,5 18 16,5 18,5 20 42,5 30 22,5 19,5 276,0
120 0 0 0 0 4 0 0 1 7 5 0 0 0 17
101 0 1 1 2 5 9 9 15 7 2 5 4 12 72,0
102 0 1 3 17 13 16 65 36 27 2 31 13 26 250,0
103 0 0 2 0 0 0 26 37 2,5 0 10 13 15 105,5
104 0 0 45 44 60 90 25 55 6 32 110 78 0 545,0
105 0 10 97 166 99 110 56 99 32 31 101 72 104 977,0
106 0 86 145 104 138 79 75 106 34 121 169 36 95 1188,0
107 3 88 79 71 54 13 4 52 26 24 75 18 2 509,0
108 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 10 0 0 21,0
109 0 16 12 24 32 32 12 26 0 49 45 25 6 279,0
110 3,0 202,0 384,0 428,0 411,0 349,0 272,0 426,0 135,5 261,0 556,0 259,0 260,0 3946,5
111 59 43 109 92 89 75 41 60 56 41 65 37 49 816,0
112 46 0 0 34 61 0 0 0 0 34 0 0 0 175,0
113 108,0 245,0 493,0 554,0 561,0 424,0 313,0 486,0 191,5 336,0 621,0 296,0 309,0 4937,5
114 4,5 4 7,5 5 9 3 5,5 6,5 8,5 16 5,5 3,5 10 88,5

LEGENDA K TABUĽKÁM VYHODNOTENIA CELOROČNÉHO CYKLU

VTU – všeobecné tréningové ukazovatele: 115 – DZ – počet dní zaťaženia; 116 – JZ – počet tréningových jednotiek zaťaženia; 117 – PS – počet pretekov; 118 – HZ – celkový čas zaťaženia; 
119 – RS – regenerácia síl; 120 – N – dni obmedzení v tréningu a nemocí; 
ŠTU – špeciálne tréningové ukazovatele: 101 – chôdza pod 3:40 min/km; 102 – chôdza 3:41 – 4:05 min/km; 103 – chôdza 4:06 – 4:20 min/km; 104 – chôdza 4:21 – 4:40 min/km; 
105 – chôdza 4:41 – 5:00 min/km; 106 – chôdza 5:01 – 5:20 min/km; 107 – chôdza 5:21 – 5:40 min/km; 108 – chôdza 5:41 – 6:00 min/km; 109 – chôdza nad 6:00 min/km; 
110 – súčet km chôdza; 111 – súčet km beh; 112 – súčet km korčule + bežky + bicykel; 113 – súčet všetkých km; 114 – VTP – všeobecná telesná príprava

TÓTHOVE ŠTARTY 2013
23.3. Dudince 20 km 1:22:17 1.
30.3. Olomouc 20 km 1:21:50 2.
13.4. Poděbrady 20 km 1:20:14 3.
 1.5. Siesto San Giovanni 20 km 1:22:02 1.
11.5. Banská Bystrica  5 km 19:38 1.
19.5. Dudince (EP) 20 km 1:21:51 3.
 1.6. B. Mikuláš (M-SR) 20 km – 
14.8. Moskva (MS) 50 km 3:41:07 5.
21.8. Dubnica n. V.  3 km 11:03,96 2.
 7.9. Katovice 10 km 41:21 8.
28.9. Bacúch 10 km 40:55 4.
4.10. Nitra  5 km 19:04 2.
(Legenda: Dátum, miesto pretekov, dĺžka trate, výkon a umiestenie.)

4937,5 km je celkový objem kilometrov, ktoré 
odtrénoval Matej Tóth v ročnom cykle 2012/2013 
– z nich 3946,5 km bola chôdza, 816 km beh 
a 175 km je súčet kilometrov na korčuliach, bež-
kách a na bicykli.

1 I APRÍL 2014 1 I APRÍL 2014
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Foto: SITA – JOZEF JAKUBČO

„Záujem o naše podujatie je obrovský. Zaevi-
dovali sme vyše 9 000 prihlášok, pričom 7 600 
bežcov už zaplatilo aj štartovné,“ mädlil si ruky 
desať dní pred štartom spokojný riaditeľ brati-
slavského maratónu Jozef Pukalovič. „Odhadu-
jem, že napokon sa dostaneme niekam k číslu 
8 000 až 8 500.“ Vlani sa počet účastníkov so za-
plateným štartovným vyšplhal na 7 530.

Bežci si oba najpopulárnejšie a najväčšie 
slovenské maratóny obľúbili. Košice i Bratisla-
va ponúkajú rok čo rok servis na vysokej úrovni 
i výbornú atmosféru. V jednom sa však fi lozofi a 
organizátorov zatiaľ diametrálne odlišuje. Kým 
Košice dávajú dôraz aj na vysokú športovú úro-
veň – v hodnotení svetových maratónov 2013 bol 
MMM dvadsiaty piaty a spomedzi európskych de-
siaty – Bratislava sa zatiaľ týmto smerom neube-
rá. Prioritou usporiadateľskej spoločnosti Be Cool 
je zvyšovanie starostlivosti o bežcov a poskytnutie 
čo najväčšieho množstva rôznych benefi tov.

„Tentoraz sme napríklad v spolupráci s Brati-
slava Tourist Board pripravili maratónske pasy na 
zľavu do múzeí, galérií, zoologickej záhrady, na 
mestskú dopravu, v reštauráciách a na ubytova-
nie v niektorých hoteloch,“ vraví výkonný riaditeľ 
podujatia Peter Pukalovič.

Budovanie tradície moderného mestského 
maratónu a jeho masový charakter si váži aj pri-
mátor hlavného mesta Milan Ftáčnik. „Teší ma, 
že láka z roka na rok viac ľudí, že jeho populari-
ta stúpa. Oceňujem, že priestor si nájdu nielen 
špičkoví bežci, ale dostane ho každý, kto si chce 
zašportovať,“ prízvukuje Ftáčnik, tiež vášnivý rek-
reačný bežec.

Rozličnú fi lozofi u košických a bratislavských 
organizátorov ilustrujú aj rekordy pretekov. Kým 
2:07:01 h Keňana Lawrenca Kimaiya na MMM 
2012 má visačku svetovej kvality, lanský brati-
slavský víťazný čas 2:18:33 h jeho krajana Isaaca 
Chesinyho je len priemerný. „Na budúci rok pri 
príležitosti jubilejného, 10. ročníka možno vyčle-
níme viac fi nancií aj na získanie elitných mara-
tóncov,“ uvažuje Jozef Pukalovič.

Experti odhadujú, že bratislavský rekord by sa 

ČSOB BRATISLAVA MARATHON 2014: 
REKORDNÁ ÚČASŤ A TRETÍ RAZ SÚBOJE 
O SLOVENSKÉ POLMARATÓNSKE TITULY

lovensko sa rozbehalo. Na vlaňajší, jubilejný 90. ročník Medzinárodného ma-
ratónu mieru v Košiciach sa prihlásilo vo všetkých súťažiach 9 500 bežcov a po-
dobný nával avizujú aj organizátori jarného metropolitného maratónu – ČSOB 

Bratislava Marathon 2014 (4. – 6. apríla 2014).

v prípade štartu kvalitnejších Afričanov a dobrých 
klimatických podmienok mohol posunúť k hrani-
ci 2:12 – 2:13 h. Zatiaľ najlepší čas na maratóne 
v Bratislave dosiahol Maročan Boubaker v roku 
1998 v 8. ročníku Dunajského maratónu na trati 
do rakúskeho Hainburgu a naspäť.

Zaujímavé však je, že lepšie polmaratónske re-
kordy, ak nepočítame košické MS 1997, má Brati-
slava: patria Keňanom Hoseovi Tueiovi (1:03:45) 
a Lucy Wambuiovej -Murigiovej (1:11:51).

Najvýznamnejšou bratislavskou zmenou v po-
rovnaní s minulým ročníkom je termín ČSOB 
Bratislava Marathonu: posunul sa o dva týždne, 
z marcového na aprílový.

„Horšie ako vlani, keď primŕzalo a aj zasnežilo, 
to už nemôže byť. Dúfam, že tento rok opäť vy-
tiahneme tričká s krátkymi rukávmi. Podujatie vy-
zerá navonok lepšie, ak je modrá obloha a svieti 
slniečko,“ povedal Jozef Pukalovič. Vzápätí pridal 
zaujímavý postreh: „Ukázalo sa, že bežcom chlad 

BRATISLAVSKÍ FAVORITI
MARATÓN

MUŽI: Isaac Chesiny (Keňa, osobný 
rekord 2:12:32), James Meli (Keňa, 
2:12:34), Imrich Magyar (SR, 2:25:55), 
Attila Hegyaljai (Maďarsko, 2:26:09)
ŽENY: Lilian Koechová (Keňa, 2:45:30), 
Marija Vrajičová (Chorvátsko, 2:48:19), 
Daniela Cirlanová (Rumunsko, 2:42:26), 
Gladys Biwottová (Keňa, 2:41:06)

POLMARATÓN
MUŽI: Robert Kirui (Keňa, 1:03:54), 
Edwin Kipkorir (Keňa, 1:03:01), 
Dickson Kurui (Keňa, 1:03:10), 
Justus Kiprono (Keňa, 1:01:45)
ŽENY: Alice Kiborová (Keňa, 1:11:13), 
Jane Ngangová (Keňa, 1:15:24)

veľmi neprekáža, čo potvrdzuje Chesinyho minu-
loročný rekord. Oni sú na také podmienky pripra-
vení, veď na maratón sa pripravujú celú zimu.“

Tretí raz v histórii bude súčasťou maratónu 
pod hlavičkou ČSOB slovenský šampionát v pol-
maratóne. V rokoch 2009 a 2010 boli víťazi tí istí: 
Miroslav Vanko a Janka Zatlúkalová.

Pri neúčasti Juraja Vitka, ktorý len týždeň pred 
bratislavským podujatím štartoval na MS v polma-
ratóne v Kodani, je favoritom jeho klubový kolega 
z JM Demolex Bardejov Jozef Urban. „Vlani som 
skončil druhý, no teraz chcem titul. Niekomu som 
ostal čosi dlžný,“ tvrdí zverenec Dušana Valen-
ta. Minulý rok získal zlato Tibor Sahajda z TJ Obal 
servis. Súťaž žien pri absencii našej vytrvaleckej 
jednotky a víťazky predošlých dvoch polmaratón-
skych šampionátov Kataríny Berešovej, ktorá tiež 
štartovala na MS, bude otvorená. (bog)

Východiskom tréningu je plán 
ročného tréningového cyklusu 
(RTC). Začína sa v prvej polovici ok-
tóbra a člení sa na mezocykly (dĺžka 
mezocyklu spravidla 4 – 6 týždňov). 
Mezocyklus pozostáva z mikrocyk-
lov (7 – 10 dní). Ročný tréningový 
cyklus je buď jednovrcholový alebo 
– v prípade zamerania sa aj na halo-
vé súťaže – dvojvrcholový.

Príklad periodizácie RTC 
– jednovrcholová sezóna

12 týždňov – všeobecná príprava
10 týždňov – špeciálna príprava
8 týždňov – špeciálne predpreteko-
vé obdobie
10 týždňov – pretekové obdobie I.
3 týždne – letné prípravné obdo-
bie (1 týždeň špeciálna príprava, 
2 týždne špeciálne predpretekové 
obdobie)
3 týždne – pretekové obdobie II.
2 týždne – prechodné obdobie

Príklad periodizácie RTC 
– dvojvrcholová sezóna

6 týždňov – všeobecná príprava
4 týždne – špeciálna príprava
3 týždne – špeciálne predpretekové 
obdobie
6 týždňov – halové pretekové ob-
dobie
2 týždne – prechodné obdobie
6 týždňov – všeobecná príprava

kótsky šéftréner šprintov a prekážok Roger Harkins na októb-
rovom Medzinárodnom festivale atletických trénerov v Glas-
gowe predniesol zaujímavý príspevok o škótskej metodike 

tréningu v šprinte. Uviedol aj niekoľko praktických ukážok z tréningu 
zameraného na funkčné posilňovanie a z kruhového tréningu.

Beh na 100 m je rozdelený na 
jednotlivé pásma s potrebou zame-
rania tréningu:
0 – 8 m – posilňovanie s činkou
8 – 20 m – rýchla sila – odhody, 
skoky
20 – 30 m – rýchla sila – skoky, od-
razy, preskoky prekážok
30 – 70 m – rýchlosť
70 m a viac – vytrvalosť v rýchlosti

Základ kondície v šprintoch tvorí: 
šprintérsky dril, plyometria, odhody 
medicinbalom, funkčný tréning, po-
silňovanie, kruhový tréning, behy 
do kopca, v pieskových dunách, so 
závažím.

Príklad kruhového 
tréningu – 1

4 skupiny po 3 cvičenia (komplex-
né zameranie - hlavne dolné konča-
tiny, menej na trup, paže)
1. týždeň 3 × 30 s, 1 min odpo-
činok
2. týždeň 2 × 45 s, 1,5 min odpo-
činok
3. týždeň 4 × 30 s, 1 min odpo-
činok

Príklad tréningov na rozvoj tempovej a špeciálnej vytrvalosti
TÝŽDEŇ 1. TRÉNING 2. TRÉNING

19. 1. 3 × 500 m (10 min) 6 × 200 m (3 min)
26. 1. 5 × 300 m (4 min) 3 × (3 × 150 m) (2 + 5 min)

2. 2. 4 × (3 × 120 m) (1 + 8 min) 6 × 200 m (3 min)
9. 2. – –

16. 2. 3 × 500 m (12 min) 3 × (3 × 150 m) (2 + 8 min)
23. 2. 5 × 300 m (6 min) 6 × 200 m (4 min)

2. 3. 4 × (3 × 120 m) (1 + 8 min) 3 × (3 × 150 m) (2 + 8 min)
9. 3.  – – 

16. 3. 2 × 500 m (15 min) 6 × 200 m (5 min)
23. 3. 4 × 300 m (8 min) 3 × (3 × 150 m) (2 + 10 min)
30. 3. 4 × 400 m (10 min) 6 × 200 m (5 min)

6. 4. – – 
13. 4. 2 × 500 m (20 min) 6 × 200 m (5 min)
20. 4. 4 × 300 m (10 min) 6 × 200 m (5 min)
27. 4. – 3 × (3 × 150 m) (2 + 12 min)

Kontrolné testy v behu na 100 m
Kontrolné testy v behu na 200 m
Kontrolné testy v behu na 400 m

Energetické systémy rozhodujú-
ce v behoch na krátke vzdialenosti. 
Potrebné je rozvíjať jednotlivé ener-
getické systémy tréningovým zaťa-
žením v nasledujúcom rozsahu:
Alaktátový výkon 4 – 7 s
Akatátová kapacita 6 – 20 s
Laktátový výkon 20 – 60 s
Laktátová kapacita 6 – 180 s

Rozvoj energetických systémov v RTC
OBDOBIE PRÍPRAVNÉ PREDPRETEKOVÉ PRETEKOVÉ

ALV ALK LAV LAK ALV ALK LAV LAK ALV ALK LAV LAK

100 m 50 25 25 0 25 35 30 10 65 30 5 0

200 m 40 30 25 5 20 40 30 10 55 35 10 0

100/110 m prek. 60 25 15 0 40 30 25 5 70 30 0 0

4 týždne – špeciálna príprava
3 týždne – špeciálne predpretekové 
obdobie
6 týždňov – pretekové obdobie I.
3 týždne – letné prípravné obdo-
bie (1 týždeň špeciálna príprava, 
2 týždne špeciálne predpretekové 
obdobie)
3 týždne – pretekové obdobie II.
2 týždne – prechodné obdobie

Tréning na začiatku príprav-
ného obdobia, v akumulačnom 
období, je zameraný na komplex-
ný rozvoj vytrvalostných, silových 
schopností, ale aj koordinácie so 
širokým záberom rôznych cvičení 
nešpecifi ckého charakteru. Od 3. 
mezocyklu začína rozvoj rýchlost-
ných schopností so zameraním na 
techniku a odporové behy. Okrem 
samotného tréningu sa dôraz kla-
die aj na ďalšie faktory: výživa, pit-
ný režim, regenerácia, psychologic-
ká príprava, diagnostika, analýza 
techniky, sledovanie fyziologických 
parametrov. Od začiatku prípravné-
ho obdobia sa behajú úseky na roz-
voj tempovej a špeciálnej vytrva-
losti. Jeden tréning obsahuje 300 
– 600 m úseky na rozvoj tempovej 
vytrvalosti. Druhý tréning obsahu-
je 200 m úseky na rozvoj tempovej 
a špeciálnej vytrvalosti.

Počas výkonu je nasledovné ener-
getické zásobovanie:
100 m 95 – 97,5 % anaeróbny alak-
tátový systém; 2,5 – 5 % anaeróbny 
laktátový systém;
200 m 85 % anaeróbny alaktátový 
systém; 10 % anaeróbny laktátový 
systém; 5 % aeróbny systém
400 m 55 % anaeróbny alaktátový 
systém; 30 % anaeróbny laktátový 
systém; 15 % aeróbny systém.

4. týždeň 3 × 45 s, 1,5 min odpo-
činok
5. týždeň 5 × 30 s, 1 min odpo-
činok
6. týždeň 6 × 30 s, 1 min odpo-
činok
7. týždeň 4 × 45 s, 1,5 min odpo-
činok
Príklad kruhového tréningu – 2

40 m chôdza v hlbokom výpade
20 m poskoky na Ľ nohe, 20 m vy-
soký poklus
20 m poskoky na P nohe, 20 m od-
razy – metcalfy
20 m poskoky, 20 m metcalfy
60 m frekvenčne 1 – 5 sérií, 2 min 
odpočinok

Príklad kruhového 
tréningu – 3 (plyometria)

Cvičenia na prekážkach – pre-
chody chôdzou vpred, vpred – vzad, 
preskoky prekážok, poskoky bokom, 
drepy, výstupy, vysoký poklus všet-
ko bez prestávky s medziklusom: 4 
skupiny cvikov – každá skupina 3 ×.

prof. PaeDr. IVAN ČILLÍK, CSc.,
KTVŠ FHV UMB Banská Bystrica

ALV – alaktátový výkon, ALK – alaktátová kapacita, LAV – laktátový výkon, LAK – laktátová kapacita

Harkinsovou 
najznámejšou 
zverenkou je Škótka 
Lee McConnellová.
 Foto: SCOTTISHATHLETICS
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NIET NAD DALLAS A TRNAVU
Bývalý európsky šampión v ho-

de kladivom Libor Charfreitag má 
dve miesta, kde sa cíti komfortne 
a takmer nič mu nechýba. Vlastne 
– na oboch je doma. V Trnave do-
slova, ale i v americkom Dallase, 
kde v minulosti študoval a aj teraz 
tam rok čo rok trávi čas od jesene 
do jari.

„Na Slovensku sa cítim najlepšie 
v Trnave. Mám tam solídne pod-
mienky na kladivársky tréning s do-
statočne priestranným sektorom, čo 
je u nás dosť vzácne. Navyše, som 
doma a mám pokoj na prípravu,“ 
vraví 36-ročný atlét trnavskej Slávie.

V Dallase sa Charfreitag v zime 
pripravuje už sedemnásty rok. Čo 
mu na tomto texaskom meste vyho-
vuje? „Dobré klimatické podmienky 
s miernou zimou, špičkový kladi-
vársky sektor a výborné vybavenie 
posilňovne. Obyčajné fi tnescentrum 
pre kvalitný vrhačský tréning ne-
stačí, lebo pri niektorých posilňo-
vacích cvičeniach je nevyhnutnosť 
vzpieračské pódium olympijských 
rozmerov.“

ZISŤOVALI SME, KAM ŠPIČKOVÍ SLOVENSKÍ ATLÉTI 
NAJRADŠEJ CHODIA (NAJMÄ V ZIME) NA SÚSTREDENIA

eď sa atletické leto najlepších slovenských preteká-
rov opýta, čo robili v zime, zaznie jednohlasná od-
poveď: tvrdo sme dreli na sústredeniach. Veru: kým 

v lete je naša špička rozlietaná po pretekoch, od jesene do 
jari trávi týždne, ba i mesiace na kempoch. V Južnej Afrike, 
Španielsku, Spojených štátoch, na Kanárskych ostrovoch. Ale 
nielen tam. V ktorých destináciach sa cítia naši atléti najlep-
šie, čo potrebujú, aby mali na sústredení pohodu, to sme zis-
ťovali v našej malej sonde.

Elitní kladivári Charfreitag (vľavo) a Lomnický prvý raz na 
spoločnom sústredení v januári 2014 v juhoafrickom Stel-
lenboschi.

Martina Hrašnová s dcérkou na štadióne v americkom Athense.

Libor pri výbere miesta sústre-
denia zohľadňuje viacero fakto-
rov (vybavenie posilňovne, klíma, 
vzdialenosť od domova, cena), no 
za kľúčové pokladá mať počas tré-
ningov sektor výlučne pre seba, aby 
sa mohol stopercentne skoncentro-
vať na hody a nie strachovať sa, či 
kladivom netrafí iného trénujúceho 
atléta. Toto spĺňajú sektory v Trnave 
a Dallase.

Charfreitag, bronzový na MS 
2007 v Osake, má skúsenosť aj s ne-
vydareným sústredením. „Raz som 
sa rozhodol pre prípravu v Břeclave. 
V sektore bola takmer polmetrová 
tráva, všade plno komárov a posil-
ňovňa bola len klasické fi tko bez 
vzpieračského pódia. Po prvom dni 
som sa zbalil a vrátil domov,“ spo-
mína Libor.

ST. MORITZ JE ŠPORTOVÝ RAJ
Bez poriadneho vysokohorského 

sústredenia už dnes nemá chodec 
šancu držať krok so svetovou elitou. 
Hory v zime, hory na jar i v lete 
v záverečnej príprave na vrcholné 
podujatie roka.

„Vysokohorské podmienky sú ne-
vyhnutnosť. Dostatočná nadmorská 
výška s primeraným počasím v da-
nom období a vhodné tréningové 

terény – to je základ. Potom nasle-
dujú dôležité detaily, ktoré oddeľu-
jú špičkové miesta od priemerných: 
možnosť regenerácie, dobré ubyto-

vanie, kvalitná strava. Miesto, kde 
budeme tvrdo trénovať a strávime 
na ňom niekoľko týždňov, musí mať 
aj pozitívnu atmosféru,“ vysvetľuje 
náš najlepší chodec Matej Tóth.

Odchovanec nitrianskej chôdze 
sa najlepšie cíti vo švajčiarskom St. 
Moritzi, ktorý si pre svoju atmosfé-
ru a skvelé služby obľúbili nielen 
stovky špičkových športovcov, ale aj 
svetové šoubiznisové celebrity.

„Prvý raz som sa tam pripravoval 
v roku 2004 a odvtedy ešte deväť-
krát. Pred vrcholnými podujatiami 

stretávam v St. Moritzi nielen mno-
ho mojich chodeckých súperov, ale 
aj športovcov z iných odvetví,“ vraví 
Tóth. „V krásnej prírode a pritom 
prakticky v centre mestečka máme 
všetko na dosah, na presuny nepo-
trebujeme auto.“

Dvojnásobnému slovenskému 
Atlétovi roka imponuje najmä vzťah 
miestnej radnice k športovcom: 
„Ak ste reprezentant svojej krajiny 
a chystáte sa napríklad na MS, 
môžete bezplatne využívať štadión, 
plaváreň, posilňovňu, wellness, ba 
aj lanovky!“

Tóth sa však výborne cíti aj na 
Štrbskom Plese, kam chodieva na 
sústredenia už od roku 1997. „Do-
vedna som tam strávil možno už aj 
rok života. V Tatrách poznám pomaly 
každý kamienok,“ smeje sa.

DO AFRIKY LÁKA 
NAJMÄ SLNKO

Skokanské dvojičky Dana a Jana 
Velďákové cestujú na veľkú väčšinu 
sústredení spoločne. Najviac sa im 
páči v Benidorme. V závere marca 
leteli na juh Španielska už sedem-
násty raz! „Sme tam ako doma,“ 
zhodujú sa zverenky kouča Rada 

Dubovského. „Páči sa nám aj v Juž-
nej Afrike, kde sme sa pripravovali 
už asi šesťkrát a dobré podmien-
ky máme aj v Košiciach a Banskej 
Bystrici.“

Čo špeciálne v porovnaní s inými 
destináciami ponúkajú obľúbené 
tréningové kempy dlhoročných opôr 
atletickej reprezentácie?

„Napríklad v Juhoafrickej repub-
like je to 400-metrový trávnatý ovál, 
na ktorom môžeme behať aj v tre-
trách, potom špeciálne vybavená 
posilňovňa, ľadový bazén na chlade-

nie nôh po tréningu, no a čo je azda 
kľúčové – teplo,“ vraví diaľkarka 
Jana Velďáková.

Sestry už s výberom vhodného 
miesta na sústredenie neexperi-
mentujú. Chodia do známych loka-
lít, kde nehrozí nijaké nepríjemné 
prekvapenie. „Chvalabohu, zatiaľ 
takúto skúsenosť nemáme,“ pripo-
menie trojskokanka Danka a ešte 
doplní, že základom dobrého sústre-
denia je kvalitne vybavený športový 
komplex v pokojnom prostredí, fy-
zioterapeut a dobrý sparing.

V BENIDORME BLIŽŠIE 
AKO DOMA

Na rovnaké miesto ako sestry 
Velďákové chodí rada aj diaľkarka 
Renáta Medgyesová. Jarnú prípravu 
bez Benidormu si už pomaly ani 
nevie predstaviť. S koučom Vladi-
mírom Bezdíčkom chodí do juho-
španielskeho letoviska pravidelne 
od dvetisícdeviateho, niekedy aj 
dvakrát do roka. „Je tam teplo a prí-
jemné prostredie. Nič mi v Benidor-
me nechýba,“ prízvukuje fi nalistka 
ME 2010 v Barcelone. „Pre mňa je 
mimoriadne príjemné, že nemusím 
každý deň cestovať 100 kilometrov 

Jozef Repčík (vľavo) s trénerom Lopuchovským (vpravo) 
a ďalšími členmi tréningovej skupiny na sústredení v San 
Vincenze.

na tréning a z tréningu, ako keď 
som doma.“

Medgyesová totiž žije v dedinke 
Veľké Blahovo pri Dunajskej Strede 
a na tréningy denne dochádza do 
Bratislavy. Keď k tomu pripočíta-
me starostlivosť o dcérku -školáčku, 
veru, nemá to jednoduché.

Miesta sústredení si vyberá pod-
ľa podmienok (kvalitne vybavený 
štadión a posilňovňa, regenerácia, 
dobré ubytovanie s internetom, 
počasie). Špičkové možnosti na 
športovú prípravu núkajú aj Vysoké 

Tatry, tiež jedna z Medgyesovej ob-
ľúbených destinácií. „Na Slovensku 
chodím najradšej do hotela FIS na 
Štrbskom Plese. Mala som len štr-
násť, keď som tam prvý raz absolvo-
vala sústredenie.“

KU KLADIVÁM 
POTREBUJE VAREŠKU

Kladivár Marcel Lomnický, fi -
nalista vlaňajších MS v Moskve, 
je podobný prípad ako jeho starší 
a o čosi slávnejší kolega Charfreitag. 
Najlepšie mu je tam, kde je alebo 
sa cíti ako doma – v Nitre a v americ-
kom Blacksburgu, kde do decembra 
minulého roka študoval na univerzi-
te Virginia Tech.

„Na oboch miestach som vlastne 
doma a na tréning mám všetko, čo 

potrebujem – istotu, takmer ideálne 
podmienky a fl exibilitu,“ vraví dvoj-
násobný strieborný univerziádny 
medailista a hneď to rozmieňa aj 
na drobné: „Potrebujem k dispozícii 
sektor, kde môžem hádzať minimál-
ne dve hodiny denne, dostatok kla-
dív s rôznou hmotnosťou a dĺžkou 
lanka, posilňovňu s aspoň jedným 
olympijským vzpieračským pódiom, 
keďže pri trhu, premiestnení a ďal-
ších cvikoch hádžem činku na zem. 
Klasické fi tnescentrum mi nevyho-
vuje. Na regeneráciu potrebujem 

minimálne ľadový bazén, saunu 
a kvalitného fyzioterapeuta.“

Lomnický je známy aj tým, že 
rád varí všelijaké dobroty. Aj preto 
pripomína, že na sústredení je 
preňho nevyhnutnosť prístup ku 
kvalitným potravinám a kuchynské-
mu náradiu.

Marcel zatiaľ nemá skúsenosť 
s vyslovene zlým výberom miesta 
sústredenia: „Vždy sa dopredu uis-
tím, či je všetko podľa mojich požia-
daviek. Ak zistím nejaký nedostatok, 
radšej si vyberiem inú destináciu.“

ZAMILOVALA SI 
ŠTRBSKÉ PLESO

Účastníčka londýnskeho olympij-
ského maratónu Katarína Berešová 
sa prvý raz dostala na zahraničné sú-
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stredenia až v januári 2012 – do ma-
rockého mesta Ifrane v pohorí Atlas. 
Odvtedy absolvovala ešte tri: vlani 
v januári na Kanárskych ostrovoch, 
v júli v talianskom Livigne a v tom-
to roku v januári spolu s našimi 
elitnými chodcami v juhoafrickom 
Johannesburgu.

Doma sa cíti ako ryba vo vode 
najmä na Štrbskom Plese, kam od 
roku 2005 chodieva pravidelne dva-
-trikrát ročne.

„Mám rada hory – krásnu prí-
rodu, čistý vzduch. Ponúkajú viac 
možností na tréningové aktivity ako 
prímorské destinácie,“ porovnáva 
26-ročná Trebišovčanka. „Napríklad 
vysokohorská turistika je jedna 
z mojich pravidelných tréningových 
aktivít na tatranských sústrede-
niach.“

Základ dobrých podmienok 
na prípravu sú podľa nej vhodné 

Aj chodec Matej Tóth má rád vysokohorské túry, zopár ich ab-
solvoval aj vo švajčiarskom St. Moritzi.

Kladivárka Martina Hrašnová s dcérkou Rebekou a sestrami Velďákovými na sústredení v Po-
tchefstroome.

KDE TRÉNUJE NAŠA ELITA NAJRADŠEJ
LIBOR CHARFREITAG 

DALLAS (USA), TRNAVA, STELLENBOSCH (JAR), KOČI (JAPONSKO)
MATEJ TÓTH 

ST. MORITZ (ŠVAJČIARSKO), LIVIGNO (TALIANSKO), 
ŠTRBSKÉ PLESO – SLIEZSKY DOM

RENÁTA MEDGYESOVÁ 
BENIDORM (ŠPANIELSKO), ŠTRBSKÉ PLESO, LA SANTA 

(ŠPANIELSKO – KANÁRSKE OSTROVY/LANZAROTE)
DANA A JANA VELĎÁKOVÉ 

POTCHEFSTROOM (JAR), BENIDORM (ŠPANIELSKO), 
KOŠICE A BANSKÁ BYSTRICA

MARCEL LOMNICKÝ 
NITRA, BLACKSBURG (USA), STELLENBOSCH (JAR)

KATARÍNA BEREŠOVÁ 
ŠTRBSKÉ PLESO, LIVIGNO (TALIANSKO)

JOZEF REPČÍK 
POTCHEFSTROOM (JAR), SAN VINCENZO (TALIANSKO), 

ST. MORITZ (ŠVAJČIARSKO)
LUCIA KLOCOVÁ 

KANÁRSKE OSTROVY (ŠPANIELSKO), BŘECLAV (ČESKO), 
MEDULIN (CHORVÁTSKO)
MARTINA HRAŠNOVÁ 

POTCHEFSTROOM (JAR), ATHENS (USA), CANBERRA (AUSTRÁLIA)

Maratónkyňa Katarína Berešová na tatranskej túre na By-
strom sedle.

Lucia Klocová na tréningu 
na štadióne v Maspalomase 
na Kanárskych ostrovoch.

ubytovanie (zažila aj také, kde tri 
dni vôbec netiekla voda!) a kvalitná 
strava. „Potrebujem mať k dispozí-
cii buď dobre vybavenú kuchynku, 
alebo možnosť vybrať si jedlo, aké 
mi vyhovuje,“ prízvukuje Berešová 
a s úsmevom dodáva: „Dobré je 
mať aj WiFi pripojenie na kontakt so 
svetom, ale aj bez tejto vymoženosti 
sústredenie zvládnem.“

JUHOAFRICKÁ TRÁVA 
JE BALZAM

Osemstovkársky rekordér Jozef 
Repčík má dve zamilované miesta: 
juhoafrický Potchefstroom, kam cho-
dí každú zimu od roku 2007, a San 
Vincenzo v talianskom Toskánsku. 
V posledných troch rokoch tam ab-
solvoval už štyri sústredenia.

„V Potchefstroome, kde trénujem 
zvyčajne v decembri alebo januári, 
mi vyhovuje počasie a trávnatá 

štvorstovka, akú človek nájde na 
behanie len málokde. Je ako bal-
zam na nohy. San Vincenzo zasa 
ponúka vynikajúce trate na behanie. 
Na jednej šesťkilometrovej máme 
označených každých 100 metrov. Na 
zahodenie nie je ani možnosť ochla-
diť sa po tréningu v mori.“

Medzi Repčíkove obľúbené 
miesta na prípravu patrí aj švajčiar-
sky St. Moritz a vlani k nim pribudla 
Etiópia, najmä vďaka špičkovému 
sparingu.

„Najdôležitejšie je, aby sa človek 
na sústredení cítil dobre. Ak je všet-
ko tip -top, rád sa na niektoré miesta 
vraciam,“ opakuje známu pravdu 
osemstovkár Slávie UK Bratislava. 
„Nám sa osvedčili viaceré trénin-
gové strediská. Každé mi v danom 

Na rozdiel od väčšiny reprezen-
tantov, má negatívnu skúsenosť 
s výberom sústredenia: „Dávnejšie 
sme sa s Jožkom Pelikánom vybrali 
na sústredenie do Tatier, mali sme 
bývať v Červenej hviezde. Sotva sme 
otvorili dvere, zhrození sme sa otoči-
li a začali sme si hľadať niečo iné.“

DRUHÝ DOMOV MÁ 
NA „KANÁROCH“

Martinčanka Lucia Klocová si za 
roky svojej kariéry môže písať po-
kojne aj druhý domicil – Kanárske 
ostrovy. Nielen vhodná klíma, ale 
najmä špičkové podmienky sa jej 
zapáčili natoľko, že s trénerom Pav-
lom Sloukom sa pre ostrovy v Atlan-
tiku patriace Španielsku rozhodli za 
posledných 10 rokov vari už 25-krát.

pobytu sa na Kanárskych ostrovoch 
cítim komfortne, veľmi rýchlo som 
si zvykla. Vyhovujú mi možnosti na 
regeneráciu, sadla mi aj strava, pre-
to som nemala nikdy dôvod hľadať 
niečo iné.“

Lucia, od minulého leta mamič-
ka malého Adamka, chodí v zime 
zvyčajne na minimálne trojtýždňo-
vé sústredenia. „Je to dosť dlhá 
doba, a keďže tréningy sú oveľa 
náročnejšie ako doma, potrebujem 
cítiť pohodu, o nič sa nestarať a sú-
strediť sa len na prípravu. To všetko 
na Kanárskych ostrovoch mám, 
akurát sa nám nie vždy podarilo 
zabezpečiť potrebného sparing-
partnera.“

Na jar a v lete však Klocovú stret-
nete často aj kúsok od slovenských 
hraníc v Břeclave. „Aj tu nájdem 
vždy výborné podmienky, a čo je 
hlavné, mám to na skok domov.“

TÚŽI SA VRÁTIŤ 
DO AFRIKY

Kladivárska vicemajsterka Euró-
py 2012 Martina Hrašnová vyhľa-
dáva miesta, kde je teplo a môže 
do sýtosti hádzať. V olympijskom 
roku 2012 sa aj ona prvý a zatiaľ po-

Tu je Charfreitag ako doma: kladivársky sektor v americkom 
Dallase.

sledný raz dostala do juhoafrického 
Potchefstroomu.

„Rada by som si to ešte niekedy 
zopakovala,“ nádeja sa mamička 
čoskoro štvorročnej Rebeky. „Veľké 
pozitívum bolo počasie a výborné 
tréningové podmienky s perfektne 
vybaveným štadiónom i posilňov-
ňou. Vrhačský sektor som mala len 
50 metrov od ubytovania a ďalšie 
plus bol fakt, že pre minimálny 
časový posun nie je potrebná dlhá 
aklimatizácia.“

Azda najčastejšie lietala Martina 
na sústredenia na druhý breh Atlan-
tiku do amerického mesta Athens 
v štáte Georgia, kde študoval a tré-
noval jej brat Branislav, ešte nedáv-
no Martinin hlavný kouč.

„Od roku 2008 som sa v Athense 

pripravovala asi dvanásťkrát. Okrem 
špičkových tréningových možností 
považujem za veľké plus spoluprácu 
s popredným americkým vrhačským 
koučom Donom Babbittom.“

Aj Hrašnová chodí na sústrede-
nia na overené miesta, takže mož-
nosť nepríjemného prekvapenia je 
minimálna.

„Keď som však s atletikou začí-
nala, absolvovala som sústredenie, 
kde sme spávali na žinenkách a po-
čas celého pobytu nám tiekla iba 
studená voda. Nebolo to nič príjem-
né, ale vedeli sme, do čoho ideme. 
Dnes už na to všetci, čo sme to zažili, 
spomíname len s úsmevom.“

 GABRIEL BOGDÁNYI

období vyhovuje tým, na čom práve 
potrebujem popracovať.“

Na Slovensku nemá zverenec 
Marcela Lopuchovského mimoriad-
ne obľúbené miesto, ale veľmi rád 
behá v lese. „A je mi úplne jedno, 
kde,“ prízvukuje Repčík.

„Také podmienky nikde doma 
nenájdem. Všetko mám blízko, ne-
strácam čas a dôležité je aj ustálené 
počasie bez výkyvov, takže môžem 
trénovať bez obmedzení podľa 
plánu,“ vraví ôsma tisícpäťstovkárka 
londýnskej olympiády. „Od prvého 
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S PODPREDSEDOM SAZ VLADIMÍROM GUBRICKÝM 
O EKONOMICKEJ SITUÁCII SLOVENSKEJ ATLETIKY – OD ŠTÁTU 

DOSTÁVA VIAC NEŽ PRED PÁR ROKMI, ALE VÝSKAŤ NEMÔŽE

lovenská atletika má mla-
dé vedenie, ale trénerský 
káder základných článkov, 

klubov, hrozivo starne. Klausov-
ským slovníkom povedané, peniaze 
sú až na prvom mieste. Áno, aj tento 
problém súvisí s fi nanciami. Potvr-
dzuje to podpredseda Slovenského 
atletického zväzu a šéf komisie pre 
ekonomiku a marketing Vladimír 
Gubrický (38). Hodnovernosti jeho 
názoru pridáva na sile fakt, že je 
predseda Asociácie športových klu-
bov Slávia Trnava združujúcej deväť 
oddielov vrátane atletického.

 O atletike sa hovorí ako o kráľovnej športov. Podmienky, v akých u nás 
žije, majú ďaleko od kráľovských, napriek tomu v kluboch pôsobí rela-
tívne veľa funkcionárov a trénerov, pritom skoro všetci zadarmo alebo 
za almužnu – čo ich drží pri atletike?
„Fanatizmus v najkrajšom význame slova. Viacerí zo starších generácií za-

mlada tak priľnuli k atletike, že bez nej nevedia žiť a pomáhajú jej aj ako 
penzisti, prinajhoršom aj zadarmo. Ale tých prirodzene ubúda a bude čoraz 
menej. Atletika priťahuje aj mladých, no z tých sa mnohí napríklad v procese 
splácania hypoték ocitajú v situácii, ktorá ich donúti rodinu a zamestnanie 
uprednostniť pred atletikou, lebo za prácu v nej nedostanú ani toľko, čo kvôli 
nej prejazdia či pretelefonujú.“

 To nie je dobré znamenie – čo to môže spôsobiť?
„Mladá generácia už atletike neostane nadosmrti verná len z číreho en-

tuziazmu, lebo pozná cenu práce aj času. Končí sa doba fanatikov a rozvoja 
športu na báze čírej dobrovoľnosti. Začína byť citeľný nedostatok trénerov. 
V našom klube sú šiesti – siedmi a všetci majú nad 65 rokov. Získať mladých 
trénerov je problém. Ani z vyštudovaných sa väčšina nevenuje atletike.“

 Z akých dôvodov – ekonomických?
„Ak nerátam pár miest vo vrcholových strediskách, zamestnať sa môžu len 

na niektorom zo športových gymnázií, kde je nástupný plat v čistom oko-
lo 500 eur, čo neláka. Kluby vôbec nemajú na to, aby zamestnali trénerov 

Mnohé fi rmy stále ešte cítia dopady ekonomickej krízy a legislatíva ich ne-
motivuje, sponzorské dávajú takpovediac zo svojho. Kým im zákon neumož-
ní odpísať si ho z daní, situácia sa výrazne nezlepší – to by mohla byť ďalšia 
systémová pomoc športu zo strany štátu.“

 V akej fi nančnej situácii sú slovenské atletické kluby? Ako im pomáha 
samospráva?
„Zo samospráv ide do športu relatívne veľký balík nepriamych fi nancií – 

platia prevádzkové náklady športovísk a niektoré v rámci možností pomáhajú 
aj zlepšovať infraštruktúru. Niekde prispievajú klubom aj na činnosť. Ale ne-
platí to plošne. Napríklad Bratislava sa k atletike, ako počúvame, správa ma-
cošsky. Vo všeobecnosti sú kluby odkázané najmä na členské príspevky a na 
pomoc sponzorov. Ale predstavte si menší klub, v ktorom všetko stojí a padá 
na jednom či dvoch nadšencoch – môžu okrem organizovania činnosti a tré-
novania stíhať aj zháňanie peňazí?“

 V akej fi nančnej kondícii ste našli Slovenský atletický zväz, keď ste zaň 
predvlani prevzali zodpovednosť?
„Nemal dlhy, riadil sa rozpočtom, ktorý sa plnil a podľa ktorého sme rok 

dokončili. Kondícia zväzu zodpovedala prostriedkom, s ktorými hospodáril. 
Medzičasom sa aj vďaka aktivitám predsedu Petra Korčoka podarilo navýšiť 
prostriedky, takže si už môžeme dovoliť aj rozvojovejšie výdavky. “

 Atletiku, ako drvivú väčšinu športov, drží nad vodou štátna dotácia. 
Niektoré menšie, pritom úspešné športy nie sú spokojné s novými kri-
tériami podpory – aký názor má vedenie slovenskej atletiky?
„My podporujeme vzorec, ktorý zohľadňuje aj popularitu športov.“

Podpredseda SAZ Vladimír Gubrický s predsedom zväzu Petrom Korčokom a generálnym sekretárom Pavlom Swiecom.

na plný úväzok. Väčšina ani na čiastkový. Žiada si to systémové riešenie. Ak 
štát nechce, aby rapídne klesal počet olympionikov a ešte rapídnejšie rástol 
počet detí bez pohybovej kultúry, musí sa veľmi rýchlo rozhodnúť pre vý-
raznú podporu športu. Ročný balík štátnych dotácií na celý slovenský šport 
je na úrovni jednej priemernej americkej univerzity – a ak vynecháme in-
vestície do hokejových a futbalových štadiónov, už roky je približne rovnaký. 
Prinajmenej základné športy ako atletika, plávanie, gymnastika či lyžovanie 
by napríklad potrebovali mať v každom kraji aspoň jedného profesionálne-
ho trénera, ktorý by inicioval a koordinoval aktivity v tom -ktorom odvetví. Na 
Slovensku však prvé, z čoho sa škrtá, sú výdavky na šport a kultúru. To sa spo-
ločnosti nevyhnutne vypomstí.“

 Základ sú kluby, musíme im pomôcť, predostrel po nástupe nový šéf 
SAZ Peter Korčok. Po istom období bez fi nančnej podpory vlani zväz 
rozdelil 61 klubom 30 tisíc eur. Vaša Slávia dostala šiestu najvyššiu 
dotáciu 1180 € – akú časť oddielového rozpočtu pokryla?
„Patríme k väčším klubom, naše vlaňajšie výdavky sa blížili k sume 40 tisíc 

eur, takže len pár percent. V podstate výjazdy na štyri -päť súťaží. Mňa však v prí-
pade podpôr zaujíma najmä to, či a ako príspevok pomôže fanatikom v men-
ších kluboch, ktorí dlhodobo pracujú s mlaďou a atletiku zásobujú talentmi 
– napríklad Jánovi Šiškovi v Bojničkách, Milanovi Slivkovi v Kysuckom Novom 
Meste, Jozefovi Gálovi v Galante či Zoranovi Kollárovičovi v Bardejove. Preto 

sme vo vzorci na rozdelenie peňazí tak akcentovali mládež. Väčšie kluby prežijú 
aj bez podpory, kým menším môže významne pomôcť aj 500 – 600 €.“

 Budete v tejto forme pomoci klubom pokračovať aj v tomto roku?
„Samozrejme. Najmenej vo vlaňajšej výške. Ak sa naplnia naše očakáva-

nia vo výške dotácie z rezortného ministerstva, možno rozmýšľať o ďalších 
formách pomoci. Spúšťame aj vlastný koncept rozvoja detskej atletiky, ktorý 
patrónuje Simona Švachová. Ak deti nezaujmeme už na prvom stupni zák-
ladných škôl, budú pre atletiku stratené. Aj oblastným zväzom sme tohto 
roku zdvihli výšku príspevku z 30- na 40 tisíc eur – najmä so zámerom skva-
litniť regionálne mládežnícke súťaže.“

 Vráťme sa ešte na úroveň klubu. Z čoho ste v Trnave vykryli zvyšných 
vyše 90 percent rozpočtu?
„Našou veľkou výhodou je, že AŠK Trnava, pod ktorú s ďalšími ôsmimi 

klubmi patríme, má vo výpožičke atletický štadión. Patrí mestu, ktoré prispie-
va na jeho prevádzku a navyše plánuje tento rok investovať 400 tisíc eur do 
výstavby tribúny. Usporadúvame na ňom aj preteky, na ktoré zväz prispieva 
– šampionáty či kolá seriálu Grand Prix. Podujali sme sa organizovať aj fi nále 
prvého ročníka atletickej ligy – v nádeji, že ho spojíme s otvorením novej tri-
búny. Od mesta v peňažnom vyjadrení dostávame ročne len 1500 – 2000 €, 
no bez jeho spomínanej nepriamej podpory by sme na tom boli chabo. Veľ-
mi nám však pomáhajú aj príspevky z dvojpercentnej dane z príjmov fyzic-
kých a právnických osôb a členské príspevky. Pravdaže aj peniaze od sponzo-
rov, ktoré tvoria cirka tretinu príjmov.“

 Ako ich získavate?
„Na Slovensku sa sponzori takmer výhradne zháňajú po známostiach. (Pokračovanie na 22. strane)
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Drina a slasť
Pôvodne som mal do tohto čísla Slo-

venskej atletiky prispieť na úplne inú 
tému, ale na ostatných pretekoch v Du-
dinciach som prežil niečo výnimočné, tak 
sa chcem s vami o to začerstva podeliť.

Nejde ani tak o výkon a výhru, ale skôr 
o pocity, ktoré som počas marcovej dvad-
siatky prežíval. Ak by som ich mal zhrnúť 
do jednej vety, znela by: Pre toto robím 
šport.

Niektorým športovcom sa to možno 
nepritrafí počas celej kariéry, niektorým 
len raz, ja som mal to šťastie už zopárkrát, 
ale tentoraz to bolo akési silnejšie. V cieli 
som bol naozaj vyslovene šťastný!

Je to jedinečný pocit, keď preteky be-
žia a zažívate deň D. Všetko ide ľahko, 
mám dojem, že som neporaziteľný a uží-
vam si každý krok na trati. V závere už síce 
trpím a siaham na dno svojich síl, ale ešte 
aj to si vychutnávam ako najsladšiu slasť.

V tom povznášajúcom pochode ma 
povzbudzuje množstvo neznámych, ale 
aj známych ľudí na čele s celou mojou ro-
dinou a eufória sa ešte stupňuje. Potom 
prídem do cieľa, kde vybozkávam svojich 
najdrahších a poviem si tak sám pre seba: 
Pre toto sa venujem športu.

Kvôli tomuto som ochotný nacho-
diť vyše päťtisíc kilometrov ročne neraz 
v priam neľudských podmienkach, kvô-
li tomuto celé mesiace počas sústredení 
žijem v odlúčení od rodiny, kvôli tomuto 
idem na hranu so svojím zdravím. Áno, 
kvôli tomuto to stojí za to.

Verím, že mnohí z vás, ktorí čítajú tieto 
riadky, už tieto pocity zažili a vedia, o čom 
píšem. A tým, na ktorých to ešte len čaká, 
držím palce, aby spoznali tú chvíľu a užili 
si ju plnými dúškami.

Posielam vám všetkým pozitívnu 
energiu, ktorá teraz zo mňa srší naširoko 
aj vozvyšok ako popol za erupcií island-
skej sopky Eyjafjallajökull.

 MATEJ TÓTH

udince sú mekka slovenskej chôdze. Miest-
ni nadšenci už 33 rokov bez prestávky orga-
nizujú podujatie, vďaka ktorému letí dobrý 

chýr o tomto kúpeľnom mestečku na juhu stredné-
ho Slovenska do celého sveta. Organizátori sa každý 
rok pýšia účasťou medailistov z olympijských hier, 
majstrovstiev sveta či Európy.

Aj v tomto roku zavítala do Dudiniec hviezda. A nie hocijaká! 
Austrálčan Jared Tallent získal na všetkých vrcholných svetových 
podujatiach (OH, MS, SP) minulých šiestich rokov okrem MS 
2009 v Berlíne medailu. Z posledných dvoch olympiád má ako 
jediný až tri: z Pekingu 2008 bronz na 20 i striebro na 50 km 
a z Londýna 2012 ďalšie striebro z chodeckého maratónu.

Lenže v sobotu 22. marca Matej Tóth zatienil aj hviezdu Tal-
lentovho kalibru. Na dvadsiatke prvý raz v kariére pokoril métu 
1:20 h, o 26 sekúnd si zlepšil osobný rekord na 1:19:48 a Aus-
trálčanovi nadelil takmer tri minúty!

Chodci majú Dudince radi. Nielen zahraniční, ale aj naši. Na-
príklad Dušan Majdán: hoci sa v príprave zatiaľ nevenoval päť-
desiatke, napokon sa objavil na štarte. „Prehodnotil som svoje 
pôvodné rozhodnutie. Dudince mám rád, sú moja srdcovka,“ 
vravel. Aj keď dosť vyčerpaný, z našich prešiel cieľom prvý a zís-
kal tretí titul majstra Slovenska. „Vzdať sa? To teda nie, ja nerád 
vzdávam preteky, o Dudinciach už ani nehovoriac.“

Mestečko nosí v chodeckom srdci aj Matej Tóth. Tvrdí, že po 
Nitre, odkiaľ pochádza, a Banskej Bystrici, kde žije a trénuje, sú Dudince jeho tretí domov. Tentoraz venoval 
ich dobroprajným obyvateľom aj kúpeľným hosťom priam fantastický zážitok.

„Podobné pocity som prežíval len na svetovom šampionáte 2009 v Berlíne. Lenže vtedy som skončil de-
viaty a teraz som vyhral. Aj vďaka hlasivkám divákov, ktorí ma neuveriteľne povzbudzovali. Považujem túto 
dvadsiatku za zatiaľ moju najlepšiu v živote a mimoriadne si vážim aj prvý výkon pod 1:20 h.“

Mimoriadne spokojný bol aj predseda Slovenského atletického zväzu Peter Korčok: „Organizátorom patrí 
veľká vďaka za to, že Dudinská päťdesiatka napriek zložitým časom naďalej žije a drží si pozíciu medzi naj-
lepšími chodeckými mítingami sveta. Bez práce množstva zanietených dobrovoľníkov by nič takéto nebolo 
možné.“ (bog)

ČO PRINIESLA DUDINSKÁ 
PÄŤDESIATKA 2014

 Svetový výkon roka 3:45:32 h Poliaka Rafala Au-
gustyna na 50 km, pre Poľsko získal šieste prven-
stvo v histórii podujatia.

 Európsky výkon roka 1:19:48 h Mateja Tótha na 
20 km, ktorý sa po Pribilincovi, Blažkovi a Kollá-
rovi ako štvrtý Slovák dostal pod hranicu svetovej 
extratriedy 1:20 h.

 Senzačné, bezmála polhodinové zlepšenie osob-
ného rekordu 21-ročného Martina Tišťana na 
50 km zo 4:36:42 na 4:07:58, čo preňho zname-
nalo aj splnenie limitu na ME 2014 v Zürichu.

 Do chodeckého seriálu IAAF Race Walking Chal-
lenge získali body až traja slovenskí chodci: na 
20 km mužov Tóth 6 bodov za 1. a Kučmín 1 bod 
za 6. miesto, na 20 km žien Gáliková 5 bodov za 
2. priečku.

 Miroslav Úradník (43:54) a Monika Hornáko-
vá (50:04) splnili v juniorských súťažiach na 
10 km limity IAAF na MSJ v Eugene, Mária Gáli-
ková (1:36:39) na Svetový pohár v čínskom Tchaj-
-cchangu.

 Celkovo štartovalo v 16 kategóriách 224 preteká-
rov z 28 krajín, najviac účastníkov (48) sa predsta-
vilo na 50 km mužov. 

Víťazná eufória Mateja Tótha.
 Foto: SITA – MARTIN HAVRAN

Mária Gáliková, chodkyňa 
a manželka šéftrénera našej 
chodeckej reprezentácie Ro-
mana Benčíka, splnila sľub: 
päťdesiatkárovi Martinovi 
Tišťanovi, nečakanému li-
mitárovi na ME v Zürichu na 
50 km, upiekla trojposcho-
dovú tortu a ozdobila ju sym-
bolicky 50 lentilkami.

ŠPORTOVÉ ODVETVIA (1. ČASŤ)
Reprezentácia a rozvoj odvetví 289 900
Výber a príprava talentov 124 200
PRÍPRAVA VYBRANÝCH ŠPORTOVCOV
Martina Hrašnová 20 000
Michal Kabelka 10 000
Lucia Klocová 20 000
Marcel Lomnický 10 000
Lucia Mokrášová 10 000
Michaela Pešková 3 000
Jozef Repčík 5 000
Matej Tóth 20 000
Dana Velďáková 10 000
ODMENY ZA VÝSLEDKY 2013
Martin Kučera 1 660
Marcel Lomnický 840
Michaela Pešková 420
Jozef Repčík 840
INFRAŠTRUKTÚRA OSOBITNÉHO VÝZNAMU
Mesto Skalica, rekonštrukcia dobudovanie 
a modernizácia atletickej dráhy a sektorov vo 
viacúčelovom športovom komplexe 150 000
VÝZNAMNÉ PODUJATIA
Atletický most, Dubnica nad Váhom 16 000
Dudinská päťdesiatka 8 000
Bratislavský maratón 7 000
Košický Medzinárodný maratón mieru 9 000

(Zdroj: www.minedu.sk. Stav k 15. marcu 2014. Sumy sú v eurách.)

 Kým v roku 2011 dostal SAZ z Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR 711 tisíc eur, vlani dotácia prvý raz prekročila hranicu mi-
lión eur.
„Každý rok sa čosi mení: boli Centrá olympijskej prípravy, už nie sú, dotá-

cie niektorým významným podujatiam raz idú cez zväz, druhý raz priamo or-
ganizátorom, v olympijskom roku 2012 dostali vybraní športovci na prípravu 
212 500 eur, vlani v rámci top -tímu len 96 tisíc. Seriózne porovnávať sa dajú 
len dve položky: príspevok na štátnu reprezentáciu a rozvoj odvetvia a potom 
ešte príspevok na talentovanú mládež. Prvá stúpla zo 409 400 v roku 2011 
na lanských 538 400 eur, druhá zo 151 940 na 289 900 eur.“

 Atletika má dnes skoro o tretinu viac peňazí. O podpore klubov, oblas-
tí a rozvojových projektoch v mládežníckej atletike ste sa už zmienili 
– v čom ďalšom sa odrazil nárast fi nancií?
„Atléti musia mať inšpiráciu, aby v dvadsiatich rokoch neprestali tréno-

vať s argumentom – aj tak nás nikam nepošlú. Zväz v poslednom období 
významne rozšíril obsadzovanie vrcholných svetových alebo európskych po-
dujatí. Nepritvrdzuje zväčša už aj tak tvrdé účastnícke limity medzinárodných 
federácií, šancu dostávajú všetci, ktorí splnia podmienky. Zúčastňujeme sa 
aj na šampionátoch, na ktorých sme roky absentovali – krosových či polma-
ratónskych. Vážne uvažujeme obsadiť aj svetový štafetový šampionát. Nie je 
to lacný špás, ale výkonný výbor sa zhodol na názore, že sú to najlepšie vy-
naložené fi nancie. Len v priamej konfrontácii sa dajú získať skúsenosti, ktoré 
atléti potom môžu využiť aj v súťažiach majstrovstiev Európy tímov. Rozšíril 
sa aj počet výjazdov mládežníckych reprezentantov na mítingy v okolí – v Ra-
kúsku, Maďarsku, Poľsku či Česku – ktoré sme buď neobsadzovali alebo na 
nich talenty štartovali na náklady rodičov.“

 Z perspektívneho hľadiska by mal každý šport hľadať možnosti, ako 
znížiť mieru závislosti od štátnych fi nancií. Čo pre to robí vedenie SAZ?
„Snažiť sa diverzifi kovať príjmovú časť rozpočtu je nevyhnutnosť. Vlani 

zväz vďaka zmluve s lotériovou spoločnosťou Tipos získal 90 tisíc eur – ve-
ríme, že tento vzťah bude dlhodobejší. Za pomoci partnerov sme vlani po 
dvanástich rokoch obnovili vydávanie časopisu Slovenská atletika a prispe-
li k tomu, že naši atletickí fanúšikovia mohli sledovať na obrazovkách RTVS 
majstrovstvá sveta 2013 v Moskve. Ďalší posun v marketingovej oblasti oča-
kávame od eseročky Slovenská atletika, ktorú zakladáme.“

 Taká tu bola už za minulého vedenia zväzu, nazývala sa Atletika, s. r. o. 
a od roku 2012 je v likvidácii.
„Áno, ale – najjemnejšie povedané – mala veľmi neštandardnú podobu, 

lebo jej konateľom bol nečlen zväzu. Za fungovanie novej spoločnosti bude 
priamo zodpovedné vedenie zväzu, konateľmi eseročky sa stanú štatutári 
zväzu. Nemáme veľké oči, ale vnímame to ako veľkú výzvu. Väčšina atletic-
kých zväzov v okolí má marketingovú spoločnosť. Česká funguje už roky a má 
cveng. Prirodzene, česká atletika sa môže oprieť o neporovnateľne lepšie vý-
sledky ako slovenská, napriek tomu verím, že aj naša marketingová spoloč-
nosť dokáže získať nejaké peniaze naviac.“

 Bude raz dobrým marketingovým produktom aj atletická liga, ktorú 
v lete spúšťate? Mimochodom, koľko bude zväz stáť?
„Ak sa ujme, môže mať marketingový potenciál, možno sa dopracujeme 

aj k tomu, že miesto v jej názve bude zaujímavé pre sponzora. Liga nebude 

HLAVNÉ POLOŽKY V ROZPOČTE MINISTERSTVA 2011 – 2014

Účel 2011 2012 2013 2014 (×)

Reprezentácia a rozvoj 409 400 375 360 538 400 289 900 (×)

Výber a príprava talentov 151 940 274 000 289 900 124 200 (×)

lacná, ale mala by pomôcť v rozvoji atletiky, preto pokus o ňu sme museli 
spraviť bez toho, aby sme stratili ďalší rok. Zväz vyjde na 73 tisíc eur, k to-
mu treba prirátať 600-eurovú podporu pre organizátorov mítingov bývalej 
Grand Prix, ktoré sa nedostali do programu ligy, ale chceme ich zachovať.“

 Prežijeme, ak rozšírime členskú základňu, povedali ste pri nástupe aj 
vo vedomí, že čím širšia základňa, tým väčšia šanca osloviť sponzorov 
či mecenášov. Ako na to?
„Okrem toho, že pritiahneme k atletike viac detí, nemôžeme ďalej nego-

vať tisícky, skôr však desaťtisícky dospelých, ktoré sa pravidelne venujú beha-
niu pre zdravie. Hľadáme možnosti, ako založiť akýsi zväzový klub otvorený 
všetkým rekreačným bežcom, ktorí nemajú záujem pôsobiť na tradičnej od-
dielovej úrovni, súťažiť za nejaký konkrétny klub. V našich stanovách však ne-
máme riešené individuálne členstvo, preto pripravujeme ich novelizáciu.“

 MARIÁN ŠIMO

ATLETIKA V ROZPOČTE 
MINISTERSTVA 2014

(Dokončenie z 21. strany)

(×) V prípade rozpočtu 2014 ide iba o prvú časť dotácie.

1 I APRÍL 2014 1 I APRÍL 2014

NÁVRATYROZHOVOR



ATLETIKU V SLÁVII UK BRATISLAVA NEPODPORUJE ANI  MESTO, ANI UNIVERZITA – PRI ŽIVOTE JU DRŽIA FANATICI

ladosť a Elán. Pojmy, ktoré sú všeobecným symbolom životaschopnosti. Oba už 
dlhé roky prostredníctvom názvov hál nerozlučne patria k životu atlétov bratis-
lavskej Slávie UK. Tak ako Lafranconi a FTVŠ.

Začiatky Slávie UK síce siahajú do roku 1963, 
ale jej rozlet nastal až koncom šesťdesiatych ro-
kov, keď sa centrála atletického oddielu presťaho-
vala z Farmaceutickej fakulty na Fakultu telesnej 
výchovy a športu. A keď sa na jeho čelo postavil 
profesor Andrej Kuchen, ktorý si zaumienil stiah-
nuť na Lafranconi trénerské kapacity z radov pe-
dagógov FTVŠ pôsobiace dovtedy u konkurencie 
na Mladej Garde, v Slávii SVŠT. Ak dnes zmoder-
nizovaný atletický štadión na Lafranconi nesie 
meno bývalého dekana a dlhoročného šéfa atle-
tickej katedry, tak právom.

MISIA Z MLADEJ GARDY

Najvyššie renomé mal výškársky expert Jaro-
mír Šimonek, neskôr profesor, šéf katedry a tiež 
dekan (1991 – 1994), dnes už osemdesiatnik, ale 
stále neodmysliteľná postava skokanských súťaží. 
V tom čase viedol nielen európsku hviezdu Má-
riu Mračnovú, ale aj Romana Moravca, ktorý prvý 
v Československu skočil 220 cm. Obaja súťažili za 
SVŠT, Moravec však napokon zakotvil ako vedec 
na fakulte. Šimonek neskôr trénoval aj Róberta 
Ruffíniho (stále ešte je slovenský rekordér výko-
nom 234 cm), Michala Pogánya, Mariána Presb-
ruchého, Ľubomíra Roška, Janu Brenkusovú či 
z mladšej generácie Petra Horáka.

Do trénerskej misie sedemdesiatych rokov ok-
rem Šimonka patrili aj Bartolomej Rusina, Jozef 
Čechvala, Rudolf Mada, Ivan Suja, Ján Koštial, An-
ton Ihring či Ivan Varga. Postupne k nim pribud-
li mladší tréneri a funkcionári. Napríklad Tomáš 
Kampmiller, súčasný podpredseda oddielu a tiež 
šéf katedry, svojho času tréner výborného prekáž-
kára Júliusa Ivana či šprintéra Mariána Vanderku, 
unikátneho obojživelníka. „S Mariánom som spo-
lupracoval pätnásť rokov a dostal sa na dve olym-
piády – ako atlét štartoval na OH 2000 v Sydney, 
ako bobista na ZOH 2002 v Salt Lake City,“ kon-
štatoval nedávno Kampmiller. „Rozdiel bol iba 
v tom, že v boboch nesedel ako pretekár Slávie 
UK Bratislava.“

Druhým olympijským obojživelníkom z tohto 
bratislavského klubu sa pred štyrmi rokmi stal bý-
valý štvrtkár -prekážkár Marcel Lopuchovský, dnes 
jeho šéftréner a predseda trénerskej rady. Tomu 
ako atlétovi najviac dal ďalší skvelý kouč Slávie 
Eugen Laczo.

SKVELÍ KOUČI AJ FUNKCIONÁRI

Ťahúňom silnej vrhačskej skupiny bol Anton 
Ihring, tréner, potom dlhoročný šéf klubu (1990 
– 2008) aj Slovenského atletického zväzu (1982 
– 1998). Rodák z Kremnice trénoval takých kvalit-

ková, Andrea Změlíková -Sollárová a tiež dve Lucie 
– Ivanová a Klocová.

Osemstovkárka Sedláková, odchovankyňa ska-
lickej atletiky, juniorská majsterka Európy a vice-
majsterka sveta, v osemnástich semifi nalistka ME 
1986, dosiahla životný úspech na halových maj-
strovstvách sveta 1987 v Indianapolise – striebor-
nú medailu! Na ňu nadviazala Martinčanka Klo-
cová, na juniorských ME 2001 zlatá a o rok na 
MS strieborná. Stále skvele behá, ale Sedlákovej 
slovenský rekord na 800 m 1:58,37 ešte nepre-
konala.

Medzi slovenskými rekordérkami dodnes fi gu-
ruje aj Ivanová na 200 m časom 23,06 s (2003) 
a tiež vrhačka Gabriela Hanuláková, tá dokonca vo 
dvoch disciplínach: v guli výkonom 16,96 (1985) 

AO SLÁVIA UK BRATISLAVA 
V ČÍSLACH

Počet členov: 176
Počet pretekárov: 107
 (61 mužov a 46 žien)
Aktívni tréneri: 25
Rozhodcovia: 44
Aktívni tréneri a rozhodcovia: 69

GALÉRIA SLÁVIE UK BRATISLAVA
 Galina Čisťjaková , účastníčka OH 
1996 (14. v trojskoku a 23. v diaľke), 
MS 1997 (17. v trojskoku), halových MS 
1997 (15.) a halových ME 1996 (16.).
 Gabriela Hanuláková , piata v hode 
diskom na Svetovej univerziáde 1985.
 Július Ivan , semifi nalista ME 1978 na 
110 m prek.
 Lucia Klocová , juniorská majster-
ka Európy 2001 na 800 m, bronzová 
(2000) a strieborná (2002) na junior-
ských MS, vicemajsterka Európy 2003 
do 23 rokov, semifi nalistka OH 2004 
(19. miesto).
 Mikuláš Konopka , juniorský majster 
Európy 1998 a vicemajster 1997 vo 
vrhu guľou, majster Európy do 23 rokov 
1999 a 2001.
 Miloslav Konopka , bronzový v hode 
kladivom na ME 2001 do 23 rokov.
 Marcel Lopuchovský , účastník OH 
2000 v štafete 4 × 400 m (27.), piaty na 
400 m prek. na juniorských MS 1996.
 Štefan Malík , dvojnásobný účastník 
OH v chôdzi na 50 km – 1996 (21. mies-
to) a 2000 (20.), štvornásobný účastník 
MS (1993 – 18., 1995 – 11., 1997 – 18., 
2001 – 23.).
 Roman Moravec , v skoku do výšky 
sedemnásty na ME 1978, predtým 
v drese SVŠT ako prvý v Československu 
skočil 220.
 Eva Ráková -Kovalčíková , členka 
šiestej čs. štafety 4 × 400 m na ME 
1978 a ôsmej na ME 1974 (bežala aj 
v rozbehu na 400 m).
 Róbert Ruffíni , ôsmy v skoku do 
výšky na halových MS 1989, pätnásty 
na OH 1988, účastník MS 1987 (22.) 
a 1991 (15.).
 Gabriela Sedláková , halová vicemaj-
sterka sveta 1987 na 800 m, štvrtá na 
halových ME 1987, juniorská majster-
ka Európy 1985 a vicemajsterka sveta 
1986.
 Karel Šula , vo vrhu guľou na halových 
MS 1989 deviaty, na halových ME 1984 
trinásty, 1989 piaty, 1990 dvanásty.
 Martin Vrábeľ , účastník maratónu na 
MS 1991 (24.), 1993 (35.) a polmara-
tónskych MS 1992 (62.).
 Andrea Změlíková -Sollárová , účast-
níčka MS 1993 (trinásta na 3000 m, na 
1500 m nepostúpila z rozbehu).

(Uvádzame len výsledky v čase pôsobenia v Slávii UK.)

káder trénerov. Na halovom šampionáte získali 
jeho členovia sedem titulov, druhý najvyšší počet 
po banskobystrickom VŠC Dukla. Lídrami s ambí-
ciami štartu na letnom európskom šampionáte 
sú najmä strednotratiari, slovenský rekordér na 
800 m Jozef Repčík (tréner Marcel Lopuchovský) 
a míliar Jozef Pelikán (Štefan Mereš, Vladimír 
Duda).

HANBA BRATISLAVY

Veľkou vzpruhou pre slovenskú atletiku a čle-
nov Slávie zvlášť bolo pred pätnástimi rokmi po-
stavenie atletickej haly Elán. Najväčšiu zásluhu na 
tom mal obdivuhodný fi lantrop Ladislav Asványi, 
ktorý oddielu nepomáha len svojou atletickou 
a podnikateľskou odbornosťou, ale často aj vlast-

nými fi nančnými pros-
triedkami.

Bývalý šéf klubu sa 
so súčasným, Rostisla-
vom Matouškom, v ex-
kurzii do histórie aj vo 
výhľade do budúcnos-
ti zhodli na mnohých 
veciach. Podľa oboch 

hanbou Bratislavy je absencia osemprúdovej at-
letickej dráhy so 400-metrovým oválom. „Je asi 
jediným hlavným mestom v Európe, v ktorom ne-
majú atléti k dispozícii kvalitný osemdráhový be-
žecký ovál. Aj to je dôkaz, že štát na šport – atletiku 
nevynímajúc – úplne kašle,“ neberie si servítku 
pred ústa Matoušek. „Atletiku v roku 2010 vyhna-
li z Pasienkov, ale to nikoho v tomto štáte a v tom-
to meste netrápi. Preto osud atletiky v metropole 
vôbec nevidím v ružových farbách.“

Podľa neho najväčším prínosom Slávie UK pre 
slovenskú atletiku je fakt, že zanietení ľudia ju 
kontinuálne udržali pri živote celé polstoročie.

 ŠTEFAN ŽILKA

Profesor Jaromír Šimonek, trénerská legenda slovenskej výšky, ročník 1930, do-
dnes pomáha ako rozhodca.

ných guliarov či diskárov ako Karel Šula, Jaroslav 
Žitňanský, Ladislav Pataki, Dušan Hamar (v záve-
re kariéry), Gabriela Hanuláková a Ivona Toma-
nová.

„Pýchou Slávie je osemdesiat majstrov Slo-
venska, ktorí s atletikou začínali pod taktovkou 
našich trénerov. Náš klub bol preto taký úspeš-
ný, lebo v ňom pracovali erudovaní tréneri, ktorí 
sa starali o špičku, ale aj o talenty,“ tvrdí Ladislav 
Asványi, ktorý v roku 2008 na Ihringovo želanie 
prevzal po ňom post šéfa klubu a viedol ho až do 
minulého roka. „Ja som bol iba predseda, ale veľ-
ká skupina erudovaných a smelých trénerov bola 
základom, na ktorom sme mohli stavať.“

Asványi aktívnu bežeckú kariéru strávil na Pa-
sienkoch, v Interi. „Atletiku som nevnímal zo zú-
ženého klubového, ale z globálneho hľadiska. 
Keď prišla ponuka a videl som možnosti pomôcť, 
urobil som všetko pre to, aby atletika vo vysoko-
školskom prostredí nezanikla,“ vraví bývalý dlho-
ročný tréner výborných strednotratiarov Romana 
Hanzela, Andrey Změlíkovej-Sollárovej a mno-
hých ďalších, ktorí sa presadili aj v českosloven-
skej konkurencii, čo nebolo vôbec ľahké.

REKORDNÉ BEHY A VRHY

Niekoľkokrát sa o silnej konkurencii presved-
čili aj rýchle kvartetá slávistických šprintérok v šta-
fetách 4 × 100 a 4 × 400 metrov, ktoré v obdo-
bí 1976 – 1985 získali na majstrovstvách ČSSR 
päť majstrovských titulov. V tom čase za UK be-
hali Eva Kovalčíková -Ráková, Jarmila Kováčiková-
-Longauerová, Dana Horská -Široká, Mária Var-
choľová, Slavěna Koštialová -Řeháková, Ľubica 
Grajciarová, Paulína Májová-Kirnová, neskôr vý-
borná vytrvalkyňa. Po nich prišli Gabriela Sedlá-

a v disku hodom rovných 64 m (1984). Z mužov 
ešte diskár Jaroslav Žitňanský – 67,20 m (2002).

EXISTENČNÉ PROBLÉMY

V oddielovej rekordnej listine sú mená ďalších 
známych atlétov, hoci niektorí z nich v Slávii strá-
vili len časť kariéry: Martin Vrábeľ, Igor Kováč, Mi-
kuláš a Miloslav Konopkovci, Štefan Malík, Galina 
Čisťjaková, Zuzana Zemková.

O posledné zápisy sa postaral nádejný sko-
kan Jaroslav Dobrovodský: trojskok 16,46 
(2009) a diaľka 780 (2011). Zverenec Aleksan-
dra Beskrovného, ktorý už v roku 2009 vyrovnal 
slovenský halový rekord v diaľke (778), musel 
o tri roky neskôr šport odsunúť na vedľajšiu ko-
ľaj a v prvom rade sa venovať zamestnaniu, lebo 
nemal peniaze na prípravu. Rovnako osemstov-
kárka Paula Habovštiaková, dvanásta na lanských 
halových ME – rozišla sa s holandským trénerom 
Eugenom van Kruchtenom a najnovšie ju vedie 
úspešný domáci kouč Kristián Cupák.

Už aj atléti so sľubným výkonnostným poten-
ciálom sa boria s existenčnými problémami. Tak 
ako je kráľovná športu na Slovensku v nedôs-
tojnej úlohe Popolušky, bez podpory univerzity 
a mesta sa v nevďačnej role prosebníka ocitol aj 
atletický oddiel Slávie UK. V poslednom období 
sa najmä z ekonomických dôvodov zameriava 
predovšetkým na výchovu talentov, čoho dôka-
zom sú aj tri primáty na nedávnych žiackych ha-
lových majstrovstvách Slovenska.

To však neznamená, že rezignoval na seni-
orské úspechy, veď má stále široký a fundovaný 

„Náš klub bol preto taký 
úspešný, lebo v ňom pracovali 
erudovaní tréneri.“

 LADISLAV  ASVÁNYI

Guliar Karel Šula po skončení kariéry 
trénoval o.i. vrhačské dvojičky Miku-
láša a Miloslava Konopkovcov.

Fo
to

: Š
TA

RT
FO

TO
 – 

JÁ
N 

SÚ
KU

P

1 I APRÍL 2014 1 I APRÍL 2014

U NÁS V KLUBEU NÁS V KLUBE



OSLAVUJÚ

OPUSTILI NÁS

ALOJZ KOCINGER: narodený 25. júna 1924 
v Báhoni, šprintér, neskôr spoluzakladateľ, fun-

kcionár a účastník slovenských veteraniád, športový lekár, 
istý čas aj čs. reprezentácie, jeden z najstarších členov Slo-
venskej kardiologickej spoločnosti.

MILAN ORENDÁČ: narodený 2. mája 1934 
v Košiciach, skokan o žrdi, člen Slávie Koši-

ce, majster Slovenska 1959 a 1960, osobný rekord 425 
(1960), neskôr tréner, o.i. ôsmeho výškára z ME 1969 La-
dislava Borodáča, pedagóg, docent košickej TU, autor pub-
likácie 50 rokov univerzitného športu.
VLADIMÍR DEVÁTÝ: narodený 8. mája 1934 v Dolní Kal-
né (okres Trutnov), od r. 1968 chodec Strojárne, resp. ZŤS 
Martin, neskôr úspešný tréner (Bartoš, Parolek, Valíček, 
Madaj, Babík, Zemková, Brozmanová), priekopník ženskej 
chôdze na Slovensku, vydavateľ časopisu Slovenská chô-
dza (1997 – 2006).
VLADIMÍR HURTOŇ: narodený 16. júna 1934 v Špačin-
ciach, skokan o žrdi, osobný rekord 380 (1960), v r. 1959 
– 1968 profesionálny tréner Slovana (o.i. kladivára Šebes-
tu, v začiatkoch šprintéra Švábyho), od 1969 Slávie SVŠT, 
v r. 1972 – 1974 počas učňovského pôsobenia v Slovnafte 
viedol aj neskoršieho diskárskeho majstra sveta a Európy 
Imricha Bugára, rozhodca a funkcionár.

MILAN FRONKO: narodený 15. mája 1944 
v Liptovskej Kokave, skokan o žrdi, neskôr tré-

ner, rozhodca, funkcionár – v Martine, v Liptovskom Mi-
kuláši, spoluzakladateľ Liptovského maratónu, predseda 
Olympijského klubu Liptova 2008 – 2010.
EDUARD FÖLDVÁRI: narodený 2. júna 1944 v Šali, vy-
trvalec Slovana Galanta, LB Zvolen, Slávie PF a Dukly B. 
Bystrica, majster Slovenska v maratóne 1969, druhý na 
MMM 1968 (osobný rekord 2:28:57), neskôr pedagóg, 
tréner mládeže, funkcionár (Junior Čupka, AK Svetlošák).

JÚLIUS IVAN: narodený 25. marca 1954 
v Šuranoch, prekážkár Elektrosvitu Nové Zám-

ky, Slávie UK a Dukly Banská Bystrica, zverenec trénerov 
Kampmillera a Čierneho, čs. rekordér na 110 m prek. 
(13,58 a 13,55 – dodnes druhý slovenský výkon), päťná-
sobný čs. majster na 110 m (1975, 1979 – 1981, 1983), 
dvakrát halový na 60 m (1979, 1980), päťnásobný majster 
Slovenska na 110 m (1976 – 1979 a 1983), štvornásobný 
halový na 50 m (1975, 1979, 1980, 1983), účastník OH 
1980 (rozbeh), MS 1983 (rozbeh), ME 1978 (semifi nále) 
a 1982 (rozbeh), halových ME 1975 a 1980 (rozbeh).
STANISLAV TOMÁNEK: narodený 29. marca 1954 v Tren-
číne, vytrvalec RH Praha, čs. majster v maratóne 1979 
a 1984, osobný rekord 2:15:41 (1979).
JOZEF MALÍK: narodený 11. apríla 1954 v Nových Zám-
koch, chodec TJ Nové Zámky, Stavbára Nitra, Dukly Liptov-
ský Mikuláš, osobný rekord na 20 km 1:34:41,5 (1977), 
na 50 km 4:32:20,6 (1977), rozhodca, tréner (viedol o.i. 
bratov Petra, dvojnásobného olympionika Štefana a dcé-
ru Zuzanu, olympioničku 2004 a 2008), funkcionár, pod-
predseda SAZ 1993 – 2012, dnes riaditeľ CVČ v Šuranoch 
a predseda oddielu Lokomotívy Šurany.
DANA HORSKÁ -ŠIROKÁ: narodená 2. júna 1954 v Karlo-
vých Varoch, šprintérka Slávie UK, osobné rekordy 100 m 
11,76 (1980, 10. slovenský výkon), 200 m 23,94 (1982, 

7.), členka čs. majstrovskej štafety UK na 4 × 100 m 1976, 
1977, trikrát majsterka Slovenska na 100 (1977, 1978, 
1982), štyrikrát na 200 m (1975, 1977, 1978, 1982), šty-
rikrát 4 × 100 m (1975, 1976, 1978, 1982), dnes trénerka 
(o.i. šprintéra Turčániho).
EVA RÁKOVÁ -KOVALČÍKOVÁ: narodená 17. júna 1954 
v Bratislave, bežkyňa Slovana a Slávie UK Bratislava, zve-
renka trénerov Čecha a Manu, osobné rekordy 400 m 
53,32 a 800 m 2:02,86 (v oboch prípadoch 1978 a dnes 
štvrté slovenské výkony histórie), účastníčka ME 1974 na 
400 m (rozbeh) a členka ôsmej čs. štafety 4 × 400 m (so 
Štefkovou, Heřmanskou a Čerchlanovou), na ME 1978 
členka šiestej štafety 4 × 400 m (s Kratochvílovou, Ku-
bečkovou a Čerchlanovou), trojnásobná čs. majsterka – na 
400 m 1975 a 1977, na 800 m 1979, štyrikrát majsterka 
Slovenska na 400 m (1973, 1974, 1977 a 1980).

ĽUDMILA MELICHEROVÁ: narodená 6. ja-
nuára 1964 vo Fiľakove, najlepšia vytrvalkyňa 

v slovenskej histórii, členka SZ Lučenec, Slávie PF Banská 
Bystrica, IAMES Bratislava, JM Demolex Bardejov, osobné 
rekordy: 1500 m 4:13,56 (1983, 5. výkon SR v histórii), 
5000 m 16:01,43 (1984, 3.), 10 000 m 32:47,24 (1986, 
rekord SR), polmaratón 1:12:53 (1989, rekord SR), ma-
ratón 2:33:19 (1990, rekord SR), drží aj slovenské re-
kordy na 3000 m (hala 9:19,17), v cestných behoch na 
10 km (33:48), 15 km (52:50), 20 km (1:10:52) a na 
25 km (1:27:00), v maratóne účastníčka OH 1988 (45.) 
a MS 1991 (nedobehla), na ME 1986 sedemnásta na 
10 000 m, na halových ME 1985 šiesta na 3000 m, na 
polmaratónskych MS 1997 skončila na 51. mieste, víťaz-
ka maratónov vo Viedni (1990 a 1991), v Debne (1984), 
Košiciach (1994) a v Bratislave (Dunajský maratón 1995, 
1996), v Nagoji piata (1988) a a tretia (1991), šiesta vo 
Svetovom maratónskom pohári 1995, päťnásobná víťaz-
ka slávneho behu Běchovice – Praha, v mladosti bron-
zová na 3000 m na juniorských ME 1981, ako pokročilá 

tridsiatnička šiesta na ME a siedma na MS v behu do vr-
chu, na MS 1998 členka bronzového slovenského tímu. 
V r. 2005 ohlásila koniec kariéry, ale dodnes beháva a za-
vše aj vyhráva.
ALENA MOČÁRIOVÁ -KUČERÍKOVÁ: narodená 30. ap-
ríla 1964 v Žiline, bežkyňa ZVL Kysucké Nové Mesto (tré-
ner Srholec), Slávie PF Banská Bystrica (Rozim), osobné 
rekordy: 800 m 2:07,12 (r. 1982, 8. výkon SR v histórii), 
1500 m 4:13,21 (1988, 3.), 5000 m 15:43,67 (1988, 
rekord SR), 10 000 m 33:15,84 (1989, 2.), polmaratón 
1:13:26 (1994, 2.), účastníčka MS v krose 1987 (111. 
miesto), 1991 (90.) a polmaratónskych MS 1997 (72.), 
osemnásobná čs. majsterka na 3000 (1988), 10 000 m 
(1990), v cestnom behu (1986) a v krose (1982, 1983, 
1986, 1987 a 1991), slovenská majsterka na 800 (1982), 
1500 (1981, 1986, v hale 1987, 2000), 3000 (v hale 2000, 
2001), 5000 m (1995, 1998 – 2000) a v krose (1981, 
1982, 1983 a 1986, 1998), rekordérka v počte víťazstiev 
na národnom behu Devín – Bratislava (sedem v období 
1986 – 2001), sestra -dvojča s Janou Bauckmannovou.
JANA BAUCKMANNOVÁ -KUČERÍKOVÁ: narodená 
30. apríla 1964 v Žiline, bežkyňa ZVL Kysucké Nové Mes-
to (Srholec), Slávie PF Banská Bystrica (Rozim), VŠ a USK 
Praha (Bureš), osobné rekordy: 1500 m 4:09,52 (1990), 
3000 m 8:54,61 (1990), 5000 m 16:09,05 (1994), 
10 000 m 33:09,3 (1988), polmaratón 1:18:31 (1998), 
účastníčka ME 1986 na 3000 m (rozbeh), na ME 1990 
na 1500 m ôsma, na 3000 m skončila v rozbehu, na ME 
1995 v krose (už za Česko) 69. miesto, trikrát štartovala aj 
na MS – 1991 na 1500 a 3000 m (rozbeh) a 1986 a 1990 
v krose (121., resp. nedobehla), sedemnásobná čs. maj-
sterka na 1500 a 3000 m (1983 – 1991), trojnásobná 
v krose (1984 – 1986), dvakrát majsterka Slovenska na 
800 m (1983, 1984) a raz v krose (1986), sestra -dvojča 
s Alenou Močáriovou, manželka českého vytrvalca Miro-
slava Bauckmanna.

JOSEF KUČERA (7. júna 1922 – 
13. decembra 2013), rodák z Brna 
po absolvovaní Vysokej školy ob-
chodnej v Prahe prišiel pracovať do 
strojární v Považskej Bystrici, kde 
v roku 1949 oživil atletický oddiel 

(pôvodne Sokol Manet, neskôr Spartak, Sparta a ZVL), 
ktorý sa pod jeho vedením vypracoval medzi najlepšie 
na Slovensku (P. Ihring, Ihringová, Hamar, Holeš, Čelko, 
Miklovič, Novosad, Laurenčík) a usporiadal úspešné maj-
strovstvá Československa 1969, bol aj rozhodca, štatistik, 
dlhé obdobie šéf ŠTK SAZ a sekretár stredoslovenského 
zväzu, navyše spoluorganizátor veľkých motocyklových 
podujatí na Považí (Šesťdňová, enduro), nositeľ Tyršovej 
medaily.

IVAN LACKO (9. januára 1938 
– 28. februára 2014), od začiatku 
štúdia na Chemicko -technologickej 
fakulte SVŠT v r. 1956 prekážkár 
a trojskokan Slávie SVŠT (neskôr 
STU) Bratislava, zverenec trénerov 

Štefana Molnára, Jaromíra Šimoneka a Antona Hajmás-

syho, majster Slovenska 1967 na 400 m prek., osobné re-
kordy 110 m prek. 14,9 (1962), 400 m prek. 53,1 (1966), 
trojskok 13,80 (1959), neskôr úspešný tréner (Troščák, 
Laczo, Butkovská, Hallová -Lišková, Šestáková, Brišová-
-Butkovská, Prónay), funkcionár a rozhodca, istý čas aj ria-
diteľ pretekov P -T-S a vedúci exekutívy Antidopingového 
výboru SR, povolaním pedagóg organickej a bioorganic-
kej chémie, autor 130 vedeckých prác, docent Farmace-
utickej fakulty UK, s ktorou spojil celý život, čestný člen 
Slovenskej farmaceutickej spoločnosti.

JAROSLAV HALVA (20. mája 1942 
– 11. marca 2014), rodák z Modré-
ho Kameňa, ktorý začal s oštepom 
v Karlových Varoch, pôsobil v Dukle 
Banská Bystrica najskôr v r. 1966, 
potom 1971 – 1980 a naostatok 

v Stavbári Nitra (1981 – 1985), v B. Bystrici 13. júna 1970 
(v tom čase člen VŠ Praha) ako prvý čs. oštepár prehodil 
80 m (80,06), čs. majster 1973, majster Slovenska 1971, 
1976 a 1977, neskôr úspešný tréner, v Dukle v r. 1986 
– 1991 viedol aj trojnásobného olympijského šampióna 
a svetového rekordéra Jana Železného, neskôr v Zlíne, kde 
žil od 1999, v začiatkoch kariéry aktuálneho majstra sveta 
a Európy Vítězslava Veselého. (mo)
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PERSONÁLIE

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 2014)

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




