


Vážení športoví priatelia,

22. Majstrovstvá Európy v atletike sa v roku 2014 konajú na mieste, ktoré je 
vo svete atletiky zapísané zlatými písmenami – v Zürichu. V tomto meste 
sa každoročne koná najslávnejší a najznámejší atletický míting na svete 
Weltklasse a to už samo o sebe naznačuje, že sa môžeme tešiť na kontinentálne 
majstrovstvá výnimočných kvalít.

Majstrovstvá Európy sú pre nás vrcholným atletickým podujatím v roku 2014. 
Slovenský atletický zväz vysiela na šampionát rekordnú 28 člennú výpravu. Naši 
atléti si zmerajú sily s 1439 účastníkmi podujatia z 50 krajín. Verím, že úspešne. 

Som presvedčený, že Majstrovstvá Európy v Zürichu budú pre všetkých členov 
slovenskej výpravy výnimočným zážitkom. Viem, aké je ťažké uspieť v európskej 
konkurencii, ale dá sa to. Budem veľmi rád, ak každý siahne na dno svojich 
síl, podá maximálne výkony na hranici osobných rekordov, prípadne ich aj 
prekoná. Všetci športovci, ktorí sú vo výprave, si svoju účasť vybojovali výkonmi 
a cestujú na Majstrovstvá Európy zaslúžene. Verím, že nikto nesklame a dúfam, 
že niekto prekvapí. Každé finálové umiestnenie je pre Slovensko, malú krajinu 
v srdci Európy, veľkým úspechom. Nepochybujem, že všetci budú úspešne 
a zodpovedne reprezentovať Slovenskú republiku, na športovisku aj mimo neho.
Mojim prianím je, aby sme ku dvom medailám z kontinentálnych majstrovstiev 
v ére samostatnosti SR pridali ďalší cenný kov. Osobnosti pomýšľajúce na taký 
úspech v našom tíme máme.

Cením si športovcov a všetkých, ktorí im pomáhajú na ceste k úspechom. 
Úspechom nie je len športový výsledok jednotlivca, úspechom je aj dobre 
vychovaný človek s komplexne rozvinutou osobnosťou. Človek, ktorý je 
prínosom pre spoločnosť. Všetkým ľuďom, ktorí sa snažia o zdravý rozvoj 
osobnosti mladých ľudí, patrí moje poďakovanie. A ďakujem tiež športovcom, 
ktorí sú pozitívnym vzorom pre ostatných.

Všetkým účastníkom kontinentálnych Majstrovstiev Európy v Zürichu prajem 
skvelú formu, pozitívne emócie a dobrý pocit z maximálnych výkonov.
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NOMINÁCIA SR
Peter Korčok

▸ predseda Slovenského atletického zväzu
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Lukáš Beer výška
Martin Benák oštep
Katarína Berešová 10 000 m
Alexandra Bezeková 100 m, 
4 x 400 m
Matúš Bubeník výška
Mária Czaková chôdza 20 km
Mária Gáliková chôdza 20 km
Andrea Holleyová 4 x 400 m 
Martina Hrašnová kladivo 
Lucia Klocová 1 500 m 
Lenka Kršáková 100 m, 200 m 
Anton Kučmínchôdza 20 km 
Nikola Lomnická kladivo 
Marcel Lomnický kladivo 
Dušan Majdán chôdza 50 km 
Renáta Medgyesová diaľka 
Lucia Mokrášová sedemboj 
Viliam Papšo  110 m pr.
Iveta Putalová 4 x 400 m, 400 m 
Jozef Repčík 800 m
Lucia Slaničková 400 m pr.,
4 x 400 m
Patrik Spevák chôdza 20 km
Silvia Šalgovičová 4 x 400 m
Alexandra Štuková 4 x 400 m
Martin Tišťan chôdza 50 km
Matej Tóth chôdza 50 km
Jana Velďáková diaľka
Dana Velďáková trojskok
Patrik Žeňúch oštep

realizačný tím

pretekári

→ 1   Martin Pupiš
vedúci výpravy

→ 2   Peter Korčok
predseda saz

→ 3   Pavel Swiec
generálny sekretár saz

→ 4   Simona Švachová
technický vedúci 
→ 5   Ernest Zachar

Lekár
→ 6   Denis Freudenfeld

fyzioterapeut
→ 7   Marek Vrba
fyzioterapeut

→ 8   Radoslav Dubovský 
tréner, skoky

→ 9   Kristián Cupák 
tréner, šprinty

→ 10   Roman Benčík 
tréner, chôdza

→ 11   Matej Spišiak 
tréner, chôdza

→ 12   Marcel Lopuchovský 
tréner, behy

→ 13   Jozef Hanušovský 
tréner, vrhy a hody

→ 14   Jiří Koukal 
tréner, vrhy a hody
→ 15   Jaroslav Rusnák 

tréner, skoky
→ 16   Rastislav Miško 

tréner, šprinty
→ 17   Milan Sulety 
tréner, viacboje

→ 18   Pavel Slouka 
tréner, behy
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LBdátum narodenia: 23. 8. 1989, Košice

4 DOTAZNÍKY

–
Košice
AK SLÁVIA TUKE
183 cm / 63 kg
Skok do výšky
226 cm
V 5. ročníku na základnej škole ma otec prihlásil na športové 
gymnázium.
Skoro všetkými disciplínami.

Dušan Veľký, Martin Bercel, Radoslav Dubovský, Miroslav Chudý
Jaroslav Rusnák
Splnenie limitu na ME.
Stefan Holm – super atlét, Valentino Rossi, František Kánia 
(dedo ) – bývalý bežec
Skákať čo najlepšie.
Prvýkrát.

ME U22: 1x

Dostať sa na olympiádu.
Najskôr asi ostať v oblasti športu.

Venoval by som sa motoršportu.

Ak chceš niečo dosiahnuť, tak makaj.
Na domácom štadióne v Košiciach.
Je toho strašne veľa, ale viacej mi toho dala ( zážitky, priateľov, 
cestovanie, skúsenosti), ako vzala.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostal k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešiel:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:
▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:
▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 

a aký najlepší výsledok si dosiahol:
▸ štarty (počet) / najlepšie 

dosiahnuté umiestnenie na:
▸ aký je tvoj športový sen:

▸ čomu sa chceš venovať 
po ukončení športovej kariéry:

▸ čo by si robil, keby si 
nebol atlét:

▸ čo by si poradil mladým atlétom:
▸ kde najradšej trénuješ:

▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenil na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Športové podmienky.

Spánok, cestovanie, motoršport, zábava, surfovanie na nete.
Maledivy.
BMW M5, RangeRover Sport.
Skočenie svetového rekordu vo výške.
Žiadna.
VanWilder
Marhuľové knedle, paprikovaný bôčik.
–

Lukáš
Beer



MBdátum narodenia: 27. 5. 1988, Trenčín
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Slobodný.
Kálnica
VŠC Dukla Banská  Bystrica
193 cm / 94 kg
Oštep
79,90 m
Na základnej škole som hádzal kriketkou ďaleko a hádzanie mi 
ostalo doteraz.
Skok do výšky, skok do diaľky, guľa, futbal.

Eva Meštianková, Jozef Hanušovský
Jozef Hanušovský
–
Ján Železný a výbraní filmoví herci 
Hodiť osobný rekord alebo dostať sa do finálovej dvanástky.
Štartujem tretíkrát a výsledky 22. a 21. miesto.

ME: 21, S.univerziáda: 14

OH mi unikli o 9 cm.
Tak nad tým som ešte neuvažoval.

Fitness.

Makať, makať, makať.
V posilňovni.
Dala mi kopu zážitkov, veľa cestovania, kopu nových známostí, 
a vzala asi trošku zdravia, teda zranenia.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostal k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešiel:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:
▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:
▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 

a aký najlepší výsledok si dosiahol:
▸ štarty (počet) / najlepšie 

dosiahnuté umiestnenie na:
▸ aký je tvoj športový sen:

▸ čomu sa chceš venovať 
po ukončení športovej kariéry:

▸ čo by si robil, keby si 
nebol atlét:

▸ čo by si poradil mladým atlétom:
▸ kde najradšej trénuješ:

▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

Martin
Benák

▸ čo by si zmenil na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:

▸ nesplnený sen:
▸ obľúbená kniha:

▸ obľúbený film:
▸ obľúbené jedlo:

▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Hlavne moju techniku, lebo tá hrá u mňa veľké mínus.

Šport, príroda, chatovačky, disco.
Karibik, Havaj.
Uspokojím sa aj s tým, čo mám, ale keď už, tak nejakého 
červeného Taliana.
Filmová hviezda a účasť na OH.
Vášnivá noc – erotika
Armaggedon.
Rezeň a vyprážaný syr.
–



KBdátum narodenia: 10. 10. 1987, Trebišov

Slobodná.
Trebišov
TJ Obal Servis Košice
161 cm / 47 kg
10 000 m
33:11.66
Jeseň roku 2004 prechodom od volejbalu na atletiku, 
na odporúčanie volejbalového trénera.
Volejbal.

Iba 2-mesačná spolupráca s Trebišovčanom Cypriánom Vaľkom 
(masér a tréner futbalistov, maratónec), následne 10-ročná 
spolupráca s aktuálnym trénerom MUDr. Gabrielom Valiskom.
Gabriel Valiska
1. miesto juniorské MS v behu do vrchu 2006, 8. a 10. miesto 
na ME do 23 r. (Debrecen 2008, Kaunas 2010) – disciplína 
10 000 m, 12. miesto SU Kazaň 2013
Vytrvalkyňa Tirunesh Dibabaová – obdivujem ju už od detstva.
Priblížiť resp. zlepšiť osobné maximum.
Prvýkrát.

OH: 1x / 99. miesto – maratón (2012), S.univerziáda: 1x / 
12. miesto – polmaratón (Kazaň 2013), ME U22: 2x / 8. miesto – 
10 km (Debrecen 2008), 10. miesto – 10 km (Litva 2010)
Stať sa vrcholovým športovcom, umiestniť sa na stupni víťazov 
na niektorom zo známych svetových maratónov – prepracovať 
sa na čo najvyššiu výkonnostnú úroveň, figurovať na 
popredných miestach v SVK historických tabuľkách (vyrovnať 
a zlepšiť doterajšie výkony žien vytrvalkýň z 90. rokov).
Zostať v atletike a nájsť si uplatnenie v tejto oblasti, alebo 
sa uplatniť v ekonomickej sfére, keďže som vyštudovala 
financie, bankovníctvo a investovanie na Technickej univerzite 
v Košiciach.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostala k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešla:

▸ doterajší tréneri:

▸ aktuálny tréner:
▸ doterajší naj úspech:

▸ atletické / životné vzory + prečo:
▸ aký máš cieľ na me v zürichu:

▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 
a aký najlepší výsledok si dosiahla:

▸ štarty (počet) / najlepšie 
dosiahnuté umiestnenie na:

▸ aký je tvoj športový sen:

▸ čomu sa chceš venovať 
po ukončení športovej kariéry:

Katarína
Berešová

8 DOTAZNÍKY

▸ čo by si robila, keby si 
nebola atlét:

▸ čo by si poradila mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:
▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenila na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Zrejme práca vo finančnej oblasti.

Aby sa rozhodli oni sami, čo chcú dokázať a prečo, akú majú 
motiváciu a cieľ – ak chýba cieľ, nemá to zmysel.
Vo vysokohorskom prostredí.
Dala mi priateľov, fanúšikov, krásne zážitky, neoceniteľné 
skúsenosti, ponaučenia, výzvy ale aj sklamania, silu znova vstať 
a bojovať, umožnila mi navštíviť krajiny, kam sa bežný človek 
možno nikdy nedostane, životnú silu… Všetko si ale vyžaduje 
sebadisciplínu, odriekanie, vytrvalosť, odhodlanie, bojovnosť, 
presviedčanie, znášanie bolesti…
Vzhľadom na zranenia, ktorými som prešla by som postavila 
na prvé miesto zdravie a riešila to ako primárny problém – šport 
a regenerácia musia fungovať súčasne – inak je to o utrpení 
a ničení seba samého..
Vysokohorská turistika, spánok, varenie.
Nemám (nie je dôležité kde sme, ale s kým).
Nemám.
Stať sa vrcholovým športovcom a prepracovať sa vyššie.
Nemám.
Nemám.
Zeleninový šalát v kombinácii s cottage cheese syrom.
–



ABdátum narodenia: 13. 8. 1992, Košice
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Alexandra
Bezeková

Slobodná.
Košice
Akademik TU Košice
171 cm / 54 kg
100 m
11,55 s
V roku 2007, keď ma pani Rusnáková na okresnom kole 
základných škôl odporučila k Rasťovi Miškovi.
Behávala som 400 metrov ako dorastenka a juniorka.

Rastislav Miško
Rastislav Miško
Účasť na ME U 22 v roku 2013 a splnený limit na ME v Zürichu.
Nemám.
Vylepšiť si osobný rekord.
Budem štartovať prvýkrát.

ME U22: 1x

Dostať sa na olympijské hry a prekonať ženský slovenský 
historický rekord na 100 a 200 metrov.
Trénerstvu.

–

Choďte za svojím snom a nikdy to nevzdajte.
Na domácom štadióne v Košiciach.
Naučila ma, že z talentu sa dá ťažiť len do určitého času a že 
každá maličkosť vie rozhodnúť, a vzala mi skoro všetok voľný 
čas, ale som za to vďačná.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostala k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešla:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:
▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:
▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 

a aký najlepší výsledok si dosiahla:
▸ štarty (počet) / najlepšie 

dosiahnuté umiestnenie na:
▸ aký je tvoj športový sen:

▸ čomu sa chceš venovať 
po ukončení športovej kariéry:

▸ čo by si robila, keby si 
nebola atlét:

▸ čo by si poradila mladým atlétom:
▸ kde najradšej trénuješ:

▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenila na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Nič by som nemenila.

Čítanie, nakupovanie, cestovanie.
Thajsko – ostrov Phi Phi
BMW X6 :)
Prajem si, aby bol môj tréner zdravý človek a aby jeho srdce bilo 
čo najdlhšie.
Mario Puzo – Krstný otec.
The Notebook.
Kuracia Shoarma so syrom.
–



MBdátum narodenia: 14 11. 1989, Hodonín
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Slobodný.
Holíč
AC Stavbár Nitra
196 cm / 78 kg
Skok vysoký
227 cm
Základná škola TV, SŠ – basketbal, koncom gymnázia zasa 
atletika.
Futbal, basketbal, volejbal, atletika.

Rudolf Roučka, Dušan Chanečka (Holíč), Stanislav Joukal, 
Svatoslav TON ( Brno)
Svatoslav Ton
8. miesto ME U23 v roku 2011 (Ostrava), 
účasť na HME GÖteborg 2013.
Michael Jordan, Lebron James, proste mám rád basket :)
Účasť vo finále.
HME 1x, ME U23 1x, toto budú prvé ME vonku.

HME: 18. miesto, ME U22: 8. miesto

Olympijské hry.
Management marketing v oblasti športu.

Basketbalista.

Aby robili šport, ktorý ich baví a makali na sebe :)
V teple :)

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostal k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešiel:

▸ doterajší tréneri:

▸ aktuálny tréner:
▸ doterajší naj úspech:

▸ atletické / životné vzory + prečo:
▸ aký máš cieľ na me v zürichu:

▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 
a aký najlepší výsledok si dosiahol:

▸ štarty (počet) / najlepšie 
dosiahnuté umiestnenie na:

▸ aký je tvoj športový sen:
▸ čomu sa chceš venovať 

po ukončení športovej kariéry:
▸ čo by si robil, keby si 

nebol atlét:
▸ čo by si poradil mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:

▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenil na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Dala mi veľa životných skúseností a kopu kamarátov a krásnych 
zážitkov, berie trochu voľného času, ale toho bude neskôr dosť ;)
Myslím, že všetko ide, ako má.

Hudba, šport, plávanie, pc, proste relax.
Celý svet by som precestoval:) 
(Karibik, Indonézia, Nový Zéland…)
Páčia sa mi mercedesy :)
Raz sa pozrieť na zápas NBA.
Mal som rád náučné encyklopédie, dnes už veľa nečítam.
Komédie, American Pie, The Hangover.
Stejky, hranolky, pizza, kola ! :)
–

Matúš
Bubeník



MCdátum narodenia: 2. 10. 1988, Nitra
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Slobodná.
Nitrianské Hrnčiarovce
VŠC Dukla Banská Bystrica
166 cm / 58 kg
Atletická chôdza na 20 km
1:34:13 
S atletikou som začala na druhom stupni ZŠ, navštevovala som 
totiž triedu so zameraním na atletiku.
Prešla som si všetkými atletickými disciplínami na základnej 
škole. A na vysokej škole som musela absolvovať aj iné športy 
ako napríklad: loptové hry, gymnastika a plávanie.
Marián Páleník, Peter Mečiar, Matej Spišiak, Martin Pupiš
Martin Pupiš a Matej Spišiak
OH Londýn 2012
Je veľa ľudí, čo ma inšpirujú a posúvajú ďalej.
Poraziť čo najviac súperiek a pokúsiť sa o zlepšenie osobného 
rekordu.
Toto bude prvýkrát, čo budem štartovať na ME dospelých.

OH: 1 / 53, MS: 2 / 30, 50, S.univerziáda: 2 / 13 / 10,  
ME U22: 1 /14, MEJ: 10
OH Rio de Janeiro 2016.
Chcela by som pracovať naďalej v športovom odvetví.

Venovala by som sa asi inému športu.

Aby si šli za svojimi snami a tvrdo pracovali na sebe, pretože
bez toho sa ďalej nikde neposunú a hlavne nech športujú 
v prvom rade pre radosť.
Doma v Nitre a v Livignu.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostala k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešla:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:
▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:

▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 
a aký najlepší výsledok si dosiahla:

▸ štarty (počet) / najlepšie 
dosiahnuté umiestnenie na:

▸ aký je tvoj športový sen:
▸ čomu sa chceš venovať 

po ukončení športovej kariéry:
▸ čo by si robila, keby si 

nebola atlét:
▸ čo by si poradila mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:

Mária
Czaková

▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenila na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Atletika mi dala kopu zážitkov, možností, skúseností, videla 
som krajiny, do ktorých sa bežní ľudia  nedostanú. Zoznámila 
som sa so svetovými športovcami, novými ľuďmi. Čo mi vzdala? 
Možno iba viac voľného času.
Pracovala by som na sebe tvrdšie.

Cestovanie, čítanie a krížovky.
Nový Zeland a Peru - Machu Picchu.
–
Tandemový zoskok.
Dan Brown  - Inferno.
Pearl Harbor.
Losos.
–



MGdátum narodenia: 21. 8. 1980, Nová Baňa
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Mária
Gáliková

Vydatá / syn Šimon.
Banská Bystrica
VŠC Dukla Banská Bystrica
161 cm / 50 kg
Chôdza
20 km: 1:33:03, 10 km: 45:17, 5 000 m: 21:37, 3 000 m: 13:03
V roku 1993 som videla atletické preteky v Banskej Bystrici 
a odvtedy som chcela behať aj ja. V tom roku som sa dostala na 
Športové gymnázium BB.
Pol roka pred špecializovaním sa na chôdzu som sa venovala 
všeobecnej atletickej príprave.
Jarka Ondrejková, Roman Benčík
Roman Benčík
2 x 24. miesto na MS.
Je veľa ľudí, ktorí ma inšpirujú, ale konkrétny vzor nemám.
Plne využiť to, čo som do prípravy vložila a byť v cieli spokojná.
Prvýkrát.

S. univerziáda: 1x / 10. miesto, ME U22: 1x / 16. miesto, 
MSJ: 1x / 12. miesto, MEJ: 2x / 10. miesto
Olympiáda.
Práci s mládežou.

Pravdepodobne by som sa venovala matematike.

Veriť si a ísť za svojim snom.
Na Štrbskom Plese.
Nemám pocit, že by mi niečo vzala a naopak – dala mi toho do 
života veľmi veľa.
Myslím, že nič… formovali a posúvali ma nielen tie pozitívne 
zážitky, ale aj tie negatívne.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostala k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešla:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:
▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:
▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 

a aký najlepší výsledok si dosiahla:
▸ štarty (počet) / najlepšie 

dosiahnuté umiestnenie na:
▸ aký je tvoj športový sen:

▸ čomu sa chceš venovať 
po ukončení športovej kariéry:

▸ čo by si robila, keby si 
nebola atlét:

▸ čo by si poradila mladým atlétom:
▸ kde najradšej trénuješ:

▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenila na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Totožné so záľubami takmer trojročného syna.
Hocikde s rodinou alebo priateľmi.
Téma mimo môjho záujmu – neláka ma ani vodičák :)
Taký, čo by sa už nedal splniť, nemám.
Vždy tá, ktorú práve čítam.
Srdcová sedma.
Cestoviny.
www.galikova.romanbencik.sk
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Andrea
Holleyová

Slobodná.
Považská Bystrica
Spartak Dubnica nad Váhom
167 cm / 54 kg
400 m
55,50 s
Otec má doviedol k atletike .
Všestranná príprava (gymnastika, plávanie, tenis), neskôr skok 
do výšky, vytrvalosť, napokon šprinty a prekážky.
Mgr. Milan Laurenčík
Mgr. Milan Laurenčík, Zdeněk Rakowski, Radoslav Dubovský
Viacnásobná majsterka republiky na 400 m prekážky, SR 
hala 4x200 m, SR vonku 4x400 m, viacnásobná akademická 
majsterka ČR, reprezentantácia SR na ME družstiev, 
reprezentácia klubu na európskych pohároch.
Moja rodina.
Zlepšiť slovenský rekord na 4x400 m.
Prvý.

–

Olympiáda.
Osobný tréner, výživový poradca, tréner atletiky, majiteľ 
kaviarne.
Bola by som v armáde.

Vždy si ísť za svojím snom!
Na sústredeniach v spoločnosti Radka Dubovského, Janky 
a Danky Velďákových a Pavly Hřivnové.
Dala mi nových priateľov, nové skúsenosti, motiváciu, 
spoznávanie nových krajín, bojovnosť, vedieť si ísť za svojím 
snom, poučiť sa z neúspechu a využiť ho k nasmerovaniu 
v tréningu, vedieť si užiť každý jeden závod. A čo mi vzala? 
Myslím, že absolútne nič.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostala k atletike:
▸ akými atletickými disciplínami, 

príp. aj inými športmi si si prešla:
▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:

▸ atletické / životné vzory + prečo:
▸ aký máš cieľ na me v zürichu:

▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 
a aký najlepší výsledok si dosiahla:

▸ štarty (počet) / najlepšie 
dosiahnuté umiestnenie na:

▸ aký je tvoj športový sen:
▸ čomu sa chceš venovať 

po ukončení športovej kariéry:
▸ čo by si robila, keby si 

nebola atlét:
▸ čo by si poradila mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:

▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenila na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Nič.

Hrátky so psom, crossfit, pilates, nakupovanie, spánok, hudba.
Každá, kde som s rodinou.
Nemám.
Plním si ich každý deň.
Strach – najväčší nepriateľ.
Všetky.
Sushi, plody mora, všetko čo uvarí maminka s babičkou.
–



MHdátum narodenia: 21. 3. 1983, Bratislava
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Martina
Hrašnová

Rebeka.
Banská Bystrica 
VŠC Dukla Banská Bystrica
177 cm / 80 kg
Hod kladivom
76,90 m
Na ZŠ si učiteľka TV všimla môj talent a skontaktovala ma 
s trénerom šprintov Kamilom Nosianom. Následne som 
nastúpila na športové gymnázium v BB. Neskôr som si 
vyskúšala vrhy v skupine trénera Jozefa Cencera a keďže som 
výkonnostne rýchlo napredovala, pri vrhoch som už ostala.
Basketbal, šprinty, vrh guľou, hod diskom.

Kamil Nosian, Jozef Cencer, Jozef Haušovský, Donald Babbitt, 
Branislav Daniš, Jozef Párička, Jiří Koukal
Jozef Párička, Jiří Koukal, Branislav Daniš
3. miesto, MS Berlín 2009.
Koji Murofushi. Obdivujem Jeho techniku a prístup k tréningu.
Do ôsmeho miesta.
Štvrtýkrát, naj 2. m. 2012.

OH: 2x / 8.miesto, ME: 4x / 2. miesto, S. univerziáda: 2x / 2. 
miesto, MSJ: 2x / 2.miesto, MEJ: 2x / 2. miesto, 
MS U17: 1x / 11. miesto 
Medaila z OH.
Trénerská činnosť.

Neviem :)

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostala k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešla:

▸ doterajší tréneri:

▸ aktuálny tréner:
▸ doterajší naj úspech:

▸ atletické / životné vzory + prečo:
▸ aký máš cieľ na me v zürichu:

▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 
a aký najlepší výsledok si dosiahla:

▸ štarty (počet) / najlepšie 
dosiahnuté umiestnenie na:

▸ aký je tvoj športový sen:
▸ čomu sa chceš venovať 

po ukončení športovej kariéry:
▸ čo by si robila, keby si 

nebola atlét:

▸ čo by si poradila mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:
▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenila na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Trénuj poctivo, aby si mal pocit, že si pre úspech urobil všetko 
a zaslúžiš si ho. Vychutnaj si každý moment, ktorý ti atletika 
prinesie. Sú to neopakovateľné chvíle. Na neúspechy rýchlo 
zabudni. Smútok je len dočasný a človek si následný úspech o to 
viac váži.  
V BB.
Veľa pekných momentov, možnosť precestovať svet / letné 
prázdniny :)
Chcela by som mať dnešné vedomosti o tréningu a výžive, keď 
som začínala. Mnohé v príprave by sa dalo zmeniť. Keby som 
mohla absolvovať ešte raz niektoré preteky, bolo by to OH 
finále v Pekingu.
Knihy, varenie.
Kdekoľvek v teple, tiché miesto niekde pri mori.
Ružový Wrangler :)
Medaila z OH.
Chatrč – William Paul Young.
Million dollar baby.
Všetko dobre uvarené.
–
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Lucia
Klocová

Slobodná, syn Adam.
Martin
AK ZŤS Martin
171 cm, 56 kg
1500 m
4:02.99
V trinástich rokoch na Turčianských hrách mládeže a od tej 
doby sa atletike venujem.
Najprv hádzaná a z tej som prešla k atletike. Zo začiatku 400 
a 800 m a neskôr 800 a 1500 m.
Milan Nemček, Pavel Slouka
Pavel Slouka
8. miesto na OH v Londýne – 1500 m – 4:02,99.
Zo začiatku tréner Pavel Slouka, lebo sa venoval rovnakým 
disciplínam. Ale časom som zistila, že každý pretekár je 
odkázaný sám na seba a svoju fyzickú a psychickú zdatnosť. 
Ak ju nemá, žiadny vzor mu k tomu nepomôže.
Zabehnúť najlepšie ako sa bude dať a umiestniť sa s tým čo 
najlepšie.
Šiestykrát a najlepšie umiestnenie bolo 4. miesto.

OH: 3x / 8. miesto, ME: 5x / 4. miesto, ME U22: 2x / 3. miesto, 
MSJ: 2x / 2. miesto, MEJ: 1x / 1. miesto
Zbehnúť 1500 m pod 4 min.
Kondičnému trénovaniu rôznych kolektívnych športov.

Neviem.

Aby sa snažili kvalitne natrénovať aj v našich nekvalitných 
podmienkach bez zdravotných ťažkostí.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostala k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešla:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:
▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:

▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 
a aký najlepší výsledok si dosiahla:

▸ štarty (počet) / najlepšie 
dosiahnuté umiestnenie na:

▸ aký je tvoj športový sen:
▸ čomu sa chceš venovať 

po ukončení športovej kariéry:
▸ čo by si robila, keby si 

nebola atlét:
▸ čo by si poradila mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:
▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenila na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

V Martine, v parku.
Dala mi všetko, nevzala nič.
Nič.

Šoférovanie, plávanie, varenie, pečenie.
Grécko.
Volvo XC60.
Žiadny.
Hercule Poirot od Aghaty Christie.
Žiadny.
Detská krupica.
www.klocova.sk
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Lenka
Kršáková

Slobodná.
Bratislava
AK Spartak Dubnica nad Váhom
177 cm / 62 kg
100 m, 200 m
100 m – 11,53 s, 200 m – 23,70 s
Po OH 2004, veľmi som chcela behávať, tak mi mamka našla 
môjho prvého trénera p. M. Heliu.
Lyžovanie, gymnastika.

Miroslav Helia
Kristián Cupák
9. miesto na 100 m na ME do 23 Tampere 2013.
–
Zlepšiť si osobný rekord.
Prvýkrát.

ME U22: 2x / 9. miesto, MSJ: 1x / 22. miesto, MEJ: 1x / 12. miesto, 
MS U17: 1x / 19. miesto
Dostať sa na OH.
Ešte neviem, ale určite chcem zostať v športovej oblasti.

–

Nech si idú za svojimi cieľmi, zostanú vytrvalí a hlavne nech sa 
tešia aj z maličkostí, ktoré ich posunú ďalej.
Lesný park Železná studienka.
Dala mi zážitky, priateľov, skúsenosti a nevzala mi nič, lebo ma 
napĺňa a tým som šťastná.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostala k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešla:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:
▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:
▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 

a aký najlepší výsledok si dosiahla:
▸ štarty (počet) / najlepšie 

dosiahnuté umiestnenie na:
▸ aký je tvoj športový sen:

▸ čomu sa chceš venovať 
po ukončení športovej kariéry:

▸ čo by si robila, keby si 
nebola atlét:

▸ čo by si poradila mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:
▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenila na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Nič.

Spánok, filmy, krížovky.
Maledivy.
–
–
Secret, biografie športovcov.
In time.
Cestoviny, mexická kuchyňa.
–
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Zasnúbený, 1 dieťa Tamarka.
Banská Bystrica
VŠC Dukla Banská Bystrica
180 cm / 67 kg
Chôdza 20 km
1:21:59
K atletike ma priviedla sestra, keď som mal 12 rokov a tak sa mi 
to zapáčilo, že to robím doteraz.
Keď som začínal s atletikou, tak som skúšal behávať, ale aj 
oštep hádzať, ale to mi tak nešlo ako chôdza :)
Jozef Pavelka, Juraj Benčík
Matej Spišiak
23. miesto, OH Londýn.
Nemám.
Osobný rekord.
Na ME budem štartovať druhýkrát a môj najlepší výsledok bol 
17. miesto v Barcelone.
OH: 23. miesto, ME: 17. miesto, MEJ: 17. miesto

Získať medailu na vrcholnom podujatí.
Neviem.

Pracoval by som :)

Keďže mladých atlétov nie je až tak veľa, tak aspoň pre tých, čo 
športujú – tešte sa z každého úspechu.
Najradšej trénujem v Banskej Bystrici, kde mám športové 
podmienky a hlavne rodinu.
Atletika mi dala viac ako vzala, dala mi hlavne možnosť vidieť 
svet a poznávať množstvo ludí a vzala mi jedine čas, ktorý by 
som strávil inak.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostal k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešiel:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:
▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:
▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 

a aký najlepší výsledok si dosiahol:
▸ štarty (počet) / najlepšie 

dosiahnuté umiestnenie na:
▸ aký je tvoj športový sen:

▸ čomu sa chceš venovať 
po ukončení športovej kariéry:

▸ čo by si robil, keby si 
nebol atlét:

▸ čo by si poradil mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:

▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenil na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:

▸ nesplnený sen:
▸ obľúbená kniha:

▸ obľúbený film:
▸ obľúbené jedlo:

▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Ale nedá sa, takže nič.

Šport, rodina.

Mercedes C 250 BlueTEC 4MATIC (prijmem ako dar :) ak má 
niekto záujem).
Dom.
Dan Brown.
Book of Eli.
Vyprážaný syr.
–

Anton
Kučmín
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Slobodný.
Nitra
TJ Stavbar Nitra
176 cm / 105 kg
Hod kladivom
79,16 m
Na základnej škole, keď som nastúpil do triedy s atletickým 
zameraním.
Najprv krasokorčuľovanie, potom všetky atletické disciplíny, 
kladivo bolo posledné.
Miloš Gašaj, Greg Jack.
Trénujem sa sám od roku 2010.
8. miesto MS 2013.
Žiadne vzory nemám.
Medaila.
Tretíkrát, najlepšie 11. miesto ME Helsinki 2012.

OH: 1/14, ME: 2/11, S.univerziáda: 3/2x2, ME U22: 2/3,  
MSJ: 2/3, MEJ: 1/8
Vyhrať olympiádu.
Asi tomu, čo som vyštudoval, teda financiám.

Bol by som profesionálny športovec v inom individuálnom 
športe.
To čo vždy – tvrdo na sebe pracovať, ale zároveň rozumne. Ísť si 
za svojím cieľom, nech sa deje čokoľvek. Nehľadieť na to, čo si 
myslia ostatní. Veriť si a to najdôležitejšie – myslieť pozitívne za 
každých okolností. Moje malé tajomstvo úspechu.
Najradšej doma v Nitre.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostal k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešiel:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:
▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:
▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 

a aký najlepší výsledok si dosiahol:
▸ štarty (počet) / najlepšie 

dosiahnuté umiestnenie na:
▸ aký je tvoj športový sen:

▸ čomu sa chceš venovať 
po ukončení športovej kariéry:

▸ čo by si robil, keby si 
nebol atlét:

▸ čo by si poradil mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:

Marcel
Lomnický

▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenil na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Dala mi veľa – spoznal som množstvo cieľavedomých ľudí, 
videl som krajiny, kde by som sa bez atletiky asi nikdy nedostal, 
„zaplatila“ mi kvalitné vzdelanie v Amerike, s tým prišiel cudzí 
jazyk a podobne. Zobrala mi čas, ktorý by som možno strávil 
vonku s kamarátmi a taktiež mi zobrala voľné víkendy počas 
celého roka.
Nemenil by som vôbec nič. Všetko zlé bolo na niečo dobré.

Hod kladivom, jedlo, spánok.
Nemám.
Nemám.
Ako som už povedal, zlatá olympjiská medaila.
Nemám.
Nemám.
Nemám.
www.lomnickymarcel.com
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Nikola
Lomnická

Slobodná.
Nitra
TJ Stavbár Nitra
166 cm / 76 kg
Hod kladivom
71,58 m
V 5. ročníku na základnej škole som prešla do športovej triedy 
na ZŠ Nábrežie mládeže v Nitre, kde som sa venovala spočiatku 
všetkým disciplínam.
Najprv som približne tri roky robila krasokorčuľovanie ako 
6-ročná, potom som skúsila všetky atletické disciplíny, až som 
nakoniec ostala pri kladive.
Miloš Gašaj, Don Babbitt
Marcel Lomnický
5. miesto na Majstrovstvách Európy do 23 r. v roku 2009.
Valerie Adams – za skvelé výsledky, osobnosť a čím si musela 
prejsť, aby bola tým, čím je.
Prekonať 70 m a / alebo účasť vo finále.
Ešte som na seniorských ME neštartovala.

S. univerziáda: 2x / 6. miesto, ME U22: 1x / 5. miesto, 
MSJ: 1x / 13. miesto, MEJ: 1x / 10. miesto, MS U17: 1x / 10. miesto
Účasť na OH.
Chcela by som ostať pri atletike a športe vo všeobecnosti. 
Záujmov mám viacej, neviem ktorým smerom sa vyberiem. 
Vrhačský tréner, tréner v posilňovni, manažér atlétov, atď.
Cestovala a pracovala by som niekde vo svete.

Byť trpezliví a odhodlaní. Ak chcú byť úspešní v atletike, 
vyžaduje si to nielen talent ale aj srdce, hlavne keď podmienky 
nie sú zrovna ideálne.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostala k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešla:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:
▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:
▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 

a aký najlepší výsledok si dosiahla:
▸ štarty (počet) / najlepšie 

dosiahnuté umiestnenie na:
▸ aký je tvoj športový sen:

▸ čomu sa chceš venovať 
po ukončení športovej kariéry:

▸ čo by si robila, keby si 
nebola atlét:

▸ čo by si poradila mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:

▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenila na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Všade tam, kde sú ľudia, ktorí podporujú kladivo a atletiku 
vo všeobecnosti.
Dala mi všetko, čo mám, charakter, vzdelanie, možnosť 
cestovať, vidieť svet, spoznať ľudí z iných krajín. Nevzala mi nič.
Po dvoch rokoch zranení som sa poučila na svojich chybách a ak 
by som mohla, tak by som sa vrátila naspäť v čase a trénovala 
o niečo rozumnejšie.
Cestovanie, knihy, hudba, internet.
Island.
Nemám.
Účasť na OH.
Florentyna (Jeffrey Archer).
Walk the Line.
Sushi.
http://www.youtube.com/user/lomi8nicole
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Slobodný .
Banská Bystrica
VŠC Dukla Banská Bystrica
180 cm / 76,5 kg
Chôdza 50 km
3:57:50
V 13tich, náhodou.
–

Štefan Rebo, Roman Benčík, Juraj Benčík
Matej Spišiak
13. miesto ME 2010.
Peter Korčok
Aby som nesklamal sám seba.
Druhýkrát,najlepší výsledok – ME Barcelona, 13. miesto.

ME: 1, MSJ: 1, MEJ: 1

–
Zotrvať v OSSR.

Ťažko povedať.

–
Livigno, Banská Bystrica, mám rád veľa miest.
Dala životný štýl, ktorý málokto môže prežiť, vzala trochu 
voľného času, ale nemenil by som.
Vedieť to, čo viem teraz, len pár rokov dozadu …aby som sa 
nemusel spoliehať na iných.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostal k atletike:
▸ akými atletickými disciplínami, 

príp. aj inými športmi si si prešiel:
▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:
▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:
▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 

a aký najlepší výsledok si dosiahol:
▸ štarty (počet) / najlepšie 

dosiahnuté umiestnenie na:
▸ aký je tvoj športový sen:

▸ čomu sa chceš venovať 
po ukončení športovej kariéry:

▸ čo by si robil, keby si 
nebol atlét:

▸ čo by si poradil mladým atlétom:
▸ kde najradšej trénuješ:

▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenil na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

Dušan
Majdán

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Šport, zbrane, knihy.
Momentálne najviac Dánsko.
Dodge Challengersrt.
–
Chatrč, Neľahký deň.
Disconnect, 42.
Talianska kuchyňa.
–
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Lucia
Mokrášová

Slobodná.
Trenčín
AK Spartak Dubnica nad Váhom
178 cm / 65 kg
Sedemboj
5789 b.
V 13tich rokoch, po skončení tenisu, všimli si ma tréneri na 
školských súťažiach a tak pokračujem v rodinných šľapajách.
Tým, že robím viacboj, tak viacerými ;-) ale skúšam aj iné 
bežecké trate; iný šport: tenis.
PaedDr. Milan Sulety
PaedDr. Milan Sulety
6. miesto MSJ Barcelona, 5. miesto MEJ Rieti.
V sedemboji Jessica Ennis Hill pre svoj prístup, charizmu 
a atletickosť, v bežecķých disciplínach Allyson Felix, páči sa mi 
jej štýl behu.
Urobiť si osobný rekord v celkovom súčte, splnenie limitu EAA 
by ma potešilo dvojnásobne.
Prvýkrát medzi dospelými, predtým to bolo v mládežníckej 
kategórii 5. miesto na MEJ v Rieti.
MSJ: 1x / 6.miesto, MEJ: 1x / 5.miesto, MS U17:  1x / 20. miesto

Dostať sa na olympijské hry, urobiť čo najviac cez 6000 b.
Niečomu, čo ma bude baviť, práca s ľuďmi, s deťmi.

Chcela by som tancovať, venovať sa jazykom.

Nemať veľké oči na začiatku, pomaly sa posúvať, tešiť sa z toho 
a nehľadieť na veci, prečo sa nedajú, ale presne z opačnej 
strany.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostala k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešla:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:
▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:

▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 
a aký najlepší výsledok si dosiahla:

▸ štarty (počet) / najlepšie 
dosiahnuté umiestnenie na:

▸ aký je tvoj športový sen:
▸ čomu sa chceš venovať 

po ukončení športovej kariéry:
▸ čo by si robila, keby si 

nebola atlét:
▸ čo by si poradila mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:
▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenila na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:

▸ vysnívaná dovolenková destinácia:
▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Pri mori – sústredenie Benidorm.
Dala mi bojovnosť, vytrvalosť a učí ma veriť si a nie že vzala, 
ale  mám menej času na rodinu, priateľov, ale viem im to 
vynahradiť ;-)
Asi by som si vybrala ľahšiu disciplínu :-D srandujem…

Cestovanie, počúvanie hudby, spoznávanie nových ľudí, móda, 
relax…
Bahamy.
BMW X1.
Nemám a ak aj áno, budem sa snažiť si ich v budúcnosti splniť.
7 princípov pokojnej mysle.
Pretty woman.
Sviečková na smotane.
Nemám.
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Slobodný.
Opatovce nad Nitrou
VŠC Dukla Banská Bystrica
186 cm / 87 kg
110 m
13,83 s
K atletike som sa dostal na základnej škole v Domaniži, kde 
som bol vybratý reprezentovať školu na súťaži v skoku do 
výšky. Dvakrát za sebou som ju vyhral a potom som prestúpil 
do atletickej triedy v Považskej Bystrici.
Futbal, skok do výšky, desaťboj, 110 m.

Stanislav Dudr, Milan Sulety, Kamil Nosian, Igor Kováč 
Momentálne sa trénujem sám. 
12. miesto, ME 22 Ostrava.
Atletické – David Oliver (najväčšie ramená na štarte a silový štýl 
behu), Liu Xiang (technika behu a jeho comeback po operácii). 
Životný vzor nemám, ale z ľudí v mojom okolí sa snažím zobrať 
si niečo z ich najlepších vlastností a nejako ich začleniť do seba.
Semifinále a zabehnúť si osobný rekord.
V podstate budem štartovať prvýkrát na outdoor ME, ale 
dokopy aj s mládežníckymi kategóriami štartujem na ME už 
štvrtýkrát.
HME: 1x / 21 m., ME U22: 2x / 12 m., MSJ: 1x / 34 m

Zabehnúť si vo finále na vrcholnej akcii.
Po ukončení kariéry by som chcel zostať pri športe čo najbližšie. 
Rád by som pracoval ako kondičný (fitness) atletický tréner. 
Jeden z cieľov do budúcnosti je mať kvalitnú šprintérsku 
/ prekážkarsku skupinu v BB a druhý cieľ je mať vlastné 
fitnesscentrum.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostal k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešiel:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:
▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:
▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 

a aký najlepší výsledok si dosiahol:

▸ štarty (počet) / najlepšie 
dosiahnuté umiestnenie na:

▸ aký je tvoj športový sen:
▸ čomu sa chceš venovať 

po ukončení športovej kariéry:

Viliam
Papšo

▸ čo by si robil, keby si 
nebol atlét:

▸ čo by si poradil mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:

▸ čo ti dala a čo vzala atletika:
▸ čo by si zmenil na svojej športovej 

kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Na strednú školu som sa hlásil na Športové gymnázium 
do Trenčína alebo na SOU v Považskej Bystrici. Teraz som veľmi 
rád, že som si vybral športovať a učiť sa v Trenčíne, pretože si 
neviem predstaviť, kde by som bol teraz, keby som sa vtedy 
rozhodol brať šport iba okrajovo a uprednostnil školu v mieste 
okresu, kde som býval.
Aby sa nikdy nevzdávali ľahko svojich snov. Ak majú nejaký 
atletický sen alebo cieľ, tak aby urobili všetko preto, aby ho 
dosiahli. Keď sa im nepodarí tento cieľ dosiahnuť, tak budú 
mať aspoň dobrý pocit, že urobili všetko, čo bolo v ich silách 
na dosiahnutie tohto cieľa, a nebudú sklamaní, že sa dalo 
urobiť ešte viac, ale jednoducho to odflákli.
Na sústredeniach. Tam sa športovec sústredí iba na tréning, 
jedlo a regeneráciu.
–
Nezmenil by som nič. Všetko čo som vo svojej kariére prežil 
a odtrénoval, každý jeden tréning alebo zmena mesta 
(trénerov) podmienok, každé jedno zranenie, tak všetko to 
malo svoje opodstatnenie a význam. Bez tohoto všetkého by 
som sa inak vyformoval a možno by som už ani nerobil šport.
Priateľka, pes, čítanie, internet.
Hocikde, kde je more.
Nemám.
Nemám.
Nemám.
Nemám.
Nemám.
–
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Iveta
Putalová

Slobodná.
Bratislava
Slávia UK Bratislava
173 cm / 60 kg
400 m
53,65 s
Atletickú súťaživosť vo mne objavil tréner karate. Na jeho 
podnet som vstúpila v roku 2000 do atletického klubu Slávia UK 
Bratislava.
Karate, plávanie, v atletike: 100 m, 100 m prek., 200 m, 400 m, 
800 m, vrh guľou, skok do diaľky.
Tr. Suja, Bielik, Štancel, Horská, Lopuchovský
Marcel Lopuchovský
36. Medzinárodné detské hry, Graz (AUS) – 100 m – 3. miesto, 
Európske školské športové hry, Milano (ITA) – 400 m – 2. miesto, 
EYOF Lignano (ITA) – 100 m – 11. miesto, – 200 m – 17. miesto,
ME družstiev, Riga (LOT) – 400 m – 2. miesto
Najväčším atletickým vzorom je u mňa Jarmila Kratochvílová 
a to už od začiatku, čo sa venujem atletike. Najviac na nej 
obdivujem jej odhodlanosť, bojovnosť a chuť s akou sa venovala 
atletike. Cením si, ako na sebe pracovala, aby sa zlepšovala.
Dostať sa do finále štafiet 4x400 m a získať medailu.
Neštartovala som.

–

OH 2016 Rio de Janeiro.
Určite sa budem ďalej venovať športovej činnosti. Po skončení 
atletickej kariéry by som chcela skúsiť duatlon a venovať sa viac 
záľubám, ktorým som sa popri atletike nemohla toľko venovať, 
ako napríklad jazde na koni, bicyklovaniu.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostala k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešla:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:

▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:
▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 

a aký najlepší výsledok si dosiahla:
▸ štarty (počet) / najlepšie 

dosiahnuté umiestnenie na:
▸ aký je tvoj športový sen:

▸ čomu sa chceš venovať 
po ukončení športovej kariéry:

▸ čo by si robila, keby si 
nebola atlét:

▸ čo by si poradila mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:
▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenila na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Najskôr by som asi pracovala popri škole a venovala sa svojim 
športovým záľubám.
Ak by som mohla, tak mladým atlétom by som poradila, aby sa 
nikdy nevzdávali a išli si za svojím cieľom, nech by sa im zdalo 
akokoľvek nemožné splniť to.
Štadión Inter v Bratislave.
Nemám pocit, že by mi atletika niečo vzala, možno len menej 
času venovať sa priateľom a záľubám. Na druhej strane mi dala 
veľmi veľa, možnosť cestovať, spoznávať nových ľudí, pretekať.
Myslím, že nič. Všetko bolo, ako malo byť. A ak mi aj niečo 
nevyšlo, aspoň som mala možnosť poučiť sa z toho.
Bicyklovanie, jazda na koni, in – line, čítanie.
Island, Bahamy.
Škoda Rapid Spaceback.
Zatiaľ sa mi plnia všetky sny.
Všetky knihy od Dana Browna.
Rivali, Ja, legenda.
Steak.
–
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Slobodný.
Brezová pod Bradlom
Slávia UK Bratislava
190 cm / 75 kg
800 m
1:44.94
Na základnej škole v Brezovej pod Bradlom v rámci telesnej 
výchovy ma k atletike priviedli vtedajší učitelia Miroslav Mosný 
a Miroslav Bôžik.
Zo začiatku som sa venoval rôznym disciplínam ako skok 
do výšky, do diaľky, behy. Popri atletike som sa venoval asi ako 
každý chalan futbalu.
Miroslav Mosný, Miroslav Bôžik, Ivan Peťovský
Marcel Lopuchovský
Strieborná medaila, Univerziáda Kazaň.
Nedá sa povedať, že by som mal nejaký vzor, ale veľmi si cením 
každého športovca, ktorý čistým spôsobom niečo dokázal.
Postupnými krokmi sa dostať do finále :-)))
4/7

OH: 1x / 43. miesto, ME: 3x / 7. miesto, HMS: 1x / 16. miesto, 
HME: 2x / 9. miesto, S.univerziáda: 3x / 2. miesto, ME U22: 
1x / 5. miesto, MSJ: 1x / 12. miesto, MEJ: 1x / 7. miesto, MS U17: 
1x / 14. miesto
Mojim cieľom, nie snom, je olympiáda v Riu.
Ak to bude možné, chcel by som určite zostať pri športe.

Šport mi je veľmi blízky, tak myslím, že by som sa motal okolo 
neho.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostal k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešiel:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:
▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:
▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 

a aký najlepší výsledok si dosiahol:
▸ štarty (počet) / najlepšie 

dosiahnuté umiestnenie na:

▸ aký je tvoj športový sen:
▸ čomu sa chceš venovať 

po ukončení športovej kariéry:
▸ čo by si robil, keby si 

nebol atlét:

Jozef
Repčík

▸ čo by si poradil mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:
▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenil na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Nech si stanovia svoj cieľ, za ktorým si potom idú  
a nevzdávajú sa.
Juhoafrická republika, St. Moritz, San Vincenzo.
Dala mi možnosť spoznať svet, nových ľudí a kopec zážitkov.
Nemenil by som asi nič, lebo každá moja chyba ma posúva 
dopredu.
Knihy, kino.
Rím (už absolvovaná, ale ešte ho určite navštívim).
Mercedes GLK.
Olympiáda Londýn.
Dominik Dán, Jo Nesbo.
Agent bez minulosti, Bournov mýtus a ultimátum.
Chlieb s horčicou a omasťou :-))), pirohy.
https://www.facebook.com/pages/Jozef-Rep%C4%8D%C3%AD
k/521596224571473?ref=hl&ref_type=bookmark
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Sobodná.
Praha, Považská Bystrica
AK Spartak Dubnica nad Váhom
180 cm / 66 kg
400 m prekážok
56,96 s
Na konci štvrtého ročníka som urobila talentové skúšky a od 5. triedy 
som nastúpila do športovej triedy na ZŠ Školská v Pov. Bystrici.  
Odmalička som inklinovala k individuálnym športom. Asi od druhej 
triedy ZŠ som dva roky robila JUDO.  V atletickej kariére som vyskúšala 
radu disciplín. V ml. žiactve 600 m, 1500 m, výšku a kriketku, postupne 
som však prešla na 400 m prekážky. Väčšinou som na konci sezóny 
absolvovala MSR vo viacbojoch, ktorý ma vždy lákal a chcela som 
si ho vyskúšať. Rozhodla som sa odísť do Českej republiky, kde 
ma do tréningovej skupiny pribral tréner Michal Buzek, kde som 
trénovala s Katkou Cachovou. Po viacbojárskom tréningu prišlo 
však aj nečakané zlepšenie na 400 m prek., kde ma od limitu na 
ME do Barcelony delilo 7 stotín. Vo viacboji som sa dokázala dostať 
na 5780 b, avšak kvôli guli, ktorá mi veľmi nešla, sme sa s trénerkou 
Martinou Blažkovou dohodli, že lepšia voľba bude 400 m prekážok.
Eva Miklovičová, Michal Buzek
Martina Blažková
13. miesto MEJ 2007 Hengelo.
Jan Železný – svetový rekordér, 3-násobný olympijský víťaz a majster 
sveta, to asi hovorí za všetko… Jeho skromnosť a pokora sú jedinečné 
a myslím si, že každý športovec by si mal brať z neho príklad.
Denisa Rosolová – úžasná atlétka, ktorá dokáže vybojovať medaily 
v rôznych disciplínach už od mládežníckych kategórií. Je to „pani 
pretekárka“ a mám veľkú radosť, že sa od nej môžem učiť.
Predviesť čo najlepší výkon, ktorý je v mojich silách. Čas v hlave mám, 
tak uvidíme, kam až ma donesie… :)
Na seniorských ME štartujem prvýkrát.

MEJ: 13. miesto – 400 m prek.
MS U17: 20. miesto – 400 m prek. 

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostala k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešla:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:
▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:

▸ koľkýkrát budeš štartovať na me a aký 
najlepší výsledok si dosiahla:

▸ štarty (počet) / najlepšie 
dosiahnuté umiestnenie na:

Lucia
Slaničková

▸ aký je tvoj športový sen:
▸ čomu sa chceš venovať 

po ukončení športovej kariéry:
▸ čo by si robila, keby si 

nebola atlét:
▸ čo by si poradila mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:
▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenila na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:

▸ vysnívaná dovolenková destinácia:
▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:

▸ obľúbený film:
▸ obľúbené jedlo:

▸ ak máš vlastný web napíš link: 

OH v Rio de Janeiro, počuť slovenskú hymnu.
Podnikanie v oblasti krásy, rodina, investovanie.

Asi iný šport :)

Aby si užívali každú chvíľku na tréningu s kamarátmi. Hlavne nech 
ich to baví. Držím im palce, nech sú čo najlepší a v budúcnosti 
reprezentujú Slovensko vo svete. 
V Nymburku, kde chodíme na sústredenie.
Vďaka atletike spoznávam úžasných ľudí, cestujem po svete, mám 
mnoho nezabudnuteľných zážitkov, ktoré by som bez atletiky asi 
nikdy nezažila. Naučila ma, že nič nie je zadarmo a človek musí byť 
vytrvalý v dosahovaní svojich cieľov, čo sa často hodí aj v bežnom 
živote. Nevzala mi NIČ.  
Nemenila by som nič. Všetko bolo a je tak ako má byť. Prehry mi 
dávajú motiváciu na sebe pracovať tvrdšie, aby som na ďalších 
pretekoch dosiahla čo najlepšie výsledky a posunula svoje osobné 
rekordy a maximá. Podstatou však je, aby sa človek zabával a nebral 
to príliš vážne :)
Beachvolleybal, ping-pong, basketbal, futbal, badminton, priatelia, 
smiech, práca s ľuďmi, príroda, dobrá kniha alebo film.
Hawai, Florida, Nový Zéland, Austrália.
BMW X6 – vínová farba.
všetky sú splniteľné :)
Je ich viac, ale posledná čo ma zaujala: Někdy vyhraješ, jindy se poučíš 
od John C. Maxvella.
Preferujem komédie, alebo filmy podľa skutočnej udalosti.
Každé, ktoré mi uvarí niekto iný. 
https://www.facebook.com/pages/RYCHL%C3%9D-
HOLKY/115160105199210?fref=ts
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Bezdetný.
Bacúch
VŠC Dukla Banská Bystrica
175 cm / 63 kg
Chôdza na 20km
1:26:14
Na konci roka 2008, organizovali sa preteky v Bacúchu a keďže 
stadiaľ pochádzam, tak som si to nemohol nechať ujsť…
Futbal, thay box, stolný tenis.

Rudolf Ďurica – thay box, Ján Molent, pán Handlovský – futbal, 
Peter Mihálik – stolný tenis, Roman a Juraj Benčíkovci – chôdza
Roman Benčík
9. miesto na Majstrovstvách Sveta do 17 rokov v Lille.
Vzor už nemám, teraz sa snažím byť ja vzorom :)
Bojovať.
–

MEJ: 11. miesto, MS U17: 9. miesto

Medaila z olympiády.
Teraz nad tým nerozmýšľam…

Venoval by som sa thay boxu.

Aby robili, čo ich baví, občas je to drina, ale stojí to za to!
Všade, kde sú vymerané kilometre :D
Čo mi dala atletika? To by som mohol rozprávať do zajtra a to 
platí aj opačne, no každopádne som rád, že ju robím.
Myslím si, že asi nič, pretože mám vynikajúceho trénera, spolu 
trénujúcich! Ostatné príde, keď budú výsledky…
Stolný tenis, občas kniha, kamaráti, staranie sa o synovca.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostal k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešiel:

▸ doterajší tréneri:

▸ aktuálny tréner:
▸ doterajší naj úspech:

▸ atletické / životné vzory + prečo:
▸ aký máš cieľ na me v zürichu:

▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 
a aký najlepší výsledok si dosiahol:

▸ štarty (počet) / najlepšie 
dosiahnuté umiestnenie na:

▸ aký je tvoj športový sen:
▸ čomu sa chceš venovať 

po ukončení športovej kariéry:
▸ čo by si robil, keby si 

nebol atlét:
▸ čo by si poradil mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:
▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenil na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:

Patrik
Spevák

▸ vysnívaná dovolenková destinácia:
▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Čína!
Audi A8.
Medaila z vrcholného podujatia.
Domov do Indie.
Americky  gangster.
Ryžový nákyp.
–
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Silvia
Šalgovičová

Vydatá, 1 dieťa Ľudko.
Piešťany
Slávia Trnava
177 cm / 60 kg
400 m
54,71 s
Na konci základnej školy v rámci školských pretekov.
400 m prekážky.

Eduard Čordáš
Eduard Čordáš
Reprezentačný štart na pohári európskych majstrov.
Michael Johnson pre jeho osobnosť.
Pomôcť opäť zlepšiť slovenský rekord v štafete na 4x400 m.
Štartujem prvýkrát.

–

Práve sa mi splnil. Účasť na ME v Zürichu.
Rodine a práci.

Zdravotnú sestru, tak ako robím.

Vytrvať aj vtedy, keď to ide najmenej.
V Piešťanoch v lesoparku za kúpaliskom Eva.
Naučila ma sebadisciplíne, bojovnosti, vážiť si priateľstvo.
Nevzala mi nič.
6-ročnú pauzu od aktívneho pretekania pre zdravotné 
problémy.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostala k atletike:
▸ akými atletickými disciplínami, 

príp. aj inými športmi si si prešla:
▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:
▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:
▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 

a aký najlepší výsledok si dosiahla:
▸ štarty (počet) / najlepšie 

dosiahnuté umiestnenie na:
▸ aký je tvoj športový sen:

▸ čomu sa chceš venovať 
po ukončení športovej kariéry:

▸ čo by si robila, keby si 
nebola atlét:

▸ čo by si poradila mladým atlétom:
▸ kde najradšej trénuješ:

▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenila na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Rodina, šport.
Maledivy.
Fiat 500.
Zatiaľ sa mi všetky splnili.
Púštny kvet.
Návrh.
Vyprážaný syr s hranolkami.
–
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Alexandra
Štuková

Slobodná.
Malacky
Slávia UK Bratislava
174 cm / 57 kg
400 m, 800 m
54,09; 2:10.85
K atletike som sa dostala na základnej škole, kde som 
navštevovala športovú triedu so zameraním na atletiku.
Balet, tancovanie, atletika: ako dieťa som si prešla všetkými 
bežeckými atletickými disciplínami.
PaedDr. Petr Filip
PaedDr. Marcel Lopuchovský
3. miesto na Majstrovstvách sveta do 17 rokov Ostrava 2007, 
1. miesto na EYOF Belehrad 2007, 1. miesto na svetovej 
gymnaziáde Thessaloniki 2006.
Sanya Richards – Ross, je mojim vzorom v osobnom živote 
a takisto aj na atletickej scéne. Obdivujem jej vlastnosti ako 
bojovnosť a húževnatosť a hlavne to, koľko rokov sa už drží 
na čelných priečkach v behu na 400 m žien.
Zlepšenie slovenského rekordu na 4x400 m a čo najlepšie 
umiestnenie.
Toto sú moje prvé seniorské ME. Doteraz som štartovala iba 
v mládežníckych kategóriách na ME.
ME U22: 1x / 22. miesto, MSJ: 2x / 26. miesto,  
MEJ: 1x / 30. miesto, MS U17: 1x / 3. miesto
Dostať sa na OH.
Po ukončení športovej kariéry by som chcela zostať pracovať 
v oblasti športu ako trénerka.
To presne neviem, ale určite by som sa venovala športu, pretože 
si život bez pohybu neviem predstaviť.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostala k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešla:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:

▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:

▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 
a aký najlepší výsledok si dosiahla:

▸ štarty (počet) / najlepšie 
dosiahnuté umiestnenie na:

▸ aký je tvoj športový sen:
▸ čomu sa chceš venovať 

po ukončení športovej kariéry:
▸ čo by si robila, keby si 

nebola atlét:

▸ čo by si poradila mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:
▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenila na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Mladým atlétom by som poradila, aby nikdy nepremárnili svoj 
talent, keď už dostali tú šancu a tvrdo dreli za svojim cieľom, 
ktorý chcú v atletike dosiahnuť. Ale na druhej strane, aby boli 
trpezliví, nechceli všetko dosiahnuť hneď a postupne stavali 
svoju pyramídu úspechu, tehlu za tehlou a približovali sa 
k svojmu vytúženému cieľu.
Štadión Inter Bratislava.
Zobrala mi veľa voľného čas, čo neľutujem, pretože na druhej 
strane som vďaka nej prežila kopec zážitkov, spoznala veľa 
zaujímavých ľudí a precestovala kus sveta.
–

Behanie, korčuľovanie, hudba, kino.
Austrália.
Mini Cooper.
Zatiaľ nemám.
Žiadna.
Titanic.
Všetko.
–
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Slobodný.
Banská Bystrica
VŠC Dukla Banská Bystrica
173 cm / 65 kg
Chôdza 50 km
4:07:58
K atletike som sa dostal na Športovom gymnáziu v Banskej 
Bystrici už na začiatku druhého stupňa základnej školy a ku 
chôdzi som sa dostal asi pred piatimi rokmi cez trénera 
Romana Benčíka.
Futbal, plávanie, skok o žrdi, moderný päťboj, chôdza.

Peter Pažák, Roman Benčík
Roman Benčík
Limit na ME v Zürichu.
Existuje veľa úspešných športovcov aj ľudí, ktorých obdivujem, 
ale konkrétny vzor nemám.
Dôjsť do cieľa.
Prvýkrát.

–

OH.
Nemám konkrétnu predstavu.

Namiesto trénovania by som asi popri štúdiu brigádoval.

Byť trpezlivý.
Na Štrbskom plese.
Dala mi životný cieľ, priateľov, fyzickú i psychickú odolnosť. 
Vzala mi voľný čas, často mi nedovolí cestovať s priateľmi.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostal k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešiel:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:
▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:
▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 

a aký najlepší výsledok si dosiahol:
▸ štarty (počet) / najlepšie 

dosiahnuté umiestnenie na:
▸ aký je tvoj športový sen:

▸ čomu sa chceš venovať 
po ukončení športovej kariéry:

▸ čo by si robil, keby si 
nebol atlét:

▸ čo by si poradil mladým atlétom:
▸ kde najradšej trénuješ:

▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

Martin
Tišťan

▸ čo by si zmenil na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Asi by som nič nemenil.

Autá, šport, turistika, cyklistika, bežecké lyžovanie.
Nemám vysnívanú dovolenkovú destináciu, na svete je veľa 
pekných miest.
BMW M3.
Tých je veľa.
Embéčkem kolem světa.
Sniper.
Pizza, cestoviny.
http://www.tistan.romanbencik.sk/
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Ženatý, Emmka (2007), Ninka (2009).
Banská Bystrica
VŠC DUKLA Banská Bystrica
185 cm / 72 kg
50 km chôdza
3:39:46
Na druhom stupni ZŠ som navštevoval triedu so zameraním 
na atletiku (ZŠ Nábrežie mládeže).
Ako mladší žiak som pretekal na 60 m prek., 1000 m, 4x60 m, 
neskôr chôdza.
Peter Mečiar (1996–2002), Juraj Benčík (2002–2013),  
Matej Spišiak (2013– )
Matej Spišiak
Víťaz SP v chôdzi (2010), 5. miesto MS 2013, 7. miesto OH 2012.
Jozef Pribilinec (vedel na pretekoch odovzdať všetko a niekedy 
aj viac, čo mal natrénované), Robert Korzenowski (vedel krok 
za krokom premyslene natrénovať, aby bol najlepší na svete)
Do 3. miesta.
Tretíkrát, 2006 – 6. miesto, 2010 – 7. miesto.
OH: 3 / 7. miesto, MS: 5 / 5. miesto, ME: 3 / 6.miesto, 
S.univerziáda: 2 / 9. miesto, ME U22: 2 / 6.miesto,  
MSJ: 1 / 16. miesto,  
MEJ: 1 / 6. miesto, MS U17:  1 / 8. miesto
Športové sny už nemám, len ciele – medaila z OH.
Žurnalistika.

Pravdepodobne športová žurnalistika.

Cieľavedomo, postupnými krokmi ísť za svojím cieľom. Nič 
z toho, čo si odrobíte na tréningoch sa nestratí.
Hrádza rieky v Nitre, zo zahraničia St. Moritz, Livigno.

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostal k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešiel:

▸ doterajší tréneri:

▸ aktuálny tréner:
▸ doterajší naj úspech:

▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:
▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 

a aký najlepší výsledok si dosiahol:
▸ štarty (počet) / najlepšie 

dosiahnuté umiestnenie na:

▸ aký je tvoj športový sen:
▸ čomu sa chceš venovať 

po ukončení športovej kariéry:
▸ čo by si robil, keby si 

nebol atlét:
▸ čo by si poradil mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:

Matej
Tóth

▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenil na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Atletike sa venujem 2/3 svojho života. Nevzala mi nič a dala mi 
všetko čím som.
Som spokojný s jej vývojom, nemenil by som nič.

Rodina, autá, knihy, filmy.
Naša obývačka.
Úplne mi stačí to, čo mám.
Aby deti nikde na svete netrpeli.
Detektivky Dominika Dána, W. P. Young – Chatrč.
Čierni baróni.
Talianska a slovenská kuchyňa.
www.matejtoth.sk
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Dana
Velďáková

Slobodná.
Košice
VŠC Dukla Banská Bystrica
179 cm / 60 kg
Trojskok
14,51 m
V deviatich rokoch, lebo som mala veľa energie, tak mamka 
ma so sestrou prihlásila na rôzne krúžky a medzi nimi bola aj 
atletika :)
Začínala som viacbojom, potom neskôr sme skúsili trojskok 
a pri ňom som ostala a baví ma dodnes :) Na začiatku som 
skúšala gymnastiku aj basketbal.
Miloš Kočtúch, Juraj Zamba a Radoslav Dubovský
Radoslav Dubovský
12. miesto na OH v Londýne, bronzové medaily na HME v Turíne 
a v Paríži.
Nemám.
Určite sa dostať do finále a tam bojovať o čo najvyššie 
umiestnenie.
5x, 5. miesto 14,24 m (2012, Helsinky).

OH: 2x /12. miesto, ME: 4x / 5. miesto, HMS: 4x / 6. miesto, 
HME: 6x / 3. miesto, S.univerziáda: 2x / 3. miesto, ME U22: 2x / 4. 
miesto, MSJ: 1x / 3. miesto, MS U17: gymnaziáda 1x / 3. miesto
Na OH sa dostať do užšieho finále.
Chcem sa venovať detičkám.

Netuším, a som rada, že nad tým nemusím premýšľať :)

Nevzdávajte sa pri prvom neúspechu!!!
Na štadióne :)

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostala k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešla:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:

▸ atletické / životné vzory + prečo:
▸ aký máš cieľ na me v zürichu:

▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 
a aký najlepší výsledok si dosiahla:

▸ štarty (počet) / najlepšie 
dosiahnuté umiestnenie na:

▸ aký je tvoj športový sen:
▸ čomu sa chceš venovať 

po ukončení športovej kariéry:
▸ čo by si robila, keby si 

nebola atlét:
▸ čo by si poradila mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:

▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenila na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Dala mi veľa, som vďaka nej cieľavedomá, zodpovedná, 
silnejšia, scestovaná.  Vzala mi súkromie, a čas strávený 
s rodinou a priateľmi.
V niektorých pretekoch by som rada vrátila čas 
a postavila sa na štart znovu :)
Spánok, kávičkovanie, relax.
Karibik.
Kia Sportage.
:)
Nečítam knihy :P
Všetky hudobné.
Zajac s kapustou a knedlíkom.
www.veldakova.sk



JVdátum narodenia: 3. 6. 1981, Rožňava

56 DOTAZNÍKY

Jana
Velďáková

Slobodná.
Košice
VŠC Dukla Banská Bystrica
178 cm / 59 kg
Skok do diaľky
672 cm
V detstve, bola som veľmi živé dieťa :)
Na ZŠ basketbal, gymnastika, ale atletika nad všetkým 
zvíťazila.
Kočtúch, Zamba, Cibuľa, Dubovský
Radoslav Dubovský
2-násobná účasť na OH, 12. m. na MS v Osake, 9. m. na ME 
v Barcelone
Nemám.
Zabojovať o finále, aj keď je konkurencia veľmi silná.
Budem štartovať štvrtýkrát, najlepší štart bol v Barcelone, kde 
som skončila deviata.
OH: 2x / 27. miesto, ME: 3x / 9. miesto, HME: 5x / Q, 
S.univerziáda: 3x / 8. miesto, ME U22: 2x / 8. miesto, 
MSJ: 1x / 12. miesto
Získať cennú medailu na vrcholnom podujatí.
Venovať sa detičkám, viesť ich k športu.

Nejaký iný šport?? :)

Treba vydržať aj keď to nejde, úspech sa dostaví a potom je 
z toho skvelý pocit a potrebné zadosťučinenie za tú drinu.
Všade, kde sú perfektné podmienky.
Dala: veľa zážitkov z pretekov, sústredení, cestovanie, 
množstvo  priateľov po celom svete. Vzala: atletika ma baví, je 
to moja práca a zároveň koníček, preto nemôžem napísať, že by 
mi niečo vzala – možno trochu súkromia :)

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostala k atletike:
▸ akými atletickými disciplínami, 

príp. aj inými športmi si si prešla:
▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:

▸ atletické / životné vzory + prečo:
▸ aký máš cieľ na me v zürichu:

▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 
a aký najlepší výsledok si dosiahla:

▸ štarty (počet) / najlepšie 
dosiahnuté umiestnenie na:

▸ aký je tvoj športový sen:
▸ čomu sa chceš venovať 

po ukončení športovej kariéry:
▸ čo by si robila, keby si 

nebola atlét:
▸ čo by si poradila mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:
▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenila na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Zmenila by som 400ku za skok do diaľky oveľa skôr.

Stretnutia s priateľmi pri kávičke, spanie.
Maledivy.
Taký menší džíp :)
To si nechám pre seba :)
Nemám.
Zelená míľa.
Pečené mäso, knedlík, kapusta.
www.veldakova.sk
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Nemám.
Ružomberok
VŠC Dukla Banská Bystrica
184 cm / 84 kg
Hod oštepom
84,83 m
V piatom ročníku základnej školy v Ružomberku ma k nej viedol 
pán učiteľ Radko Šulc. Ale na začiatku atletiky som robil vrh 
guľou, nie oštep, až neskôr som sa dostal ku oštepu.
Guľa, disk.

Barnabáš Uvegeš, Jozef  Valent, Jozef Hanušovský
Jozef Hanušovský
Prehodenie čiary za 80 m.
Môj tréner Jozef Hanušovský. Preto, lebo začal robiť oštep 
ako 23-ročný a dokázal hodiť čarovný slovenský rekord… 
Bol neuveriteľný talent na každý šport!
Finále a dokázať prehodiť čiaru za 80 m.
– 

HMS: 1, MSJ: 5

Prehodiť 90 m a vtedy si poviem, že môj život mal zmysel.
Trénerom preto, lebo atletiku milujem, neviem si život bez nej 
ani predstaviť.
Pracoval v zahraničí.

Hlavne nebrať podporné prostriedky, pokiaľ to ide samo… A čo 
najmenej piť a určite sa venovať atletike od srdca a nie od toho, 
že musím!

▸ stav / mená detí:
▸ bydlisko:

▸ klubová príslušnosť:
▸ výška / hmotnosť:

▸ disciplína:
▸ osobný rekord:

▸ kedy a ako si sa dostal k atletike:

▸ akými atletickými disciplínami, 
príp. aj inými športmi si si prešiel:

▸ doterajší tréneri:
▸ aktuálny tréner:

▸ doterajší naj úspech:
▸ atletické / životné vzory + prečo:

▸ aký máš cieľ na me v zürichu:
▸ koľkýkrát budeš štartovať na me 

a aký najlepší výsledok si dosiahol:
▸ štarty (počet) / najlepšie 

dosiahnuté umiestnenie na:
▸ aký je tvoj športový sen:

▸ čomu sa chceš venovať 
po ukončení športovej kariéry:

▸ čo by si robil, keby si 
nebol atlét:

▸ čo by si poradil mladým atlétom:

▸ kde najradšej trénuješ:
▸ čo ti dala a čo vzala atletika:

▸ čo by si zmenil na svojej športovej 
kariére, ak by sa to dalo:

▸ záľuby:
▸ vysnívaná dovolenková destinácia:

▸ vysnívané auto:
▸ nesplnený sen:

▸ obľúbená kniha:
▸ obľúbený film:

▸ obľúbené jedlo:
▸ ak máš vlastný web napíš link: 

Tam, kde je môj tréner Jozef Hanušovský.
Dala mi chuť do života, cestovanie, prekrásny život. A určite mi 
nevzala nič preto, lebo ju milujem.
Keď som bol mladý, nevedel som o strave nič a taktiež o tom, že 
ponocovanie nie je dobré, to by som zmenil…
Rybačka, tanec, priatelia, rodina.
Thajsko.
BMW.
Prehodiť 90 m.
Nemám.
Prírodopisné, romantické…
Domáca polievka, mäso, ryža a dobrý šalat k tomu.
–

Patrik
Žeňúch



PA
R

TN
ER

I www.atletikasvk.sk

www.atletikasvk.sk

www.atletikasvk.sk

www.atletikasvk.sk

www.atletikasvk.sk


