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Úvod

2 ÚVOD

Vá�ení športoví priatelia,

rok 2013 je rokom atletiky a Majstrovstvá sveta v Moskve sú
jeho hlavným vrcholom. V tomto roku slovenskí atléti dosiahli
viaceré výnimoèné výkony. Na Európskom pohári v chôdzi
v Dudinciach Matej Tóth potvrdil svojim tretím miestom
príslušnos� do svetovej špièky, na Svetovej univerziáde
v Kazani Martin Kuèera, Marcel Lomnický a Jozef Repèík stáli
na medailových stupòoch, èím nám dvaja z nich spôsobili milé
prekvapenie a na Európskom olympijskom festivale mláde�e
v Utrechte Michaela Pešková druhým miestom dala na

vedomie, �e má ve¾ký talent. Ale obdiv, uznanie a poïakovanie patrí všetkým,
ktorí úspešne reprezentovali Slovensko a odovzdávajú zo seba maximum.
A nejde len o športovcov, za ich výkonmi stoja viacerí ¾udia, tréneri, lekári,
rodina, priatelia, fanúšikovia, sponzori a funkcionári. Všetci spolu sme jeden
tím, ktorý má potenciál dosahova� skvelé výkony. To sa potvrdilo aj na
Majstrovstvách Európy dru�stiev III. ligy v Banskej Bystrici, kde slovenské
reprezentaèné dru�stvo zví�azilo a postúpilo do II. ligy.

Majstrovstvá sveta v Moskve nám urèite prinesú skvelú atletiku a výnimoèný
zá�itok. Neviem, aké prekvapenie nám pripravia naši reprezentanti, ale
osobne budem spokojný, keï ka�dý odovzdá vo svojej sú�a�i všetko, èo
v òom je, keï ka�dý siahne na dno svojich síl. Viem, aké je �a�ké uspie�
vo svetovej konkurencii, ale dá sa to. By� lepší a prekonáva� samých seba
v najdôle�itejších chví¾ach, by malo by� cie¾om nás všetkých, v športe aj �ivote.

Ïakujem všetkým športovcom za úsilie, ktoré doteraz vynalo�ili a som
presvedèený, �e dôstojná reprezentácia Slovenska je vecou cti ka�dého
a bude to v sú�a�iach aj vidie�. V spolupráci s RTVS budeme môc� po viacerých
rokoch aj u nás doma sledova� svetovú atletiku v priamom prenose a verím,
�e aj výkony našich reprezentantov nám prinesú príjemné emócie.

Peter Korèok

predseda
Slovenského atletického zväzu
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3NOMINÁCIA

Mu�i:

�eny:

Realizaèný tím:Realizaèný tím:

Adam Závacký

Jozef Repèík

Marcel Lomnický

Anton Kuèmín

Matej Tóth

Dušan Majdán

Slávia STU Bratislava 100 m
Spartak Dubnica n. V. 800 m
AC Stavbár Nitra kladivo
VŠC Dukla B. Bystrica 20 km chôdza
VŠC Dukla B. Bystrica 50 km chôdza
VŠC Dukla B. Bystrica 20 km chôdza

Pred moskovským šampionátom sa uskutoèní
, na ktorom budú SAZ zastupova� predseda Peter Korèok a sekretárka zväzu

pre zahranièie Anna Kirnová (ktorá bude vo výprave zastáva� aj funkciu techickej vedúcej
výpravy). Šéfa zväzu neskôr v Moskve vystrieda generálny sekretár SAZ Pavol Swiec.

kongres Medzinárodnej asociácie atletických

federácií (IAAF)

Na kongrese IAAF ocenia bývalú predsedníèku zväzu Máriu Mraènovú, ktorá dostane

striebornú medailu IAAF za dlhodobú a záslu�nú èinnos� v prospech atletiky.

Jana Velïáková

Dana Velïáková

Martina Hrašnová

Mária Czaková

Mária Gáliková

VŠC Dukla B. Bystrica dia¾ka
VŠC Dukla B. Bystrica trojskok
VŠC Dukla B. Bystrica kladivo
VŠC Dukla B. Bystrica 20 km chôdza
VŠC Dukla B. Bystrica 20 km chôdza

Vedúci výpravy: , lekár: , fyzioterapeut: ,
tréneri:

Martin Pupiš MUDr. Ernest Zachar Denis Freundenfeld

Juraj Benèík, Kristián Cupák, Branislav Daniš, Radoslav Dubovský,

Marcel Lopuchovský

Ocenenie



Disciplína: 20 km chôdza

Mária Czaková

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:

Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:
Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:

Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:

Aký je tvoj športový sen:
Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:

Èo by si poradil mladým atlétom:

Kde najradšej trénuješ:
Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:

Nitra
Nitrianske Hrnèiarovce

VŠC Dukla Banská Bystrica
165 cm

57 kg
1:35:30

10 km: 46:35, 5 km: 22:24
atletike som sa zaèala venova� na

základnej škole, keï�e som navštevovala od piateho roèníka atletickú triedu
Marián Páleník, Peter Meèiar, Matej Spišiak, Martin Pupiš

Martin Pupiš – Matej Spišiak
úèas� na OH

je ve¾a ¾udí, ktorí ma inšpirujú
porazi� èo najviac súperiek a priblí�i� sa k osobnému rekordu

budem
štartova� druhýkrát, umiestnenie 31. miesto

OH: 1/53; S. univerziáda: 2/13/10; ME U22: 14;
MEJ: 10; MS: 1/31

môj športový sen je Olympiáda Rio de Janeiro 2016
chcela by som pracova� v športovej

oblasti naïalej
aby si šli za svojimi snami a tvrdo pracovali na sebe, preto�e

bez toho sa ïalej nikde neposunú a hlavne nech športujú v prvom rade pre rados�
najradšej trénujem v Livignu a v Tatrách

Atletika mi dala kopu zá�itkov, mo�ností, skúseností, videla som
krajiny do ktorých sa be�ní ¾udia èasto nedostanú. Zoznámila som sa so svetovými
športovcami, novými ¾uïmi. Èo mi vzdala? Mo�no iba viac vo¾ného èasu.

cestovanie, èítanie a divadlo
losos

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:

Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:
Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:

Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:

Aký je tvoj športový sen:
Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:

Èo by si poradil mladým atlétom:

Kde najradšej trénuješ:
Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:

4 PROFILY REPREZENTANTOV



Disciplína: 20 km chôdza

Mária Gáliková

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:

Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:

Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:

Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:

Aký je tvoj športový sen:
Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:
Èo by si poradil mladým atlétom:
Kde najradšej trénuješ:
Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:

Ob¾úbené jedlo:

Nová Baòa
Banská Bystrica

VŠC Dukla Banská Bystrica
161 cm

52 kg
1:33:03

10 km – 45:17, 5 km – 21:38
v roku 1993 na Športovom gymnáziu

v Banskej Bystrici
Jarka Ondrejková

Roman Benèík
dvakrát 24. miesto na MS

je ve¾a ¾udí, ktorí ma inšpirujú
dôjs� úspešne do cie¾a a môc� si poveda�, �e tie posledné �a�ké

tý�dne stáli za to

štvrtýkrát, 24. miesto

OH 2016
práci s mláde�ou

veri� si a nevzdáva� sa
na Štrbskom Plese

Nemám pocit, �e by mi nieèo vzala. Som vïaèná za všetko, èo
som s òou pre�ila. Všetky neúspechy ma v koneènom dôsledku posunuli ïalej. A to nielen v
športovom, ale aj v osobnom �ivote. Vïaèím jej za ve¾mi ve¾a!

všetky mo�né aj nemo�né aktvity súvisiace so synom Šimonom :) (piesok, kocky,
kni�ky, autíèka, …)

cestoviny

S.univerziáda: 1/11; ME U22: 1/16; MSJ: 1/12;
MEJ: 2/10

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:

Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:

Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:

Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:

Aký je tvoj športový sen:
Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:
Èo by si poradil mladým atlétom:
Kde najradšej trénuješ:
Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:

Ob¾úbené jedlo:
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Disciplína: hod kladivom

Martina Hrašnová

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:

Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:
Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:
Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:

Aký je tvoj športový sen:
Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:
Èo by si poradil mladým atlétom:

Kde najradšej trénuješ:
Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:

Bratislava
Banská Bystrica

VŠC Dukla Banská Bystrica
177 cm

82 kg
76,82 m

vrh gu¾ou – 15,02 m
v ôsmej triede ZŠ ma k atletike (šprint)

priviedla uèite¾ka TV
Kamil Nosian, Jozef Cencer, Jozef Hanušovský, Donald Babbitt

Branislav Daniš, Jozef Párièka
3. miesto – MS Berlín 2009

–
finále (12. miesto)

4/3
OH: 2/8; ME: 3/2; S. univerziáda: 2/2;

ME U22: 1/13; MSJ: 2/2; MEJ: 2/2; MS U17: 1/11
medaila z OH

zatia¾ som na niè rozumné neprišla :)
aby k tréningu pristupovali zodpovedne a vychutnali si ka�dý

moment, ktorý im atletika prinesie, kariéra športovca mô�e by� spätá s mno�stvom krásnych
zá�itkov

v Banskej Bystrici
zaujímavý �ivot, naplnený zmysluplnou èinnos�ou / èas strávený

s die�a�om
knihy, hudba, filmy, varenie

pizza, zmrzlina

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:

Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:
Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:
Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:

Aký je tvoj športový sen:
Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:
Èo by si poradil mladým atlétom:

Kde najradšej trénuješ:
Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:
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Disciplína: 20 km chôdza

Anton Kuèmín

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:

Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:
Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:

Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:
Aký je tvoj športový sen:

Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:

Èo by si poradil mladým atlétom:

Kde najradšej trénuješ:
Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:

Ilava
Banská Bystrica

VŠC Dukla Banská Bystrica
180

67 kg
1:22:25

5 km – 19:14, 10 km – 39:47, 50 km – 3:57:41
k atletike ma priviedla sestra ako

12-roèného a odvtedy som neprestal
Jozef Pavelka, Juraj Benèík

Juraj Benèík
OH Londýn – 23. miesto

zlepši� si umiestnenie z posledných MS
na MS

budem štartova� u� tretíkrát, najlepší výsledok som dosiahol 17. miesto v Deagu 2011
OH: 1x/23; ME: 1x/17.; MEJ: 1x/11.

eden sa mi u� splnil, �e som štartoval na OH, tak�e u� len výborné
umiestnenie na nich

dúfam �e nieèomu, èo ma bude bavi�,
zatia¾ sám neviem

keï�e mladých atlétov nie je a� tak ve¾a, tak aspoò pre tých,
èo športujú – tešte sa z ka�dého úspechu

najradšej doma, preto�e tam mám rodinu, ktorá mi dodáva energiu
atletika mi dala hlavne mo�nos� precestova� svet a spozna� ¾udí

a vezme asi èas, ktorý by som strávil mo�no nieèím iným, ale nikdy som to ne¾utoval
moja zá¾uba je teraz dcéra Tamarka, ktorej sa sna�ím venova�, keï som doma

vyprá�aný syr

cm

–

j

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:

Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:
Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:

Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:
Aký je tvoj športový sen:

Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:

Èo by si poradil mladým atlétom:

Kde najradšej trénuješ:
Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:
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Disciplína: hod kladivom

Marcel Lomnický

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:

Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:
Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:

Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:

Aký je tvoj športový sen:
Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:
Èo by si poradil mladým atlétom:

Kde najradšej trénuješ:

Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:

Nitra
Nitra

AC Stavbár Nitra
176 cm

kg
78,73 m

asi v 13 rokoch na základnej škole –
zaèal som beha�, potom vrha� gu¾u, disk, oštep a a� nakoniec som vyskúšal kladivo

Miloš Gašaj, Greg Jack
Marcel Lomnický

78,73 m – výkon si zatia¾ cením viac ako ktorúko¾vek medailu
Nemám.

finále – prvá dvanástka, vo finále sa u� potom uvidí

druhýkrát, štartoval som pred dvomi rokmi v Daegu a skonèil som 21.
OH: 1/15; ME: 2/11; S. univerziáda: 3/2;

ME U22: 2/3; MSJ: 2/3; MEJ: 1/8
vyhra� Olympiádu

ešte som nad tým nezaèal rozmýš¾a�
aby si šli za svojimi snami, niè nie je nemo�né, keï má èlovek

dostatoènú dávku odhodlania a motivácie
trénujem rád všade, kde mám ku tréningu všetko, èo potrebujem –

najmä dobré poèasie
Dala mi ve¾mi ve¾a. Známi vravia, �e mi vzala „normálnu“ mlados�,

ale ja asi pova�ujem za normálne nieèo iné.
biliard, rýchle autá, plá� a dobrá kniha

nemám

105

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:

Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:
Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:

Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:

Aký je tvoj športový sen:
Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:
Èo by si poradil mladým atlétom:

Kde najradšej trénuješ:

Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:
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Disciplína: 50 km chôdza

Dušan Majdán

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:

Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:
Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:
Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:
Aký je tvoj športový sen:
Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:
Èo by si poradil mladým atlétom:

Kde najradšej trénuješ:
Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:

Hnúš�a
Banská Bystrica

VŠC Dukla Banská Bystrica
180

76
3:59:05

20 km – 1:25:56
spolu�iak ma dotiahol na atletický

tréning
Štefan Rebo, Roman Benèík

Juraj Benèík
13. miesto na ME

osobný rekord
prvý

OSSR
èoko¾vek budú robi� alebo robia… nech je to s nasadením

a naplno
Banská Bystrica

keï budem na dôchodku budem sa zaobera� touto otázkou…
a premýšla� nad òou, teraz to ešte nie je aktuálne

talianska kuchyòa

cm
kg

–

–

–

ME: 1; MSJ: 1; MEJ: 1

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:

Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:
Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:
Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:
Aký je tvoj športový sen:
Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:
Èo by si poradil mladým atlétom:

Kde najradšej trénuješ:
Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:

9PROFILY REPREZENTANTOV



Disciplína: 800 m

Jozef Repèík

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:

Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:

Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:
Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:
Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:

Aký je tvoj športový sen:

Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:
Èo by si poradil mladým atlétom:

Kde najradšej trénuješ:

Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:

Myjava
Brezová pod Bradlom

Spartak Dubnica nad Váhom
190

1:44,94
400 m – 46,95

K atletike som sa dostal na základnej škole. Mali
sme super uèite¾ov telocviku pri ktorých ma atletika zaèala bavi�. A ostal som pri nej doteraz.

Pe�ovský Ivan, Bô�ik Miroslav, Mosný Miroslav
Lopuchovský Marcel

Zlatá medaila na EYOFe v Parí�i a teraz moju druhú medailu strieborného lesku
z Univerziády. Osobne si ešte ve¾mi cením 7. miesto z minuloroèných ME v Helsinkách ktoré prišlo po
zraneniach ktoré ma predtým trápili.

Borzakovskiy Yuriy
zabehnú� tak aby som bol zo sebou spokojný hlavne ja sám a tréner

bude to môj 3 štart
OH: 1/46; ME:3/7; HMS: 1/12; HME: 2/9; S. univerziáda:

3/2; ME U22:1/5; MSJ: 1/12; MEJ: 1/7;
Niektoré moje sny som si u� pomaly splnil. Ako by� na Olympiáde, MS, ME. Teraz

sa sna�ím o to aby som zo seba dostal všetko èo sa dá, chcel by som zisti� na èo mám, kde sú moje
hranice a mo�nosti. Ïalej by som si raz ve¾mi rád zabehol v Eugene na Prefontaineclassic a v Monaku.

to zatial veru neviem
Urèite by som ho uistil �e je to obrovská drina, ale tým by som ho asi

odradil, ale èlovek musí vedie� do èoho ide a bez tej driny to ozaj nejde. Ale poèas sústredení a pretekov
èlovek za�ije kopec neopísate¾ných zá�itkov, pozná mno�stvo kamarátov a keï je niekto nakoniec aj
úspešný a dosiahne na vytú�enú medailu, ktorú si vybojuje sám vlastnými silami je to neopísate¾ný pocit.

keï si chcem vyvetra� hlavu najradšej behávam v lese. Dlhú dobu na strednej škole
som trénoval v Dubnici nad Váhom kde som si štadión ve¾mi ob¾úbil a v�dy sa tam teraz rád vraciam.

myslím �e mi nevzala niè, lebo to bolo nieèo èo ma baví a dala mno�stvo
priate¾ov, zá�itkov a skúseností

dobrá kniha, kino
cestoviny a dobrý steak

cm
74 kg

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:

Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:

Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:
Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:
Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:

Aký je tvoj športový sen:

Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:
Èo by si poradil mladým atlétom:

Kde najradšej trénuješ:

Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:
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Disciplína: 50 km chôdza

Matej Tóth

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:

Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:

Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:
Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:

Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:

Aký je tvoj športový sen:
Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:
Èo by si poradil mladým atlétom:

Kde najradšej trénuješ:

Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:

Nitra
Banská Bystrica

VŠC DUKLA BB
185 cm

73 kg
3:39:46

20 km – 1:20:14 (2013), 10 km – 39:07 (2010),
5 km – 18:34,56 (2012), 3 km – 10:57,32 (2011)

Na druhom stupni ZŠ som navštevoval
triedu so zameraním na atletiku (ZŠ Nábre�ie mláde�e)

Peter Meèiar (1996–2002), Juraj Benèík (2002–)
Juraj Benèík

ví�az SP v chôdzi (2010), 8. miesto OH 2012
Jozef Pribilinec, Robert Korzenowski

6. miesto

2005: 20 km – 21. miesto, 2007: 20 km – 14. miesto, 2009: 20 km – 9. miesto, 50 km –
10. miesto, 2011: 20 km – 13. miesto (po DQ Morozova), 50 km – DNF; MS Moskva 5. úèas�

OH: 3x (8.); ME: 2x (6.); HMS: -; HME: -;
S. univerziáda: 2x (9.); ME U22: 2x (6.); MSJ: 1x (16.); MEJ: 1x (6.); MS U17: 1x (8.)

u� nemám sny, ale ciele – medaila z OH
�urnalistika

cie¾avedomo, postupnými krokmi ís� za svojím cie¾om. Niè
z toho, èo si odrobíte na tréningoch sa nestratí.

nitriansky brezový hájik, kde som chodecky vyrastal, zo zahranièia
St. Moritz

atletike sa venujem 2/3 svojho �ivota, nevzala mi niè a dala mi
všetko, èím som

èas strávený s rodinou, internet, filmy, knihy (detektívky)
talianska a slovenská kuchyòa

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:

Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:

Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:
Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:

Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:

Aký je tvoj športový sen:
Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:
Èo by si poradil mladým atlétom:

Kde najradšej trénuješ:

Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:
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Disciplína: trojskok

Dana Velïáková

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:

Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:

Aký máš cie¾ na MS v Moskve:

Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:

Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:

Aký je tvoj športový sen:
Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:

Èo by si poradil mladým atlétom:

Kde najradšej trénuješ:
Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:
Web:

Ro�òava
Košice

179
60 kg

14,51 m
dia¾ka – 656 cm, výška – 175 cm, 100m prek. – 14,34 sek

Od 9 rokov. Mala som príliš ve¾a energie a preto
ma mamka prihlásila na rôzne krú�ky a tam patrila aj atletika. Chytila ma za srdce a od vtedy ju robím.

Miloš Koètúch, Juraj Zamba, Radoslav Dubovský
Radoslav Dubovský

12. miesto na OH v Londýne plus obe bronzové medaile na HME v Turíne a v Parí�i
keï som zaèínala s trojskokom, jediným vzorom bola Šárka Kašpárková, teraz

nemám �iaden vzor
prvým a ve¾mi dôle�itým bude postup do finále a potom by som chcela

bojova� o prvú osmièku
piatykrát, najlepší

výsledok mám z Berlína, kde som skonèila ôsma
OH: 2/12; ME: 4/5; HMS: 3/6; HME: 6/3; S. univerziáda:

2/3; ME U22: 2/4; MSJ: 2/ 3; MEJ: 1/8; Svetové Hry mláde�e 1/3
získa� medailu na vonkajších podujatiach

ešte presne neviem, ale pravdepodobne by som
sa chcela venova� detièkám a vies� ich k športu, mo�no sa budem venova� mana�érstvu a takto
pomáha� atlétom

Netreba sa vzdáva� hneï pri prvom neúspechu. Bojujte a choïte si za
svojím cie¾om!!!

v Košiciach, v Banskej Bystrici a taktie� v Benidorme a Ju�nej Afrike
Dala mi vytrvalos�, pevnú vô¾u, mo�nos� cestova�, spoznáva� nových ¾udí.

Vzala mi mo�nos� by� s priate¾mi a rodinou kedyko¾vek by som chcela, ale aj napriek tomu, by som
nikdy nemenila. Atletika je môj �ivot.

sedenie na kávièke, internet, spánok
všetko sladké :)

VŠC DUKLA Banská Bystrica
cm

www.veldakova.sk

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:

Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:

Aký máš cie¾ na MS v Moskve:

Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:

Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:

Aký je tvoj športový sen:
Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:

Èo by si poradil mladým atlétom:

Kde najradšej trénuješ:
Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:
Web:
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Disciplína: skok do dia¾ky

Jana Velïáková

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:
Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:

Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:

Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:

Aký je tvoj športový sen:
Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:
Èo by si poradil mladým atlétom:

Kde najradšej trénuješ:
Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:
Web:

Ro�òava
Košice

VŠC Dukla Banská Bystrica
178 cm

59 kg
672 cm

60 m – 7,50; 100 m – 11,81
v detstve, bola som ve¾mi �ivé die�a :)

Miloš Koètúch, Juraj Zamba, Martin Cibu¾a
Radoslav Dubovský

dvojnásobná úèas� na OH, 12. na MS v Osake, 9. na ME v Barcelone
nemám

rada by som bola vo finále, aj keï viem, �e to bude ve¾mi �a�ké –
ja chcem však bojova�

tretíkrát,
prvé MS boli v Berlíne (Q), druhé MS v Osake (12. vo finále)

OH: 2/27; ME: 3/9; HME: 5/kvalifikácie;
S. univerziáda: 3/8; ME U22: 2/8; MSJ: 1/12

získa� cennú medailu na vrcholnom podujatí
trénova� detièky

treba vydr�a� aj keï to nejde, úspech sa dostaví a potom je
z toho skvelý pocit a potrebné zados�uèinenie za tú drinu

všade kde sú super podmienky
Dala: ve¾a zá�itkov z pretekov, sústredení, cestovanie, mno�stvo

priate¾ov po celom svete. Vzala: atletika ma baví, je to moja práca a zároveò koníèek, preto
nemô�em napísa�, �e by mi nieèo vzala – mo�no trochu súkromia :)

stretká s priate¾mi pri kávièke, spanie
peèený zajac, knedlík a kapusta

www.veldakova.sk

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:
Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:

Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:

Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:

Aký je tvoj športový sen:
Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:
Èo by si poradil mladým atlétom:

Kde najradšej trénuješ:
Èo ti dala a èo vzala atletika:

Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:
Web:
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Disciplína: 100 m

Adam Závacký

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:
Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:
Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:
Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:
Aký je tvoj športový sen:
Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:
Èo by si poradil mladým atlétom:
Kde najradšej trénuješ:
Èo ti dala a èo vzala atletika:
Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:

Liptovský Mikuláš
Prešov

STU Bratislava
180 cm

80 kg
10,21 s.

60 m – 6,71 s.
2009

Peter Doroš
Kristián Cupák

13. HME
nemám

osobný rekord
prvý

HME: 13.
svetový rekord na 60 m

osta� pri športe (tréner)
treba ma� trpezlivos� a veri� svojím schopnostiam

štadión pri Mladej garde
dala mi chu� ví�azstva, vzala zatia¾ bez strát

umenie
losos

Miesto narodenia:
Bydlisko:
Klubová príslušnos�:
Telesná výška:
Telesná hmotnos�:
Osobný rekord:
Osobné rekordy na doplnkových disciplínach:
Kedy a za akých okolností si sa zaèal venova� atletike:
Doterajší tréneri:
Aktuálny tréner:
Doterajší naj úspech:
Atletické / �ivotné vzory:
Aký máš cie¾ na MS v Moskve:
Ko¾kýkrát budeš štartova� na MS a ak si štartoval, aký najlepší výsledok si dosiahol:
Štarty (poèet) / najlepšie dosiahnuté umiestnenie:
Aký je tvoj športový sen:
Èomu sa chceš venova� po ukonèení športovej kariéry:
Èo by si poradil mladým atlétom:
Kde najradšej trénuješ:
Èo ti dala a èo vzala atletika:
Zá¾uby:
Ob¾úbené jedlo:
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www.atletikasvk.sk
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