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ŠESŤ WELTKLASSE
ZA SEBOU

Na chýrnom zürišskom Let-
zigrunde s kapacitou 25 000 
divákov nedávno položili novu-
čičký povrch. Klasický červený. 
Švajčiari sú perfekcionisti a záro-
veň konzervatívci. Napríklad aj hudobný sprievod, zvuč-
ky a džingle – v porovnaní s inými mítingami – dávkujú 
len striedmo. Keďže tím okolo Patricka Magyara každo-
ročne pripravuje najlepšie zorganizovaný, väčšinou naj-
lepšie obsadený a často aj výkonnostne najlepší míting 
planéty Weltklasse, chcú pripraviť Európe najlepší kon-
tinentálny šampionát.

Mimochodom, zabíjajú dve muchy jednou ranou, 
míting bude dva týždne po majstrovstvách. Zachovajú 
aj to, že všetky miesta budú na sedenie, hoci na míting 
tradične vytvárajú búrlivú zónu fanúšikov na státie za 
cieľovou rovinkou. Očakáva sa, že obe akcie budú vy-
predané. Klasické rozdiely však ostávajú: na mítingu 
ide najmä o výkony, na majstrovstvách o umiestenia. 
V hre nie sú vodiči a behy sú skôr taktickou záležitosťou. 
Pribudnú maratón, viacboje a našťastie pre slovenskú 
atletiku aj chôdza. Nuž a na Letzigrunde bude tiež hod 
kladivom, ktorému sa Švajčiari vehementne bránia ako 
súčasti Diamantovej ligy. 

V porovnaní s predchádzajúcimi organizátormi majú 
najviac vlastných sponzorov (až 37). Barcelona 2010 do-
stala z verejných zdrojov sumu na úrovni 20 miliónov 
švajčiarskych frankov, Zürich „iba“ desať. Zvyšok do vy-
rovnania 35-miliónového rozpočtu musí získať z marke-
tingu a z predaja vstupeniek. Mesto nemá jedno veľké 
športové centrum, ale viacero menších, takže riešilo aj 
logistické problémy. Organizátori spolupracujú až s 50 
hotelmi, pre tímy je rezervovaných dvanásť – zložité 
bolo nájsť rozcvičovacie plochy v ich blízkosti.

V akcii bude 1400 atlétov z 50 krajín, 800 trénerov 
či funkcionárov a 2000 dobrovoľníkov. Pre nich aj pre 
divákov sa pripravuje bohatý kultúrny program – nielen 
v centre mesta v okolí tzv. Švajčiarskeho domu, aj 15-mi-
nútové hudobné doznenie po každom fi nálovom večer-
nom bloku. Cieľom je silný športový aj emotívny zážitok 
pre všetkých. Máme sa na čo tešiť. To je ako vidieť šesť 
zürišských mítingov za sebou, minimálne čo sa týka or-
ganizácie a kvality priestorov. 

 ALFONS JUCK,
 atletický manažér

Marcel a Nikola Lomnickí
 Foto: ARCHÍV N. L.

Termín redakčnej uzávierky: 4. august 2014
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V rekordnej výprave na ME hŕba nováčikov 
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VČERA A DNES – ME 80
Medailovú éru odštartovala zlatá štvrtka
Kométa menom Anka
Diskobol s črepinou v nohe
Prvá Slovenka: benjamínok z Kysúc
Pred 60 rokmi: jedna plus tri

TALENT
Marek Šefránek: Snívam, že 
poskladáme výbornú štafetu
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Aklimatizácia na časový posun
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Prázdninový týždeň s atletikou

SLOVENSKÉ ŠAMPIONÁTY 2014 
Šprintérske zjavenie na Štiavničkách

NÁVRATY
ME družstiev  SP v chôdzi  Zimný EP vo 
vrhoch  kvalifi kácia na OH mládeže  MS 
v polmaratóne  EP vo viacbojoch  World 
Relays  ME v behu do vrchu  juniorské MS
MAŤOV STĹPČEK: Sme si všetci rovní?

U NÁS V KLUBE
AK Bojničky: Energiu liahni talentov dodáva 
vyučený elektrikár 

JUBILEUM – CHMELKOVÁ 70
Raz bežala ako o život a bolo z toho zlato

PERSONÁLIE
Oslavujú – Opustili nás

„Cieľ je získať tri umiestenia 
v prvej šestke, pričom úpl-
ná spokojnosť by zavládla 
asi vtedy, ak by sme za At-
léta roka 2014 dekorovali 
medailistu z majstrovstiev 
Európy.“
 MARTIN PUPIŠ

„Cítim sa komfortnejšie 
a lepšie sa mi bojuje, keď 
sa odo mňa veľa neočaká-
va.“
 MARTINA HRAŠNOVÁ

„Keď chcem v klietke zrých-
liť, nejde to. Cítim sa ako 
šesťdesiatročný dedo.“
 LIBOR CHARFREITAG

„Každý miluje Bolta, no mo-
jím vzorom je Yohan Bla-
ke.“
 MAREK ŠEFRÁNEK

„Ľúto mi je najmä to, že 
som nikdy nevyskúšala 
osemstovku.“
 ANNA CHMELKOVÁ
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Kým v deväťde-
siatom štvrtom vyšlo 
Slovensko medailo-
vo naprázdno (naj-
lepší bol Štefko na 
10 000 m – štvrtý), 
z Zürichu sa naša vý-
prava nechce vrátiť 
bez cenného kovu. 

„Najväčšie nádeje vkladáme do kladivárov Mar-
tiny Hrašnovej a Marcela Lomnického a chodca na 
50 km Mateja Tótha. Do fi nále by sa mohli prebo-

NA MAJSTROVSTVÁ EURÓPY CESTUJÚ AŽ ŠTYRI   MAMIČKY A DVE SÚRODENECKÉ DVOJICE

vadsaťosem atlétov – toľko Slovákov ako na 22. európskom šampionáte v Zü-
richu nikdy v histórii na vrcholnom podujatí neštartovalo. Pred dvadsiatimi 
rokmi v Helsinkách si v slovenskej premiére na ME oblieklo dres s dvojkrížom 

jedenásť atlétov. Teraz ich bude dvaapolkrát toľko! 

jovať i trojskokanka Dana Velďáková či osemstov-
kár Jozef Repčík. Cieľ je získať tri umiestenia v pr-
vej šestke, pričom úplná spokojnosť by zavládla 
asi vtedy, ak by sme za Atléta roka 2014 dekorova-
li medailistu z majstrovstiev Európy. Samozrejme, 
ak by pribudli ďalšie umiestenia v prvej osmičke, 
nik nebude proti,“ načrtol ciele počtom rekordnej 
výpravy zväzový šéftréner Martin Pupiš.

S jeho zoznamom medailových adeptov mož-
no súhlasiť. Hrašnová i Lomnický majú stabilnú 
a vyrovnanú formu. Hádžu ďaleko: obaja sú v eu-
rópskych tabuľkách roka tretí, Martina výkonom 

75,27 m, Marcel zásluhou osobného rekordu 
79,16 m. Tóth v tomto roku – podobne ako vlani 
– v prvej časti sezóny päťdesiatku nešiel, ale na 
20 km s výnimkou Svetového pohára v Číne čas-
mi i umiesteniami potvrdzoval, že patrí medzi naj-
lepších svetových chodcov a v Zürichu s ním treba 
počítať.

Za titul vypísalo vedenie SAZ motivačnú pré-
miu 5000 eur, za striebro 3000 a za bronz dve ti-
sícky. Ešte aj za ôsmu priečku je odmena 600 eur.

Z predošlej rekordnej, 18-člennej výpravy 
v Mníchove 2002 sú v zürišskej dve dámy – s 33 
rokmi doyenka Dana Velďáková a Martina Hraš-
nová, ktorá pred 12 rokmi súťažila ešte pod diev-
čenským menom Danišová. V pôvodnej mníchov-
skej zostave fi gurovala i Lucia Klocová, no po 
striebre na juniorských MS v Kingstone usúdila, 
že na adekvátnu prípravu na seniorské ME jej po 
návrate z Jamajky neostane dosť času a štart v ba-
vorskej metropole odriekla.

„Tým, že sme účastnícke limity nesprísňovali, 
dali sme šancu a impulz novej generácii atlétov, 
ktorá by možno pre stratu motivácie skončila ka-
riéru. Teraz mnohí z nich zabojovali za splnenie 
svojho sna. Potrebujeme zopár šampionátov, kde 
väčšia skupina atlétov získa skúsenosti a perspek-
tívne o pár rokov sa azda dočkáme úspechov as-
poň trochu sa približujúcim tým českým,“ vysvet-
ľuje Pupiš. „Neviem, či si to pamätám dosť dobre, 
ale v porovnaní s výpravou v Mníchove 2002 nie 
je tá tohtoročná kvalitatívne horšia.“ 

Až 18 z 28 nominovaných Slovákov bude mať 
v Zürichu na ME premiéru, trinásti sa dokonca 
predstavia na vrcholnom seniorskom podujatí 
typu OH, MS či ME vôbec po prvý raz. Vo výprave 
budeme mať prvýkrát až styri mamičky – Martinu 
Hrašnovú (4-ročná dcérka Rebeka), Máriu Gáliko-
vú (onedlho 2-ročný syn Šimonko), Luciu Klocovú 
(1-ročný syn Adamko) a Sylviu Šalgovičovú (syn 
Ľudko). Ďalšia zaujímavosť, akou sa nemôže po-
chváliť veľa výprav, sú až dve súrodenecké dvoji-
ce – kladivári Nikola a Marcel Lomnickí a skokan-
ské dvojičky Dana a Jana Velďákové.

Do nominácie sa dostali všetci, ktorí splnili no-
minačné kritériá SAZ alebo EA plus dvojica s voľ-
nou kartou, ktorej európska asociácia na žiadosť 

NAJLEPŠIE UMIESTENIE 
V ÉRE SLOVENSKA (1993 – 2012)

ZLATO 2010 Barcelona – kladivo Libor Charfreitag 80,02 

STRIEBRO 2012 Helsinki – kladivo Martina Hrašnová 73,34 

4. MIESTO
1994 Helsinki – 10 000 m Róbert Štefko 28:08,02, 2010 

Barcelona – 800 m Lucia Klocová 1:59,48

5. MIESTO
2012 Helsinki – 800 m Lucia Klocová 2:01,38, trojskok Dana 

Velďáková 14,24 

6. MIESTO
2006 Göteborg – 20 km chôdza Matej Tóth 1:21:39, 2010 

Barcelona – 20 km chôdza Matej Tóth 1:22:20, 2012 Helsinki 

– výška Michal Kabelka 224

7. MIESTO

1994 Helsinki – 400 m Štefan Balošák 46,64, 20 km chôdza 

Igor Kollár 1:22:23, 2002 Mníchov – kladivo Libor Charfreitag 

79,20, 2010 Barcelona – diaľka Renáta Medgyesová 671, 

trojskok Dmitrij Vaľukevič 16,77, trojskok Dana Velďáková 

14,16, 2012 Helsinki – 800 m Jozef Repčík 1:49,42

8. MIESTO
1998 Budapešť – 5000 m Miroslav Vanko 13:41,92, 2006 

Göteborg – 50 km chôdza Peter Korčok 3:51:16

SLOVENSKO NA ME V ZÜRICHU (12. – 17. 8. 2014)
MUŽI (12)

JOZEF REPČÍK (Slávia UK Bratislava), 800 m, výkon 2014: 1:47,07, tréner Marcel Lopuchový, 4. štart na ME

VILIAM PAPŠO (VŠC Dukla B. Bystrica), 110 m prek., 2014: 13,83, bez trénera, premiéra 

LUKÁŠ BEER (Slávia TU Košice), výška, 2014: 226, Jaroslav Rusnák , premiéra

MATÚŠ BUBENÍK (Stavbár Nitra), výška, 2014: 227, Svatoslav Ton, premiéra

MARCEL LOMNICKÝ (Stavbár Nitra), kladivo, 2014: 79,16, bez trénera, 3. štart

MARTIN BENÁK (VŠC Dukla B. Bystrica), oštep, 2014: 79,17, Jozef Hanušovský, 3. štart

PATRIK ŽEŇÚCH (VŠC Dukla B. Bystrica), oštep, 2014: 84,83, Jozef Hanušovský, premiéra

ANTON KUČMÍN (VŠC Dukla B. Bystrica), 20 km chôdza, 2014: 1:21:59, Matej Spišiak, 2. štart 

PATRIK SPEVÁK (VŠC Dukla B. Bystrica), 20 km chôdza, 2014: 1:26:14, Roman Benčík, premiéra

MATEJ TÓTH (VŠC Dukla B. Bystrica), 50 km chôdza, 2014: bez výkonu (20 km 1:19:48), Matej Spišiak, 3. štart 

DUŠAN MAJDÁN (VŠC Dukla B. Bystrica), 50 km chôdza, 2014: 4:07:48, Matej Spišiak, 2. štart 

MARTIN TIŠŤAN (VŠC Dukla B. Bystrica), 50 km chôdza, 2014: 4:07:58, Roman Benčík, premiéra

ŽENY (16)
ALEXANDRA BEZEKOVÁ (Akademik TU Košice), 100 m a 4 × 400 m, 2014: 11,55, tréner Rastislav Miško, premiéra

LENKA KRŠÁKOVÁ (Spartak Dubnica n/V.), 100 a 200 m, 2014: 11,53 a 24,27, Kristián Cupák, premiéra

IVETA PUTALOVÁ (Slávia UK Bratislava), 400 m a 4 × 400 m, 2014: 53,65, Marcel Lopuchovský, premiéra 

LUCIA KLOCOVÁ (ZTS Martin), 1500 m, 2014: 4:13,89, Pavel Slouka, 4. štart

KATARÍNA BEREŠOVÁ (Obal servis Košice), 10 000 m, 2014: 33:11,63, Gabriel Valiska, premiéra

LUCIA SLANIČKOVÁ (Spartak Dubnica n/V.), 400 m prek. a 4 × 400 m, 2014: 56,96, Martina Blažková, premiéra

JANA VELĎÁKOVÁ (VŠC Dukla B. Bystrica), diaľka, 2014: 650, Radoslav Dubovský, 4. štart 

DANA VELĎÁKOVÁ (VŠC Dukla B. Bystrica), trojskok, 2014: 13,91, Radoslav Dubovský, 5. štart 

MARTINA HRAŠNOVÁ (VŠC Dukla B. Bystrica), kladivo, 2014: 75,27, Jiří Koukal st. a Jozef Párička, 4. štart 

NIKOLA LOMNICKÁ (Stavbár Nitra), kladivo, 2014: 71,58, Marcel Lomnický, premiéra

LUCIA MOKRÁŠOVÁ (Spartak Dubnica n/V.), sedemboj, 2014: 5789, Milan Sulety, premiéra

MÁRIA CZAKOVÁ (VŠC Dukla B. Bystrica), 20 km chôdza, 2014: 1:34,13, Matej Spišiak a Martin Pupiš, premiéra

MÁRIA GÁLIKOVÁ (VŠC Dukla B. Bystrica), 20 km chôdza, 2014: 1:34:23, Roman Benčík, premiéra

SYLVIA ŠALGOVIČOVÁ (Slávia Trnava), 4 × 400 m, 2014 (400 m): 54,71, Eduard Čordáš, premiéra

ALEXANDRA ŠTUKOVÁ (Slávia UK Bratislava), 4 × 400 m, výkon 2014 (400 m): 55,20, Marcel Lopuchovský, premiéra

ANDREA HOLLEYOVÁ
(Spartak Dubnica n/V.), 4 × 400 m, 2014 (400 m): 55,50, Milan Laurenčík, Zdeněk Rakowski 

a Radoslav Dubovský, premiéra

nášho zväzu udelila výnimku a na ME môže štar-
tovať i bez splneného limitu.

„Za Luciu Klocovú sme lobovali, lebo je to špič-
ková strednotratiarka a len nedávno sa vrátila po 
materskej pauze. U ešte len 20-ročnej Lucie Mok-
rášovej sme brali do úvahy jej výborné výsledky 
na juniorských vrcholných podujatiach v predoš-
lých dvoch rokoch a perspektívu do budúcnosti,“ 
zhrnul šéf našej atletiky Peter Korčok dôvody, kto-
rými zväz argumentoval v prospech dvoch Lucií.

V zostave chýbajú tri opory z posledných ro-
kov. Dve z nich do Zürichu nešli, hoci mohli (za 
vlastné) vďaka limitu z vlaňajška. Kladivárskeho 
majstra Európy 2010 Libora Charfreitaga sužujú 
už štvrtý rok zdravotné problémy a výkony tesne 
za 70 m nezodpovedajú jeho predstave o účast-
níkovi ME. Adam Závacký zasa zaostal na stovke za 
svojím výborným lanským slovenským rekordom 
10,21 o 27 stotín a s koučom Kristiánom Cupá-
kom usúdili, že s takouto formou medzi konti-
nentálnou elitou veľa vody nenamúti. Diaľkarka 
Renáta Medgyesová sa o limit 655 cm snažila do 
poslednej možnej chvíle, no napokon jej k mies-
tenke chýbalo 9 cm...  

Luciu Klocovú čaká štvrtý štart na ME, ale prvý na 1500 m – aj prvý po materstve 
a na voľnú kartu. Foto: SITA – MIROSLAVA CHABADOVÁ
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REALIZAČNÝ TÍM
VEDÚCI VÝPRAVY Martin Pupiš

TECHNICKÝ VEDÚCI Simona Švachová

LEKÁR MUDr. Ernest Zachar

FYZIOTERAPEUTI Denis Freudenfeld, Marek Vrba

TRÉNERI

Radoslav Dubovský, Kristián Cupák, Roman Benčík, 

Matej Spišiak, Marcel Lopuchovský, Jozef Hanušovský, 

Jiří Koukal st., Jaroslav Rusnák, Rastislav Miško, Pavel 

Slouka, Milan Sulety.

Pripravil GABRIEL BOGDÁNYI
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„Pred sezónou sme si s bratom inú možnosť, ako ísť na majstrovstvá Euró-
py spolu ani nepripúšťali. Na veľkom podujatí som zatiaľ neštartovala, ale po 
dobrej príprave na jeseň i v zime všetky tréningové ukazovatele naznačovali, 
že by som v Zürichu nemala chýbať,“ vraví 26-ročná Nitrianka, ktorá na Uni-
versity of Georgia v americkom Athense vyštudovala šport a rekreológiu.

Limit 68,00 m splnila už 28. marca na mítingu v Atlante výkonom 
68,15 m. a siedmeho júna v Mariette prekonala prvý raz v živote sedemde-
siatku – 71,58 m.

„Veril som, že ak budeme obaja zdraví, 
Nikola i ja na šampionát pocestujeme. Ses-
tre chýbalo vlani k limitu len 12 cm, no ve-
del som, že má obrovské rezervy, preto som 
bol optimista,“ vraví Marcel Lomnický, Nikolin 
o rok starší brat a zároveň tréner.

Na medzinárodnej scéne zatiaľ úspešnejší 
Marcel koučuje sestru na diaľku. Kým on sa 
po ukončení štúdia na VirginiaTech v Blacks-
burgu vrátil na Slovensko, Nikola po promó-
ciách ostala v Amerike. V tréningovom centre 
SPARC v meste Athens ju zamestnal olympij-
ský víťaz z Atén 2004 vo vrhu guľou Adam 
Nelson.

„Na univerzite ma trénoval Don Babbitt, 
ktorého považujú za jedného z najlepších vr-Fo
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KLADIVÁRSKI 
SÚRODENCI 
LOMNICKÍ BUDÚ 
MAŤ V ZÜRICHU 
VEĽKÚ SPOLOČNÚ 
SENIORSKÚ 
PREMIÉRU

lovenská atletika mala kedysi vrhačské dvojičky Mikuláša 
a Miloslava Konopkovcov, už viac ako desaťročie patria k opo-
rám skokanské dvojičky Dana a Jana Velďákové a teraz sa 

derie na scénu ďalšia súrodenecká dvojica – kladivári Nikola a Marcel 
Lomnickí. Zürišský európsky šampionát bude ich prvé vrcholné senior-
ské podujatie, na ktorom budú hádzať obaja. 

hačských trénerov na svete. Teraz som si však vybrala brata: sme si veľmi po-
dobní – stavbou tela i technikou hádzania. Postupne sme zistili, že nám vyho-
vujú rovnaké metódy tréningu. Dokonca platí, že ak sa Marcelovi darí, vtedy 
som vo forme aj ja!“ vysvetľuje univerzitná šampiónka USA (NCAA) z roku 
2010. „Marcel si už niekoľko rokov píše tréningové plány sám, a keďže je 
úspešný, vybrala som si za kouča jeho, hoci to znamená zväčša prípravu bez 
dozoru trénera.“

Súrodenci riešia tréningové záležitosti prostredníctvom „skajpu“ a Nikola 
posiela bratovi na analýzu videá.

„Tréning na diaľku nie je jednoduchý. Moje plány sú postavené na poci-
toch a aktuálnom stave organizmu, takže ak nie sme spolu, situácia sa dosť 
komplikuje. Preto musíme byť v kontakte veľmi často. V debatách sa zaují-
mam viac o sestrine pocity ako o to, koľko na tréningu hádže,“ načrtáva svoju 
trénerskú fi lozofi u Marcel Lomnický. „Skúsili sme to a – vyšlo to. Nikola od-
viedla kus dobrej roboty a teraz zbierame ovocie v podobe krásnych výkonov. 
Určite jej však pomohlo aj trojmesačné sústredenie na začiatku roka, ktoré 
sme spolu absolvovali v Spojených štátoch.“ 

Kým Nikola bude na ME v Zürichu v pre-
miére na veľkom podujatí predovšetkým 
zbierať cenné skúsenosti, Marcel sa pokúsi za-
bojovať o popredné umiestenie. 

„Myslím si, že výkon okolo 67 m postačí na 
postup do fi nále,“ odhaduje Marcel sestrine 
šance. „Som presvedčený, že Nikola na taký-
to výkon má aj pod tlakom, že v kvalifi kácii sú 
len tri pokusy.“

Aj sympatická blondínka svojmu bratovi 
a trénerovi v jednej osobe verí: „Marcel má 
v posledných rokoch vyrovnanú výkonnosť, je 
bojovník a na veľkých podujatiach sa dokáže 
poriadne vyhecovať. Preto verím, že teraz už 
konečne siahne na medailu. Akú, to si netrú-
fam tipovať.“ GABRIEL BOGDÁNYI 

NAJVÄČŠIE ÚSPECHY 
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STRIEBRO NA SVETOVÝCH UNIVERZIÁDACH 2011 A 2013
BRONZ NA MSJ 2006 V PEKINGU
BRONZ NA ME 2007 DO 23 ROKOV V DEBRECÍNE
8. MIESTO NA MS 2013 V MOSKVE
11. MIESTO NA ME 2012 V HELSINKÁCH
15. MIESTO na OH 2012 V LONDÝNE
UNIVERZITNÝ ŠAMPIÓN USA 2009

NI
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5. MIESTO NA ME 2009 DO 23 ROKOV V KAUNASE
6. MIESTO NA SVETOVEJ UNIVERZÁDE 2013
10. MIESTO NA MEJ 2007 V HENGELE
10. MIESTO NA MS 2005 DO 17 ROKOV V MARRAKÉŠI
13. MIESTO NA MSJ 2006 V PEKINGU
UNIVERZITNÁ ŠAMPIÓNKA USA 2010

Poslednú šancu dostať sa do Zürichu mal 2. au-
gusta v Nových Zámkoch. Hodil 71,20 metra. Vý-
kon, s akým by bol spokojný pred sedemnástimi 
rokmi, keď mal devätnásť. Dvadsaťročný dosiahol 
72,30. Už o rok by zürišský limit 73,50 m hravo 
pokoril. 

Štyri roky nepretržitých zdravotných ťaž-
kostí ho gniavia, ale nelámu. Nádeja sa, že už 
vie, na čom je. 

Trnavčan, ktorý vyštudoval v Dallase eko-
nómiu, nepatril medzi špičkových juniorov, 
jeho výkonnosť však stúpala plynulo. V roku 
2003 hodil v Prahe stále platný slovenský re-
kord 81,81 metra. Začali sme šípiť – máme 
svetového kladivára.

Na ME 2006 v Göteborgu však z ničoho 
nič stratil silu, dynamiku aj náladu. Skončil 
trinásty. Medzi rečou spomenul, že pred de-
saťročím sa liečil na lymskú boreliózu, ktorú 
spôsobuje kliešť. Göteborská slabosť naznačo-
vala chronický problém s touto nepríjemnou 
chorobou.

O rok na majstrovstvách sveta v Osake tes-
ne pred tridsiatymi narodeninami získal sen-
začný bronz. Kul zlaté plány, prichádzal do 
vrhačsky najlepšieho veku. Nasledovali dva 
slabšie roky 2008 a 2009, no po nich vynika-
júci rok 2010. A zrazu – štvorročný výpadok.

Lekári sprvoti konštatovali – to sú dôsled-
ky boreliózy. Čas ukázal, že to nebolo celkom 
tak. „Na niektorých lekárov mám ťažké srdce,“ 
vraví.

Príprava v tomto roku sa začala sľubne. 
Ibaže v juhoafrickom Stellenboschi musel pod 
skalpel. Operovali mu spodnú časť chrbtice. 
A začiatkom marca zasa rozširovali koreňové 
kanáliky, aby odstránili infekciu. Koreň prob-
lémov zrejme nebol v borelióze, ale v zubnom 
implantáte z roku 2010, pod ktorým sa tvori-
li hnisavé ložiská. Zapaľovali sa a spôsobovali 
ďalšie ťažkosti.

ž ho považujú za nenapraviteľného tvrdohlavca. Napriek tomu stále verí, 
že ho štvorročné zdravotné trampoty prejdú. Libor Charfreitag, najlepší 
slovenský atlét prvého desaťročia 21. storočia, bronzový z majstrovstiev 

sveta 2007 a zlatý z európskeho šampionátu 2010, bude po olympiáde 2012 a lan-
ských MS chýbať aj na tohtoročných ME.

Charfreitag začal spolupracovať s MUDr. Er-
nestom Zacharom. Už je z neho pomaly macher 
na medicínu. Zložité vysvetlil zrozumiteľne: „Z pr-
vých vyšetrení sa zdá, že ide o nejakú imunitnú 
reakciu proti svalom a šľachám. Laicky povedané, 
moje svaly sa na kostru neupínajú šľachami, ale 

sú na ňu len akoby zavesené. Keď chcem v kladi-
várskej klietke zrýchliť, nejde to. Cítim sa ako šesť-
desiatročný dedo.“

Liečba bude dlhou cestou. „Lekár nedokáže 
odhadnúť, či sa budem cítiť lepšie o mesiac, dva, 
alebo až na jeseň. Začali sme s liečbou a ja dúfam, 
že to bude konečne lepšie. Trénujem, 16. augus-
ta si vyskúšam tri pokusy na pretekoch vo vrhačs-
kom trojboji a 15. septembra budem štartovať 
v slovenskej lige.“

Libor chce ešte súťažiť. Či bude korigovať 
osvedčený systém prípravy (zima v Dallase, leto 
v Trnave), sa ukáže až v septembri.

Už sa ho vypytujú, či ako vzdelaný chlap s elit-
ným vysokoškolským diplomom nestráca čas. Tvr-
dí, že nie. „To, čo sa so mnou deje, nie je pod mo-
jou kontrolou. Viem ovplyvniť, ako trénujem, čo 
trénujem, ako sa stravujem a koľko času venujem 
regenerácii,“ hovorí hlboko presvedčený o správ-
nosti uvažovania. „Žiaľ, svoje zdravie nedokážem 
ovládať, v tom mi môže pomôcť len lekár tým, že 
určí správnu diagnózu a nastaví liečbu. Som pre-
svedčený, že sa to už konečne stalo. Ak by som bol 
v poriadku a nedarilo by sa mi, asi by som uvažo-
val, či to ešte má význam. Ale ja stále verím, že sa 
dám trochu do poriadku a budem znova hádzať 
aspoň 75 metrov.“ PETER FUKATSCH 
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 Na slovenskom šampionáte v Banskej Bystrici ste hodili najďalej od 
návratu po narodení dcérky Rebeky v júli 2010. Boli by ste spokojná 
s výkonom 75,27 m aj na ME?
„Odhadujem, že by to mohol byť medailový hod. Dúfam len, že ho zopa-

kujem aj v Zürichu. V záverečnej príprave som sa snažila zastabilizovať tech-
niku tak, aby mi kladivo uletelo aj na šampionáte.“

 Čo bude kľúčové, aby ste znova bojovali o medailovú pozíciu?
„Pre mňa jednoznačne zvládnutie kvalifi kácie. Tie mi väčšinou nevychá-

dzajú, mám stres z toho, že sú k dispozícii iba tri pokusy.“
 Výkon sezóny ste však dosiahli na majstrovstvách Slovenska tretím po-

kusom a aj na ďalších mítingoch vám v prvej polovici súťaže lietalo 
kladivo za sedemdesiatku...
„Áno, to by mohlo priniesť trochu pokoja. Pre mňa bude naozaj veľmi dô-

ležité prejsť kvalifi káciou a potom sa do toho opriem čo najviac.“
 Tým, že ste spomínaným výkonom tretia najlepšia Európanka sezóny, 

ste si do istej miery na seba uplietli bič. Uvedomujete si, že teraz budú 
aj očakávania väčšie?
„Samozrejme, že to vnímam a priznám sa, veľmi ma to neteší. Cítim sa 

komfortnejšie a lepšie sa mi bojuje, keď sa odo mňa veľa neočakáva.“
 Považujete tohtosezónne maximum za váš najlepší hod aj z iných strá-

nok ako len z pohľadu dĺžky?
„Áno, jednoznačne!“

 Čo tomu hodu chýbalo, ak vôbec niečo?
„Technicky sa mi zdal celkom dobrý a ak by som mala dostatok energie, 

zrejme by bol ešte dlhší. Dosiahla som ho totiž po ťažkom týždni, cítila som 
sa unavená.“

 Sedemdesiatpäťmetrový pokus vás, zdá sa, zaskočil...
„Ani nie, ale prekvapil ma. Po troch dňoch tvrdého tréningu som si trú-

fala, ak by mi všetko vyšlo, maximálne tak na 73 metrov. Zdá sa, že mám 
väčšie rezervy, ako som predpokladala. Vyzerá to tak, že by som pred každou 
súťažou mala absolvovať ťažký tréning, uvariť rodinný obed a popoludní si 
s dcérkou pospať... Takže v Zürichu sa zrejme prihlásim do hotelovej kuchyne 
ako pomocníčka pri príprave obedu, aby som odbúrala predsúťažný stres.“ 
(smiech)

 Máte pomerne veľký poradný tím – radia vám Jozef Párička, otec a syn 
Koukalovci, brat Braňo. Vyhovuje vám, že sa o vás stará taký široký 
okruh ľudí?
„Áno, je to dobré. Našťastie, všetci sa zhodujú, kam smerujem a navzá-

jom si neprekážajú. S trénerom Páričkom robím najmä všeobecnú prípravu. 
Nevravím, že kladivu nerozumie, ale nemá s ním ešte toľko skúseností. Tech-
niku som chcela trénovať s bratom, bývalým kladivárom, ale keďže nemá pe-
dagogické vzdelanie, nemohli ho prijať do Dukly. Teraz pracuje v Bratislave, 
takže sa nestretávame často. Aj preto som začala spolupracovať najmä s tré-
nerom Jiřím Koukalom. Pôjde so mnou aj na majstrovstvá Európy.“

 Na Zlatej tretre v Ostrave i na domácom šampionáte na Štiavničkách 
sme si všimli, že vaše pokusy si nakrúcal na video fyzioterapeut Denis 
Freudenfeld a často ste sa radili...
„Intenzívne spolupracujem aj s ním. Odrobili sme spolu veľa, rozumie sa 

do mojej techniky. Snaží sa mi poradiť, ako správne vykonávať jednotlivé po-
hyby. Aj vďaka nemu dosahujem v technike veľké pokroky a cítim sa lepšie 
i fyzicky. Stále mám rezervy, no postupne to vylepšujeme.“

 Aj keď vám technicky nevyjde každý pokus, takmer vždy letí kladivo za 
70 m. Je to pred šampionátom upokojujúce zistenie?
„Práve preto sa cítim celkom sebavedome. Vidím u seba naozaj veľký pok-

rok v technike.“
 Na jar to však s vami vyzeralo dosť zle, na zimnom Európskom pohári 

vrhačov v portugalskej Leirii ste hodili len 65,79 m...
„Technicky som bola úplne rozhodená. Priznávam, obávala som sa, ako 

sa bude sezóna vyvíjať. Teraz však zisťujem z týždňa na týždeň výrazný prog-
res.“

 Na čo ste mysleli po marcovom prepadáku?
„Občas sa mi stáva, že mám problém s koordináciou, no a to bol ten prí-

pad. Vzápätí som na sústredení v Španielsku ochorela, takže som nemohla 
poriadne trénovať. Vrátila som sa domov na veľkonočné sviatky s poriadnym 
tréningovým mankom. Až potom som začala poriadne hádzať, teda už dosť 
neskoro. Bola som zúfalá a dokonca ma prepadla skepsa, že nesplním ani li-
mit na zürišské ME – 68 metrov. Fyzicky som bola pripravená výborne, tréner 
Párička so mnou odviedol super robotu. Len tá technika...“

 Na júnových ME družstiev v Rige ste mali prvý raz so sebou na prete-
koch v zahraničí dcérku Rebeku. Vezmete si ju so sebou aj do Zürichu?
„Žiaľ, v Rige ochorela, tri dni mala horúčku, čo mi nepridávalo na pohode. 

Nebudem už riskovať, na šampionát so mnou nepocestuje. Neteším sa z to-
ho, lebo tak dlho sme od seba ešte nikdy neboli. Počas londýnskej olympiády 
2012 som ju nemala pri sebe týždeň, teraz to bude až deväť dní.“

 Vo svetovej atletike nastal baby boom, rodí jedna popredná atlétka za 
druhou. Naozaj má materstvo pozitívny vplyv na športovú kariéru?
„Ak by sa ma na názor spýtala nejaká žena-atlétka, odporučila by som jej, 

aby si materstvo nechala až na obdobie po kariére. Som síce šťastná mama, 
mám krásne dieťa, ale prvé mesiace po pôrode boli nesmierne náročné. Prvé 
dva roky som sa vôbec nevyspala. Zladiť tréning so starostlivosťou o dieťatko je 
zložitá vec. Po ťažkom tréningu neprichádza oddych, ale opäť práca – v domác-
nosti a okolo dieťaťa. Človek nemá vôbec čas premýšľať o tréningu či technike. 
Teraz je to už lepšie, Rebeka chodí do škôlky a ja si viem denný režim lepšie 
zorganizovať. A – v noci sa konečne vyspím.“

 Vráťme sa tam, kde sme začali: Nebude sa vám výkon 75,27 m v Züri-
chu máliť?
„Ak bude medailový, bude mi stačiť aj taký.“
 GABRIEL BOGDÁNYI 

MARTINA HRAŠNOVÁ 
BOLA NA JAR ZO SVOJEJ 

TECHNIKY ZÚFALÁ, 
NA ME VŠAK PATRÍ MEDZI 

MEDAILOVÉ NÁDEJE

HVIEZDNE CHVÍLE
MS 2009 BERLÍN BRONZ
ME 2012 HELSINKI STRIEBRO
SU 2009 BELEHRAD STRIEBRO
MSJ 2002 KINGSTON STRIEBRO
MEJ 2001 GROSSETO STRIEBRO
OH 2008 PEKING 8. MIESTO

Hrašnová so svojím poradným tímom (zľava): brat Branislav 
Daniš, tréner Jiří Koukal st. a jeho syn, kladivár Jiří Koukal ml.

Martina má svoj verný fanklub aj medzi malými detičkami 
svojich kamarátok. Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRINV 
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Iba štyri Slovenky sa pýšia medailou z atletických majstrovstiev 
Európy a len jedna z obdobia samostatného Slovenska. Kladivár-
ka Martina Hrašnová získala striebro pred dvoma rokmi v Helsin-
kách a teraz sa ho v Zürichu pokúsi obhájiť. Nečaká ju však jedno-
duchá úloha.
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Zürišská kapitola majstrovstiev Euró-
py bude už dvadsiata druhá. Nápad zalo-
žiť šampionát skrsol v hlave šéfa maďarskej 
atletiky Szilárda Stankovitsa, ktorý sa vďa-
ka nemu stal prvým predsedom Európskej 
komisie Medzinárodnej atletickej federácie 
(IAAF). Organizátorskou iniciatívou však 
hýrili od začiatku Taliani, takže právo pre-
miéry v roku 1934 získal Turín.

Mestu pririekli aj Svetové študentské hry 
1933 a Benito Mussolini nariadil vystavať 
nový štadión – samozrejme, dostal „duce-
ho“ meno. V prvom, univerzitnom podujatí 
na jeho dráhe žal senzačné úspechy Andrej 
Engel, banskoštiavnický rodák behajúci za 
pražský Židovský športový klub Hagibor: 
vyhral dvojstovku a štafete 4 × 100 m pomo-
hol k bronzu. Keď o rok v najlepšom veku 
(24) ako prvý v Československu zabehol 
200 m pod 22 sekúnd (21,8), požiadal o pri-
hlášku „za vlastné“ na atletické ME. Pražské 
ústredie ju však do Turína poslalo tak ne-
skoro, že ju Taliani neprijali a Engel prišiel 
o prvú aj poslednú šancu štartovať na európ-
skom šampionáte – v čase ďalšieho, v sep-
tembri 1938 už v predtuche vojny a v obave 
o život mieril do emigrácie vo Švédsku.

KEĎ KRAĽOVALI SLOVÁCI
Do 13-člennej výpravy na prvý kontinen-

tálny šampionát sa zo Slovákov dostal len 
31-ročný Jozef Koščák. Aj on, jedno z ôs-
mich detí chudobného košického obuvní-
ka, pravdaže, behával za český klub – v tom 
čase pražskú Slaviu. Prezývali ho Baraška, 
podľa vlastníka bytu na Letnej, v ktorom 
žil. V Turíne sa slávy nedočkal (na 5000 m 
dobehol trinásty), ale v období 1927 – 1934 
získal 14 titulov majstra Československa na 
5000 a 10 000 m.

Engel bol začiatkom tridsiatych rokov 
najlepším československým šprintérom 

Z TURÍNA DO ZÜRICHU JE CIRKA ŠTYRISTO KILOMETROV. AJ PRE 
POMALŠIE AUTÁ CESTA NA POL DŇA. ATLETIKE S JEJ KONTINEN-
TÁLNYM ŠAMPIONÁTOM TRVALA OSEM DESAŤROČÍ. ZDRŽALA 

JU VOJNA, ALE NAJMÄ POSLANIE: NA CIKCAKOVEJ PÚTI EURÓPOU ŠÍ-
RIŤ DUCHA SÚŤAŽENIA A KRÁSU POHYBU.

a Koščák zasa vytrvalcom – dominancia Slo-
vákov, aká viac nikdy nenastala. Ani v oveľa 
neskoršej ére, keď už slovenská atletika ne-
bola taká odkázaná na českú.

Turínske ME 1934 boli čisto mužským 
šampionátom. Dámy mali v tom roku ešte 
Ženské svetové hry – štvrtú a poslednú edí-
ciu pokusu o olympiádu pre nežné pohlavie. 
O štyri roky neskôr sa uskutočnili dva konti-
nentálne atletické šampionáty – pre mužov 
v Paríži a pre ženy vo Viedni. (Českosloven-
sko ženské ME 1938 negovalo a na muž-
ských štartovali len traja Česi.) Po vojne na 
povel z IAAF obe pohlavia zjednotili krok 
a v auguste 1946 na prvý spoločný európsky 
šampionát zamierili do nórskeho Osla. 

ŽILOVE SPOMIENKY NA OSLO
„Vyfasovali sme biele tričko s levíčkom 

a červené trenírky, tepláky však už mal kaž-
dý svoje a rôzne. V porovnaní s vyfešákova-
nými Talianmi či Severanmi sme pôsobili 
ako chudobní príbuzní – utešovali sme sa, 
že aj Angličania sú sťa pozbieranci,“ s nad-
hľadom exnovinára glosuje Bratislavčan 
Vladimír Žila. Vtedy mal dvadsať rokov, 
dnes vyše 88 a je najstarší žijúci slovenský 
účastník ME – ešte o 99 dní starší ako Alojz 
Kormúth, ktorý v Bruseli 1950 šiestou prieč-
kou v hode diskom zapísal do análov prvé 
bodované umiestenie.

Žila bol výškár s predpokladmi skočiť 
dva metre. V roku 1946 získal čs. titul a vý-
konom 193 cm splnil limit na ME. „Keby si 
to neskočil v Prahe, neuveria ti,“ pozname-
nal Rudolf Holzer, nestor slovenskej atletiky 
znalý českého prostredia. 

Do Osla ako jediní našinci (Holzer bol 
zástupca vedúceho výpravy) cestovali vo 
vojenskom lietadle Junkers 52 prezývanom 
Teta Ju. „Hlučný trojmotorák z vlnitého ple-
chu s maximálnou rýchlosťou 180 km s va-

ničkami pre parašutistov, v ktorom sme sko-
ro zmrzli,“ spomína Žila. „Keď sa Zátopek 
v chodbičke dĺžky 8 metrov snažil zohriať 
behom, pilot zareval: Prestaň, musím stroj 
stále vyrovnávať.“

Ako vtedy ešte väčšina Európanov skákal 
štýlom sweeney, „horajna“ poznal len z foto-
grafi í. „V Nórsku som už mal zranené kole-
no, výkonom 180 cm som skončil až štrnásty, 
a po návrate mi ho prvý raz operovali,“ vra-
ví. „Na Slovensku po vojne chýbali nielen 
podmienky, ale aj tréneri. Profesionálnejšie 
sa atletike dalo venovať len v pražskom ar-
mádnom ATK, ale ja som sa doň dostal, až 
keď som už bol zdravotne limitovaný.“ Dva 
metre napokon preskočil až v roku 1957 Bar-
dejovčan Vladimír Savčinský, ktorého Žila 
viedol počas štúdia na FTVŠ.

DO PRAHY ZA PODMIENKAMI 
Za podmienkami sa zo Slovenska do 

Čiech chodilo roky. Východ zásoboval Pra-
hu najmä šprintérmi: František Mikluščák 
z Kostolian nad Hornádom bol členom šta-
fety, ktorá na štokholmských ME 1958 do-
behla štvrtá, rodák z gemerských Liciniec 
Dionýz Szögedi držal bronzový kolík v Até-
nach 1969 a v Užhorode narodenému, no 
tiež Košicami odchovanému Jurajovi Deme-
čovi na helsinských ME 1971 zavesili na krk 
dokonca zlatú medailu!

Fínska metropola ako jediné mesto v his-
tórii hostila európsky šampionát až trikrát: 
potom ešte v roku 1994 a naposledy pred-
vlani. V pamäti ostala najmä premiéra. Nie-
len vďaka Demečovi, ale aj Dušanovi Mo-
ravčíkovi, rodákovi z Bánova. Pod vedením 
slovenského trénera Alexandra Zvolenské-
ho sa v Prahe vypracoval na stípliara úrov-
ne, o akej sa dnes následníkom ani nesní-
va (osobný rekord na 3000 m prek. 8:23,8) 
– na majstrovstvách Európy 1971 získal sen-
začné striebro a na mníchovskej olympiáde 
1972 skončil piaty.

Ale to už bola iná éra – tá, ktorá sa začala 
senzačnou štvrtkou na Népstadione.

ZÁCHRANKYNE Z MLADEJ GARDY 
Česká atletika prežívala po vojne slávnu 

zátopkovskú éru a nebývala odkázaná na 
slovenskú. V Budapešti 1966 sa však po vý-
padkoch Daňka a Odložila ocitla v totálnej 

núdzi a vtedy jej záchranný pás hodil štvor-
lístok dám z bratislavskej Mladej Gardy. 
„Štyri bratislavské dievčatá získali viac než 
ostatní československí atléti dokopy,“ skon-
štatoval časopis Lehká atletika. Do klasifi ká-
cie krajín prispeli 22 bodmi – Českosloven-
sko ich nazhŕňalo 46 (ženy 25, muži 21).

Najlepším slovenským umiestením na 
prvých siedmich šampionátoch bola šiesta 
priečka. Na ôsmom tri Slovenky dosiahli 
tri najlepšie československé výsledky. Jed-
na z nich vôbec prvú slovenskú medailu – 
a hneď zlatú! 

Anna Chmelková sa pätnásť mesiacov po 
pôrode postarala o senzáciu: vyhrala beh na 
400 m v rekorde majstrovstiev 52,9 s násko-
kom celej sekundy! (Rozhovor s ňou ako jubi-
lantkou prinášame na 24. a 25. strane.) Jej ko-
legyniam zo Slávie SVŠT – šprintérke Eve 
Lehockej na 100 m a výškárke Márii Faitho-
vej – ušli medaily len o desatinu, resp. o po-
kus. 

„Fája“ si to o tri roky v Aténach už pod 
menom Mračnová v najvyrovnanejšej súťaži 
v histórii ME (prvé štyri zhodne 183 cm a pr-
vé dve sa o zlato rozoskakovali) vynahradi-
la bronzom. „V Budapešti som nemala ešte 
ani dvadsať a bola som vyplašená z toho, že 
som nastupovala s najlepším výkonom, lebo 
rumunská superfavoritka Balasová ostala 
na tribúne s ofačovanou nohou,“ spomína. 
Podľa súdobej tlače v obave zo sextestov, 
ktoré mali premiéru…   

Aj Evy – Lehocká a Kucmanová – do-
siahli najväčšie úspechy pod novými me-
nami: Glesková bola fi nalistkou stovky na 
olympiáde v Mníchove 1972, Šuranová tam 
v diaľke získala bronz a o dva roky na ME 
v Ríme 1974 striebro. 

NIE NÁHODA, ALE ZVRAT
Štvorlístok z Mladej Gardy bola jedna ge-

nerácia, ale nie produkt jednej liahne. Krás-

ny príklad celonárodnej žatvy: Lehockú ob-
javili vo Zvolene, Faithovú v Košiciach, Kuc-
manovú v Dunajskej Strede a Chmelková sa 
ako Blanáriková v Bratislave sama prihlásila 
do klubu, ktorý bol predchodcom Slovana. 

V roku 1960 evidovali v Čechách 285 atle-
tických oddielov, kým na Slovensku len 184. 
O päť rokov sa pomer kardinálne obrátil: 
355:398! Na Slovensku zrejme vykazujú aj 
oddiely, ktoré plne nevyvíjajú činnosť a ne-
uplatňujú sa vo vyššej výkonnosti, pozna-
menal federálny časopis. Asi opodstatnene. 
Pravdepodobne sa to týkalo aj zoštvornáso-
benia počtu trénerov (z 360 na 1549). Nap-
riek tomu je nesporné, že práve v šesťdesia-
tych rokoch a práve rozšírením členskej zá-
kladne urobila slovenská atletika prvé vážne 
kroky k tomu, aby už nebola príveskom čes-
kej, ale jej rešpektovaným partnerom. 

Po budapeštianskych ME sa v Košiciach 
vynoril strednotratiar Jozef Plachý a šoko-
val piatym miestom na mexickej olympiá-
de. Z kométy sa stala stálica – keď na atén-
skych ME 1969 preberal „len“ striebro, bol 
mrzutý. V tých rokoch sa nenápadne kládli 
aj základy neskorších úspechov slovenskej 
chôdze…  

Začala sa medailová éra, ktorá trvala 24 
rokov alebo osem šampionátov. Až do po-
sledného v ére Československa v Splite 1990, 
kde sa zlata v chôdzi na 20 km dočkal Pavol 
Blažek, slovenský rekordér v počte štartov 
na ME (päť v období 1978 – 1994). Na eu-
rópskom tróne vymenil Jozefa Pribilinca.

Žiaľ, potom prišli biednejšie roky: pod 
vlastnou vlajkou, no bez vlastného systému 
výchovy talentov a ešte aj za skúpej podpory 
športu zo strany štátu, ktorá pretrváva do-
dnes. Za tejto situácie je malý zázrak, že sa 
Slovensko na posledných dvoch kontinen-
tálnych šampionátoch vrátilo medzi medai-
lové krajiny.

 MARIÁN ŠIMO

Písal sa prvý september 1966. Bol 
štvrtok a na budapeštianskom Népsta-
dione sa bežalo fi nále ženskej štvrtky.

„Anka bola elegantná bežkyňa s ľah-
kým, vláčnym a energeticky úsporným 
krokom,“ chváli Chmelkovú tréner Ján 
Koštial, ktorý ju doviedol k európskemu 
titulu. „Po materskej pauze sme začali 
od základu, no vďaka danostiam a to-
mu, čo predtým získala od Pavla Gleska, 
jej telo a nohy takmer okamžite reagova-
li na tréning. Pôvodne som nepredpo-
kladal, že v prvej sezóne dosiahne taký 
výkonnostný vzostup. Ženy sa však po 
naplnení materskej túžby dokážu úžasne 
uvoľniť a nám sa to podarilo dokonale 
využiť.“

„Čas 52,9 bol šokujúci, aj dnes ním 
možno postúpiť do fi nále majstrovstiev 
Európy. Zabehla ho v predanabolikovej 
ére, ktorá umožňovala preukázať mieru 
talentu,“ pripomína 72-ročný docent, 
ktorý popri pedagogickej práci (na Kato-
líckej univerzite v Ružomberku) a vlast-
nom športovaní stíha pomáhať aj na be-
žeckých či detských pretekoch. Koštial je 
charakter. Glesk je už po smrti, napriek 
tomu vraví: „Z Chmelkovej úspechu sme 
sa v Budapešti tešili obaja. Ja som zlí-
zol šľahačku, ale právom gratulovali aj 
jemu.“
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Dve zo 
slávneho kvarteta 
z Mladej Gardy: 
vľavo Anna 
Chmelková-
Blanáriková, vpravo 
Eva Glesková-
Lehocká.

KOMÉTA 
MENOM ANKA



Strednotratiar Dušan Čikel.

ZLATÉ 

1966 BUDAPEŠŤ
Anna Chmelková (400 m – 52,9)

1971 HELSINKI
Juraj Demeč (4 × 100 m – 39,3)

1982 ATÉNY
Imrich Bugár (disk – 66,64)

1986 STUTTGART
Jozef Pribilinec (20 km chôdza – 1:21:15)

1990 SPLIT
Pavol Blažek (20 km chôdza – 1:22:05)

2010 BARCELONA
Libor Charfreitag (kladivo – 80,02)

STRIEBORNÉ

1969 ATÉNY
Jozef Plachý (800 m – 1:46,2)

1971 HELSINKI
Dušan Moravčík (3000 m prek.) 8:26,2

1974 RÍM
Eva Šuranová (diaľka – 660)

1982 ATÉNY
Jozef Pribilinec (20 km chôdza – 1:25:55)

2012 HELSINKI
Martina Hrašnová (kladivo – 73,34)

BRONZOVÉ

1969 ATÉNY
Mária Mračnová (výška – 183)

1969 ATÉNY
Dionýz Szögedi (4 × 100 m – 39,5)

1978 PRAHA
Imrich Bugár (disk – 64,66)

1982 ATÉNY
Pavol Blažek (20 km chôdza – 1:26:13)

Po vojne diskári súťažili až o tretie mies-
to. Prvé dve malo vyárendované legendárne 
talianske duo Adolfo Consolini a Giuseppe 
Tosi. Na troch európskych šampionátoch 
(1946 – 1954), ba medzitým aj na londýnskej 
olympiáde (1948).

V päťdesiatom v Bruseli mal Alojz 
Kormúth dvadsaťštyri rokov a medzi fi nalis-
tami s prevahou tridsiatnikov bol ucháň. Po 
druhej sérii, v ktorej hodil 46,17 m, napriek 
tomu fi guroval pred Tosim. O hlavu vyšší, 
o štvrť metráka ťažší a o desaťročie starší 
Talian dlhé roky využívajúci výhody špor-
tovej prípravy v pozícii člena čestnej stráže 
prezidenta sa neskôr spamätal a obvyklým 
výkonom za 50 m obhájil tradičnú pozíciu 
v Consoliniho tieni. 

Aj rodák z Košolnej pri Trnave, jediný 

Československá atletika pred 60 rokmi 
písala zlatú éru. Napriek tomu do Bernu 
1954 poslala aj tínedžerku. Alena Holár-
ková nemala ešte ani osemnásť a stala sa 
vôbec prvou Slovenkou, ktorá štartovala 
na európskom šampionáte.

„Práve som zmaturovala na žilinskom 
gymnáziu a so spolužiačkami sme spria-
dali plány na prázdniny. S pozvánkou do 
seniorskej reprezentácie som vôbec neráta-
la. Mala som byť nadšená, ale v prvej chví-
li som bola skôr nešťastná,“ priznáva naša 
najvšestrannejšia atlétka päťdesiatych ro-
kov, ktorá pod priezviskom Hejtmánková 
žije v Kysuckom Novom Meste. „Dovtedy 
som súťažila s rovesníčkami, a zrazu ma 
pozvali do kolektívu plného veľkých osob-
ností. Už na sústredení v Nymburku ma 
však všetci počnúc kapitánom guliarom Ji-
řím Skoblom a päťbojárkou Olgou Mod-
rachovou skvele prijali a zbavili rešpektu.“

Holárková, ktorú objavili na Športo-
vých hrách dedinskej mládeže, bola talent 
odpánaboha, lebo už ako štrnásťročná 

Švajčiari túžili po hostiteľstve európske-
ho šampionátu 2014 aj z dôvodu šesťdesiat-
ročného jubilea kontinentálnych majstrovs-
tiev 1954, ktoré usporiadal Bern. Pre sloven-
skú atletiku sú pamätné tým, že na nich prvý 
raz neštartoval jeden osihotený našinec, ale 
hneď štyria: Alenu Holárkovú na nich spre-
vádzali traja muži – dvaja strednotratiari 
a súkmeňovec, desaťbojár, z ktorého sa ne-
skôr vykľul výborný skokan o žrdi.

Osemstovkár Dušan Čikel, rodák z Bec-
kova, bol istý čas spoludržiteľom svetové-

Diskár Alojz Kormúth, prvý slovenský 
fi nalista ME.

Slovák v čs. výprave, však bol spokojný: po-
stúpil do užšieho fi nále na úkor 36-ročné-
ho Nykolaosa Sylassa, štvrtého z ME 1946, 
a skončil šiesty. Tromfl i ho až dámy z Mladej 
Gardy v Budapešti 1966.

„Grék si nechal premerať svoj najlepší 
pokus, ale nepomohlo mu to, potvrdilo sa, 
že bol kratší ako môj,“ spomína Kormúth. 
„Bola to moja prvá veľká súťaž a náročná 
podmienkami. Handrami sme si ustavične 
vytierali mokrý kruh, aby sa nám nešmýka-
lo.“

Bruselský šampionát v auguste 1950 ostal 
v pamäti aprílovým počasím: lialo a o chvíľu 
svietilo slnko alebo naopak. 

Kormúth oslávil v prvý júlový víkend 
88. narodeniny. „Už som odkázaný na vo-
zík a dialýzu, ale pamäť mi ešte slúži a dú-
fam, že sa dožijem deväťdesiatky,“ nádeja sa. 
So športom ho zoznámili saleziáni v brati-
slavskom Ružinove. Hrával futbal, v zime 
s neskorším majstrom sveta Františkom To-
károm stolný tenis (stal sa v ňom aj doras-
teneckým majstrom Slovenska), ale súboj 
lások vyhrala – atletika. Napriek hendike-
pu spôsobenému zranením na konci druhej 
svetovej vojny.

„Ruskí vojaci na Veľkonočný pondelok 
1945 v Košolnej, ktorú práve oslobodili, zhá-
ňali kone, čo by nahradili ich unavené. Aj 
v našej maštali, ale v nej našli len dva obecné 
býky,“ spomína vrhač. „Jeden z nich, kozák 
na koni, sa potom pustil do debaty s našimi 
susedmi aj s mojím bratom. Vtom od Ore-
šian ustupujúci Nemci spustili streľbu a je-
den delostrelecký granát doletel až k nám 
– dvaja susedia aj brat zahynuli a napokon 
zomrel aj onen vojak. Ja som mal šťastie, 
stál som obďaleč, ale na úteku do krytu vy-
kopanom na humne aj mňa do nôh zasiahli 
črepiny. Pamätám si, že sa rozgágali všetky 
husi a potom som stratil vedomie. Rusi ma 

nechali ošetriť – lekár povedal, že keď ne-
odíde črepina, odíde noha. Tá v ľavom lýtku 
postupne zliezla do šľapy a po čase som ju 
prestal vnímať. Až v staršom veku mi noha 
začala opúchať a v osemdesiatom ôsmom mi 
črepinu predsa museli vyoperovať.“

Z Kormútha sa stal po vojne najlepší slo-
venský vrhač: prvý titul získal s guľou (1945, 
potom ešte dva), ďalší s diskom (1948, doko-
py 5) a napokon aj s kladivom (1957). „Mne 
sa zvlášť páčil disk – pred ktorýmsi ligovým 
zápasom futbalového Slovana na Tehelnom 
poli som videl krútiť sa v kruhu Jozefa Stru-
hára a nadchol ma rotačný pohyb, elegancia 
jeho obrátky,“ vraví.

Čoskoro sa aj on vrtel v kruhu ako balet-
ka – napriek črepine v chodidle. V roku 1949 
ho povolali na vojenskú službu do ATK Pra-
ha a ďalší rok nielenže získal prvý českoslo-
venský titul, ale na trikrát posunul hranicu 
čs. rekordu do úplnej blízkosti méty vtedy 
magických 50 metrov (49,87). Tri roky po 
sebe (1950 – 1952) držal post čs. jednotky, 
ktorý potvrdil aj ďalším titulom v päťdesia-
tom druhom, už po návrate do Bratislavy. 
„V Prahe mi sľubovali frčky poručíka, ale 
mne neimponovalo vojenské prostredie,“ 
hovorí vyštudovaný strojnícky priemyslo-
vák, ktorý bol až do penzie verný Bratislav-
ským elektromontážnym závodom.

Kormúth napokon aj v amatérskych pod-
mienkach prehodil päťdesiatku, navyše ako 
prvý Slovák – v prvý augustový deň 1957 už 
ako tridsiatnik poslal disk do vzdialenosti 
50,31 m.

„Bol som o deväť rokov mladší, ale mož-
no som k tomu drobne prispel, lebo na tú 
sezónu sme sa pripravovali spoločne – istý 
čas som totiž vojenčil v Bratislave,“ spomína 
Nitran Ladislav Petrovič, ktorý neskôr posu-
nul rekord až na hodnotu 57,38 m a štarto-
val aj na ME (dvadsiaty v Belehrade 1962). 
„Keď ma prevelili do Kroměříža, Lojzo mi 
na rozlúčku venoval fínsky disk.“ Pripravil: MARIÁN ŠIMO

Dvaja viacbojári z bernských ME 1954: 
Alena Hejtmánková-Holárková a Sta-
nislav Šte� ovič, neskôr chýrny žrdkár.

nožničkami vyrovnala slovenský výškár-
ky rekord 140 cm – mimochodom, neskôr 
ho postupne zlepšila na 162 cm a preko-
nala ju až v roku 1964 Mária Mračnová, 
vtedy ešte Faithová. Nomináciu do Ber-
nu si vyslúžila tým, že bola najlepšou čs. 
dorasteneckou i juniorskou viacbojárkou 
a pred ME skončila na Svetových akade-
mických hrách v Budapešti senzačne štvr-
tá v päťboji. „Tam som prvý raz skákala 
módnym straddlom, ktorý ma naučil ne-
zabudnuteľný žilinský profesor Ladislav 
Berger,“ pripomína. 

Nová nádej z Kysúc, vypisovali noviny, 

Prvá Slovenka: benjamínok z Kysúc
ktoré sa vtedy nevenovali len trom špor-
tom. Svet bol pre ňu gombička, ale zra-
zu prišla tréma a guľou vrhla len rovných 
10 metrov. Do výšky však skočila 156 cm, 
viac len Modrachová a ruská šampiónka 
Čudinová. Celkove skončila trinásta.

„Z vreckového som si kúpila hodin-
ky, veď švajčiarske boli vtedy najchýrnej-
šie – dlho som sa na ne len dívala, no raz 
som ich vzala do Kladna a ukradli mi ich 
v šatni zo skrinky,“ vraví, no z úsmevné-
ho hlasu je zrejmé, že to dávno prebole-
lo. „Boli sme vďační za čokoľvek, v Žiline 
predo mnou asi nikto nemal na nohách 
adidasky…  “

Keď si však do škvary hĺbila jamky na 
štart, futbalisti sa jej pýtali: A ty prečo be-
háš zadarmo? To nevedeli, že často behá 
aj zo školy domov. Dnes už nebehá, má 
77 rokov, ale rada jazdí na bicykli a keď 
jej budete chcieť zatelefonovať, najskôr si 
preštudujte program televíznych športo-
vých staníc – má ich päť a všetky ostro 
sleduje.

ho rekordu na 4 × 800 m, ale v Berne ho 
chytila chrípka. „Keď som bol chorý a mal 
som horúčku, nemal som bežať. Vtedy som 
si však nevedel predstaviť, aby som nena-
stúpil,“ priznal v biografi i Miroslava Ha-
zuchu. Púť skončil v rozbehu, podobne aj 
tisícpäťstovkár Alexander Zvolenský, ktorý 
pochádzal z Modranky a bol vtedy Čikelo-
vým kolegom v Armádnom telovýchovnom 
klube. 

V ženskom päťboji aj mužskom desaťbo-
ji bolo aj vtedy priamo fi nále – Holárková 

skončila v Berne trinásta, Šte ovič dokon-
ca dvanásty. Zaujímavé je, že oboch na ME 
nominovali na základe Svetových akademic-
kých hier v Budapešti, na ktorých zhodne 
skončili v slovenských rekordoch na 4. mies-
te. „Šiel som na ne bezmála priamo z vojen-
ského cvičenia na Tureckom vrchu, kde sme 
spali pod jedným stanom deviati,“ spomína 
Šte ovič, ktorý svoju najslabšiu desaťbo-
jársku disciplínu zakrátko zmenil na domi-
nantnú a slovenský rekord v skoku o žrdi vy-
tiahol z 375 cm až na 430 cm! Fo
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SLOVENSKÉ 
MEDAILY NA ME

S ČREPINOU V NOHE



Lekárska rodina Šefránkovcov sa presťahova-
la k Baltickému moru, keď mal Marek šesť rokov. 
Greifswald je univerzitné mestečko v spolkovej 
krajine Meklenbursko-Predpomoransko s 55-tisíc 
obyvateľmi. Kedysi bolo súčasťou NDR. 

Pre šikovného chlapca to bolo ideálne miesto 
na všestranný rozvoj. Od piatej triedy chodil na 
Humboldtovo gymnázium pre nadaných žiakov. 
O rok maturuje. Rodičia netlačili staršieho zo sy-
nov k dedeniu po meči. Spozorovali jeho talent na 
matematiku či všeobecne vedu a techniku. 

PLÁVAL, HRAL FUTBAL – ŠPRINTUJE 

Šport patrí v Nemecku k životnému štýlu. Atle-
tika nebola sprvu Marekovou jednotkou, rýchlo sa 
ňou však stala. 

„V škôlke som plával. Bol som akčné dieťa, taký 
som zostal. Začali sme s bratom hrať futbal, ako inak 
v Nemecku. Viac kamarátov som mal však v atletic-
kom klube. Ako deväťročný som prešiel k nim, brat 
zostal futbalistom. Atletika ma chytila,“ vysvetľuje 
zriedkavý prípad prechodu z futbalu k atletike. Začí-
nal s päťbojom, na šprinty sa špecializuje tri roky.

Šprint vyhral nie preto, lebo Bolt. „Milujem 
pocit rýchlosti a baví ma súťažiť. Mám veľa záuj-
mov, ale rovnako dobre sa dokážem koncentrovať 
na jednu vec. To šprintér potrebuje. Za krátky mo-

Snívam, že poskladáme kvalitnú štafetu

á rýchle nohy a bystrú my-
seľ. Bratislavský rodák Ma-
rek Šefránek zostrojil so 

spolužiakom v nemeckom Greifswal-
de model efjednotky na plynový po-
hon, ale vlani bol aj jedným z piatich 
Európanov v semifi nále stovky na 
majstrovstvách sveta do 17 rokov.

ment podať najlepší výkon. Adrenalín pred štar-
tom je neopísateľný, pocit výhry ešte krajší. To nie 
je len desať sekúnd a basta.“

Marek skúšal aj sústredenie v inom koníčku. 
„Nad malou efjednotkou sme od septembra 2012 
s kamarátom dumali a vylepšovali ju trištvrte roka. 
Obmedzil som aj tréningy. Náš prototyp skončil 
medzi dvesto autičkami štvrtý, ale dosiahol druhý 
najrýchlejší čas. Ide mi o rýchlosť, som šprintér.“

TÚŽI PO AMERICKEJ UNIVERZITE

Vynikal v umeleckom kreslení, ale obetoval ta-
lent, hoci jeho práce získali aj ocenenia. Po matu-
rite chce ísť študovať do USA, čo je u atlétov pri-
rodzená túžba: „Práve tam môžem spojiť kvalitné 
štúdium so športom. Na akú školu, to ešte presne 
neviem, ale mala by tam byť kombinácia mate-
matiky, informatiky a ekonómie.“

Mladý šprintér, ktorého už piaty rok trénuje 
Ralf Ploen, nemá na gymnáziu žiadne úľavy. Pri-
pravuje sa denne od šiestej večer dve až dve a pol 
hodiny. Školu často dobieha po nociach, hoci 
vzdelanie má prioritu. Študuje s vyznamenaním.

„Žijeme na kraji mesta. Do školy chodím na 
bicykli aj v zime – tu je viac bicyklov ako áut. Bu-
dova ešte z čias socializmu, ale ide o elitné gym-
názium, v triede je nás dvadsať. Máme množstvo 
mimoškolských aktivít. Takou bol aj tá technická 
F1 in Schools. Horšie podmienky sú v zime, ne-
máme šprintérsku halu.“

Marekova skupina sa pripravuje v zime vonku. 
Aj keď sneží. Iba raz týždenne chodí do haly v Neu-
brandenburgu, v ktorej trénovali desiatky skve-
lých bežkýň. Napríklad Katrin Krabbeová.

„Mal som ponuku prestúpiť do športového 
gymnázia v Neubrandenburgu. Všeobecne je 
však v Greifswalde lepšia škola. Obetoval som 
preto možnosti dvojfázového tréningu i perfekt-
nej regenerácie. Príde aj to. Nielen v športe zastá-
vam princíp postupných krokov.“ 

VZOROM JE BLAKE, NIE BOLT

Marek má zatiaľ len slovenské občianstvo. Keď 
sa dozvedel o šanci na MS 17, z Nemecka priam 
dobehol: „Reprezentovať rodisko má výhody. Čas-
tejšie vidím rodinu. Reprezentačný tím je veľmi 
sympatický, menší. Cením si priateľskú, ba rodin-
nú atmosféru.“

Slovenský šprint sa odpichol. „Na tohtoročných 
juniorských majstrovstvách som zistil, že sa kon-
kurencia zlepšila. Už sú to skutočne napínavé, os-
tré preteky,“ hovorí Šefránek. „Prví traja sme beža-
li pod 11 sekúnd. Mojím snom je, aby sme utvorili 
kvalitnú štafetu 4 x 100 metrov s dobrou šancou 
uspieť na majstrovstvách Európy do 20 rokov.“

Nominácia na juniorské MS v Eugene mu 

o osem stotín ušla. „Štve to, bol som smutný. Ale 
všetko beriem »step by step«. Na rok by som chcel 
bežať stovku pod 10,50 a dvojstovku pod 21,20 
– budú juniorské majstrovstvá Európy.“ 

Slovenská nádej netrpí boltomániou: „Každý 
miluje Bolta, no mojím vzorom je Yohan Blake. 
Už aj preto, že je nižší, podobný typ ako ja – má 
180 cm, ja 176. Je skvelý v letmom šprinte, a nie 
na štarte, čo mi imponuje.“ PETER FUKATSCH

MAREK ŠEFRÁNEK
Narodený: 27. októbra 1996 v Bratislave
Bydlisko: Greifswald
Škola: Humboldtovo gymnázium Greifs-
wald
Osobné rekordy: 60 m hala 6,92, vonku 
6,94, 100 m 10,61 (s vetrom + 2,5 10,59), 
150 m: 16,05 s (donedávna slovenský se-
niorský rekord, o 2 stotiny ho prekonal Zá-
vacký), 200 m 21,58, 300 m: 35,54
Kluby: SG Greifswald, Slávia STU Bratislava
Tréner: prvý Daniel Peters, aktuálny Ralf 
Ploen
Výkonnostný rast: 100 m 11,71 (2010), 
11,26 (2011), 11,05 (2012), 10,77 (2013), 
10,61 (2014, s vetrom 10,59), 200 m 22,35 
(2012), 21,73 (2013), 21,58 (2014)
MS 2013 do 17 r. Doneck: 100 m 18., se-
mifi nále 10,96, 200 m 25. rozbeh 21,94
Domáce úspechy: na 200 m dorastenec-
ký majster SR 2013 a juniorský 2014 (na 
100 m tesne druhý), halové M-SR 2014 
(mužské): 60 m piaty.

Pred každou takouto cestou je nevyhnutné zamyslieť sa, ako sa najlepšie 
a najrýchlejšie preorientujeme na dané podmienky. Na výkonnosť športovca 
nemá rýchly presun viacerými časovými pásmami žiadny negatívny vplyv. 
Dochádza však k zmenám prirodzených biorytmov (mení sa teda aj rytmus 
výkonnosti), ku zmenám spôsobených dlhým a únavným cestovaním, atď.

Životné funkcie človeka sa opakujú v pravidelných rytmoch, ktorých frek-
venciu a amplitúdu určujú jednak vnútorné biologické regulátory (tzv. biolo-
gické hodiny), jednak vonkajšie časové synchronizátory sociálnej, meteoro-
logickej, klimatickej alebo geofyzikálnej povahy. Dĺžka trvania biologických 

ento rok si naši atléti vyskúšali výrazný časový pre-
sun v prípade juniorských majstrovstiev sveta aj Sve-
tového pohára v chôdzi. Čaká nás ešte mládežnícka 

olympiáda a budúci rok ďalšie podujatia v iných časových 
pásmach: MS v Číne, MS do 17 rokov v Kolumbii, Európske 
hry v Azerbajdžane... Téma aklimatizácie na časový posun je 
teda určite aktuálna.

na časový posun 

Intenzita týchto symptómov (Homolka et al., 2013) závisí od:
 počtu prekročených časových pásiem 
 smeru letu východ – západ 
 schopnosti spať počas letu 
 individuálnej tolerancie
Podľa Jančokovej (2000) pri desynchronizácii cirkadiálneho rytmu do-

chádza u športovcov k zníženiu športovej výkonnosti: k zhoršeniu nervo-
vosvalovej koordinácie, zníženiu svalovej sily, k predlžovaniu reakčného 
času a rýchlejšie nastupuje únava až vyčerpanie.

Výskyt príznakov ovplyvňujú: rýchlosť presunu, smer presunu (na východ 
s výraznejšími následkami), ročné obdobie (v lete s menšími následkami), 
typ osobnosti (večerný typ je menej citlivý), vek (starší sú citlivejší), trénova-
nosť (zdatní sú menej citliví), stupeň neurovegetatívnej lability a skúsenosti 
z presunov (nováčikovia reagujú horšie). Všeobecne platí, že presun o každé 
jedno časové pásme vyžaduje jeden deň aklimatizácie.

MELATONÍN NEUTLMUJE

Počas aklimatizácie v nových časových pásmach rozlišujeme etapy (pri 
prekročení niekoľkých časových pásiem): 

rytmov môže byť rozdielna. Z hľadiska športovej výkonnosti sú najdôležitej-
šie tzv. cirkadiálne (24 hodinové) rytmy. Riadi ich osobitné centrum uložené 
v medzimozgu, v prednej bazálnej časti hypotalamu.

DESYNCHONIZÁCIA RYTMU 

Náhly nesúlad medzi vnútornými a vonkajšími časovými kľúčmi, ktorý na-
stáva pri rýchlom prekročení viacerých časových pásiem, narušuje biorytmy 
telesných funkcií. Tento stav označujeme ako desynchronóza alebo syndróm 
jet-lag. Charakterizujú ho najmä únava, neschopnosť dobre spať v novom reži-
me, ospanlivosť cez deň, bolesti hlavy, závraty, mrzutosť, znížená koncentrácia 
a ostražitosť, ťažkosti s pamäťou, apatia, poruchy trávenia, nechutenstvo a iné. 

 obdobie príjazdového útlmu, 3 – 4 dni po príchode 
 obdobie príjazdovej eufórie, do 6. – 8. dňa (v tomto období športovec 
ešte nie je plne aklimatizovaný, ale subjektívne má pocit plnej výkonnos-
ti – z hľadiska úrazovosti veľmi rizikové obdobie), 

 obdobie plnej aklimatizácie, od 10. dňa.
Množstvo športovcov však hneď po príchode na miesto pobytu musí na 

súťaži podať čo najlepší výsledok. Ak nie je možné príchod naplánovať tak, 
aby sa športovec mohol plne aklimatizovať, je potrebné, aby aspoň zmiernil 
vplyv príznakov sprevádzajúcich toto obdobie.

V súčasnosti je medzi športovcami na urýchlenie aklimatizácie využíva-
ný melatonín. Melatonín je telu vlastný hormón, dominantne produkovaný 
v epifýze. Pripisuje sa mu niekoľko účinkov – najmä zvýšenie spánkovej citli-
vosti na svetlo a tmu, antioxidačné účinky či vplyv na termoreguláciu. 

Skutočnosť, že melatonín ovplyvňuje telesnú teplotu je dôležitá, pretože 
mnoho výskumníkov predpokladá, že melatonín môže regulovať cyklus spá-
nok – bdenie práve prostredníctvom termoregulačných mechanizmov a zvý-
šenie teploty telesného jadra je faktorom, ktorý ovplyvňuje spánok. Zistilo 
sa, že pokles jadrovej teploty sa vyskytuje v približne rovnakom čase ako vzo-
stup hladín melatonínu a naopak, zvýšenie teploty telesného jadra sa zho-
duje s poklesom jeho hladín. 

Melatonín teda môže modulovať spánok a bdelosť ovplyvnením ná-
chylnosti k spánku zmenou teploty telesného jadra. Z ďalších účinkov me-
latonínu je významný aj jeho myorelaxačný, sedatívny, hypnotický a pro-
tikŕčový účinok (Pástorová 2013). Z pohľadu športu môžeme vnímať ako 
najvýraznejšiu výhodu fakt, že melatonín na rozdiel od liekov na spanie 
neutlmuje a zvýšenou citlivosťou organizmu na svetlo a tmu urýchľuje ak-
limatizáciu.

 MARTIN PUPIŠ, 
  PETER KORČOK
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 odrazy po zoskoku s malou záťažou (manžety 
do 3 – 5 % hmotnosti atléta)

 zoskoky z veľkej výšky (1,5 – 2 m) so zastave-
ním (len u dospelých a pripravených preteká-
rov!!!) 

AKTÍVNE DOKROČENIE

Plyometria sa prejavuje pri behu a odrazoch. 
Dôležité je vytvoriť dostatočné svalové predpätie 
(aktívne dokročenie) a vykonať odraz dostatočne 
rýchlo, aby bola využitá elasticita svalovo-šľacho-
vého aparátu.

Čo znamená nedostatočné predpätie (málo ak-
tívne dokročenie) pred odrazom?

Pri behu: dlhá oporná fáza, odraz cez celé cho-
didlo – spomalenie behu.

Pri odraze: „podlomenie“ nohy – nevykonanie 
odrazu v maximálnom rozsahu; resp. jeho nedo-
končenie.

Svalové predpätie sa vykonáva dolnou kon-
čatinou, ale jeho súčasťou je aj správne držanie 
a spevnenie trupu a paží.

Správne časovanie (zosúladenie, odrazu, švihu 
pažami a švihovou dolnou končatinou), ako aj ich 
zabrzdenie znamená odľahčenie odrazovej dolnej 
končatiny, výsledkom čoho je skrátenie opornej 
fázy a teda zrýchlenie pohybu.

ZARADENIE PLYOMETRIE V TRÉNINGU:
 súčasť technického tréningu – na začiatku hlav-
nej časti tréningovej jednotky,

Pri každom odraze (pri behu, skokoch) nastá-
va ustupujúco-prekonávajúci režim svalovej 
práce odrazovej dolnej končatiny, pri ktorej sa 
noha mierne krčí v členkovom, kolennom a člen-
kovom kĺbe. Dostatočné napnutie svalov vystiera-
čov je predpokladom krátkeho trvania ustupujú-
cej fázy, čím sa odlišujú výborní atléti od slabších. 
Táto fáza však .nie je pasívna. Práve naopak, ak-
tívne nasadenie odrazu je predpokladom 
efektívnej prekonávajúcej fázy. 

Po ukončení ustupujúcej (excentrickej) fázy na-
stáva prekonávajúca (koncentrická) fáza, pri ktorej 
sa odrazová končatina vystiera v bedrovom, kolen-
nom a členkovom kĺbe. Dôležitú úlohu zohráva 
rýchla, technicky správna práca švihovej nohy 
a paží. Švihová dolná končatina švihá ohnutá v ko-
lennom kĺbe rýchlo dopredu tak, aby v momente 
maximálneho výponu bola so stehnom vo vodo-
rovnej polohe. Tu prudko zabrzdí svoj švih a tým od-
ľahčí odrazovú nohu v momente odrazu (dôležité 
pri skokoch). Pohyb paží je synchrónny s pohybom 
dolných končatín. Paže tiež vo veľkom rozsahu po-
hybu zastavujú svoj švih v momente maximálneho 
výponu odrazovej dolnej končatiny. 

ČÍM KRATŠIE, TÝM EFEKTÍVNEJŠIE

Celý pohyb je vykonaný vo veľmi krátkom čase. 
Časový odstup pri vykonaní oboch fáz je maximál-
ne 150 – 200 ms. Iba vtedy sa využije svalovo-šľa-
chová pružnosť pohybového aparátu – pruži-
nový efekt. Ak je časový odstup fáz dlhší, celý odraz 
je menej efektívny a elasticita svalstva sa pri odra-
ze nevyužije. Pri správnej realizácii odrazu (v behu 
alebo skokoch) je tento čas oveľa kratší. Napríklad 
v behu trvá u najlepších šprintérov oporná fáza 
okolo 0,09 s; u najlepších skokanov do diaľky celý 
odraz od došľapu po opustenie podložky približne 
0,12 s a u skokanov do výšky do 0,18 s.

V plyometrii, ako aj v iných špecifi ckých for-
mách zaťaženia je dôležité rozlišovať zameranie. 
V plyometrii má nasledovnú postupnosť:
1. Technika (naučiť sa techniku, časovanie pri od-

raze, pocit odrazu).
2. Výbušná sila (maximálna intenzita, rýchlostno-

silové schopnosti).

1. TECHNIKA

Rozhodujúce je osvojiť si správnu techniku vy-
konania odrazu. Postupne zvyšovať intenzitu.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY:
 Aktívne nasadenie cez celé chodidlo pri odra-
zoch, cez špičku pri šprintoch. 

 Časovanie pri odraze – lepšia je striedavá práca 
paží, pri šprintoch i skokoch (v skoku do výšky 
striedavá alebo súpažná).

 Zosúladiť pohyb paží a dolných končatín.
 Držanie trupu.
 Získať pocit odrazu.

PROSTRIEDKY: 
 Špeciálne bežecké cvičenia (nízky poklus, vyso-
ký poklus, zakopávanie, predkopávanie, ďalšie 
cviky – a ich kombinácie; cviky so zastavením, 
spevnením trupu a rýchle výmeny),

 Špeciálne odrazové cvičenia (poklus poskočný 
vpred alebo hore, členkové poskoky, opakova-
né odrazy striedavonož).

2. VÝBUŠNÁ SILA

Využívať len u výkonnostných a vrcholových 
atlétov, ktorí sú pripravení na vysoko intenzívne 
zaťaženie.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY:
 Maximálna intenzita.
 Aktívne nasadenie – svalové predpätie pred 
kontaktom s podložkou.

PROSTRIEDKY:
 opakované odrazy jednonož
 skokový beh
 opakované odrazy znožmo 

 (na mieste s krčením dolných končatín počas 
letu; preskoky cez prekážky)

 odrazy po zoskoku 
 (maximálna výška zoskoku sa rovná maximál-

nej výške výskoku z miesta)

Oporná fáza u najlepších šprintérov trvá len okolo deväť stotín sekundy. Na ilustračnej snímke traja medailisti stovky na maj-
strovstvách SR: zľava Matúš, Závacký a Turčáni. Ilustračné foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

 súčasť kondičného tréningu – na začiatku hlav-
nej časti tréningovej jednotky, aj v kombinácii 
so silovým alebo rýchlostným zaťažením; – na 
konci hlavnej časti tréningovej jednotky po tré-
ningu techniky (ale nie pri vysokej únave atlé-
ta).

DÁVKOVANIE ZAŤAŽENIA:
Primerané veku (úroveň biologického rozvoja) 

a trénovanosti (úroveň adaptačných schopností).

PLYOMETRIA SO ZAMERANÍM 
NA TECHNIKU:

Môžeme začať v kategórii staršieho žiactva 
(približne vo veku 14 – 15 rokov) 

 Špeciálne bežecké cvičenia:
10 – 15 opakovaní × 15 – 20 m (celkovo 150 

– 200 m), postupne sa môže zvýšiť na 20 opakova-
ní × 20 – 30 m (celkovo 400 – 500 m)

 Špeciálne odrazové cvičenia:
5 – 10 odrazov × 5 – 10 sérií (celkovo 50 – 100 

odrazov), postupne zvýšiť na 5 – 10 odrazov × 20 
– 30 sérií (celkovo 200 – 300 odrazov). 

PLYOMETRIA SO ZAMERANÍM 
NA VÝBUŠNÚ SILU:

Môžeme začať v kategórii dorastu (približne vo 
veku 16 – 17 rokov). 

 Odrazové cvičenia:
5 – 10 odrazov × 5 – 10 sérií (celkovo 50 – 100 

odrazov), postupne zvýšiť na 5 – 10 odrazov × 20 

– 30 sérií (celkovo 200 – 300 odrazov). Kombiná-
cie s inými prostriedkami: posilňovanie, odhody, 
výbehy. 

V kategórii juniorov, ale hlavne dospelých 
môže byť objem oveľa vyšší. 

Celkový objem závisí od viacerých faktorov: 
aktuálny stav trénovanosti, zameranie tréningu, 
štruktúra mikrocyklu z hľadiska predchádzajúcich 
a nasledujúcich tréningov, stupeň únavy, obdobie 
v RTC...

Rozdiel je napríklad absolvovať členkové po-
skoky 5 × 20 opakovaní a výskoky po zoskoku 
z výšky maximálneho výskoku 20 x. Druhé cviče-
nie je oveľa náročnejšie, ale objem oveľa nižší.

Podmienkou využívania 
plyometrie v tréningu at-
létov je 100 % zdravotný 
stav. Pri nedostatočnej pri-
pravenosti a neukončenom 
biologickom rozvoji môže-
me nadmerným, resp. ne-
vhodným uplatňovaním 
plyometrie spôsobiť váž-
ne zdravotné problémy, aj 
s dlhodobými následkami. 

Prof. IVAN ČILLÍK,
FF UMB Banská Bystrica

re excentricko-koncentric-
kú kontrakciu sa používa 
niekoľko názvov: plyomet-

ria, akumulačno-rekuperačný cyklus, 
ustupujúca a prekonávajúca fáza, na-
tiahnutie a skrátenie (z anglického 
SSC – stretch shortening cycle). V tré-
ningu je najčastejšie používaný po-
jem plyometria.
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Štyridsiatka chlapcov a dievčat 
vo veku do trinásť rokov si 
najskôr dospelácky tľapla dlane 
s najlepšími slovenskými atlétmi 
a potom sa nimi s oduševnením 
nechala zaúčať do tajov 
jednotlivých atletických disciplín. 
Bolo to super, konštatovali na konci 
všetky deti bez ohľadu na vek, 
pohlavie či entitu, lebo nechýbali 
ani rómske.

„Tábor bol súčasťou projektu 

lovenský atletický zväz pokračuje v aktivitách na priláka-
nie čo najväčšieho počtu detí k pravidelnému športova-
niu. V júli v spolupráci so spoločnosťou Sport Marketing 

Company zorganizoval v Bojniciach pre deti z detských domovov 
tábor Okolo sveta za šesť dní.

Detská atletika, ktorý spúšťame 
v tomto roku v spolupráci 
s Medzinárodnou asociáciou 
atletických federácií. Hravou 
formou sme sa snažili mladi 
priblížiť atletiku ako kráľovnú 
športov a olympijský šport číslo 
jeden. Dopadlo to na jednotku, deti 
sa v tábore cítili príjemne. 
Mali sme od nich peknú spätnú 
odozvu a aj my sme mali dobrý 
pocit z úspešného projektu,“ 

hodnotil predseda Slovenského 
atletického zväzu Peter Korčok.

Na tréningoch a súťažiach 
deťom z detských domovov 
asistovali aj traja účastníci 
blížiacich sa majstrovstiev Európy 
v atletike v Zürichu – prekážkar 
na 110 m Viliam Papšo, kladivár 
Marcel Lomnický a oštepár Martin 
Benák. 

„Myšlienka zorganizovať 
podujatie pre deti z detských 
domovov je skvelá. Škoda, že sa 
takéto akcie nekonajú častejšie, 
lebo vidieť, že aj tieto deťúrence 
majú o šport vrátane atletiky 
veľký záujem,“ skonštatoval 
oštepár Martin Benák, ktorému 

k prekonaniu 80-metrovej hranice 
chýba už len desať centimetrov.

Projekt atletického zväzu sa páčil 
aj dvojnásobnému striebornému 
medailistovi Svetových univerziád, 
kladivárovi Marcelovi Lomnickému, 
ktorý ho pochválil na twitteri aj 
facebooku: „Som rád, že môžem 
byť chvíľku s týmito deťmi 
a motivovať ich k športovaniu.“

„Deti sme vybrali zo všetkých 
kútov Slovenska z rôznych detských 
domovov a ukázalo sa, že je medzi 
nimi naozaj veľa talentov. Len ich 
treba podchytiť a venovať sa im,“ 
doplnil manažér Daniel Pastorek 
zo spoločnosti Sport Marketing 
Company. (gb)

Náš, momentálne najlepší kladivár 
Marcel Lomnický so svojimi malými 
obdivovateľmi.

Spoločná fotografi a detí s atlétmi 
a funkcionármi zväzu na záver súťaž-
ného dňa

Nové atletické hviezdičky prichádza-
jú na scénu, vítajú ich súčasné sloven-
ské. Foto: SAZ

Náš najlepší prekážkar Viliam Papšo sleduje techniku jednej z atletických nádejí.
ŠPRINTY

SENZÁCIA NA STOVKE
Štyridsaťdva rokov nemala slovenská atletika šprintérku na olympiáde a eš-

te o tri viac na ME – od Atén 1969, kde Eva Glesková skončila na 100 m siedma. 
Do Zürichu pocestujú až dve Slovenky. Lenka Kršáková (11,53) a Alexandra Be-
zeková (11,55) sa v historických tabuľkách vyšvihli na 5. a 6. miesto.

„Skvelé podmienky som využila na sto percent a potvrdila, čo signalizova-
li už tréningy – že mám formu na limit,“ tešila sa deviata stovkárka na vlaňaj-
ších ME do 23 rokov v Tampere. Kršáková sa dostala pod limit 11,60 o stotin-
ku už v rozbehu, ibaže radosť jej prekazil vietor tesne nad povolenú normu: 
„Bola som z toho trochu smutná, no dúfala som, že vo fi nále bude v rámci 
normy. Navyše som vedela, že môžem bežať aj rýchlejšie.“

Ešte väčšou senzáciou bol čas Košičanky Bezekovej, ktorá si osobný rekord 
zlepšila o rovné dve desatiny. Kým víťazka na časomere okamžite videla, že 
limit má, 21-ročná zverenka trénera Rastislava Miška prežila chvíle plné na-
pätia. „Dobehla som hneď za Lenkou, ale netušila som, či mám limit aj ja,“ 
vravela Bezeková, ktorá na druhý deň vyhrala 200 m v protivetre za 23,96 
a o stotinku si zlepšila absolútne maximum z 2. februára v hale v Prahe. „Vo 
fi nále mi všetko sadlo: načasovanie formy, počasie, výborný štart (reakcia 
0,131 – pozn. red.), ideálny vietor.“

Adam Závacký zavŕšil na 100 m majstrovský hetrik (2012 – 2014), no za 
limitom 10,38 zaostal o desatinu. Jeho sparingpartner Jakub Matúš však 
zlepšil juniorský rekord SR – najprv v rozbehu vyrovnal čas Briňarského 10,62 
a potom vo fi nále sa zlepšil na 10,58. Skončil tretí o šesť tisícin za Romanom 
Turčánim, víťazom dvojstovky. 

STREDNÉ TRATE

ZLATO PO 14 ROKOCH
Na 800 a 1500 m neštartovali jednotky Repčík a Pelikán, čo využili na zisk 

premiérových titulov mladíci Tomáš Timoranský a Peter Ďurec. Na 800 m sa 
o sólo pokúsil Jablokov (trénuje s Holušom a Masnou u Jiřího Sequenta), 
viedol do méty 650 m, no potom sa cez neho prevalila lavína. Aj víťaz tisíc-
päťstovky Ďurec sa pripravuje u susedov – v Prahe...

V stípli dosiahol zlatý hetrik Jakub Valachovič, ktorý už pár rokov nemá 
konkurenciu. Nestačil mu ani vicemajster Európy 2014 v behu do schodov 
a bývalý prekážkar na 400 m Tomáš Čelko. 

Po pôrode sa vracajúca Lucia Klocová napokon na 800 m pre dozvuky vi-
rózy neštartovala, premiérové zlato (predtým vyhrala trikrát 400 m) získala 
Alexandra Štuková. Niekdajší veľký talent z Kysúc Adriana Vitková, ktorá na 

Potešilo by ma, ak by k zürišským limitárom pribudli as-
poň jeden-dvaja,“ vravel pred 67. majstrovstvami Sloven-
ska na banskobystrických Štiavničkách zväzový šéftréner 

Martin Pupiš. Želanie sa mu splnilo, no výpravu na európsky šam-
pionát nerozšírili diaľkarky či trojskokanka, ako sa očakávalo, ale 
nečakane šprintérky Lenka Kršáková a Alexandra Bezeková. Padli 
dva slovenské rekordy – seniorský klubový v podaní žien Spartaka 
Dubnica na 4 × 400 m (3:40,64) a juniorský zásluhou Jakuba Ma-
túša na 100 m (10,58). Dva individuálne tituly získal iba Martin 
Koch (diaľka, trojskok).

SMU v Dallase vyštudovala ekonomiku, bola najlepšia na 1500 m – pres-
ne po 14 rokoch. Pre šiestu z MS 1999 do 17 rokov na 1500 m, ktorá sa 
k atletike vrátila vlani v júni, to bolo po jarnom polmaratónskom titule už 
druhé zlato na majstrovstvách SR 2014.

DLHÉ TRATE

BEREŠOVÁ VO FORME
Najhodnotnejší výkon dosiahla olympionička Katarína Berešová: po 

dvojtýždňovom vysokohorskom sústredení v Livigne zvládla 10 000 m 
v rekorde šampionátu 33:47,22, Starovskej predošlý zlepšila o vyše mi-
nútu. „Najmä na začiatku sa mi bežalo ťažko, ale v druhej polovici som sa 
prebrala. Čas ma milo prekvapil, s trénerom Valiskom sme si vraveli, že si 
urobíme malý testík na úrovni 34:00 – 34:30. Bolo dobré, že sme bežali 
s mužmi, inak by som asi taký výkon nedosiahla,“ pochvaľovala si Berešo-
vá. Dobrú formu potvrdila aj o dva týždne na Laboreckej desiatke v rámci 
4. kola ligy, kde časom 33:49 iba o sekundu zaostala za Melicherovej re-
kordom SR v cestnom behu na 10 km.

Mužskú desaťtisícku vyhral Jozef Urban, v závere ľahko ušiel veteráno-
vi Pástorovi a pripísal si tretí titul v tomto roku (3000 m v hale, polmara-
tón, 10 000 m na dráhe). Na 5000 m slávili úspechy Ľubomíra Maníková 
a pri absencii Vitka prekvapujúco Bálint Magyar, ktorý zdolal dvojnásob-
ného majstra Jaroslava Szaba.

Bratislavčanka Lenka Kršáková (11,53, vpravo) a Košičanka 
Alexandra Bezeková (11,55) si na domácom šampionáte vy-
stavili letenky na európsky. Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN
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PREKÁŽKY

PAPŠOV REPARÁT
Štyri dni po malátnom výkone (14,83) na VC Tábora Viliam Papšo na 

stodesiatke dokázal, že to s jeho formou nie je až také zlé. Štvrté zlato 
si bez vážnejších súperov vybojoval v súboji s časomerom za solídnych 
13,94. Všestranná Lucia Mokrášová si len šesť dní po 2. mieste a osob-
nom rekorde 5789 bodov v sedemboji v II. lige Európskeho pohára v Por-
tugalsku zlepšila svoje maximum aj na 100 m prekážok z 13,87 na 13,83. 
V historických tabuľkách je už druhá za rekordérkou Bobkovou (13,04).

Na 400 m prekážok pri neúčasti jednotiek (Kučerovi dva dni pred šam-
pionátom operovali v Brne pravé koleno a predčasne skončil sezónu, Sla-
ničková bežala hladkú štvorstovku a skákala do diaľky) obhájili tituly An-
drea Holleyová a Roman Olejník.

SKOKY

SLANIČKOVÁ POTRÁPILA FAVORITKY
Jana Velďáková usilujúca sa o limit 655 cm v poslednom skoku celej sú-

ťaže zachraňovala 12. titul výkonom 650 cm – dovtedy bola až tretia (614). 
Neviedla jej veľká rivalka a ďalšia adeptka na Zürich Renáta Medgyesová, ale 
senzačne všestranná Lucia Slaničková (na ME pobeží 400 m prekážok) vďa-
ka osobáku 637 cm z prvej série. „Trápila som sa, asi som príliš chcela,“ pri-
znala Jana Velďáková. „Päť centimetríkov ma mrzí, no aspoňže som posled-
ným skokom odvrátila katastrofu. Ak by som začala súťaž tak, ako som ju 
končila, bolo by to celé iné.“ V bilancii vzájomných duelov s Medgyesovou 
na domácich šampionátoch (od roku 2007) zvýšila svoj náskok na 5:3.

V expresne krátkom trojskoku žien získala Dana Velďáková svoj 12. ti-

MUŽI

100 m (+1,1 m/s): Adam Závacký (Slávia STU Bratislava) 10,48, 200 m 
(-0,3): Roman Turčáni (Slávia UK Bratislava) 21,83, 400 m: Lukáš Privali-
nec (ŠK ŠOG Nitra) 48,36, 800 m: Tomáš Timoranský (Slávia UK Bratislava) 
1:51,55, 1500 m: Peter Ďurec (UMB B. Bystrica) 3:54,73, 5000 m: Bálint 
Magyar (AC Stavbár Nitra) 15:30,10, 10 000 m: Jozef Urban (JM Demo-
lex Bardejov) 32:06,67, 3000 m prek.: Jakub Valachovič (AC Malacky) 
9:31,27, 110 m prek. (+0,3): Viliam Papšo (VŠC Dukla B. Bystrica) 13,94, 
400 m prek.: Roman Olejník (VŠC Dukla B. Bystrica) 54,65, výška: Matúš 
Bubeník (AC Stavbár Nitra) 223, žrď: Ján Zmoray (Spartak Dubnica) 500, 
diaľka a trojskok: Martin Koch (Slávia UK Bratislava) 731 a 15,41, guľa: 
Matúš Olej (VŠC Dukla B. Bystrica) 17,78, disk: Matej Gašaj (AC Stavbár 
Nitra) 56,04, kladivo: Marcel Lomnický (AC Stavbár Nitra) 76,49, oštep: 
Martin Benák (VŠC Dukla) 74,56, 4 × 100 m: Slávia UK Bratislava (Hlávka, 
Bottlík, Kirn, Turčáni) 42,65, 4 × 400 m: AC Stavbár Nitra (Ma. Talán, Schne-
idgen, Páleník, Danáč) 3:20,56. 

ŽENY

100 m (+1,0): Lenka Kršáková (Spartak Dubnica) 11,53, 200 m (-1,0): 
Alexandra Bezeková (Akademik TU Košice) 23,96, 400 m: Iveta Putalová 
53,96, 800 m: Alexandra Štuková (obe Slávia UK Bratislava) 2:14,54, 1500 
m: Adriana Vitková (MKŠS Kysucké N. Mesto) 4:43,11, 5000 m: Ľubomí-
ra Maníková (JM Demolex Bardejov) 17:46,37, 10 000 m: Katarína Bere-
šová (Obal servis Košice) 33:47,22 – rekord M-SR, 3000 m prek.: Katarí-
na Pokorná (Slávia STU Bratislava) 11:24,57, 100 m prek. (+1,0): Lucia 
Mokrášová 13,83, 400 m prek.: Andrea Holleyová (obe Spartak Dubnica) 

JUNIORI

SUVERENITA ŠOG NITRA A LEDECKEJ
Najúspešnejším klubom na šampionáte v Košiciach sa stal suverénne ŠK 

ŠOG Nitra s 13 zlatými medailami (13 – 10 – 8), po 3 tituly získala Slávia UK 
Bratislava (3 – 4 – 2), AC Stavbár Nitra (3 – 2 – 0) a VŠC Dukla Banská Bystrica (3 
– 2 – 0). Najbližšie k nominačnému výkonu na juniorské MS bol výškar Tomáš 
Zeman (Vital Bratislava), ktorý prekonal 213 cm a trikrát sa neúspešne pokúšal 
o 216. Najviac titulov získala Daniela Ledecká, ktorá vyhrala na 400 m, 400 m 
prekážok a bola členkou oboch víťazných štafi et ŠOG Nitra. Dva individuálne 
tituly si vybojovali aj Matúš Talán zo Stavbára Nitra (800, 1500 m) a Monika 
Baňovičová z AC Malacky (100 m prek., trojskok). Dramatický bol fi nálový sú-

MAJSTRI SLOVENSKA 2014
59,92, výška: Zuzana Karaffová (ŠOG Nitra) 173, žrď: Anna Mária Hrvolo-
vá (Spartak Dubnica) 350, diaľka: Jana Velďáková (VŠC Dukla B. Bystrica) 
650, trojskok: Dana Velďáková 13,75, guľa: Patrícia Slošárová (všetky VŠC 
Dukla B. Bystrica) 13,44, disk: Ivona Tomanová (Slávia Trnava) 48,38, kladi-
vo: Martina Hrašnová (VŠC Dukla B. Bystrica) 75,27 – rekord M-SR, oštep: 
Jana Ličáková (Spartak Dubnica) 43,03, 4 × 100 m: 1. Slávia UK Bratislava 
A (Polyáková, Putalová, Štuková, Weigertová) 47,37, 4 × 400 m: 1. Spartak 
Dubnica (Bučková, Mokrášová, Holleyová, Slaničková) 3:40,64 – klubový re-
kord SR a M-SR.

MEDAILOVÁ BILANCIA

1. Slávia UK Bratislava 8 – 11 – 9, 2. VŠC Dukla Banská Bystrica 8 – 5 – 6, 
3. Spartak Dubnica nad Váhom 7 – 4 – 2, 4. AC Stavbár Nitra 5 – 2 – 3, 5. ŠK 
ŠOG Nitra 2 – 5 – 6, 6. Slávia STU Bratislava 2 – 0 – 2, 7. JM Demolex Bar-
dejov 2 – 0 – 0, 8. AŠK Slávia Trnava 1 – 3 – 1, 9. Obal servis Košice 1 – 2 – 3, 
10. Akademik TU Košice a MŠK Kysucké Nové Mesto 1 – 2 – 1, 12. AC Ma-
lacky a UMB Banská Bystrica 1 – 0 – 0, 14. BK Steel Košice, Slávia ŽU Žilina, 
MAC Redox Lučenec a Slávia TU Košice 0 – 1 – 0, 18. AK Steeple Poprad, 1. AK 
Humenné, AKm Zvolen, Sparta Považská Bystrica, AK ZTS Martin a Slávia ŠG 
Trenčín 0 – 0 – 1.

MLÁDEŽNÍCKE ŠAMPIONÁTY
boj šprintérov na 100 m, v ktorom sa v silnom protivetre 1,7 m/s traja dostali 
pod 11 s. Zvíťazil Jakub Matúš zo Slávie STU Bratislava za 10,73, o jedinú sto-
tinku pred oddielovým kolegom, v Nemecku žijúcim a trénujúcim Marekom 
Šefránkom. Tretí bol ešte len 17-ročný Ján Volko (Kryha Bratislava). Šefránek si 
tesnú prehru na stovke vynahradil víťazstvom na 200 m.

DORAST

TRI ZLATÉ PRE MALAČANA PRIBILA
Na šampionáte dorastu v Dubnici nad Váhom kraľovali nádeje z AŠK Slá-

via Trnava so 6 titulmi (6 – 4 – 1) pred domácim Spartakom (5 – 4 – 10) a tro-
jicou klubov so 4 zlatými: ŠOG Nitra (4 – 6 – 5), Duklou Banská Bystrica (4 – 3 
– 0) a Spartou Považská Bystrica (4 – 1 – 1). 

Dva individuálne tituly získali štyria atléti. Zverenec novozámockého 
trénera Ľudovíta Ivolku Pavol Ženčár vyhral guľu (17,32 m) aj disk (54,62 
m), najlepšia v rovnakých disciplínach dievčat bola Patrícia Slošárová z VŠC 
Dukla, vo „veterných“ šprintoch na 100 m a 200 m kraľoval Dubničan Tomáš 
Pecko a na stredných tratiach (800 a 1500 m) Nikola Štefundová z Kysuckého 
Nového Mesta. Najviac zlatých si odniesol Malačan Boris Pribil. Okrem víťaz-
stva na 400 m pomohol svojmu klubu k triumfom v štafetách na 4 × 100 m 
a 100-200-300-400 m. Dve zlaté, ale jednu v štafete, získala veľká nádej, 
vlani strieborná na Európskom olympijskom festivale mládeže v Eindhovene 
Michaela Pešková. Zverenka Eduarda Čordáša vyhrala beh na 400 m preká-
žok (1:00,92) a bola fi nišmanka víťaznej štafety Slávie Trnava na 100-200-
300-400 m.

Pripravil GABRIEL BOGDÁNYI

tul, ale od limitu 13,95 m ju delilo 20 cm. „Škoda tretieho pokusu, bol k 14 
metrom. Stále cítim dozvuky prechladnutia, nebola som v pohode,“ tvrdila.

Premiérový titul si vo výške vybojoval Matúš Bubeník vďaka tomu, že 223 
cm prekonal na prvý raz, kým Lukáš Beer až na tretí. Potom sa obaja snažili 
o 228 cm, Beer o dvojcentimetrové a Bubeník o centimetrové zlepšenie svoj-
ho maxima, no neuspeli. Jedenásťnásobnému majstrovi SR Petrovi Horákovi 
(2001, 2003 – 2008, 2010 – 2013) stačilo 220 cm iba na bronz. „Veril som, že 
skočím aspoň 228 cm. Žiaľ, ani jeden pokus som nezvládol. Nedokázal som 
sa uvoľniť, robil som technické chyby,“ krčil ramnenami Bubeník.

VRHY

HRAŠNOVEJ PARÁDA
Martina Hrašnová sa vracia do starej formy spred piatich rokov. V tretej sé-

rii hodila rekord šampionátov 75,27 m, najviac od narodenia dcérky Rebeky 
v júli 2010. „Vedela som, že som v celkom dobrej forme, ale nepredpokla-
dala som, že hodím za 75 metrov. Pred súťažou som si vravela, že ak preko-
nám 73 m, bude to fajn. Po návrate z pretekov v Székesfehérvári som totiž od 
stredy do piatka len tvrdo trénovala, vôbec som nevylaďovala a cítila som sa 
unavená. Nečakala som takýto výkon, ale viem, že ešte mám rezervy,“ vravela 
Hrašnová po výbornej sérii 71,08 – 70,52 – 75,27 – 70,98 – 69,44 – 73,61.

Mužský titul si do tretice vybojoval Marcel Lomnický, ale chcel viac ako 
76,49 m: „Fyzicky sa cítim aj na osemdesiatku, no nesedel mi vrhačský kruh. 
Výkon nie je zlý, ale nemyslel som si, že vyhrám hneď prvým, zabezpečo-
vacím pokusom.“ Exmajster Európy Libor Charfreitag nesplnil zürišský limit 
(73,50), dlhodobo sužovaný zdravotnými problémami hodil 71,07 m. „Môj 
pohybový aparát nie je v poriadku, mám málo sily. Na posledných trénin-
goch to bolo zúfalé, neveril som, že hodím viac ako 66 – 67 m, preto ma 71 
príjemne prekvapilo,“ tvrdil 13-násobný šampión.

V oštepe pri absencii zraneného obhajcu Žeňúcha (v máji v Košiciach 
84,83 m!) štvrtý raz triumfoval jeho „parťák“ z Hanušovského vrhačskej sku-
piny Martin Benák. Pikantnú príchuť malo prvenstvo Trnavčanky Ivony Toma-
novej v disku (48,38), opäť zdolala mlaď a získala celkovo už 21. titul maj-
sterky SR a jubilejný, dvadsiaty v ére samostatnosti. „Myslela som si, že už 
nevyhrám, lebo Júlia Kočárová hádže v sezóne asi tak ďaleko ako ja. Zadarmo 
som jej však nechcela dať prvenstvo,“ priznala Tomanová, pre ktorú to bol 
pravdepodobne posledný domáci šampionát. 

Lucia Slaničková bola fi nišmankou dubnickej štafety 
4 × 400 m (ďalšími členkami Bučková, Mokrášová a Holle-
yová), ktorá zabehla slovenský klubový rekord 3:40,64. Na-
vyše skončila druhá na 400 m (54,18) a v osobnom rekorde 
637 cm nečakane aj v diaľke.
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Ivona Tomanová

Jana Velďáková
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

ŠTVORNÁSOBNÍ MEDAILISTI
IVETA PUTALOVÁ 2 – 2 – 0
LUCIA MOKRÁŠOVÁ 2 – 1 – 1
LUCIA SLANIČKOVÁ 1 – 3 – 0
LUKÁŠ PRIVALINEC 1 – 0 – 3
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na Štiavničkách



ME DRUŽSTIEV: REPREZENTÁCIA 
SA V II. LIGE NEUDRŽALA

M
A

ŤO
V

 
ST

ĹP
Č

EK

PO ROKU SPADLA ZNOVA 
DO TRETEJ

Slovensko skončilo v II. lige v Rige predposled-
né, siedme, no pri istej súhre okolností mohlo bojo-
vať aj o postup. To by však muselo nastúpiť v plnej 
sile – so zdravým univerziádnym víťazom na 400 m 
prekážok Kučerom, diskárskou jednotkou Gaša-
jom, najlepším stípliarom Valachovičom – a reali-
začný tím by nesmel vyrobiť kiks, keď nestihol včas 
odprezentovať ženskú štafetu na 4 × 400 m.

Slovensko získalo 157,5 bodu, o 10,5 menej 
ako šieste Chorvátsko, ktoré sa v II. lige udržalo. Po 
prvom dni to vyzeralo ešte veľmi nádejne. Našim 
patrila 6. priečka so 4-bodovým náskokom pred 
Dánskom a 9,5-bodovým pred Rakúskom. 

„V porovnaní s prepočtami máme navyše 8,5 
bodu, čo je dobrá východisková pozícia. Druhý deň 
máme silnejšie disciplíny. Verím, že sa zachráni-
me,“ nádejal sa šéftréner Martin Pupiš.

Ibaže tri ôsme, dve siedme miesta, k tomu nie-
koľko tesných prehier o stotinky či centimetríky 
a kauza štvorstovkárskeho kvarteta spôsobili, že 
o rok budeme opäť v európskom suteréne. Malá 
útecha: súboje III. ligy v azerbajdžanskom Baku 
budú súčasťou premiérových Európskych hier...

Slováci si v Rige vybojovali štyri individuálne 
prvenstvá. Kapitánka Martina Hrašnová vyhrala 
v kladive výkonom 71,30 m s náskokom viac ako 
11 m! „Teší ma plný počet bodov, ale nemala som 
svoj deň. Nedokázala som sa uvoľniť, asi z priveľ-

V troch jarných dvadsiat-
kach dosiahol Matej zakaž-
dým čas pod 1:21 h a vždy 
mu patrilo aj miesto na stupni 
víťazov. V Lugane skončil tretí 
(1:20:42), v Dudinciach, kde 
prvý raz v živote pochodoval 
pod hranicu 1:20 h (1:19:48), 
i v Poděbradoch (1:20:00) zví-
ťazil.

„Potešilo by ma, keby som 
kvalitným výkonom i umieste-
ním zavŕšil výbornú prvú časť 
sezóny,“ načrtol ambície 31-
ročný odchovanec nitrianskej chôdze pred od-
letom do Číny.

Dokonca pripustil, že sa môže zopakovať si-
tuácia z mexickej Chihuahuy, kde v roku 2010 
vyhral na Svetovom pohári súťaž na 50 km: 
„Momentálne som – za určitých okolností – 
schopný aj na 20 km zdolať kohokoľvek. Re-
álne si však myslím, že na svete je ešte stále 
dosť lepších dvadsiatkárov ako ja. Musela by 
nastať veľká zhoda okolností, aby som aj teraz 
zvíťazil.“

Slovenskí chodci pred SP absolvovali v de-
jisku pretekov aj aklimatizačné sústredenie, 
napriek tomu odchádzali z Tchaj-cchangu so 
zvesenými hlavami.

Hlavnému tromfu štvrtá dvadsiatka v roku 
nevyšla. Necítil obvyklú pohodu a opäť ho zra-
dil zadný stehenný sval. Tóthov čas 1:21:33 h 
nebol zlý, ale na lepšie ako 28. miesto nesta-
čil.

„Chýbala mi energia, vôbec som nedoká-
zal zrýchliť. Na boj o popredné priečky som 
v kvalitnej súťaži nemal,“ priznal zverenec Ma-

Z nádeje sa stala beznádej
ni šesťtisíceurová zväzová prémia za záchranu a desaťtisícová za postup nepomohli 
udržať slovenskú atletickú reprezentáciu v II. lige majstrovstiev Európy tímov, do kto-
rej sa vlani prebojovala po víťazstve v banskobystrických treťoligových súbojoch.

kej zodpovednosti voči tímu,“ vravela. Kladivára 
Marcela Lomnického zlé podmienky – dážď, sot-
va 11° C a len štyri súťažné pokusy – nerozhodili. 
„Podmienky pod psa, ale bol to dobrý tréning,“ ko-
mentoval fi nalista lanských MS svoj jasný triumf 
(75,69 m). 

Prekvapil košický výškar Lukáš Beer. V premiére 
na takomto podujatí zvíťazil výkonom 222 cm a po-
kúšal sa aj o osobný rekord: „Počasie nebolo ide-
álne, ale skákalo sa mi celkom dobre. Na 227 cm 
som išiel iba jediný pokus. Neriskoval som, lebo 
ma trochu pobolieval členok.“

V tesných pretekoch na 800 m, keď víťaza od 
piateho delilo len šesť desatín, mal najlepší fi niš 
fi nalista ME 2012 Jozef Repčík (1:51,77). „V taktic-
kom behu sa o všetkom rozhodovalo v mimoriad-
ne rýchlej záverečnej dvojstovke, čo nemám veľmi 
rád. Preto ma plný počet bodov teší,“ vysvetľoval 
Lopuchovského zverenec.

K pozitívam rižského vystúpenia patril i sloven-
ský rekord 45,79 štafety na 4 × 100 m Weigertová, 
Mokrášová, Putalová, Kršáková, druhé priečky Pu-
talovej (400 m), Slaničkovej (400 m prek.), J. Vel-
ďákovej (trojskok!), Papša (110 m prek.), Žeňúcha 
(oštep) a tretie priečky Berešovej (5000 m) a Ves-
zelku (trojskok, 4. v diaľke). Medzinárodnú premié-
ru po narodení syna absolvovala Lucia Klocová, na 
1500 m skončila štvrtá (4:32,59). (gb)

SP V CHÔDZI: NAJVYŠŠIE BOL ÚRADNÍK

a Svetový pohár do čínskeho 
Tchaj-cchangu išiel Matej Tóth 
v pozícii chodeckej svetovej 

jednotky. Očakávania boli veľké. Nielen 
pre jeho postavenie v rebríčku All-Athle-
tics.com, najmä pre výbornú jarnú for-
mu. Napokon všetko vypálilo inak. Žiaľ, 
nie tak, ako si náš najlepší chodec pred-
stavoval.

teja Spišiaka. „V závere som v stehennom sva-
le zacítil bolesť ako vlani v Borskom Mikuláši. 
Zrejme z chladu a dažďa, pretože pred štartom 
sme desať minút len postávali. Keď sa bolesť 
stupňovala, zvoľnil som, aby som sa nemusel 
vzdať. Ak by nešlo aj o družstvo, po 15. kilomet-
ri by som zišiel z trate.“ Našťastie pochmúrne 
úvahy o opakovaní sa minuloročného scenára 
so zranením, ktoré ohrozilo Tóthovu účasť na 

SME SI VŠETCI ROVNÍ?
V júni šokovala atletický a špeciálne chodecký svet 

správa, že olympijskú a svetovú šampiónku Jelenu 
Lašmanovovú pri prepadovej kontrole nachytali na do-
pingu. Každá senzácia trvá tri dni, ale táto bude o nie-
čo dlhšie. Nejde totiž ani tak o prípad Lašmanovová, 
ako o prípad jej trénera, už viac než desaťročie svetovo 
najúspešnejšieho chodeckého trénera Viktora Čogina. 

To, za akú cenu sa ním stal, je predmetom ohnivej 
diskusie v chodeckom hnutí. Voči dopingovým pravid-
lám sa previnilo už 18 jeho zverencov, viacerí opakova-
ne. Ako posledný do zoznamu v júli pribudol majster 
Európy na 20 km z Helsínk 2010 Stanislav Jemelia-
nov, v ktorého štyri roky starej vzorke objavili zakázané 
látky, keď ju nanovo analyzovali novšími metódami.

Ak z niekoho tréningovej skupiny usvedčia osem-
nástich, asi ťažko môže ísť o náhodu alebo individuál-
ne prehrešky. Neprináleží mi však súdiť ani obviňovať, 
nech si spraví úsudok každý sám, ako to asi funguje 
v slávnej mordovskej chodeckej škole v Saransku. Vy-
nárajú sa však otázky. Ako sú na tom chodci z Čogino-
vej skupiny, ktorí zatiaľ kontrolami prešli? Berú zakáza-
né látky všetci alebo len tí, ktorých chytili? Sme naivní 
alebo nespravodliví? 

Musíme si uvedomiť, že na nadchádzajúcich maj-
strovstvách Európy bude pochodovať 9 Rusov, z nich 
8 Čoginových zverencov!

Na štart päťdesiatky nastúpia traja. Možno sa pýta-
te, aký je to pocit, porovnávať sa s niekým, o kom ste 
presvedčený, že si pomáha nedovolene. Nezamýšľal 
som sa nad tým. Možno niekedy dávno, keď som ako 
mladý napriek tvrdému tréningu končieval v tretej de-
siatke. Vtedy som mal pocit, že do prvej sa snáď čis-
tým spôsobom ani nedá dostať. Ale potom prišli lepšie 
výsledky, viac som sa spoznal s chodcami zo svetovej 
špičky a zistil som, že tak ako ja, aj oni sa k výkonom 
dopracovali robotou a nie podvodmi. Aj preto som si 
povedal, že hlavne pred pretekmi a počas nich si tým 
nebudem zaťažovať hlavu. Na štarte beriem každého 
ako rovnocenného súpera. A keď prídem do cieľa dru-
hý za Rusom, ktorý prejde dopingovými testami, tak 
nebudem prezentovať, že som prvý medzi čistými. 

Buďme trochu naivní a verme antidopingovej 
agentúre, že hriešnikov postupne pochytá do svojich 
sietí. Užime si majstrovstvá Európy. Ja sa na štart veľmi 
teším a nemienim si ho nechať pokaziť.

SLOVÁCI V TCHAJ-CCHANGU
 MUŽI  20 km (112 na štarte): 28. Tóth 1:21:33, 35. Kučmín 1:22:12, 73. Majdán 1:26:12, 74. 
Spevák 1:26:14.  DRUŽSTVÁ  12. Slovensko.  JUNIORI  10 km (41): 16. Úradník 43:05, 27. 
Morvay 45:21.  DRUŽSTVÁ  7. Slovensko.  ŽENY  20 km (88): 51. Czaková 1:34:13.  JUNIORKY  
10 km (48): 34. Hornáková 50:57.

SLOVÁCI V RIGE
 MUŽI  100 m: 5. Závacký 10,82, 200 m 
(+2,9 m/s): 5. Matúš 21,57, 400 m: 7. Pále-
ník 48,67, 800 m: 1. Repčík 1:51,77, 1500 
m: 7. Pelikán 3:50,82, 3000 m: 7. Urban 
8:39,75, 5000 m: 6. Vitko 14:37,61, 3000 
m prek.: 7. Sahajda 9:33,14, 110 m prek.: 
2. Papšo 13,88, 400 m prek.: 8. Olejník 
57,17, výška: 1. Beer 222, diaľka: 4.Veszel-
ka 745, žrď: 5. Zmoray 480, trojskok: 3. Ves-
zelka 15,67 (+2,7), guľa: 5. Olej 18,12, 
disk: 8. Olej 45,09, oštep: 2. Žeňúch 73,46, 
kladivo: 1. Lomnický 75,69, 4 × 100 m: 8. 
Slovensko (T. Benko, Turčáni, Matúš, Závac-
ký) 41,33, 4 × 400 m: 5. Slovensko (Danáč, 
Repčík, Páleník, Privalinec) 3:12,92.
 ŽENY  100 m: 4. Kršáková 12,00, 200 m 
(+2,1 m/s): 6. Kršáková 24,49, 400 m: 
2. Putalová 53,82, 800 m: 6. Habovštiako-
vá 2:09,36, 1500 m: 4. Klocová 4:32,59, 
3000 m: 7. Maníková 9:41,07, 5000 m: 
3.  Berešová 16:07,73, 3000 m prek.: 8. Po-
korná 11:24,82, 100 m prek.: 6. Mok-
rášová 14,10, 400 m prek.: 2. Slaničková 
57,95, výška: 8. Z. Karaffová 170, diaľka: 
5. J. Velďáková 600, žrď: 5. Hrvolová 360, 
trojskok: 2. J. Velďáková 13,27, guľa: 8. 
Slošárová 13,12, disk: 6. Tomanová 44,67, 
oštep: 8. Ľašová 38,58, kladivo: 1. Hrašnová 
71,30, 4 × 100 m: 4. Slovensko (Weigertová, 
Mokrášová, Putalová, Kršáková) 45,79 – rekord 
SR, 4 x 400 m: Slovensko nenastúpilo.
 KONEČNÉ PORADIE  1. Lotyšsko 210, 
2. Švajčiarsko 206,5, 3. Bulharsko 191, 4. Srb-
sko 185, 5. Dánsko 173, 6. Chorvátsko 168, 
7. Slovensko 157,5, 8. Rakúsko 144. Lotyšsko 
a Švajčiarsko postúpili do I. ligy, Slovensko 
a Rakúsko zostúpili do III. ligy.

KOMENTÁR 
ŠÉFTRÉNERA PUPIŠA

„Na druhú ligu, zdá sa, musíme ešte dozrieť. Mrzí ma 
neúčasť najlepších diskárov Gašaja s Holicom i stípliara Va-
lachoviča, ktorí namiesto na ME štartovali v I. českej lige. 
Ich postoju nerozumiem... Súťaž sme mali dobre rozbeh-
nutú, no potom sme doplatili na niektoré vyslovene slabé 
disciplíny. Potvrdilo sa, že príprave na tímové ME sa treba 
venovať nie iba dva týždne pred šampionátom, ale syste-
maticky celý rok. Škoda absencií i výpadkov, lebo v II. lige 
je dôležitý každý bodík. Je to najmenej stabilná liga, keď-
že z 8 tímov až dva vypadávajú a dve postupujú. Vlani na 
zách ranu nestačilo 155 bodov a tentoraz dokonca ani na-
šich 157,5, čo svedčí o obrovskej vyrovnanosti. To, že sme 
sa neudržali v druhej lige, považujem za neúspech najmä 
v situácii, keď máme rekordný počet limitárov na ME.“Jedno zo štyroch slovenských víťazstiev patrilo výškarovi Lukášovi 

Beerovi. Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

MS v Moskve, sa nenaplnili. 
Po návrate z Číny popracoval 
na odstránení problému s fy-
zioterapeutmi a už po týždni 
znova zarezával naplno.

Dvadsiatka na SP mala 
skvelú úroveň. Ak by Tóth zo-
pakoval marcový dudinský 
osobák, skončil by až siedmy. 
Presne sedem chodcov poko-
rilo hranicu 1:20 h, až 22 sa 
dostalo pod 1:21 a priam ne-
uveriteľných 44 pod 1:23!

Na 35. priečke v 112-člen-
nej konkurencii prišiel do cieľa Anton Kučmín 
(1:22:12), iba 13 sekúnd za osobným maxi-
mom. „K úplnej spokojnosti mi chýba lepšie 
umiestenie. Škoda, že ma na konci trápili žalú-
dočné problémy, pre ktoré som musel tempo 
regulovať,“ prezradil Kučmín, ktorému v cieli 
prišlo nevoľno. Tretím bodujúcim v družstve 
mužov na 20 km, ktoré skončilo dvanáste, bol 
Dušan Majdán (73.), nádejný Patrik Spevák 
došiel do cieľa jednu priečku za ním, ale o vyše 
minútu si zlepšil osobný rekord na 1:26:14 h 
a splnil aj limit na ME v Zürichu. 

Solídne šliapala jediná Slovenka v súťaži 
žien na 20 km Mária Czaková. Po zdravotných 
problémoch v úvode sezóny si o 1:17 min 
zlepšila osobné maximum na 1:34:13 h. „Pre-
teky mi vrátili podlomené sebavedomie a naj-
mä chuť na sebe tvrdo pracovať,“ tvrdila. 

Najlepším slovenským juniorským umies-
tením na chodeckom SP sa blysol Miroslav 
Úradník, ktorý obsadil 16. miesto (šiesty 
z Európanov) a o jednu priečku zlepšil umies-
tenie Michala Blažeka z roku 2004.  (gb)

Matej Tóth Foto: SITA 
 – MARTIN HAVRAN
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HRAŠNOVÁ NEUSPELA
Odhad trénera Jozefa Páričku veľmi nevyšiel. Tipoval, že kladivo 

z rúk Martiny Hrašnovej v Európskom pohári vrhačov v portugalskej 
Leirii poletí k méte 68 – 70 m. S technikou sa trápiaca vicemajsterka 
Európy 2012 však hodila len 65,79 m a skončila dvanásta, o dve prieč-
ky horšie ako pred 12 rokmi, keď na zimnom EP štartovala naposledy.

„Cítila som sa síce plná energie, ale v kruhu to bolo dosť nekoor-
dinované. Mala som problém trafi ť do výseče, pokusy sa odrážali od 
konštrukcie klietky,“ vysvetľovala Hrašnová. Sklamanie netajil ani tré-
ner: „Čakal som viac. Necítila sa zle, len jej to, žiaľ, nelietalo. Záver je 
jednoznačný: musí veľa hádzať a získať väčší cit pre kladivo.“

V zimnej príprave sa Hrašnová dostala do vrhačského kruhu až v ja-
nuári, v marci cestovala do Leirie s minimálnym počtom tréningových 
hodov. Brzdili ju aj problémy s klietkou. „Celú zimu na nej chýbala 
ochranná sieť. Stará je už dotrhaná, hrozilo, že niekoho trafí,“ hovorí 
Párička. Od mája je už však všetko, ako má byť. Vo vrhačskom sektore 
na Štiavničkách je novučičký kruh i ochranná sieť.

SLOVÁCI V LEIRII
 MUŽI  guľa: 23. Olej 17,52. oštep: 14. Žeňúch 72,13.  ŽENY  kla-
divo: 12. Hrašnová 65,79.  ŽENY DO 23 ROKOV  kladivo: 12. Ka-
ňuchová 58,57.

NA ŠTARTE PO 
13 ROKOCH

Slovenský atletický zväz v rámci stratégie podpo-
ry vytrvalostných behov poslal po 13 rokoch výpravu 
aj na polmaratónske MS v Kodani. Dvojica Juraj Vitko 
– Katarína Berešová sa za dôveru odvďačila solídnymi 
výkonmi, aj keď v plejáde Afričanov nemala šancu na 
popredné priečky.

Zverenec Milana Slivku obsadil v konkurencii 113 
vytrvalcov (najvyššia účasť od roku 2002) 88. miesto 
(z Európanov bol 36.) časom 1:06:48 h, keď za osobným 
rekordom zaostal len o 15 s. „Oveľa spokojnejší by som 
bol, ak by som si viezol domov aj rekord,“ hodnotil Vitko. 
„Podmienky však boli ťažšie ako pri osobáku vo Verone, 
lebo väčšinou som bežal sám a proti vetru. Atmosféra 
bola úžasná, mám zážitok na celý život.“

Berešová dobehla 53. za 1:15:03 h, z Európaniek 
dvadsiata. Keďže s klasickým bežeckým tréningom zača-
la po novembrovej únavovej zlomenine až v polovici ja-
nuára, jej umiestenie nie je na zahodenie. „Škoda, že sa 
Katke po 15. kilometri nepodarilo udržať sa v skupinke 
s estónskymi dvojičkami Luikovými, mohlo to byť o 45 
sekúnd lepšie,“ tvrdil tréner Gabriel Valiska. Podľa šéft-
rénera Martina Pupiša obaja naši vytrvalci predviedli vý-
kony, ktorými potvrdili oprávnenosť nominácie. 

SLOVÁCI V KODANI
 MUŽI  88. Vitko 1:06:48.  ŽENY  53. Berešová 1:15:03.

REKORD I PRÉMIA
„Chceme byť aktívny člen IAAF, preto sme obsadili 

aj World Relays. Náklady na účasť sú len o čosi vyššie, 
ako keby sa preteky uskutočnili niekde v Európe,“ ar-
gumentoval šéftréner Martin Pupiš oponentom, ktorí 
štart slovenského kvarteta na 4 × 800 m na premié-
rovom ročníku neofi ciálneho svetového šampionátu 
v štafetách v Nassau na Bahamách považovali za výlet.

Slováci splnili cieľ, skončili ôsmi a časom 7:32,87 
min a o 8,73 sekundy zlepšili slovenský rekord Slá-
vie SVŠT Bratislava z 21. júna 1983. Zdolali africkú 
Ugandu a od IAAF dostali prémiu 4000 dolárov. Naj-
rýchlejšie absolvoval svoj úsek úvodný člen štafety 
Jozef Repčík (1:51,1), za ním nasledovali Jozef Peli-
kán na druhom (1:51,2), fi nišman Tomáš Timoranský 
(1:54,37) a Dušan Páleník na treťom úseku (1:56,2).

Zväzový šéftréner stredných tratí a vedúci výpravy 
Marcel Lopuchovský bol s účinkovaním štafety spo-
kojný, aj keď v kútiku duše veril, že skončí ešte lepšie: 
„Čakal som priemer na jedného 1:51 min, napokon 
to bolo o dve sekundy pomalšie. Isté je, že chalani 
nebrali preteky na ľahkú váhu a dali do toho všetko. 
Škoda, že sa od začiatku vytvorila medzi nami a sú-
permi medzera, ktorá sa postupne zväčšovala. Chlap-
ci v sólo behoch nedokázali dobre odhadnúť tempo. 
Ak chceme konkurovať svetu a Európe, musíme po-
sielať pretekárov na takéto súťaže, nestačí súperiť len 
doma medzi sebou.“ 

SLOVÁCI V NASSAU
 MUŽI  4 × 800 m: 8. Slovensko (Repčík, Pelikán, Pá-
leník, Timoranský) 7:32,87 – rekord SR.

BEZ VÝRAZNÉHO 
VÝSLEDKU

Slovenská výprava v americkom 
Eugene tesne zaostala za plánovaným 
cieľom získať jedno umiestenie do 12. 
a jedno do 16. miesta. Najlepší výsledok 
na juniorských MS dosiahol v kvalifi kácii 
trojskoku Tomáš Veszelka, ktorý skončil 
štrnásty výkonom 15,33 m – k postu-
pu mu chýbalo 38 cm. „Túžil som po 
12-člennom fi nále,“ priznal zverenec 
Daniela Pauka. „V rozcvičke som sa cítil 
výborne, všetko nasvedčovalo tomu, že 
cieľ môžem splniť. Avšak v prvom poku-
se mi prasklo v členku a kvalifi káciu som 
dokončil len so sebazaprením. Neviem, 
ako sa mi podarilo v treťom pokuse sa 
zlepšiť. Ak by som aj postúpil do fi nále, 
zrejme by som v ňom nemohol štartovať. 
Som veľmi sklamaný.“

Solídny výkon podal chodec Miro-
slav Úradník, ktorý na 10 000 m došiel 
šestnásty v osobnom rekorde 42:49,92. 
V konkurencii 68 šprintérov na 200 m si 
za 19. priečku (bol štvrtý najlepší z Euró-
py) zaslúži uznanie Jakub Matúš – v roz-
behu (21,36) aj v semifi nále (21,33) si 
zlepšil osobný rekord.

„Mali sme na to, aby sme uspeli ove-
ľa lepšie,“ myslí si šéftréner mládeže 
Martin Illéš. „V silách našich najlepších 
bol minimálne postup do ďalších kôl, 
musia však najlepšiu formu predviesť 
na vrchole roka. V tomto máme stále ob-
rovské rezervy.“ Podľa neho si pochvalu 
zaslúžia najmä šprintér Matúš a chodec 
Úradník. „Obaja prišli výborne priprave-
ní, podali špičkové výkony a v tvrdej kon-
kurencii dosiahli solídne umiestenia. 
Obaja zostávajú v juniorskej kategórii aj 
o rok, rovnako ďalší traja pretekári, čo je 
pred MEJ 2015 prísľub.“

SLOVÁCI V EUGENE
 JUNIORI  200 m: 19. Matúš 21,33 (7. 
v III. semifi nále, 3. v II. rozbehu 21,36), 
trojskok: 14. v kvalifi kácii Veszelka 
15,33, oštep: 25. v kvalifi kácii Slezák 
61,45, 10 000 m chôdza: 16. Úrad-
ník 42:49,92, 30. Morvay 46:34,31. 
 JUNIORKY  400 m prek.: 25. Ledec-
ká 1:00,75 (7. v I. rozbehu), trojskok: 
23. v kvalifi kácii Baňovičová 12,81, 
10 000 m chôdza: 28. Hornáková 
49:52,26.

SLOVÁCI NA SKUSOCH
Na 13. majstrovstvách Európy v behu do vrchu 

vo francúzskom Gape si z trojice slovenských repre-
zentantov najlepšie počínala v Rakúsku žijúca Silvia 
Olejárová, ktorá v konkurencii 66 bežkýň obsadila 
solídne 25. miesto so stratou 5:15 min na Rakúšan-
ku Andreu Mayrovú. „Umiestenie je v rámci mojich 
možností. Príprava po zranení, žiaľ, nebola opti-
málna,“ skonštatovala. V súťaži mužov skončil Peter 
Kačáni na 55. mieste, na vrcholnom podujatí mal 
premiéru: „Očakával som miesto v prvej štyridsiat-
ke, žiaľ, nevyšlo to. Aj napriek pracovným povinnos-
tiam som urobil v príprave maximum. Šam pionát 
beriem ako obrovskú motiváciu do ďalšieho trénin-
gu.“

SLOVÁCI V GAPE
 MUŽI  55. Kačáni 1:09:37.  ŽENY  25. Olejárová 
44:58.  JUNIORI  43. Brehovský 47:54. 

MOKRÁŠOVEJ 
ĎALŠÍ POSUN 

Piata sedembojárka z MEJ 2013 a šiesta z MSJ 2012 
Lucia Mokrášová napreduje aj v prvej seniorskej sezóne. 
V II. lige EP v Portugalsku skončila druhá súčtom 5789 
bodov, keď iba o 17 prehrala s Grékyňou Ifantídouovou. 
Zverenka Milana Suletyho, ktorá po prvom dni viedla, si 
zlepšila osobný rekord z júnového mítingu IAAF v Klad-
ne o 20 bodov a v historických slovenských tabuľkách je 
už druhá za rekordérkou Podrackou (6046 v roku 1994). 
Vekom juniorka Katarína Kuštárová skončila desiata 
s 5045 bodmi, za májovým osobným maximom zaostala 
68 bodov. 

SLOVENKY V RIBEIRA BRAVA
 ŽENY  sedemboj: 2. Mokrášová 5789 (100 m prek.: 
14,04, výška: 178, guľa: 12,60, 200 m: 24,41, diaľka: 
578, oštep: 36,73, 800 m: 2:19,40), 10. Kuštárová 5045 
(15,01 – 172 – 10,42 – 25,95 – 561 – 32,08 – 2:27,94).

ZIMNÝ EP VO VRHOCH MS V POLMARATÓNE WORLD RELAYS JUNIORSKÉ MS

ME V BEHU DO VRCHU

II. LIGA EP VO 
VIACBOJOCH

KVALIFIKÁCIA NA OH MLÁDEŽE

DO NANKINGU IDE TRIO
Naša atletika bude mať na II. olympijských hrách mládeže v čín-

skom Nankingu (16. – 18. 8.) trojnásobné zastúpenie. Michaela Peš-
ková (400 m prek.), Patrícia Slošárová (guľa) a Pavol Ženčár (disk) si 
vybojovali účasť na európskej kvalifi kácii v azerbajdžanskom Baku.

Talentovaná Pešková obsadila 4. miesto v slovenskom dorastenec-
kom i juniorskom rekorde 59,44 sekundy, na OH postupovalo päť naj-
lepších. „Michaela mohla získať aj medailu, ale na poslednej, desiatej 
prekážke zakopla,“ pripomenul šéftréner reprezentácie do 17 rokov 
Milan Laurenčík. 

Pavol Ženčár získal v hode diskom (1,5 kg) výkonom 57,47 m v sil-
nej konkurencii bronz. Zverenec trénera Ľudovíta Ivolku sa s prehľa-
dom zmestil do šestice, ktorá brala miestenky do Nankingu. Pre eu-
rópske guliarky bolo v kvalifi kácii až deväť miest, jedno z nich získala 
odchovankyňa novozámockej atletiky Patrícia Slošárová z VŠC Dukla B. 
Bystrica. Zverenka Jozefa Páričku skončila vo fi nále siedma výkonom 
15,09 m. 

SLOVÁCI V BAKU
 CHLAPCI  100 m: 5. vo IV. rozbehu Pecko 11,31, 200 m: 4. v III. 
rozbehu Pecko 22,59, 2000 m prek.: 9. Mitašík 6:19,91, 110 m 
prek.: 6. v II. rozbehu Meluš 14,55, disk (1,5 kg): 3. Ženčár 57,47 – 
postúpil, oštep: 17. v kvalifi kácii Kubinec 59,25.  DIEVČATÁ  100 m: 
3. v III. rozbehu Ostrožlíková 12,29, 200 m: 7. v I. rozbehu Ostrožlí-
ková 25,58, 100 m prek.: 3. v I. rozbehu Sameková 14,01, 7. v IV. 
rozbehu Svrčková 14,62, 400 m prek.: 4. Pešková 59,44 (slovenský 
juniorský a dorastenecký rekord) – postúpila, výška: 21. v kvalifi kácii 
Butkovská 171, guľa (3 kg): 7. Slošárová 15,09 – postúpila, 5000 m 
chôdza: 14. Abbatantuonová 27:07,50.

Pripravil GABRIEL BOGDÁNYI
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Dve bojničiarske výškárky a medzi 
nimi olympijský šampión 2012 Ser-
gej Uchov – na zábere z Banskobystric-
kej latky vľavo Radana Plaštiaková, 
vpravo Kristína Danišová.

DEDINA IDE PRÍKLADOM MESTÁM: BOJNIČKY PRI   HLOHOVCI UDÁVAJÚ TÓN SLOVENSKEJ ŽIACKEJ ATLETIKE

„V roku 1994 som na preteky do Trnavy privie-
dol dve dievčatá, ktoré som trénoval. Keďže boli re-
gistrované len v Slovenskom bežeckom spolku, ale 
nie v Slovenskom atletickom zväze, organizátori ich 
nechceli pustiť na štart. Našťastie, nechali sa preho-
voriť a dovolili im bežať aspoň mimo súťaže. A obe 
svoje behy vyhrali,“ spomína bývalý šprintér a diaľ-
kár Lokomotívy Mier Hlohovec, ktorý sa po skončení 
aktívnej činnosti venoval svojmu rekreačnému be-
haniu a popritom aj pár deckám z rodných Bojni-
čiek, dediny pár kilometrov od Hlohovca. „Vtedy mi 
trnavský funkcionár Miroslav Kyrinovič poradil, aby 
sme založili atletický klub. Požičal mi stanovy ich 
klubu a vysvetlil, čo mám všetko urobiť.“

Atletický klub Bojničky vznikol na výročie vtedy 
už neexistujúcej Československej republiky – 28. 
októbra 1994. Ján Šiška bol práve čerstvý štyridsiat-
nik. Na prahu tohtoročného októbra oslávi šesťde-
siatku a na jeho konci dvadsať rokov existencie klu-
bu, v ktorom je predsedom aj trénerom. 

Bez neho by nebol, ale jedinečnosť klubu je 
v inom: sídli v malej dedine, špecializuje sa na atle-
tickú prípravu pohybovo nadaných detí v školskom 

veku (od 7 do 15 rokov) a dnes je jediný v celom 
Hlohoveckom okrese! Trénujú v ňom predovšetkým 
dievčatá, ktoré nemajú v regióne veľa možností na 
aktívne športovanie. Chlapcov z okolitých obcí viac 
než atletika láka futbal.

DVAKRÁT DRUHÉ NA SLOVENSKU

„V čase vzniku sme mali tri pretekárky a trojčlen-
ný výbor pozostávajúci z ich rodičov. Dnes máme se-
demdesiatdva členov, viacpočetný výbor, jedného 
registrovaného trénera a troch jeho pomocníkov,“ 
vyratúva Šiška. „V našej obci žije čosi vyše 1300 oby-
vateľov a základnú školu navštevuje 128 žiakov. Ak 
by sme pracovali iba s nimi, toľko členov by sme ne-
mali. K nám však chodia deti aj z Hlohovca, Dvor-
níkov, zo Šulekova, dokonca zo Šoporne, z Trakovíc 
a ďalších dedín. Doprial by som vám vidieť, ako sa 
srdečne vítajú pred tréningami. Sú šťastné, že môžu 
byť spolu, že sa môžu v našom klube stretávať.“

Družstvo starších žiačok z Bojničiek tri razy po 
sebe vyhralo majstrovstvá Západoslovenskej oblasti 
(2011, 2012, 2013) a aj tohto roku je pred posled-
ným kolom na čele. Dosiahlo však aj prenikavejšie 

úspechy: minulé dva roky skončilo na majstrov-
stvách Slovenska druhé, predtým raz štvrté (2011) 
a dvakrát šieste (2005 a 2006). V silnej konkurencii 
Dubnice nad Váhom, Považskej Bystrice, Bardejova, 
Liptovského Mikuláša, Bratislavy, Nitry a podobných 
krajských a okresných miest.

Mimochodom, vtedy, keď Bojničianky získali iba 
„zemiakovú“ medailu, k bronzu im chýbalo len 5 bo-
dov a k celkovému prvenstvu 18. „Boli sme smutní, 
že sme sa nedostali na piedestál, ale všetko sme si 
vynahradili, keď sme o rok ako prvý dedinský klub 
na slovenskom žiackom šampionáte vybojovali me-
dailu. V našich skromných podmienkach je pozoru-
hodný čin už len dať dokopy 22 dievčat, ktoré v sú-
ťaži dokážu bodovať,“ myslí si Šiška. Z neskromnosti 
ho môže podozrievať len neznalec alebo ignorant.

VO VOĽNOM ČASE A ZADARMO

Vyučený elektrikár, ktorý 41 rokov bez preruše-
nia odpracoval v hlohoveckej Slovakofarme, a z nás-

Kým budem vládať, dovtedy budem trénovať, ale 
nasledovníka by som privítal.“

VYCHOVÁVAJÚ PRE INÝCH

Krásnou vizitkou dlhodobej práce je 69 medailí, 
ktoré atléti z Bojničiek získali v období 1996 – 2014 
na majstrovstvách Slovenska, a nielen v žiackych 
kategóriách. Dvadsať z nich je zlatých: pätnásť žiac-
kych titulov a päť dorasteneckých! 

Richard Trnený bol žiackym majstrom štyrikrát, 
trikrát na 60 a raz na 150 m. Denisa Blažová priniesla 
z majstrovstiev Slovenska spolu 13 medailí, pričom 
štyrikrát bola šampiónkou v skoku do výšky (ako 15-
ročná žiačka skočila 174 cm!) a raz aj do diaľky. Do 
majstrovskej galérie sa ako prvá tromi titulmi v roku 
2001 zapísala diaľkárka Mária Marónová. Po nej po 
dva získali výškárky Iveta Srnková a Bibiána Turzová, 
guliar Patrik Bučko, po jednom oštepárka Veronika 
Kadlečíková a Peter Zrasták na 1500 m.

Viacerí z medailistov pokračujú v kariére vo far-
bách športových gymnázií v Nitre, Trnave či v Dukle 
Banská Bystrica. „Na to, že v Bojničkách vychováva-
me nádejných pretekárov pre iné kluby a iných tré-
nerov, sme si už zvykli. To je predsa poslanie malých 
klubov,“ konštatuje Šiška. „V poslednom období 
som najviac pretekárov posunul do športového 
gymnázia v Nitre, kde veľmi dobre vychádzam s tré-
nerom Martinom Illéšom. Nitra je pre mňa záruka, 
že budú ďalej výkonnostne rásť a že z nich môžu byť 
slovenskí reprezentanti.“

SUPERTALENT SA STRATIL

Hoci deväťdesiat percent aktívnych pretekárov 
AK Bojničky tvoria mladšie a staršie žiačky, najús-
pešnejším atlétom v 20-ročnej histórii klubu je Ri-
chard Trnený. Šprintér, ktorý je stále ešte držiteľom 
slovenského žiackeho rekordu na 60 metrov – vďaka 
nemu triumfoval na Európskych hrách žiakov v Brne 
v roku 2007. Žiaľ, už nebehá.

„Po skončení základnej školy jeho rodičia chceli, 
aby prestúpil do Trnavy. Mal záujem hrať aj hokej, 
no neskôr so športom úplne skončil. Škoda, lebo to 
bol obrovský šprintérsky talent. Bežať šesťdesiat-
ku za 7,09 nedokáže hocikto,“ povzdychol si Šiška. 
„Mal pred sebou veľkú budúcnosť, no rozhodol sa 
inak. Všetci moji zverenci sa atletike venujú dobro-
voľne, nikoho do nej nenútim. Nemohol som nútiť 
ani jeho.“

Trneného príklad ukazuje úskalia, na ktoré nará-
žajú mládežnícki tréneri. „V našom klube môžeme 

vytvoriť podmienky iba pre žiacke družstvá. Veno-
vať sa špičkovej atletike so seniormi už v podmien-
kach malej dediny nedokážeme. Ani sa o to neusi-
lujeme... Preto sa stáva, že až 60 percent dievčat 
po skončení základnej školy s atletikou skončí. Ďa-
lej pokračujú iba najväčšie talenty, ktoré odídu na 
športové gymnázium v Nitre, respektívne do iných 
kvalitných atletických oddielov,“ konštatuje chlap, 
ktorý dve desaťročia stojí na čele malého, ale úspeš-
ného klubu. 

SRNKOVEJ ZMENIL ŽIVOT 

Stálicu slovenskej výšky posledného desaťročia 
Ivetu Srnkovú spoznal Šiška ako deväťročné dievča, 
ktoré sa prišlo zo zvedavosti pozrieť, ako v Bojnič-
kách trénuje jej kamarátka Mária Marónová. „Z te-
ba raz bude skokanka do výšky,“ prihovoril sa jej 
a predpoveď sa mu splnila.

Srnková vďaka talentu a poctivému tréningu vy-
bojovala v drese dedinského klubu dva tituly slo-
venskej šampiónky a už ako žiačka získala na maj-
strovstvách Slovenska dospelých 2002 bronz! Bola 
to vôbec prvá seniorská bojničianska medaila. Iveta 
po skončení základnej školy odišla študovať do Nit-
ry, kde chcela pokračovať aj na vysokej, no Šiška jej 
poradil, aby radšej zamierila do Bratislavy za špič-
kovým odborníkom Viliamom Lendelom: „Na Nitru 
si už zvykla, ale nemala tam skúseného trénera na 
výšku. Tak som jej odporučil Lendela a obrátil som 
jej športový život o 180 stupňov.“

V roku 2006 si Srnková v devätnástich vyskákala 
prvý seniorský titul a dnes ich má dokopy s halový-
mi už trinásť. Tohto roku žiaden nepridá, s Jozefom 
Repčíkom čakajú dieťa. 

AJ DOBRÉ MENO PLODÍ PENIAZE

Ako sa v súčasnej zložitej ekonomickej dobe darí 
udržať atletiku v takej malej obci? Bojničky si klub 
vážia, jeho robotu s deťmi, tradičný jarný beh obcou, 
ktorý organizuje. Aj župa a zväz.

„Je to ťažké, ale darí sa, ešte žijeme,“ vraví Šiška. 
„Obecný úrad nám prispieva na dopravu na preteky 
a na činnosť zasa Slovenský atletický zväz, ktorý pe-
niaze klubom rozdeľuje podľa úspešnosti. Vo fi nan-
covaní nám pomáha aj Trnavský samosprávny kraj. 
Navyše, v bulletine k cestnému behu, ktorý vydáva-
me, robíme reklamu našim partnerom a podporo-
vateľom. Aj z toho kvapnú nejaké peniaze. Našou 
záchranou je však možnosť byť príjemcom darov 
v podobe dvoch percent z daní fyzických osôb – ne-

byť nej by sme neprežili. To sú rozhodujúce peniaze, 
ktoré nás držia nad vodou. Pravdaže, pomáha aj to, 
že za nami sú výsledky, že nimi robíme dobrú rek-
lamu obci, okresu i kraju. Ľudia o nás vedia a držia 
nám palce. To je skôr morálna podpora, ale aj tá má 
svoj zmysel.“

K SPOKOJNOSTI CHÝBA TARTAN

Strukovina, ktorá preslávila bojničianske JRD, 
má asi najchýrnejšiu éru za sebou, ostala len na do-
mácich jedálničkoch v podobe šošovicovej kaše s ci-
gánskou pečienkou. Víno naopak hravo prežilo zme-
nu režimu. Aj Šiška má malý vinohradík, ale tvrdí, že 
oveľa viac ho zaujíma ten atletický. Otec dvoch detí 
sa drží životného mota: Všetok čas a peniaze vyna-
ložené na deti sú najlepšia investícia, akú ľudstvo 
môže urobiť – a ak to neurobí, bude s ním zle.

„Našou veľkou výhodou je najväčšia telocvičňa 
v okrese – v nej máme výškársky sektor pre žiakov 
rozložený celý rok, čo si veľa klubov nemôže dovoliť,“ 
približuje prostredie liahne skokanských talentov. 
Vonkajšie športoviská ležia na terasách podobných 
vinohradníckym: diaľkársky sektor so syntetickým 
rozbežiskom, okrem neho vrhačský, multifunkčné 
ihrisko a 110-metrová akože antuková dráha s päť-
desiatmetrovou rovinkou. „Dlhšia nevyšla, lebo je 
to v blízkosti bytoviek, navyše aj tá antuka je iba jej 
imitácia, nemá žiadny podklad. Urobili sme si ju 
sami, svojpomocne, za pomoci rúk rodičov našich 
žiakov,“ vysvetľuje.

„K úplnej spokojnosti nám chýba tartanový ovál. 
Ten však nie je nikde v okrese,“ zhovievavo pokrčí 
plecami motor atletického snaženia v Bojničkách. 
Ako obecný poslanec jeho výstavbu asi nepresadí, 
ale fakt, že ho ľudia zvolili, svedčí, že si jeho nezišt-
nú robotu vážia, a to nie je málo. ŠTEFAN ŽILKA

ojničky preslávilo najskôr víno, potom šošovica a najnovšie aj žiacka atle-
tika. Kým réve sa na svahoch inoveckého predhoria darí odjakživa, detvá-
kom posledné dve desaťročia. Odkedy sa im začal nezištne venovať domáci 

atletický nadšenec Ján Šiška.

Družstvo starších žiačok AK Bojničky, ktoré na majstrovstvách Slovenska družstiev 
2013 v Dubnici nad Váhom obhájilo striebornú medailu.

tupníckej fi rmy chýrnej fabriky na liečivá sa chystá 
aj do dôchodku, trénuje mladých zverencov vo voľ-
nom čase – a zadarmo. Jeho pomocníci tiež. „V Boj-
ničkách to nie je o peniazoch, u nás je to o srdiečku, 
o fanatizme a chuti niečo dokázať,“ vraví Šiška.

Málokto vie, že pred necelými ôsmimi rokmi 
mu to jeho srdiečko prestalo biť. Krátko po tom, 
čo dobehol do cieľa tradičného piešťanského Sil-
vestrovského behu. „Neďaleko známej sochy bar-
lolamača som bol pätnásť minút na druhom sve-
te,“ spomína. „Mal som šťastie, že nablízku bol 
lekár a poruke defi brilátor, srdce naskočilo až na 
tretí pokus.“

Odvtedy obmedzil vlastné behanie, hoci príči-
nou zástavy srdca iste nebol stres z neho, skôr z ná-
valu povinností. „Najlepšou liečebnou kúrou pre 
moje srdce bol nasledujúce leto Trneného dodnes 
platný žiacky slovenský rekord na 60 metrov 7,09,“ 
vtipkuje.

„Keď budem v dôchodku, budem mať ešte viac 
času na atletiku,“ vraví bojničiansky fanatik. „Pomá-
ha mi riaditeľ školy Ivan Král aj dvaja z rodičov, ale 
ešte som si nevychoval nástupcu, ktorému by som 
dievčatá odovzdal bez obáv o ich ďalší športový rast. 
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AK BOJNIČKY V KOCKE
Počet členov 72 (45 + 27)

Počet pretekárov 69 
Počet trénerov 1
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„Na to, že v Bojničkách vychovávame nádejných 
pretekárov pre iné kluby a iných trénerov, sme si už 

zvykli. To je predsa poslanie malých klubov.“
 JÁN ŠIŠKA



„Ľúto mi je najmä to, 

že som nikdy 

nevyskúšala osemstovku.“

Foto: ŠTARTFOTO – JÁN SÚKUP 
a MÚZEUM TELESNEJ KULTÚRY SR

 Z hľadiska vašej atletickej kariéry je určite 
najpamätnejší rok 1966, ale v spätnom po-
hľade na život sa vám ako najkrajší môže ja-
viť úplne iný – skúste povedať ktorý.
„Ako pre každú matku, aj pre mňa boli život-

nými míľnikmi narodenia detí: roky 1965 a 1972. 
Tešila som sa tiež z ukončenia vysokej školy. Po 
promóciách som však pochovala mamu, ktorá 
mala len 45 rokov, mesiac som preplakala a ešte 
aj dnes sa mi pri spomienke na to tlačia slzy do 
očí. Takže rok 1967, v ktorom som bojovala aj s ru-
beolou, bol skôr smoliarsky než najkrajší.“

 Atletiku ste si nikdy nepripustili k telu až 
tak, aby bola pre váš život určujúca, napriek 
tomu ste s ňou ako rozhodkyňa dodnes ob-
čas v spojení – čo vám dala?
„Ako jedináčikovi z neúplnej rodiny mi po-

mohla pôvabne preklenúť pubertu. Naučila ma 
vytrvalosti, dôslednosti aj férovosti – atletika je in-
dividuálne odvetvie, v ňom nič neofi ntíte. Vďaka 
nej mám stále vzťah k pohybu. S manželom, bý-
valým atlétom-trojskokanom, bývame v činžiaku 
s výťahom, ale zásadne chodíme po schodoch. 
Nemám problémy s nadváhou, ale keď mi začal 
lietať tlak, pripojila som sa k nemu a dvakrát do 
týždňa beháme. V lete, ktoré väčšinou trávime na 
Pohroní, lopotíme v záhrade a keď treba kamsi 
zájsť, tak na bicykli.“

 Ako ste sa v Špačinciach dostali k atletike?
„V Špačinciach som sa len narodila – mama sa 

rozhodla porodiť ma u rodičov, ktorí tam žili. Nap-
riek tomu som čestnou občiankou obce a tá svoj 
chýrny beh Špačinský trojuholník tohto roku za-
svätila môjmu jubileu. Úžasne ma to prekvapilo, 
až dojalo, starosta Július Zemko mi venoval plake-
tu, bolo to veľmi milé.“

 A keďže nie v Špačinciach, tak kde a ako ste 
podľahli zvodom kráľovnej?
„Vyrastala som na Trenčianskej ulici v brati-

slavskom Ružinove. V behu som nemala súper-
ku, všetkým som dávala fóra jedného kandelábra, 
a ako samostatné dieťa som sa sama prihlásila 
do klubu – do Iskry Závod Mieru, neskôr preme-
novanej na Dimitrovku a napokon na Slovan. Vie-
dol ma Jozef Mana, brat známeho rozhlasového 
reportéra Oskara. V Mierovej kolónii na tréningu 
raz ktosi vyhlásil, že to dotiahnem až na olympiá-
du a keď som ako vysokoškoláčka chcela prestúpiť 

Ako rýchlo rozprávala, tak 
rýchlo aj behala,“ spomína 
jej tréner. Anna Chmelková, 

jediná Slovenka s titulom šampió nky 
v histórii letných majstrovstiev Euró-
py, sa v poslednú júlovú sobotu do-
žila – ako sa u dám zvykne vravieť 
– vzácneho jubilea. „O mne môžete 
pokojne napísať, že som sedemde-
siatnička, ja sa za vek nehanbím,“ po-
vedala.

do Slávie, odmietli ma pustiť. Tak som nenastúpi-
la na preteky a naparili mi ročný dištanc. Iné by 
skončili s atletikou, ja som sa zaťala.“

 Vtedy ste už trénovali s Pavlom Gleskom. 
Spomínate si ešte na prvú štyristovku? 
Hneď v premiére v roku 1963 slovenský re-
kord 56,9...
„To bola až druhá – prvú som bežala na drá-

he bývalej Telovýchovnej školy na Kalinčiakovej, 
na výkon si už nespomínam, ale bol sľubný. Naj-
viac mi utkvel v pamäti čs. juniorský rekord 56,2, 
ktorý som zabehla s výronom. Po jednom trénin-
gu s Evou, vtedy ešte Lehockou, ktoré boli vždy aj 
vzájomnou súťažou, som mala nohu ako papuču 
– nešťastne som šliapla na obrubník. V nemocnici 
mi ju chceli dať do sadry, ale keďže ma čakali pre-
teky, radšej som tri rána po sebe už o piatej čakala 
v ordinácii podniku Palma na doktora Alexandra 
Bínovského a jeho zázračné injekcie. Vo štvrtý deň 
mi v autobuse tréner vmasírovával do nohy mas-
tičku a na piaty so zmrazenou nohou som vyhrala 
nad najlepšou štvrtkárkou NDR Schmidtovou...“

 V lete 1964 ste sa zlepšili na 55,0 – taký vý-
kon na tokijskej olympiáde stačil na postup 
do semifi nále. Nesnívali ste o nej?
„Čoby nie, bola som v nominácii, dokonca som 

vyfasovala olympijské oblečenie. Skôr než sme 
odleteli, mi však lekári zvestovali, že čakám die-
ťa... Mimochodom, ten olympijský úbor mi necha-
li, ešte nedávno som na časť z neho v skrini natra-
fi la. Tokio mi osud nedožičil. O tri roky neskôr som 
tam mala štartovať na svetovej univerziáde. Prišli 
sme však na zraz do Prahy a oznámili nám, že celý 
východný blok sa rozhodol podujatie bojkotovať, 
lebo organizátori sú ochotní športovcov z KĽDR 
akceptovať len pod názvom Južná Kórea...“

 V máji 1965 sa vám narodil syn Vladko. Vráti-
li ste sa k atletike, ale už nie k trénerovi Gles-
kovi? Prečo? 
„Spoločné tréningy s Evou boli prínos pre nás 

obe, ale ich sprievodné javy som vyhodnotila 
ako neúnosné a po materstve som oslovila Jána 
Koštiala, vôkol ktorého sa zgrupovala dobrá par-
tia. Čisto chlapčenská, napríklad bratia Repkovci 
– ale to sa tiež ukázalo ako prínos.“

 Koštial bol diaľkár, na majstrovstvách Čes-
koslovenska 1964 ste obaja získali prvé ti-
tuly – v jeho prípade jediný, vo vašom prvý 
z troch. K tým dvom ďalším ste sa dopracova-
li už pod jeho vedením. Na začiatku však bol 
tréner-začiatočník, čerstvý absolvent praž-
skej FTVŠ, a mal ani nie o dva a pol roka viac 
ako vy...
„Napriek tomu som ho rešpektovala. Veľmi mi 

pomohol už tým, že so mnou behával viaceré tré-
ningové úseky, ale aj psychicky. Ja som síce začí-
nala s cezpoľnými behmi, ale potom som sa veno-
vala šprintom a pred štyristovkou som mala veľký 
rešpekt, dokonca strach. Bála som sa každej sú-
perky, aj zjavne slabšej. Ale najmä som sa stracho-
vala, že v závere štvrtky budem trpieť. Trénovala 
som iba do trojstovky, štvorstovku som behávala 

len v pretekoch. Keď mi v júni 1963 v Sofi i po roz-
behu oznámili, že o hodinu je fi nále, skoro som 
skolabovala – ale zabehla som ho v slovenskom 
rekorde, takže problém bol najmä v hlave.“

 Najslávnejšiu sezónu 1966 ste začali tragic-
ky: na Rošického memoriáli vás diskvalifi ko-
vali, lebo ste dvakrát po sebe uliali štart. To 
sa vám ako podarilo?
„Mala som hroznú trému. To isté sa mi stalo aj 

na Európskych halových hrách 1967 v Prahe. Di-
váci nevypískali mňa, ale neprávom štartéra. Po 
úspechu na majstrovstvách Európy mi veľa ľudí 
drukovalo, dostala som kopu listov, aká to bola 
skrivodlivosť.“

 Ale veľa nechýbalo a do Budapešti by ste 
necestovali. Po materskej pauze ste nemali 
žiadny výkon a hrozilo, že vás nepripustia na 
majstrovstvá Československa v Třinci, kde 
bola posledná šanca sa nominovať na ME 
1966. 
„Nebyť vtedajšieho predsedu zväzu, bývalého 

vrhača Václava Mudru, v Třinci nepobežím, a tým 
pádom ani v Budapešti. Pokiaľ viem, ani žiaden 
z vplyvných Slovákov ma nepodržal. Mudra údaj-
ne buchol do stola a povedal, že pravidlá-nepra-
vidlá, favoritka na majstrovstvách republiky ne-
môže chýbať pre formálne dôvody.“

 V Třinci ste prekvapili prvým seniorským čs. 
rekordom 54,3. To bol slušný výkon, vzbudil 
vo vás ilúzie o úspechu na európskom šam-
pionáte?
„Nie, ja som mala vetry aj z rozbehov. Až keď 

som v nich zabehla zo všetkých najlepší čas a ďal-
ší čs. rekord 53,6, uverila som, že môžem postúpiť 
do fi nále. V semifi nále som si na jasne vedúcej po-
zícii spomenula na Gleskovu radu šetriť sily, a tak 
som v závere zvoľnila a na páske ma o prsia pred-
behla Maďarka Szabóová.“

 Posledný augustový deň 1966 nazvali českí 
a slovenskí novinári škaredou stredou – pre 
dážď, najmä však preto, že svetový rekordér 
v hode diskom Ludvík Daněk skončil až pia-
ty. Vnímali ste, že vo výprave vládne „blbá 
nálada“?
„Také tie poučky, že štát do vás investoval, ne-

smiete sklamať, boli bežné, ale nespomínam si, 
že by mi prízvukovali: Výprava ešte nemá žiadnu 
medailu, musíš ju získať.“

 Onen štvrtok v Budapešti vyšlo slnko, ale fi -
nále prišlo na rad až večer, na záver. Bol to 
váš prvý beh pri umelom osvetlení?
„Asi áno. Finále som si odsnívala už v noci 

v bdelom stave. Bezprostredne pred ním som za-
žívala hrozné pocity, brnelo mi celé telo. Aj nohu 
by som si nechala zlomiť, aby som nemusela be-
žať, ale nebolo vyhnutia. Plný Népstadion bol 
ako bublajúci kotol, bzučal a čakal víťazstvo jed-
nej z dvojice domácich bežkýň. Dostala som piatu 
dráhu a obe som mala pred sebou. Namiesto vý-
strelu však zaznel povel vstať a štartérova prosba 
k publiku o kľud. Viete si predstaviť, čo to robilo 
s mojou psychikou...“

 Neviem. Podľa výsledkov to malo horší vplyv 
na súperky: vyhrali ste o celú sekundu v dru-
hom najlepšom európskom čase histórie 
52,9!
„Maďarka Munkácsiová tempo prepálila. Ja 

som sa ako zvyčajne začala tlačiť dopredu medzi 
150 a 200 metrami. Dobre som zvládla druhú zá-
krutu, vybehla som z nej na čele a čakala som, čo 
na to telo – ešte vládalo, tak som pridala. To som si 
nikdy predtým netrúfl a. Prvý raz v živote som v cie-
ľovej rovinke bežala ako o život. Negujúc strach, že 
budem trpieť.“

 A trpeli ste?
„Bola som unavená, veď som zabehla rekord 

šampionátu a o sedem desatín si zlepšila osobné 
maximum, ale zároveň aj šťastná.“

 Do Budapešti sa v oných rokoch chodilo aj na 
nákupy – čo ste si priniesli? 
„Vtedy leteli kuchty, takže tlakový hrniec. Do-

nedávna som ho mala. Hľadala som i mohérový 
svetrík, ale na nič súce som nenatrafi la. V jednom 
obchode ma však predavačka identifi kovala a po-
vedala: Počkajte, skočím do skladu. Doniesla mo-
hérové véčko a podala mi ho so slovami: To máte 
zadarmo. Maďarsko atletickými majstrovstvami 
žilo. A nielen Maďarsko. Po čase mi doručili list 
s obálkou, hoci na nej boli len tri slová: Anna 
Chmelkova Europe.“

 Kto sa vám staral o syna?
„Keďže manžel bol na vojne a v Bratislave som 

nikoho blízkeho nemala, opatrovala ho svokra v Hli-
níku nad Hronom. Daněk, ktorý ma po príletoch do 
Prahy zo zahraničných ciest vždy zviezol autom do 
Brna, skadiaľ som zväčša pokračovala do Hliníka, 
často žartoval: Keď tam raz bude olympiáda, určite 
na nej nebudem chýbať. Dva roky po mame však 
zomrela aj zlatá svokra a ja som sa v šesťdesiatom 
deviatom rozhodla skončiť s atletikou.“

 Mexická olympiáda 1968 vám nevyšla, vy-
padli ste už v rozbehu, mali ste však len 25 
rokov – nie je vám to spätne ľúto?
„Ľúto mi je najmä to, že som nikdy nevyskúša-

la osemstovku. Glesk, Koštial aj niektorí iní odbor-
níci tvrdili, že na 800 m by som vzhľadom na rých-
losť mala najväčšie predpoklady. Po pár rokoch 
som sa v akomsi záchvate ešte pokúsila o návrat. 
Ale to už som mala dve deti, ku ktorým ma to ťa-
halo, preto pokus nemal dlhé trvanie.“

 MARIÁN ŠIMO

ANNA CHMELKOVÁ-BLANÁRIKOVÁ
Narodená 26. júla 1944 v Špačinciach
Vzdelanie Filozofi cká fakulta UK – knihovníctvo 

Hlavná disciplína 400 m
ME 1966 – zlatá medaila 52,9 (rekord ME)
OH 1968 – 21. miesto (6. v rozbehu za 54,91)

Čs. rekordy 54,3 (Třinec 1966), 53,6 a 52,9 (Budapešť 1966),
Slovenské deväť od 56,9 po 52,9 (dodnes drží najlepší slovenský výkon na 220 y 24,1)

Čs. tituly 1964 (55,0), 1966 (54,3), 1968 (54,1), 1969 (54,7).

Pocty
druhá v ankete Najúspešnejší čs. športovci 1966 (za gymnastkou Čáslavskou), víťazka 
ankety o čs. atléta 1966, členka Siene slávy slovenskej atletiky
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OSLAVUJÚ

OPUSTILI NÁS

ZOMREL PRVÝ 
ŠÉFTRÉNER SAZ 

IVAN ČECH

Rodák zo Záhorskej Bystrice (narodený 12. 
decembra 1943), v bratislavskom Slovane zve-
renec trénera Ivana Tkáča, patril v šesťdesiatych 
rokoch k popredným slovenským strednotratia-
rom (osobné rekordy: 1500 m 3:49,2, 2000 m 
5:26,4, 3000 m 8:28,2) a v závere kariéry behával 
aj 3000 m prekážok (9:17,8).

Od marca do októbra 1974 bol sekretárom Slo-
venského atletického zväzu, potom sa už sústredil 
na trénerskú prácu v bratislavskom stredisku vr-
cholového športu. Viedol o. i. Evu Rákovú-Koval-
číkovú, trojnásobnú československú a štvornásob-
nú slovenskú šampiónku na 400 a 800 m a členku 
čs. fi nálového kvarteta 4 x 400 m na ME 1974 aj 
1978. Neskôr aj čs. vytrvaleckú jednotku Ľudmilo-
vú Melicherovú – v období jej najlepších výkonov 
v maratóne (aj dvoch triumfov vo Viedni). 

Po rozdelení Československa sa Ivan Čech pri-
hlásil do konkurzu na miesto šéftrénera sloven-
skej atletiky. Jediným súperom mu mal byť Čech 
národnosťou – František Fojt, najskôr šéftréner 
a potom riaditeľ federálneho zväzu, ktorý si podal 
prihlášku do konkurzov na oba zväzy. Slovenský 
taktne prenechal právo výberu partnerovi a Fojt 
sa stal generálnym sekretárom, neskôr riadite-
ľom ČAS (vo funkcii je dodnes). Slováka s priezvis-
kom Čech následne vymenovali za slovenského 

slávil sedemdesiatku a o pol roka sa po-
bral na druhý svet. Dvadsiateho piateho 
júna nadránom zomrel Ivan Čech, prvý 

šéftréner Slovenského atletického zväzu v období 
samostatnosti.

PAVOL KRIŠTOFÍK (80 r.), trnavský rodák 
(narodený 8. februára 1933), vyštudovaný pe-
dagóg, atletický funkcionár najskôr v Seredi, od 
1969 v Trnave, spoluzakladateľ chodeckých pre-
tekov Trnavská dvadsiatka, predseda atletického 
oddielu a istý čas aj TJ Slávia Trnava, neskôr jej 
čestný člen, dlhoročný rozhodca, štatistik a fun-
kcionár SAZ (aj výkonného výboru) – zomrel 6. 
apríla 2014.

BARNABÁŠ ÜVEGEŠ (69), nestor oravskej at-
letiky (narodený 16. decembra 1944), pedagóg, 
tréner školského športového strediska a atletic-
kej triedy v Dolnom Kubíne, v začiatkoch atletic-
kej kariéry významne pomohol viacerým neskor-
ším čs. aj slovenským reprezentantom (Ján Čado, 

RÓBERT BERENHAUT: narodený 22. 
júla 1929, športový fotoreportér, foto-

kronikár košického MMM, nositeľ Ceny mesta Ko-
šíc.

MICHAL SPIŠÁK: narodený 11. sep-
tembra 1939, v šesťdesiatych rokoch 

jeden z prvých slovenských chodcov v čs. repre-
zentácii, v drese Lokomotívy Košice slovenský re-
kordér na 20 a 50 km (naposledy 1:39:02,6, resp. 
4:30:34), povolaním veterinárny lekár.
MILAN GNOTH: narodený 13. septembra 1939, 
chodec Elektrosvitu Nové Zámky a Stavbára Nitra, 
jeden z prvých Slovákov v čs. reprezentácii, slo-
venský rekordér na 50 km (5:10:10), tréner (o.i. 
Juraja Benčíka), prvý predseda chodeckej komisie 
SAZ (1968), neskôr renomovaný vysokoškolský 
pedagóg, docent Prírodovedeckej fakulty UK.

JURAJ KAUL: narodený 4. júla 1944, 
skokan o žrdi (s kovovou žrďou 380), ne-

skôr tréner trenčianskeho TSM, metodik klubu, od 
r. 1982 šéftréner atletiky na športovom gymnáziu 
v Trenčíne, viedol o.i. Danielu Drinkovú, majsterku 
Československa 1981 na 100 m, slovenskú maj-
sterku 1980 na 100 a 200 m, ktorá je dodnes na 
oboch tratiach v slovenskej historickej desiatke 
(11,70 a 24,04), neskôr v Dubnici externe Jozefa 
Švondrka.

Marián Vanderka, Miroslav Vojtek, Patrik Žeňúch 
a ďalší), rozhodca, predseda TJ Orava Dolný Ku-
bín – zomrel 7. mája 2014. 

FRANTIŠEK KAŠPAR (84), bratislavský atlét 
(narodený 13. januára 1930), šprintér s osobným 
rekordom na 100 m 10,9, pedagóg, dlhoročný 
vedúci telovýchovnej katedry na Stavebnej fakul-
te SVŠT, tréner, rozhodca a funkcionár, v období 
1969 – 1973 predseda bratislavského atletické-
ho zväzu – zomrel 4. mája 2014. 

FRANTIŠEK KANIA (82), košický rodák (naro-
dený 29. marca 1932), vytrvalec košickej Slávie 
VŠT, osobné rekordy: 10 000 m 30:39,6 (1964), 
maratón najlepší slovenský výkon 2:30:32,2 
(1963), trikrát štartoval na MMM: 1960 35.mies-
to (2:50,44,8), 1963 24. (2:30:32,2), 1964 11. 
(2:34:43,8) – zomrel 19. júla 2014. 

šéftrénera, ale o pár mesiacov odišiel do Kataru, 
kde mu ponúkli miesto reprezentačného trénera 
stredných a dlhých behov. 

„Lákala ma možnosť trénovať bežcov s predpo-
kladmi súperiť s absolútnou svetovou špičkou,“ 
vysvetlil neskôr. Viedol aj Mohameda Suleima-
na, ktorý na barcelonských OH 1992 získal bronz 
na 1500 m, historicky prvú olympijskú medailu 
emirátu. Pod Čechovým vedením sa zlepšil o viac 
ako dve sekundy, v roku 1997 až na skvostných 
3:32,10, ale na MS v Aténach v tom istom roku 
dobehol „až“ šiesty, tesne za stupňom, podobne 
ako na MS 1993 (4.), 1995 (7.) či na OH 1996 (9.). 
„Poslednú trojstovku zabehol zo všetkých najrých-
lejšie, čo však z toho, keď dovtedy stratil dve se-
kundy? Nepodarilo sa mi ho odučiť od zlozvyku 
útočiť zozadu a neskoro – stále sa vyžíva samoob-
divom, aký má nádherný fi niš,“ durdil sa Ivan. Za 
najväčší úspech pôsobenia v Katare pokladal, že 
Suleimanovho mladšieho brata Nassira dotiahol 
v osemnástich k času 3:38,53 – mimochodom, za-
behol ho v Bratislave.

Koncom roku 1997 sa Čech vrátil domov, na 
post šéftrénera, z ktorého Ihringovo vedenie po 
rebélii na aténskych MS odvolalo Miroslava Oká-
ľa. Vo funkcii pôsobil v rokoch 1998 – 2000, skon-
čil po sydneyskej olympiáde.  (mo)

Preteky číslo 500 
odšliapal 31. mája v Borskom Mikuláši 

chodecký rekordér Eduard Straka, veterán-
sky európsky šampión 2011 a držiteľ troch 
bronzov z veteránskych MS. Až 189 z nich 
vyhral, 27-krát veteránske majstrovstvá SR. 
Šesťdesiatosemročný detviansky rodák žijúci 
v Handlovej súťaží a trénuje už 55. chodeckú 
sezónu – viac (59) ich má vo svete na konte 
len 73-ročný Talian Piergiorgio Andreotti, sy-
novec známeho, už nebohého expremiéra.

500 rokov športu 
kežmarského

je názov 368-stranovej výpravnej knihy, 
ktorú začal pripravovať tamojší rodák Vladi-
mír Janček, prvý slovenský šprintér s časom 
10,2 na 100 m (1968), neskôr pedagóg, 
tréner, šéf klubu aj Správy telovýchovných 
zariadení. Dva roky po jeho smrti (2012) ju 
dorobila manželka Mária a Zuzana Kolláro-
vá z popradskej pobočky Štátneho archívu 
v Levoči a v pôvabnej podobe vydalo mesto 
Kežmarok.

DVAKRÁT 500

2 I AUGUST 2014

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




