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Práve vychádza nový
katalóg JIPAST
s atletickou ponukou
na rok 2015

ATLETIKA  GYMNASTIKA  ŠKOLSKÝ ŠPORT  ŠPORTOVÉ HRY
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ATLÉT ROKA 2014
Súboj strieborných vyhral Tóth
Matej Tóth: Neúspech sme si s trénerom 
nepripúšťali

SMER RIO 2016
Korčok: Nebojme sa veľkých cieľov 
Maťov stĺpček

LIGA - ROZHOVOR 
Róbert Mittermayer: Kluby začali znova žiť

LIGA – ANKETA 
Už nie áno či nie, ale – ako?

TALENT
Jakub Matúš: K Cupákovi sa dostal cez 
sestru-tenistku

METODICKÁ PRÍLOHA
Východiská tvorby obsahovej periodizácie 
tréingového zaťaženia

SIEŇ SLÁVY
Ďalšia pätica atletických legiend

VČERA A DNES
Exkurzia do klubovej histórie slovenskej 
atletiky

U NÁS V KLUBE
Slávia ŠŠ Trenčín: Zlatá éra hneď na začiatku

NÁVRATY
Majstrovstvá Slovenska: viacboje, chôdza 
na 20 km, maratón, kros, družstiev dorastu 
+ medzištátne päťstretnutie žiakov + ME 
v krose

JUBILEUM
Juraj Benčík (70):  Chôdza je príbeh od 
popolušky ku kráľovnej

PERSONÁLIE
Viliam Lendel (75): Nestor Gardy
Oslavujú – Opustili nás

sa dá kúpiť aj predplatiť
 Časopis SLOVENSKÁ ATLETIKA 

vydáva Slovenský atletický zväz 
v spolupráci so spoločnosťou 
Sport Marketing Company, s. r. o. 
– vychádza štyrikrát do roka.

 Najpohodlnejšie je zabezpe-
čiť si ho formou celoročného 
predplatného v hodnote 10 eur 
– v tom prípade budete dostávať 
jednotlivé čísla bezprostredne 
po vyjdení poštou na adresu, 
ktorú uvediete. S prvým dostane-
te aj predošlé čísla ročníka 2014.

 Jednotlivé čísla (à 1,50 €) si 
môžete zakúpiť aj osobne na 
sekretariáte Slovenského atle-
tického zväzu v Bratislave na 
Bajkalskej ulici 7A, 3. poschodie. 

 V prípade záujmu kontaktujte
 Štefana Bielika,
 e-mail: bielik@atletikasvk.sk
 telefón: +421 918 750 215.

 Adresa na zasielanie poštových 
alebo e-mailových objednávok 
ročného predplatného:
Slovenský atletický zväz
Bajkalská 7A 
831 04 Bratislava 
Telefón: +421 918 750 215 
E-mail: bielik@atletikasvk.sk

Tešme sa z atletiky
Rok 2014 bol pre sloven-

skú atletiku rokom úspe-
chov. Darilo sa nám vo viace-
rých oblastiach.

Úspešný bol výsledkami 
našich reprezentantov na vr-
cholných podujatiach, predo-
všetkým na majstrovstvách 
Európy v Zürichu a na olym-
pijských hrách mládeže v Nankingu. Výnimočné 
výkony ocenili aj členovia Klubu športových re-
daktorov SSN v ankete Športovec roka 2014 zara-
dením Mateja Tótha a Martiny Hrašnovej do prvej 
desiatky najúspešnejších športovcov Slovenska. 
So striebornou medailou sa z mládežníckej olym-
piády vrátila aj talentovaná Michaela Pešková.

Úspešný bol aj z hľadiska väčšej popularizácie 
nášho športu a nárastu členskej základne. Rozbeh-
li sme projekty Atletická liga a Detská atletika, kto-
ré pokladám za kľúčové pre ďalší rozvoj atletiky. 
Po dlhých rokoch obnovená atletická liga dostala 
zelenú aj na ďalší rok a verím, že prispeje k rozvo-
ju všetkých disciplín. 

Veľkú pozornosť v nasledujúcom roku bude-
me venovať projektu Detská atletika. V záujme 
zlepšenia športovej gramotnosti našich detí, vy-
tvárania ich pozitívneho a trvalého vzťahu k špor-
tu a v neposlednom rade v rámci boja proti det-
skej obezite považujeme tento projekt za veľký 
prínos pre celú spoločnosť, ale hlavne pre sloven-
skú atletiku. 

Prichádzame aj s novým projektom „Atletický 
tím Rio 2016 – Sen o atletickej medaile“. Jeho cie-
ľom je zabezpečiť vybraným atlétom čo najlepšie 
podmienky v športovej príprave a získať na olym-
piáde prvú atletickú medailu na olympijských 
hrách v ére samostatnosti Slovenska. 

V atletickom hnutí máme stále množstvo zanie-
tených ľudí, schopných a obetavých organizátorov, 
trénerov, funkcionárov či rozhodcov. Verím, že spo-
ločne pritiahneme pozornosť aj ďalších mladých 
ľudí, ktorí objavia krásu nášho športu a aj v budú-
com roku, ba tiež v ďalších rokoch sa budeme spo-
ločne tešiť z atletiky. 

Ďakujem všetkým, ktorí nás podporujú a pomá-
hajú nám, ďakujem všetkým priateľom atletiky.

  PETER KORČOK, 
 predseda Slovenského atletického zväzu
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PREKVAPENIE – OBJAV ROKA

NIKOLA LOMNICKÁ 
(16. 8. 1988) – Nitrianka 
obdivuhodne zvládla nároč-
ný rok, keď sa kladivu ve-
novala len popri práci v tré-
ningovom centre SPARC 
bývalého olympijského 
víťaza vo vrhu guľou Ada-
ma Nelsona v americkom 
Athense, kde po skončení 
univerzitného štúdia ostala 
žiť, pracovať i trénovať. Na 
ME v Zürichu sa senzačne 
dostala do 12-členného fi -

nále a v ňom si vybojovala ešte senzačnejšie 8. miesto. Osobný rekord si 
zlepšila o takmer 4 metre a ako druhá Slovenka v histórii prekonala hra-
nicu 70 m (71,58 m).

ATLÉT ROKA – MLÁDEŽ

MICHAELA PEŠKOVÁ 
(22. 10. 1997) – Študent-
ka Športového gymnázia 
J. Herdu v Trnave vybo-
jovala na II. OH mládeže 
v čínskom Nankingu jednu 
z troch slovenských medailí, 
pričom jej striebro (takisto 
ako Grigarovo vo vodnom 
slalome) bol náš najcen-
nejší kov. Zverenka Eduar-
da Čordáša v roku 2014 na 
400 m prek. štyrikrát zlep-

šila rekord SR dorastu (1:00,24, 59,44, 58,70, 58,26), trikrát juniorský 
rekord SR (59,44, 58,70, 58,26) a raz rekord SR dorastu na 300 m prek. 
(42,17). Pešková zvíťazila aj v medzištátnom stretnutí dorastu Maďarsko 
– Česko – Slovensko v Budapešti.

SENIORSKOU JEDNOTKOU ROKA MATEJ TÓTH, MLÁDEŽNÍCKOU MICHAELA  PEŠKOVÁ, PREKVAPENÍM NIKOLA LOMNICKÁ A VETERÁNOM BRANISLAV PUVÁK

eď sme sa krátko pred začiatkom európskeho šampionátu pýtali v denníku Šport 
Martiny Hrašnovej, či na ocenenie Atlét roka 2014 bude potrebné získať v Züri-
chu medailu, odvetila: „Áno a bronz nemusí stačiť.“ Šarmantná banskobystrická 

kladivárka sa nemýlila.

Bronz z ME bol na prestížne ocenenie málo, ba 
nestačilo ani striebro. Naši atléti totiž priviezli až 
dva takéto kovy – chodec Matej Tóth a kladivárka 
Martina Hrašnová. Nikdy predtým v ére samostat-
nosti nezískalo Slovensko na vrcholnom senior-
skom podujatí dve medaily, teraz dokonca v jedi-
ný deň, v piatok 15. augusta 2014.

Aj preto sa v ankete očakával tesný súboj. „Ale 
kdeže! Maťo jasne zvíťazí,“ tvrdila Martina. Opäť 
sa nemýlila. Tóth ju v bilancii prvých priečok zdolal 
úplne presvedčivo 50:6, v celkovom bodovom zisku 
551:492. Hrašnová si tak na svoje druhé anketové 
víťazstvo musí počkať. Tóth sa stal po Charfreitagovi 
a Haborákovi tretím aspoň trojnásobným víťazom.

Spišiakov zverenec má za sebou naozaj obdi-
vuhodný rok, ktorý vyšperkoval striebornou me-
dailou na ME v Zürichu, pričom v päťdesiatke, 
v ktorej Francúz Diniz zlepšil svetový rekord, pri-
dal k vytúženému cennému kovu i fantastický slo-
venský rekord 3:36:21 h!

O tretiu priečku súperili až traja. V konečnom 
účtovaní sa na nej objavil kladivár Marcel Lomnic-
ký, siedmy na ME. Siedmeho osemstovkára z Züri-
chu Jozefa Repčíka predstihol iba o 13 bodov, troj-
skokanskú stálicu Danu Velďákovú (od OH 2008 
sa dostala do 12 z 13 fi nále na vrcholných podu-

TRÉNER ROKA

MATEJ SPIŠIAK (5. 4. 1978) – Bývalý 
popredný slovenský chodec si naložil poriad-
nu porciu, keď v októbri 2013 prevzal prípra-
vu Mateja Tótha i ďalších členov tréningovej 
skupiny Juraja Benčíka. Účastník MS 2001 
v Edmontone našiel so svojimi zverencami 
rýchlo spoločnú reč. Tóth si pod Spišiakovým 
vedením vybojoval na ME v Zürichu striebro, 
zlepšil sa na 20 i 50 km a na dlhšej trati je tohtoročná tabuľková svetová 
dvojka. Osobné maximá si zlepšili i jeho ďalší zverenci – Czaková na 20 km 
(1:34:13), Kučmín na 20 km (1:21:59) a Majdán na 50 km (3:53:26).

MLÁDEŽNÍCKY TRÉNER ROKA

EDUARD ČORDÁŠ (24. 11. 1938) – Dl-
horočný kouč opäť predviedol svoje maj-
strovstvo. Vlani načasoval formu Michaely 
Peškovej tak, že na Európskom olympijskom 
festivale mládeže v Utrechte získala na 400 m 
prekážok striebro, teraz sa jeho zverenke za-
leskla na hrudi rovnaká medaila, ibaže oveľa 
hodnotnejšia – na II. OH mládeže. Pešková sú-
kala na 400 m prekážok jeden dorastenecký či juniorský národný rekord 
za druhým.

VETERÁN ROKA

BRANISLAV PUVÁK (22. 9. 1978) – Člen 
ŠAK SPŠ Trnava vybojoval pre Slovensko na 
ME veteránov v Izmire jednu z dvoch zla-
tých medailí. Triumfoval v desaťboji v kate-
górii M 35 v slovenskom rekorde 6579 b. 
(100 m: 12,00, diaľka: 646, guľa: 11,80, výš-
ka: 191, 400 m: 54,36, 110 m prek.: 15,81, 
disk: 33,63, žrď: 420, oštep: 42,45, 
1500 m: 4:58,16). Puvák sa mu venuje popri zamestnaní fyzioterapeuta 
v rakúskom Kremse, kde už šesť rokov súťaží za miestny ULV. V septembri 
získal svoj štvrtý titul majstra SR (2001, 2002, 2008, 2014).

 Vyplnené hlasovacie lístky odovzdalo 28 zástupcov klubov, 17 členov VV SAZ vrátane reprezentačných tré-
nerov a 11 novinári.

 Z 56 lístkov sa Tóthovo meno objavilo najvyššie na 50, Hrašnová bola na prvej priečke šesťkrát.
 Víťaza dali na 1. mieste všetci zástupcovia médií, 15 zo 17 členov VV SAZ, resp. trénerov a 24 z 28 klubov.
 Matej Tóth je úspešný obhajca prvenstva, zvyšní piati víťazi triumfovali v príslušnej kategórii prvý raz.
 V kategórii dospelých sa v konečnom hodnotení objavilo 25 atlétov (vlani 24), mládežníkov bolo takisto 

ako vlani 12, trénerov dospelých 16 (vlani 14) a mládežníckych trénerov 14 (vlani 17).
 V prvej desiatke dospelých sa objavili štyria predošlí víťazi: Tóth (2006, 2013), Hrašnová (2009), D. Velďá-

ková (2011) a Klocová (2012).
 Tóth sa v TOP 10 medzi dospelými umiestil už deviaty raz v rade, predtým bol 1. (2006), 10. (2007), 

6. (2008), 3. (2009), 3. (2010), 2. (2011), 3. (2012) a 1. (2013).

ATLÉT ROKA – DOSPELÍ

 1. Matej Tóth 
 (VŠC Dukla Banská Bystrica, chôdza) 551
 2. Martina Hrašnová 
 (VŠC Dukla Banská Bystrica, kladivo) 492
 3. Marcel Lomnický 
 (AC Stavbár Nitra, kladivo) 389
 4. Jozef Repčík 
 (Slávia UK Bratislava, stredné trate) 376
 5. Dana Velďáková 
 (VŠC Dukla Banská Bystrica, trojskok) 351
 6. Nikola Lomnická 
 (AC Stavbár Nitra, kladivo) 260
 7. Katarína Berešová 
 (TJ Obal servis Košice, dlhé behy) 100
 8. Lucia Klocová 
 (AK ZTS Martin, stredné trate) 98
 9. Mária Gáliková 
 (VŠC Dukla Banská Bystrica, chôdza) 91
10. Lukáš Beer (Slávia TU Košice, výška) 70

1993: IGOR KOLLÁR (chôdza)
1994: RÓBERT ŠTEFKO (dlhé behy)
1995: IGOR KOVÁČ (prekážky)
1996: ŠTEFAN BALOŠÁK (400 m)
1997: IGOR KOVÁČ (prekážky)
1998: MIROSLAV VANKO (dlhé behy)
1999: IGOR KOLLÁR (chôdza)
2000: MILAN HABORÁK (guľa)
2001: MILAN HABORÁK (guľa)
2002: MILAN HABORÁK (guľa)
2003: LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
2004: LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
2005: LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
2006: MATEJ TÓTH (chôdza)
2007: LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
2008: LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
2009: MARTINA HRAŠNOVÁ (kladivo)
2010: LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
2011: DANA VELĎÁKOVÁ (trojskok)
2012: LUCIA KLOCOVÁ (stredné trate)
2013: MATEJ TÓTH (chôdza)
2014: MATEJ TÓTH (chôdza)

jatiach, ako sú OH, MS, ME, HMS, HME), ôsmu na 
HMS v Sopote a šiestu na ME v Zürichu o 38 bo-
dov.

Ocenenie Tréner roka 2014 získal Tóthov nový 
kouč Matej Spišiak, ktorý v ankete zvíťazil prvý raz. 
V hlasovaní o najlepšieho mládežníka triumfovala 
strieborná prekážkarka na 400 m z OH mládeže 
Michaela Pešková, najlepším trénerom mláde-
že sa stal jej kouč Eduard Čordáš. Ocenenie pre 
Prekvapenie/objav roka 2014 získala nečakaná 
fi nalistka zürišských ME v hode kladivom Nikola 
Lomnická, za najlepšieho veterána vyhlásili desať-

bojárskeho majstra Európy v kategórii M 35 Bra-
nislava Puváka.

V ankete Atlét roka boli doteraz najúspešnejší 
vrhači s 10 prvenstvami – šesťkrát kladivár Libor 
Charfreitag, tri razy guliar Milan Haborák a raz kla-
divárka Martina Hrašnová (2009). Päťkrát získali 
ocenenie chodci (trikrát Matej Tóth, dvakrát Igor 
Kollár), dvakrát prekážkar Igor Kováč, jeden triumf 
majú na konte vytrvalci Róbert Štefko a Miroslav 
Vanko, štvorstovkár Štefan Balošák, trojskokanka 
Dana Velďáková a strednotratiarka Lucia Klocová.

 GABRIEL BOGDÁNYI

ATLÉT ROKA – MLÁDEŽ

1. Michaela Pešková 
 (AŠK Slávia Trnava, 400 m prek.) 154
2. Pavol Ženčár 
 (AC Nové Zámky, vrhy) 38
3. Tomáš Veszelka 
 (MAC Redox Lučenec, diaľka a trojskok) 31

TRÉNER DOSPELÝCH

1. Matej Spišiak (chôdza) 138
2. Jiří Koukal st./Jozef Párička 
 (vrhy) 81
3. Marcel Lopuchovský 
 (šprinty a stredné trate) 26

TRÉNER MLÁDEŽE

1. Eduard Čordáš (šprinty a prekážky) 143
2. Ľudovít Ivolka (vrhy) 35
3. Kristián Cupák (šprinty) 32

PREKVAPENIE – OBJAV ROKA

1. Nikola Lomnická 
 (AC Stavbár Nitra, kladivo) 90
2. Alexandra Bezeková 
 (Akademik TU Košice, šprinty) 39
3. Michaela Pešková 
 (AŠK Slávia Trnava, 400 m prek.) 34

VETERÁN ROKA

1. Branislav Puvák 
 (ŠAK SPŠ Trnava, desaťboj) 92
2. Vladimír Výbošťok 
 (VŠC Dukla Banská Bystrica) 66
3. Jarmila Longauerová 
 (Veterán klub Banská Bystrica, vrhy) 50
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TÓTHOV ROK 2014

SEDEM NAJCHODECKÝ VICEMAJSTER EURÓPY MATEJ TÓTH JE ATLETICKÝ KRÁĽ 
ROKA UŽ TRETÍ RAZ – CHARFREITAGA VŠAK NEMIENI NAHÁŇAŤ

 Po lanskom triumfe v ankete ste sezónu hod-
notili prívlastkom životná a známkou jedna 
mínus – a to ste na vrcholnom podujatí roka 
nezískali medailu. Teraz ju máte. Takže aká 
známka to bude tentoraz?
„Rok 2014 bol určite ešte lepší ako predchá-

dzajúci. K dokonalosti mi chýbalo azda len úspeš-
nejšie vystúpenie v máji vo Svetovom pohári 
v Tchajcchangu. S prižmúreným okom by to moh-
la byť jednotka. Do budúcnosti mám ešte stále re-
zervu – jednotku s hviezdičkou.“

 Na konci minulého roka ste zaželali sloven-
skej atletike medailu z Zürichu. Napokon 
boli až dve. Zvyknú vám vychádzať predpo-
vede?
„Pred rokom to bolo ešte skôr prianie ako 

predpoveď, ale tesne pred šampionátom som už 
tipoval, že bude viac ako jedna medaila. V atletike 
sa v nabitej konkurencii tipuje veľmi ťažko, ale mi-
nimálne v chôdzi sa moje odhady dosť približujú 
k realite.“

CHODECKÝ VICEMAJSTER EURÓPY MATEJ TÓTH JE ATLETICKÝ KRÁĽ 
ROKA UŽ TRETÍ RAZ – CHARFREITAGA VŠAK NEMIENI NAHÁŇAŤ

ridsaťjedenročný Matej Tóth obhájil prvenstvo v ankete Atlét roka. Vlani 
o jeho triumfe nebolo pochýb, no tentoraz nemal vopred nič isté. Na ME 

v Zürichu totiž získala striebro aj Martina Hrašnová. Hoci vyhral anketu už tretí raz, 
dobehnúť šesťnásobného víťaza Libora Charfreitaga nie je ho cieľ, ba prijal by aj 
situáciu, ak by mu medaila z MS 2015 v Pekingu alebo OH 2016 v Riu de Janeiro na 
ďalší anketový triumf nestačila. Matej je férový chlap a vraví, že primát 2014 by si 
zaslúžila aj jeho kladivárska kolegyňa z Dukly.

 Aká iná prognóza vám ešte vyšla?
„Napríklad pred tohtoročným Svetovým pohá-

rom som tipoval za čierneho koňa Ukrajinca Dmyt-
renka, ktorý nakoniec vyhral.“

 Na ME ste získali strieborné medaily dvaja 
– kladivárka Martina Hrašnová a vy. Verili ste 
si, že sa vám podarí obhájiť prvenstvo v an-
kete?
„Neriešil som to. Už po zürišskom šampioná-

te som vyhlásil, že sa vôbec neurazím a ani nebu-
dem cítiť krivdu, ak nevyhrám. Maťa by si titul At-
lét roka zaslúžila rovnako ako ja.“

 Čakal sa tesný súboj, no napokon až na 50 
z 56 odovzdaných hlasovacích lístkov ste sa 
objavili na prvom mieste. O čom to svedčí?
„V prvom rade ďakujem hlasujúcim za dôveru, 

veľmi si ju vážim. Priznám sa, ťažko sa mi hodnotí, 
prečo som vyhral tak jasne.“

 V počte anketových prvenstiev ste dostihli 
Haboráka, no v porovnaní s Liborom Charfrei-
tagom ste ešte len na polceste. Myslíte si, že 

by si ste mohli kladivárskeho exmajstra Eu-
rópy, ktorý zvíťazil šesťkrát, do konca svojej 
kariéry dostihnúť?
„Teoreticky áno (úsmev). Určite to však nie je 

môj cieľ. Už som viackrát vyhlásil, že radšej bu-
dem mať na krku medailu z veľkého podujatia 
a nebudem Atlét roka, ako by som sa ním mal stať 
za 5. či 6. miesto. Bral by som všetkými desiatimi, 
ak by mi medaila z MS alebo OH nestačila na ví-
ťazstvo v ankete.“

 Na jeseň 2013 ste vymenili trénera – namies-
to Juraja Benčíka prevzal dohľad nad vašou 
prípravou Matej Spišiak. Nemali ste v podve-
domí trochu obavy, že ak rok 2014 nebude 
úspešný, bude vám túto zmenu kde kto vyčí-
tať?
„Vedeli sme, že také niečo sa môže stať, ale 

možnosť neúspešnej sezóny sme si nepripúšťa-
li. S trénerom Spišiakom sme robili všetko pre 
to, aby na nespokojnosť nebol dôvod. Našťastie, 
už počas zimnej prípravy a hlavne po prvých jar-
ných štartoch na 20 km, ktoré mi vyšli nad oča-
kávanie, moje i trénerovo sebavedomie vzrást-
lo.“

 Rok 2014 bol najúspešnejší vo vašej kariére, 
čo znamená, že aj spolupráca so Spišiakom 
sa vydarila.
„Rozumieme si už dlhé roky, v tomto bola tré-

nerská zmena stávkou na istotu. Bola to pozitívna 
zmena. Po osobáku na 20 km v Dudinciach a aj 
po ME som prízvukoval, že vďaka patrí aj Jurajovi 

Benčíkovi, lebo za rok špičkového borca nespraví 
nikto. Práve drobné detaily, ktoré sme vychyta-
li v systéme prípravy s Matejom Spišiakom, však 
mohli byť ten rozhodujúci krok k úspechu a k me-
daile.“

 Čo pozitívne do prípravy vniesol nový kouč?
„Zlepšila sa komunikácia, servis na trénin-

goch, odbremenil ma od vybavovania sústredení. 
Významné pozitívum je vzťah na báze denného 
kontaktu, podrobné rozoberanie chodeckej tech-
niky či stravovacieho režimu. Najvýznamnejšia 
zmena z hľadiska tréningu bolo rozdelenie obdo-
bí do menších cyklov, takže sme mohli v príprave 
zaviesť oveľa skôr intenzívny a špeciálny tréning 
a pritom sa nedostať do únavy.“

 V sezóne 2014 ste prekonali tri výnimočné 
míľniky: prvý raz ste sa dostali pod hrani-
cu 1:20 h na 20 km, získali ste prvú veľkú 
se niorskú medailu a na jar ste boli prvý raz 
v kariére istý čas aj svetová jednotka. Viac ste 
si asi azda ani nemohli želať…
„Veľa z toho bolo nad plán (úsmev). Najväč-

šiu radosť však mám z toho, že počas celého roka 

som sa cítil dobre, chôdza mi chutila a robila mi 
radosť.“

 V posledných dvoch rokoch ste sa však borili 
aj so zraneniami. Venujete viac času regene-
rácii?
„Samozrejme, vek, roky tréningu a desaťtisíce 

nachodených kilometrov sa oklamať nedajú. Ak 
som bol v tomto roku o niečo zdravší ako vlani, 
je to zásluha dôkladnejšej regenerácie a najmä 
práce našich fyzioterapeutov v Dukle. Denne sa 
mi venujú, cvičeniami DNS sa snažíme dopraco-
vať k tomu, aby som počas chôdze odbremeňoval 
najviac zaťažované svalové partie. Jediné vážnej-
šie svalové zranenie som mal, našťastie, až po ME 
v Zürichu – aj to len z preťaženia, z enormnej zá-
ťaže.“

 Ako vyzerá plán vašej prípravy na rok 2015? 
Chystáte aj nejaké novinky?
„Jediná novinka je, že počas zimy nebudem 

mimo domova toľko dní ako v minulosti. Hlavne 
preto, lebo ma čaká náročné leto i jeseň a vzápätí 
olympijská príprava. Preto sme jedno vysokohor-
ské sústredenie nahradili pobytmi v hypoxickej 
miestnosti na Dukle, kde budeme spávať dva-
krát dva týždne v imitovanej nadmorskej výške 
3000 m. V januári absolvujem len krátke sústre-
denie v teple na Kanárskych ostrovoch, a potom 
jedno hlavné, 4-týždňové v juhoafrickom Johan-
nesburgu. V lete sa nič nemení, akurát do Pekin-
gu, dejiska MS, pôjdeme z dôvodu aklimatizácie 
skôr. Po návrate z Číny ma čaká ešte pobyt v Brazí-

lii, aby som si oťukal podmienky, ktoré ma čakajú 
na olympiáde v Riu 2016.“

 Vybrali vás do Slovenského olympijského 
tímu, do zväzového projektu Atletický tím 
Rio 2016 – Sen o atletickej medaile, ste šti-
pendista Olympijskej solidarity. Ako vám to 
pomôže v príprave, čo si budete môcť dovo-
liť navyše v porovnaní s inými rokmi?
„Myslím, že fi nancie na najbližší rok už mô-

žem označiť za ideálne. Nemusím sa obmedzovať 
lacným ubytovaním a svojpomocným varením si, 
ale môžeme absolvovať celé sústredenie aj s tré-
nerom aj fyzioterapeutom v hoteli, so stravou, re-
generáciou a kompletným servisom. Oveľa viac sa 
budem môcť koncentrovať na tréningy.“

 Kolegovia zo zväzového projektu k olympiá-
de spomínajú v súvislosti s medailou najčas-
tejšie práve vás. Čo vravíte na ich dôveru? 
Nedostáva vás to pod tlak?
„Nevnímam to ako tlak, pre mňa je to skôr mo-

tivácia. Ak budem zdravý a príprava mi vyjde pod-
ľa predstáv, s iným cieľom ako s medailovým do 
Ria ani nechcem ísť.“

 Ešte pred olympiádou sa však na budúci rok 
uskutoční svetový šampionát v Pekingu. Ako 
odhadujete svoje šance?
„Bude to o dosť ťažšie ako na ME v Zürichu. Ne-

obľubujem aklimatizáciu ani prechod na východ. 
Mám však za sebou už osem štartov v Číne, Japon-
sku a Kórei, preto verím, že tieto skúsenosti mi po-
môžu predviesť stopercentný výkon.“

 V auguste 2013 vás zvolili do komisie špor-
tovcov Medzinárodnej asociácie atletických 
federácií (IAAF). Baví vás práca športového 
diplomata?
„Je to cenná skúsenosť, vôbec to nevnímam 

ako príťaž. Zatiaľ sa mi nestalo, že by som nemal 
čas reagovať na úlohy, ktoré som v komisii dostal. 
Práca ma baví, úplne ideálne by však bolo, ak by 
sme sa mohli stretávať častejšie aj osobne. Roko-
vanie počas Kontinentálneho pohára v Marrakéši 
vo mne zanechalo samé pozitívne dojmy.“

 Vlani sme sa vás v na konci roka pýtali, aké 
vianočné prekvapenie ste pripravili pre vaše 
dcérky. Teraz sa spýtame, čo by ste si želali 
pod stromček vy?
„Úplne mi postačí, keď uvidím šťastie v očiach 

mojich detí. V novej sezóne si želám len to, aby mi 
šport aj naďalej prinášal radosť. Všetkým ľuďom 
však želám pokojné a spokojné vianočné sviatky, 
v roku 2015 zdravie, šťastie, lásku, atlétom čo naj-
rýchlejšie zabehnuté metre či kilometre, dlhé sko-
ky a ďaleké hody.“

 GABRIEL BOGDÁNYI

 NAJLEPŠÍ SVETOVÝ CHODEC VŠETKÝCH ČIAS  
Jednoznačne Poliak Robert Korzenowski.

 NAJLEPŠÍ SLOVENSKÝ CHODEC VŠETKÝCH ČIAS  
Olympijský víťaz je olympijský víťaz, takže Jozef 

Pribilinec.
 NAJLEPŠÍ KAMARÁT SPOMEDZI SVETOVÝCH CHODCOV  

Opäť sused z Poľska – Grzegorz Sudol.
 NAJOBÁVANEJŠÍ A NAJREŠPEKTOVANEJŠÍ SÚPERI 

Austrálčan Jared Tallent a svetový rekordér na 50 km 
Yohann Diniz z Francúzska.

 NAJOBĽÚBENEJŠIE PRETEKY DOMA A V ZAHRANIČÍ 
Dudinská päťdesiatka a tradičné preteky v českých 

Poděbradoch.
 NAJPERSPEKTÍVNEJŠÍ SLOVENSKÝ CHODEC 

Najväčšie šance preraziť vidím u Patrika Speváka 
a Miroslava Úradníka.

 NAJDÔLEŽITEJŠÍ OKAMIH KARIÉRY 
Míľnikov bolo viac, ale nebyť prestupu do VŠC Dukla 

Banská Bystrica, asi by som už teraz nešportoval.

 Na augustových ME v Zürichu získal 
na 50 km striebro, čo je prvá sloven-
ská chodecká medaila na vrcholnom 
podujatí (OH, MS, ME) v ére samos-
tatnosti.

 Zásluhou slovenského rekordu 
3:36:21 na ME mu v historických 
svetových tabuľkách na 50 km patrí 
desiata priečka.

 V apríli a na začiatku mája bol podľa 
renomovaného portálu All -Athletics.
com prvý raz v kariére chodeckou 
svetovou jednotkou.

 Na Dudinskej päťdesiatke sa vo ví-
ťazných pretekoch na 20 km prvý raz 
v živote dostal časom 1:19:48 h pod 
hranicu svetovej extratriedy 1:20.

 V prestížnom chodeckom seriáli IAAF 
obsadil konečné 4. miesto.

 V troch jarných pretekoch na 20 km 
započítavaných do seriálu IAAF dva-
krát zvíťazil (Dudince, Poděbrady) 
a raz skončil tretí (Lugano).

 Vo svetových i európskych tabuľkách 
2014 je na 50 km druhý, na 20 km 
mu patrí vo svete 13. a v Európe 
8. miesto.

S TRÉNEROM 
NEPRIPÚŠŤALI
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Úspešný rok 2014, v ktorom kladivárka Mar-
tina Hrašnová a chodec Matej Tóth získali na ME 
v Zürichu strieborné medaily, naznačuje, že o dva 
roky by sa sen o ligotavom kove mohol stať reali-
tou. Pomôcť k tomu má projekt Atletický tím Rio 
2016 – Sen o atletickej medaile.

„Náš cieľ je získať v Riu pre Slovensko prvý cen-
ný kov v atletike v histórii. Som presvedčený, že 
máme špičkových atlétov s reálnou šancou na me-
dailové umiestenie. Ak by sme sa o dva roky vrátili 
z olympiády bez medaily, považoval by som to za 
sklamanie,“ vraví šéftréner zväzu Martin Pupiš.

TRIO ADEPTOV NA MEDAILU

SAZ do elitného tímu pre OH 2016 vybral fi na-
listov ME 2014 Martinu Hrašnovú, Mateja Tótha, 
Danu Velďákovú, Marcela Lomnického, Jozefa 
Repčíka a Nikolu Lomnickú a okrem nich skúse-
nú dvojicu, ktorá dosahovala výborné výsledky 
v minulosti – Luciu Klocovú a Libora Charfreitaga. 
Táto osmička má podľa zväzu najvýraznejšie šan-
ce na špičkový výsledok – od fi nálového umieste-
nia až po cenný kov. Piati z nej (Klocová, Hrašnová, 
Charfreitag, Lomnický, Tóth) sú aj členmi Sloven-
ského olympijského tímu pod patronátom SOV.

„Teší ma, že na rozdiel od minulosti, keď sme 
mali maximálne jedného medailového adepta, 
teraz sú až traja. Hrašnová, Lomnický a Tóth patria 
do absolútnej svetovej špičky s ambíciou stáť na 
stupni víťazov,“ pripomína šéftréner.

Aj predseda zväzu, bývalý chodecký reprezen-
tant a trojnásobný olympionik Peter Korčok, je 
naladený optimisticky: „Netreba sa báť veľkých 
cieľov, s pokorou treba využiť potenciál, ktorý sa 
v našich najlepších skrýva. Viacerí majú medaily 
z MS či ME a olympiáda je v podstate také isté po-
dujatie. Náročnejšia je len z hľadiska mentálneho 
zvládnutia.“

VYŠE 25 ROKOV TRVAJÚCI SLOVENSKÝ MEDAILOVÝ PÔST  NA OH SA V RIU 2016 POKÚSI UKONČIŤ ELITNÝ TÍMlojz Sokol bronz na 100 m v Aténach 
1896, Móric Kóczán bronz v oštepe 
v Štokholme 1912, Eva Šuranová 

bronz v diaľke v Mníchove 1972, Imrich Bu-
gár striebro v hode diskom v Moskve 1980, 
Jozef Pribilinec zlato v chôdzi na 20 km 
v Soule 1988 – to je galéria najslávnejších zo 
slávnych, olympijských medailistov v atleti-
ke pochádzajúcich zo Slovenska. Už viac ako 
štvrťstoročie do nej nikto nepribudol. Slo-
venský atletický zväz však dúfa, že v Riu de 
Janeiro 2016 sa náš medailový pôst skončí.

DO RIA V IDEÁLNOM VEKU

Veľkou devízou najväčších opôr v Riu budú 
skúsenosti. Hrašnová a Tóth budú mať v čase 
olympiády tridsaťtri, v ich disciplínach ideálny 
vek. Lomnický zasa bude môcť rok pred tridsiat-
kou ťažiť z toho, že v mužskej svetovej kladivárskej 
špičke sa schyľuje ku generačnej výmene.

„Najbližšia olympiáda bude moja štvrtá, skú-
seností mám na rozdávanie. Z každej z predošlých 
som sa poučil. V Aténach 2004 som len zbieral 
skúsenosti, Peking 2008 sa pre mňa skončil skla-
maním, kým v Londýne 2012 som si vybojoval 
peknú siedmu priečku – ale aj v príprave naň som 
urobil zopár chybičiek, ktorých sa musím vyvaro-
vať. O tom, či získate medailu, alebo vám tesne 
ujde, rozhodujú detaily. Nestačí pripraviť sa na sto 
percent, na olympiádu musíte byť nachystaný na 
stodesať,“ vysvetľuje úradujúci chodecký vicemaj-
ster Európy na 50 km Matej Tóth. „Olympijské hry 

Tá medaila je aj vaša
O úspechu som písal minule, dnes skôr o tom, čo všet-

ko obnáša sa k nemu dopracovať. Ani egocentrik najhrub-
šieho zrna si nemôže myslieť, že o úspech sa zaslúžil sám. 
Ja si dokonca myslím, že bez ľudí, ktorí boli a sú pri mne, 
by som nedosiahol nič. Na konci (zatiaľ) životnej sezóny 
mám chuť ich spomenúť a poďakovať sa im. Myslím si, že 
90 percent atlétov mi to nebude zazlievať, lebo po úspeš-
nej sezóne tiež ďakujú blízkym, akurát nie takto verejne, 
a aj tí zvyšní si raz uvedomia, že bez tímu ľudí navôkol by 
veľa nedokázali.

Od atletických začiatkov po zisk veľkej medaily je ďa-
leká cesta a moju kariéru ovplyvnilo veľa ľudí. Lásku ku 
chôdzi mi vštepil prvý tréner Peter Mečiar. Spolu s mojimi 
rodičmi boli základným kameňom, na ktorom som staval 
a staviam dodnes. Keď som neskôr prešiel do skupiny Ju-
raja Benčíka, bol som pripravený tak dobre, ako sa len dá, 
aby som sa začlenil medzi najlepších. Mal som šťastie, že 
som sa okrem skúseneného trénera mohol priúčať aj od 
vtedajšej slovenskej jednotky Petra Korčoka. Vnímať jeho 
rady, postoj k životu, športu, vzdelávaniu, zodpovednosti.

Až po vštepení si týchto vecí som sa stal skutočným 
profesionálom a pochopil, že k výnimočným výkonom 
treba mať okolo seba výnimočný tím. Ten sa postupne 
sformoval do dnešnej podoby. Už celý šliape ako správne 
namazaný stroj. Od trénera Maťa Spišiaka, cez konzultanta 
Martina Pupiša, doktora Ernesta Zachara, fyzioterapeutov 
(Denisa, Mareka, Kuba, Paľa, Jana), celého personálneho 
zázemia v Dukle až po výbornú tréningovú skupinu.

Aj najlepší stroj však potrebuje palivo, v našom prí-
pade fi nancie. Veľká vďaka preto patrí klubu, zamestná-
vateľovi VŠC Dukla Banská Bystrica a ministerstvu obrany, 
Slovenskému atletickému zväzu, Slovenskému olympij-
skému výboru a ich partnerom, ale možno ešte viac ľu-
ďom, ktorí ma podporovali a podporujú len preto, že mi 
chcú pomôcť.

Na záver to najdôležitejšie: bez veľkej a skvelej rodiny 
by som mohol mať aj najlepšie podmienky, ale k medaile 
by som sa nedopracoval. Podpora rodičov, manželky Len-
ky, úžasná energia mojích detí, to sú pre mňa tie najpod-
statnešie faktory úspechu.

Ľudia, všetci, ktorých som spomenul, ale aj tí, čo sa náj-
dete v texte medzi riadkami – ďakujem vám za všetko.

A vám, všetkým, čo čítate, prajem, aby ste v kariére či 
v živote, tak ako ja, stretli ľudí, ktorí vám pomôžu dosiah-
nuť svoje ciele.

v Riu budú asi moje posledné, mali by byť vrchol 
mojej kariéry. Kľúčová bude aklimatizácia a adap-
tácia na špecifi cké podmienky. Na budúci rok na 
jeseň preto plánujem sústredenie v Riu, aby som 
sa tam počas olympiády cítil už ako doma v Euró-
pe.“

Aj pre dvojnásobnú kladivársku vicemajsterku 
Európy Martinu Hrašnovú budú Hry 2016 asi roz-
lúčka s piatimi kruhmi.

„Olympiáda je vrchol celoživotného snaženia 
športovca. Mne už dvakrát nevyšla, no verím, že 
na sklonku kariéry si splním svoj sen. Získala som 
medailu na MS i ME, chýba mi len olympijská. 
S realizačným tímom urobím všetko pre to, aby 
mi forma vygradovala práve v Riu,“ vraví odhod-
lane banskobystrická kladivárka.

Hry XXXI. olympiády môžu byť vzhľadom na 
vek posledné nielen pre Tótha a Hrašnovú, ale aj 
pre ďalšie dlhoročné slovenské opory – míliarku 
Klocovú, skokanské dvojičky Velďákové či kladi-
vára Charfreitaga. Práve tento fakt by aj ich mo-
hol vyburcovať k životnému výsledku pod piatimi 
kruhmi.

Z DVOCH LIMITOV JE JEDEN

V Londýne 2012 štartovalo len 11 slovenských 
atlétov, najmenej v ére samostatnosti. Vždy opti-
misticky naladený šéftréner Pupiš túži v Riu po vý-
razne väčšej výprave. Hovoriť o 28 atlétoch ako na 

tohtoročných ME by bolo prehnané, ale šanca pri-
blížiť sa k rekordným osemnástim z Pekingu 2008 
rozhodne existuje.

Olympiáda je obrovské lákadlo nielen pre 
absolútnu špičku, ale i druhý sled a talentovanú 
mlaď. Brazílska by mohla byť vstupnou bránou do 
sveta veľkej atletiky napríklad pre mladučkú Mi-
chaelu Peškovú, striebornú na 400 m prekážok 
z tohtoročnej mládežníckej olympiády v Nankin-
gu.

Tak narýchlo sme napočítali až 23 atlétov s ná-
dejou na miestenku do Ria. Koľko ich napokon 
bude, na to bude mať vplyv viacero faktorov. Naj-
mä účastnícke limity. Pre budúcoročné MS v Pe-
kingu vymyslela IAAF nový kvalifi kačný systém, 
s ktorým zrejme počíta aj pre Rio. Na rozdiel od 
minulosti už nebudú dva druhy limitov (prísnejší 
A a slabší B), ale len jediný a – pomerne prísny. 
Dôvodom je fakt, že IAAF nechce na MS a OH viac 
ako 2000 atlétov. Aj preto vymedzuje optimálny 
počet účastníkov na každú disciplínu, pričom li-

mitári a ďalší, ktorí splnia špecifi cké podmienky 
(napríklad na MS sa automaticky kvalifi kujú aj cel-
koví víťazi Diamantovej ligy či obhajcovia titulov), 
naplnia kvótu približne na 75 percent. Zvyšné voľ-
né miesta zaplnia ďalší podľa výkonov dosiahnu-
tých v stanovenom kvalifi kačnom období.

Či sa tento kvalifi kačný systém osvedčí a IAAF 
ho použije aj pre Rio 2016, ukážu až MS. Podobný 
uplatňovala pred OH 2012 svetová plavecká fede-
rácia a – nebol najšťastnejší. Mnohí plavci vrátane 

TÍM RIO 2016
 LUCIA KLOCOVÁ  (AK ZTS Martin, 1500 m),  DANA VELĎÁKOVÁ  (VŠC Dukla Banská Bystrica, 
trojskok),  MARTINA HRAŠNOVÁ  (VŠC Dukla, kladivo),  NIKOLA LOMNICKÁ  (AC Stavbár Nit-
ra, kladivo),  JOZEF REPČÍK  (Slávia UK Bratislava, 800 m),  LIBOR CHARFREITAG  (AŠK Slávia 
Trnava, kladivo),  MARCEL LOMNICKÝ  (AC Stavbár Nitra, kladivo),  MATEJ TÓTH  (VŠC Dukla, 
50 km chôdza)

štyroch našich sa dostali do Londýna na poslednú 
chvíľu po odhláškach už kvalifi kovaných. Niekto-
rých sťahovali dokonca z dovoleniek.

PRÍSĽUB NADŠTANDARDU

Späť však k projektu Atletický tím Rio 2016. 
Zväz ho bude fi nancovať z rôznych zdrojov – zo 
štátnych dotácií, ktoré v roku 2014 dosiahli výšku 
1,088 milióna eur, ale aj z fi nancií od partnerov 
zväzu. „Vzhľadom na tohtoročné výsledky je pred-
poklad, že v budúcom roku nedostaneme od štá-
tu menej ako v tomto,“ odhaduje šéf zväzu Peter 
Korčok.

Členovia tímu Rio 2016 by nemali mať v príp-
rave na olympiádu problémy s fi nanciami (na pre-
klenutie záveru roka dostali po 2000 €) a komfor-
tne by sa mohli cítiť aj členovia ich realizačných 
tímov.

„Vynasnažíme sa zabezpečiť im nadštandard-
né podmienky porovnateľné so svetovou špičkou. 
Chceme, aby mali k dispozícii všetko, čo budú po-

trebovať. Ak chceme byť v Riu úspešní, inak to nej-
de,“ pripomína predseda SAZ.

Projekt elitného zväzového tímu nie je uzav-
retý. Ak sa nestane nič mimoriadne, až do olym-
piády v Riu z neho nevypadne nik. Pribudnúť však 
môže ktokoľvek. „Bol by som šťastný, ak by bu-
dúci rok niekto dosiahol také výsledky, aby sme 
mohli elitnú osmičku ešte rozšíriť,“ nádeja sa šéf-
tréner Pupiš.

 (gb)

Poznámka: V roku 2000 napokon prekáž-
kar Kováč pre zranenie nenastúpil a v roku 
2004 guliara Haboráka pre doping ešte 
pred súťažou vylúčili z výpravy.

SLOVENSKÍ ATLÉTI NA OH 
(1993 – 2014)

1996 ATLANTA 14
2000 SYDNEY 17

2004 ATÉNY 13
2008 PEKING 18

2012 LONDÝN 11

Kladivári sú už roky ťahúni našej atletiky a spoliehať sa na nich budeme aj v Riu 
(zľava): Charfreitag, Hrašnová, Lomnický. Foto: SITA – IVAN KOPČÁNI

V elitnom zväzovom tíme 
pre OH 2016 je aj osem-
stovkár Jozef Repčík. Foto: 
 FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN
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KLUBY ZAČALI KLUBY ZAČALI 
ZNOVA ŽIŤZNOVA ŽIŤ

 Na čo ste pomysleli 15. septembra, keď sa v Trnave za prítomnosti vi-
ceprezidenta Európskej atletiky Jeana Graciu skončila úspešným fi ná-
le premiéra obnovenej ligy?
„Už po prvom kole v Novom Meste nad Váhom, v ktorom štartovali mnohí 

naši najlepší, som tušil, že to dopadne dobre. Po fi nále vo mne prevládol po-
cit spokojnosti s dobre vykonanou prácou – nielen mojou, ale všetkých, ktorí 
mi pomáhali. Mal som radosť aj z prístupu družstiev zapojených do ligy.“

 Povedzte úprimne, nemali ste obavy, ako to s ligou dopadne? Pred-
sa len, ožila po dvoch desaťročiach, a odvtedy sa v našej atletike dosť 
zmenilo.
„Priznávam, pred stretnutím zástupcov klubov na Štrbskom Plese na je-

seň 2013 som mal trochu strach, ako zmenu prijmú. Predstavil som im urči-
tú víziu, ku ktorej mali možnosť vyjadriť sa nielen vo Vysokých Tatrách, ale aj 
neskôr, keď sme debatovali už o súťažnom poriadku súťaže. Komunikácia so 
zástupcami klubov ma jasne utvrdila v tom, že zmena je nevyhnutná.“

 Bolo náročné pripraviť projekt ligy? Venovali ste tejto práci veľa času?
„Atletická liga dospelých vychádzala zo systému našich mládežníckych 

súťaží v oblastiach, takže dobrý základ, na čom ju vybudovať, sme mali. Potre-
bovali sme však tento model pretransformovať čo najefektívnejšie na kate-
góriu dospelých. A koľko času som tomu venoval? Občas som strácal pojem 
o čase. Stalo sa mi, že sa deň preklopil už do ďalšieho a ja som si uvedomil, 
že o chvíľu idem do práce.“

 S kým ste najviac spolupracovali?
„Najintenzívnejšie s bývalým dlhoročným podpredsedom SAZ Jozefom 

Malíkom, ktorý mi poskytoval cenné rady a upozorňoval ma na veci, ktoré by 
sa mohli javiť ako problematické. Aj takto by som sa mu chcel za pomoc pri 
tvorbe úspešného projektu poďakovať.“

 Inšpirovali ste sa aj v zahraničí?
„Samozrejme! Po nápady sme nemuseli chodiť ďaleko, v Česku majú sú-

ťaže družstiev dlhú tradíciu. No dosť rýchlo som pochopil, že sa nemôžeme 
porovnávať – atletická realita u nás a u našich susedov je celkom iná.“

 Čoho ste sa pred spustením ligy najviac obávali? Čo ste považovali za 
najslabšie miesto súťaže?
„Predchádzajúci systém mítingov Grand Prix Slovensko postupne doží-

val, v posledných rokoch to bolo také zlé, že liga nemohla dopadnúť horšie. 
Obával som sa len toho, že v kategórii dospelých máme málo atlétov a na 
lige, podobne ako na mítingoch GPS, nebude mať kto súťažiť. Moje obavy 
sa, chvalabohu, nepotvrdili.“

obnovenia tímovej súťaže dospelých nemal obavy. Aj pre-
to, lebo čokoľvek, čo by nahradilo upadajúci seriál mítingov 
Grand Prix Slovensko, nemohlo byť horšie. Predsedu športovo-

-technickej komisie SAZ Róberta Mittermayera, na ktorého pleciach 
kľúčovo stála príprava projektu dlhodobej súťaže, teší, že nová súťaž 
si rýchlo získala obľubu.

 Aký najzložitejší problém ste v ligovej premiére riešili?
„Našťastie, nič vážne. V trnavskom fi nále sme však museli veľmi dôkladne 

všetko prepočítavať a kontrolovať, lebo súboje boli mimoriadne vyrovnané. 
Tri mužské tímy skončili s rovnakým počtom hlavných bodov a o majstrovi 
rozhodlo až fi nálové umiestenie. U žien zasa Dukla zdolala Dubnicu najmen-
ším možným rozdielom 0,25 bodu.“

 Viackrát zarezonovala kritika, že ofi ciálne výsledky boli k dispozícii ne-
skoro. Dá sa v tomto smere urobiť náprava?
„Keďže nešlo iba o jednoduché bodovanie, ale pre každú disciplínu bol 

na pridelenie plného počtu bodov stanovený výkonnostný limit, riadiaci sú-
ťaže museli prejsť výkon po výkone, čo mohlo spôsobiť isté meškanie. Ofi -
ciálne výsledky sme však vydávali presne podľa súťažného poriadku – do pia-
tich dní. Pre ročník 2015 sme sa s klubmi dohodli na zrušení výkonnostných 
limitov, čím sa bodovanie zjednoduší a ofi ciálne výsledky budú k dispozícii 
hneď na druhý deň po štandardnej kontrole v zmysle súťažného poriadku.“

 Aké najväčšie pozitíva liga podľa vás priniesla?
„Videli sme prvé náznaky obnovenia klubového života, pritiahli sme na 

štadióny aj našu špičku a vrátil sa tímový a klubový duch.“
 Dostali ste na obnovenie ligy nejakú špeciálne pozitívnu spätnú reak-

ciu, na ktorú budete rád spomínať?
„Kladných ohlasov bolo veľa. Myslím si, že projekt splnil očakávania, pre-

to budem na letnú sezónu 2014 vždy rád spomínať.“
 Všetko sa postupne vyvíja, aj atletická liga. Dospeli ste po úvodnom 

ročníku k takému poznatku, ktorý bude mať zásadný vplyv na nasle-
dujúci?
„Základné princípy ostanú zachované, no budeme stále hľadať cesty, ako 

ligu ešte viac zatraktívniť.“
 Nastanú nejaké významné zmeny?

„Na jesennom zasadnutí klubov zapojených do ligy a zástupcov klubov, 
ktorí o účasť prejavili záujem, nik neriešil zmenu systému súťaže. Upresňo-
vali sme len drobné detaily. Jediná väčšia zmena, ktorú som už spomenul, 
bude zrušenie výkonnostného limitu pre udeľovanie plného počtu bodov.“

 Spomenuli ste, že na stretnutí predstaviteľov ligových klubov boli 
i ďalší, čo prejavili záujem. Bude mať liga v roku 2015 viac účastní-
kov?
„Veľmi ma potešilo, že sa do seniorskej tímovej súťaže zapojí aj Slávia STU 

Bratislava, no môžu sa prihlásiť aj ďalšie kluby.“
 Pri zrode ligy zazneli úvahy, že v budúcnosti by mohla byť okrem prvej 

aj druhá liga. Je to vôbec reálne? Ak áno, v akom časovom horizonte?
„Druhá liga v súčasnej situácii nie je reálna. Potrvá roky, kým na to bude-

me mať dostatočnú členskú základňu a toľko pretekárov ako v Česku.“
 Viackrát zaznelo, že VŠC Dukla Banská Bystrica má v porovnaní s inými 

klubmi výhodu, lebo sú v ňom špičkoví reprezentanti fi nancovaní z ve-
rejných zdrojov. Čo s tým?
„Dukla má vzhľadom na svojej fi nancovanie možno isté špecifi cké posta-

venie, ale premiérový ročník ukázal, že to nie je všetko. Muži Dukly skončili 
až tretí a ženy vyhrali len tak -tak.“

 Bolo oživenie ligy ťažšia robota, ako ste si pôvodne mysleli?
„Už sa opakujem, ale zmena bola potrebná. Práca a čas, ktorý sme vynalo-

žili na návrat tímovej súťaže dospelých do atletického kalendára, stáli za to. 
To, že sa úspešne rozbehla a funguje, je pre mňa veľké zadosťučinenie.“

 SAZ motivoval v rámci ligy kluby i atlétov aj fi nančnými prémiami pre 
najlepších. Koľko vyplatil dovedna na odmenách?
„Pretekári z osemnástich slovenských klubov, keďže v rámci tímovej sú-

ťaže mohli štartovať aj jednotlivci z neligových klubov, inkasovali dovedna 
14 435 €.“

 Zväz pomohol klubom štartujúcim v lige i preplácaním cestovného. 
Koľko predstavovala táto položka za celú ligu?

Poznámka: V celkovom súčte odmien získaných ligovými 
klubmi sú aj prémie pretekárov z iných slovenských od-
dielov, ktorí v lige hosťovali. Prémie v každom kole boli 
70 € za prvé, 50 za druhé a 30 za tretie miesto v disciplí-
ne. Financie vyplácal zväz klubom, ktoré potom prémie 
vyplatili pretekárom podľa svojich interných pravidiel 
a dohôd.

Rodák zo Šale (14. 1. 1981) je 
spätý s atletikou od roku 1993, 

keď ako žiačik začal súťažiť 
v šprintoch vo farbách 

TJ Slovan Duslo Šaľa. 
Na žiackych halových 
majstrovstvách SR 
1996 získal na 50 m 
bronz. Aktívnu ka-
riéru ukončil v roku 

2002 s osobnými re-
kordmi 11,34 na 100 

a 23,14 na 200 m, no už 
počas nej sa venoval tréner-

skej aj funkcionárskej práci. 

KOĽKO ZAROBILI KLUBY V AL 2014

LIGOVÉ
VŠC Dukla Banská Bystrica 5075

Slávia UK Bratislava 2255
Spartak Dubnica n. V. 1650

AC Stavbár Nitra 1550
ŠK ŠOG Nitra 1195

AŠK Slávia Trnava 695
Slávia TU Košice 675
AC Nové Zámky 410

NELIGOVÉ
Slávia STU Bratislava 580

Slávia ŠŠ Trenčín 100
Atletika ŠK Skalica 50

AO ŠG Košice 50
AK mesta Zvolen 35

MKŠS Kysucké Nové Mesto 30
AK Bacúch 30

TJ Spartak Myjava 25
Danica Zvolen 15

TJ Obal servis Košice 15
SPOLU 14 435

„Na cestovné náklady v štyroch základných kolách a vo fi nále sme prispeli 
sumou, akú sme sľúbili – 16 000 €.“

 Ligové kolá sa uskutočnili postupne v Novom Meste nad Váhom, Ban-
skej Bystrici, Dubnici, Nových Zámkoch a fi nále v Trnave. Ako to zvládli 
organizátori?
„Všetci odviedli dobrú prácu. Bolo evidentné, že usporiadatelia nebo-

li zvyknutí na toľko pretekárov. Nechcem nikoho kritizovať a ani špeciál-
ne chváliť. Som všetkým vďačný za to, že prispeli k úspešnému oživeniu 
ligy.“

 V čom môže dlhodobá súťaž družstiev dospelých najviac pomôcť slo-
venskej atletike?
„Myslím si, že vďaka nej kluby ožili a má potenciál prilákať späť na šta-

dióny mnoho atlétov, ktorí hosťovali v českej lige a u nás súťažili len spora-
dicky.“

 Projekt súťaže nebol lacný špás. Stáli podľa vás investované peniaze 
za to?
„Určite áno! Podporili sme atletiku, kluby. To je pre mňa to najdôležitej-

šie.“
 Keby ste vedeli, čo vás v úvodnom ročníku čaká, išli by ste do toho zno-

va?
„Zažil som veľa pozitív a veľmi málo negatív. Takže moja odpoveď je jasná 

– stopercentne áno.“
 Máte v súvislosti s ligou nejaký sen, ktorého by ste sa chceli raz do-

žiť?
„Túžim raz iba spokojne sedieť na tribúne a vychutnávať si ligové súboje 

s vedomím, že súťaž, ktorú som pomáhal obnoviť, funguje a napreduje.“
 GABRIEL BOGDÁNYI

Štafety patrili v lige k najobľúbenejším disciplínam, vo fi nále boli jazýčkom na váhach. Na 
snímke Dubničanka Mokrášová odovzdáva kolík kolegyni Holleyovej.
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

PREDSEDA ŠTK RÓBERT MITTERMAYER: ÚSPEŠNÝ ROZBEH  LIGOVEJ SÚŤAŽE DRUŽSTIEV JE PRE MŇA VEĽKÉ ZADOSŤUČINENIE

KTO JE RÓBERT MITTERMAYER

Od roku 2004 riadil viaceré súťaže západoslovenského oblastné-
ho zväzu, od roku 2007 je člen výkonného výboru ZsAZ. V minulosti 
rozhodoval a bol riaditeľom viacerých slovenských šampionátov. V ok-
tóbri 2012 ho zvolili za člena VV SAZ, je predseda športovo -technickej 
komisie a člen komisie mládeže SAZ. Vyštudoval telesnú výchovu na 
Pedagogickej fakulte UKF v Nitre (Mgr. – 2007, PaedDr. – 2012), štu-
doval aj na Právnickej fakulte UK v Bratislave (Bc. – 2005). Od roku 
2008 učí telesnú výchovu na ZŠ v Trnovci nad Váhom.
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ČO POVAŽUJETE ZA NAJVÄČŠÍ PRÍNOS OBNOVENEJ LIGOVEJ  SÚŤAŽE DOSPELÝCH A ČO BY BOLO POTREBNÉ EŠTE ZLEPŠIŤ?

počiatku veľké obavy, napokon úľa-
va. Obnovená ligová súťaž dospe-
lých má za sebou úspešnú premiéru. 

Kluby si zmenu systému mítingov jednotliv-
cov Grand Prix Slovensko na štvorkolovú tímo-
vú súťaž dospelých plus fi nále pochvaľujú. Sa-
mozrejme, nič nie je dokonalé, takže objavili 
sa aj výhrady. Kritici sú však v menšine. Kým 
vlani v októbri sa kluby dívali na ligu s nedô-
verou, po roku ju prijali za svoju. Otázka už te-
raz nestojí tak, či liga áno alebo nie, ale už iba 
– ako. Ponúkame vám názory zástupcov klu-
bov, ktoré mali svoje tímy v premiérovom roč-
níku, navyše pohľad nováčika súťaže Slávie 
STU Bratislava. Žiaľ, predstavitelia AC Stavbár 
Nitra na výzvu zapojiť sa do ankety nereago-
vali ani po viacnásobnej urgencii.

ROMAN BENČÍK

„Väčšina z nás sa asi zhodne v tom, že 
najväčší prínos je v zatraktívnení atletic-
kých súťaži na Slovensku, vo zvýšení poč-
tu štartujúcich a vo fi nančnom prínose pre 
kluby i jednotlivcov. Zarobili sme 3 400 €, 
ktoré by sme inak nezískali. Tieto peniaž-
ky použijeme na nákup športového mate-
riálu pre mlaď, ktorá v našom klube vyras-
tá. Dovedna o viac ako 5000 € si prilepšili 
aj jednotliví naši atléti. K takejto sume za 
odmeny by sme sa v seriáli Grand Prix Slo-
vensko nedopracovali. Vďaka tímovej súťa-
ži na Slovensku častejšie štartovali hviezdy 
ako Tóth, Hrašnová, sestry Velďákové či iní 
naši vynikajúci atléti. Vďaka lige ožil v pozi-
tívnom zmysle klubizmus. Osobne som to 
najviac pocítil v momente, keď sa Martina 
Hrašnová po účasti v Kontinentálnom po-
hári napriek prebdenej noci snažila za kaž-
dú cenu dostať z Marrakéša včas do Trnavy 
na ligové fi nále, len aby nášmu družstvu 
nechýbali cenné body.

Lige je nový projekt a určite je čo vylep-
šovať. Napríklad sa ukázalo, že nie všetky 
štadióny mali dostatočne kvalitne vybave-
né sektory pre všetky disciplíny. Verím, že 
tak ako sme spoločnými silami súťaž druž-
stiev obnovili a celý rok ju podporovali, bu-
deme ju neustále posúvať dopredu, aby 
sme na našich štadiónoch videli stále lep-
šie a lepšie výkony.“

šéftréner 
atletiky vo VŠC 
Dukla Banská 
Bystrica

RASTISLAV HRBÁČEK

„Atletická liga ukázala, že zmena systému 
súťaží dospelých bol krok vpred. Systém však 

generálny 
sekretár 
AK Spartak 
Dubnica nad 
Váhom

MARIÁN HAMMEL

„Jednou z najpozitívnejších zmien pre-
chodu od súťaží GPS k lige je výborná at-
mosféra, ktorá vládla na každom kole. Na 
dráhe a v sektoroch prevládal tímový duch, 
pretekári z jedného klubu sa vzájomne po-
vzbudzovali a všetci sa snažili získať pre 
svoje družstvá čo najviac bodov. Nový for-
mát nielenže zmenil doterajší súťažný sys-
tém, ale prilákal na štadióny viac preteká-
rov, vrátil sa chýbajúci športový zápal, čo 
považujem za veľký úspech a krok vpred.

Napríklad vo fi nálovom vyvrcholení sú-
ťaže v Trnave štartovala takmer kompletná 
slovenská špička – seniorská či mládež-
nícka, ale aj viacerí bývalí poprední atléti, 
ktorí tiež vo veľkej miere pomohli svojim 
družstvám. Týchto všetkých však treba ďa-
lej motivovať. Dôležité je rozšíriť základňu 
a ponúknuť čo najširšiemu okruhu atlétov 
možnosť súťažiť na kvalitných domácich 
mítingoch, ktorými všetky kolá ligy spolu 
s fi nále bezpochyby boli. V ligovej súťaži 
družstiev, ktorá je vhodným spestrením at-
letiky ako individuálneho športu, treba ur-
čite pokračovať. Myslím si, že premiérový 
ročník jasne ukázal, že máme čo ponúknuť. 
Preto by lige nezaškodila väčšia mediálna 
propagácia.“

športový 
riaditeľ AK AŠK 
Slávia Trnava

ROSTISLAV MATOUŠEK

„Jediné významné plus vidím v znížení 
nákladov klubu na štarty pretekárov. Úro-
veň ligy nezodpovedá vynaloženým fi nan-
čným prostriedkom, 80 000 € by sa v pros-
pech slovenskej atletiky dalo využiť lepšie. 
K víťazstvu v lige mužov nám stačilo pár 
dobrých atlétov a pár vyslúžilcov. Organi-
zácia bola biedna, výsledky sa zverejňovali 
neskoro, o priebežných na štadióne netre-
ba ani hovoriť. 

V rozpore s propozíciami neboli prete-
károm ani družstvu vyplatené odmeny, ale 
len uhradené náklady na prípravu a vyba-
venie. Všetky naše podnety a podnety AC 
Stavbár Nitra na zlepšenie kvality ligy ve-
denie zväzu neakceptovalo. Žiaľ, o lige roz-
hodujú ľudia, ktorí v nej nikdy neštartovali 
a neviedli ani ligové družstvo. O kvalite sú-
ťaže hovorí aj fakt, že z ligy nik nezostúpil. 
Liga naopak zahubila mítingy, napríklad 
2. kolo v Banskej Bystrici bolo ako tri v jed-
nom: Kritérium SNP, akademické majstrov-
stvá Slovenska a liga. Na dve prázdninové 
kolá mala väčšina družstiev vrátane Slávie 
UK problémy zohnať minimálny počet šesť 
štartujúcich.“

predseda AK 
Slávia UK 
Bratislava

MILAN GIRALTOŠ

„V prvom rade by som chcel pochváliť 
vedenie SAZ za odvahu a odhodlanie roz-
behnúť tento projekt. Ja osobne i moje 
okolie vnímame prvý ročník ligy pozitívne. 
Aj keď sú pretekári nášho oddielu prevaž-
ne v juniorskom a dorasteneckom veku, ku 
každému kolu ligy sme pristupovali veľmi 
seriózne. 

Aj vďaka lige máme záujem udržať at-
létov v našom klube aj po prechode do ka-
tegórie dospelých. Plánujeme rozšíriť naše 
rady aj o ďalších seniorov, čo by nám po-
mohlo dosiahnuť ešte lepšie umiestenia. 
Premiérový ročník ligy ukázal, že má zmy-
sel a je dôležitou súčasťou slovenského at-
letického kalendára. Vďaka lige sme u nás 
videli častejšie našu špičku, čo je pre mlaď 
výborná motivácia. 

Čo sa týka zlepšení, my by sme privíta-
li zrušenie výkonnostných limitov na ude-
lenie plných bodov, čo by mohlo mať pozi-
tívny vplyv na väčšiu obsadenosť disciplín. 
Nám by sa pozdávalo aj zvýšenie počtu klu-
bov v lige na deväť, ba prípadne až na de-
sať.

predseda ŠK 
ŠOG Nitra

ŠTEFAN STRAŇOVSKÝ

„Zúčastnil som sa na takmer všetkých 
kolách a úroveň ligy ma príjemne prekva-
pila. Oproti seriálu GPS bola neporovnateľ-
ne lepšia. Prihlásením do súťaže sme chce-
li hlavne podporiť snahu nového vedenia 
SAZ o zmeny v systéme súťaží, i keď sme 
vedeli, že aj pri využití maximálneho mož-
ného počtu hosťovaní to budeme mať so 
zostavením tímov zložité.

K lige mám zopár pripomienok. SAZ by 
mal dovybaviť štadióny, ktoré organizujú li-
gové kolá regulárnymi klietkami na kladivo 
i disk a doskočiskami na skok o žrdi. Riadia-
ci súťaže by mali zvážiť delegovanie rozhod-
cov na disciplíny aj z klubov mimo usporia-
dateľského, lebo napríklad my zápasíme 
s veľkým nedostatkom dobrovoľných roz-
hodcov. Nepríjemne ma prekvapilo, že na 
inak veľmi dobre organizačne zvládnutom 
2. kole v Banskej Bystrici neboli k dispozícii 
sprchy. Myslím si, že by bolo žiaduce ligu 
viac propagovať v médiách vrátane RTVS, 
najmä keď sa takto úspešne rozbehla. Pev-
ne verím, že výkonný výbor nepoľaví a bu-
de naďalej intenzívne ligu podporovať, 
keďže na tento krok sme čakali dosť dlho. 
Verím, že jej obnovenie prinesie skvalitne-
nie úrovne atletiky na Slovensku.“

predseda AC 
Nové Zámky

ZDENĚK NÁRODA

„Náš oddiel, hoci v lige neštartoval, 
sledoval dianie okolo nej veľmi pozorne. 
V tomto roku sme chceli najprv doriešiť 
a uzatvoriť staršie fi nančné záťaže, preto 
naši pretekári štartovali len na niektorých 
podujatiach. Našich najlepších, najmä re-
prezentantov Slovenska, sme však vysielali 
na ligu pravidelne. Chceli sme tak aj našou 
troškou prispieť ku kvalite obnovenej súťa-
že. Po počiatočných pochybnostiach musí-
me uznať, že zväz sa nakoniec zhostil ligy 
na veľmi dobrej úrovni. Predpokladáme, 
že niektoré drobné nedostatky, ktoré sa ob-
javili, budú v ďalšom ročníku odstránené. 
Všimli sme si, že sa do súťaží vracia kolek-
tívny športový duch, ktorý sme v ére samos-
tatnosti zažívali len raz do roka na maj-
strovstvách Slovenska družstiev dospelých. 
Keďže liga je výberová súťaž, mala by v jed-
notlivých disciplínach odzrkadľovať kvalitu, 
preto si myslíme, že by bolo vhodné zacho-
vať zvýhodnené bodové ohodnotenie kva-
litných výkonov. Obávam sa, že zrušením 
polovičného ohodnotenia za menej kvalit-
né výkony by sa mohla stať z ligy ,masov-
ka’. Súťaž priniesla vyššiu účasť popredných 
pretekárov aj vďaka fi nančným prémiám. 
Do ďalšieho ročníka ligy sa plánujeme za-
pojiť s mužským i ženským tímom a urobí-
me všetko pre to, aby sme dôstojne zorga-
nizovali úvodné kolo.“

predseda AO 
TJ Slávia STU 
Bratislava

treba ešte zlepšiť, podľa nás najmä v počte 
pretekárov súťažiacich za klub v danom kole 
v jednotlivých disciplínach. 

Keďže celá liga aj s fi nálovým kolom vyge-
neruje našich účastníkov v Európskom pohári 
klubov na nasledujúci rok, bolo by potrebné 
prispôsobiť naše pravidlá pravidlám tejto kon-
tinentálnej súťaže. 

Myslíme si, že za každý klub by mal štar-
tovať v disciplíne len jeden pretekár, ako je to 
v EP a nemali by sa do hodnotenia ligy počítať 
chodecké súťaže a cestné behy.“

HENRIETA RUSNÁKOVÁ 
A JAROSLAV RUSNÁK

„Konečne nastala zmena. Atletická liga 
je podľa nás momentálne jediná dostupná 
možnosť, ako dosiahnuť, aby rejting atletiky 
postupne začal narastať. Myslíme si, že môže 
pomôcť predovšetkým tomu, aby sa kluby 

predsedníčka 
a šéftréner 
Slávie TU 
Košice

zamerali na rozvoj čo najširšej škály disciplín 
a snažili sa zmazávať najväčšie rozdiely vo vý-
konnosti v jednotlivých disciplínach u mužov 
či u žien. Z hľadiska nášho regiónu je pozitív-
ne, že napriek problémom sa nám podarilo 
zjednotiť sa – výnimkou je Akademik TU Koši-
ce – a postaviť s pomocou hosťujúcich atlétov 
v Slávii STU družstvá zastupujúce celý východ 
Slovenska. S vypätím všetkých síl napokon obe 
skončili na nezostupových miestach, za čo pat-
rí vďaka aj hosťujúcim atlétom z TJ Obal Servis 
Košice, JM Demolex Bardejov, BK Steel Košice, 
MAC Redox Lučenec, Spišskej Novej Vsi, ŠŠK 
Bardejov či Kežmarku. Z účasti iba jediného 
východoslovenského klubu v lige je, žiaľ, evi-
dentné, kam sa dostala atletika pod súčasným 
vedením VsAZ.“
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LIGA – ANKETALIGA – ANKETA



Erudovanosť a ľudské 

rozmery trénera (RT)

Vedecké poznatky 

a empirické skúsenosti

Podmienky života

Životný štýl

Osobnosť atléta

Teória a metodika 

športového tréningu

Zdravotný stav

Systém testovania

Psychohygiena 

Mentálna príprava 

Motivácia

Výživa, 

pitný režim

Regenerácia

(biologická, psychická)

K Cupákovi sa dostal K Cupákovi sa dostal 
cez sestru -tenistkucez sestru -tenistku

K Cupákovi sa dostal K Cupákovi sa dostal 
cez sestru -tenistkucez sestru -tenistku

Východiská 
tvorby obsahovej 

periodizácie 
tréningového 

zaťaženia

Aby sme mohli regulovať tréningové podnety v smere cieľo-
vej adaptácie, musíme predovšetkým poznať reakciu organizmu 
na zaťaženie a stupeň narušenia vnútornej rovnováhy organizmu 
(acidobázická rovnováha ABR). Vedecké interdisciplinárne poznat-
ky a empirické skúsenosti o vplyve špecifi ckej pohybovej činnosti 
umožnia formulovať technológiu optimálneho postupu zamera-
ného na cielený rozvoj štruktúry špeciálnej trénovanosti v súlade 
s požiadavkami štruktúry športového výkonu v jednotlivých atle-
tických disciplínach (resp. v ich skupinách).

Štrukturálna identifi kácia bioenergetickej, koordinačnej, ako 
aj mentálnej náročnosti športových výkonov v jednotlivých atle-
tických disciplínach umožňujú objektivizovať adekvátnu periodi-
záciu štruktúry tréningového a súťažného zaťaženia. Adaptácia na 
podnet je nevyhnutná podmienka rozvoja s prispôsobovaním sa, 
ale súčasne dochádza k oslabeniu reakcie organizmu a vzniká ne-
vyhnutnosť variabilnosti tréningového zaťaženia ako podmienka 
ďalšieho kvalitatívneho rozvoja špeciálnych schopností v jednot-
livých disciplínach.

Príspevkom chceme naznačiť niektoré konkrétne východiská, 
ktoré umožnia efektívnejšiu tvorbu obsahovej štruktúry trénin-
gového zaťaženia. Univerzálne zásady atletického tréningového 
procesu umožnia komplexný pohľad na jednotlivé oblasti, ktoré 
v rôznej proporcionalite (sila vplyvu) ovplyvňujú účinnosť trénin-

gového a súťažného programu. Hľadaním odpovedí na otázky čo, 
ako, kedy a prečo trénovať sa vytvára trénerovi východisková po-
zícia na intraindividuálnu tvorbu obsahového zamerania adekvát-
neho tréningového programu (obr. č. 1).

Východiská 
tvorby obsahovej 

periodizácie 
tréningového 

zaťaženia

Obr. č. 1 Univerzálne zásady atletického tréningového pro-
cesu

účasný trend vo výkonnostnej, najmä vo vrcholovej atle-
tike vyžaduje systematický, každodenný intraindividuál-
ny prístup k atlétovi s cieľom zvýšiť účinnosť riadiacich 

procesov v dlhodobej športovej príprave. Uzlovým problémom 
tréningového procesu je riadenie adaptačných mechanizmov or-
ganizmu atléta v rôznych časových úsekoch na princípoch opti-
málnej periodizácie dávkovania tréningových a súťažných pod-
netov.
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Jakub Matúš začal trénovať šprint 
pod jej starostlivým dohľadom. Po-
stupne v Slávii Trnava prešiel rukami 
ďalších trénerov, ale jeho výkonnostný 
rast nepokračoval podľa predstáv špor-
tovo založených rodičov. Preto hľada-
li iné riešenie a našli ho mimo Trnavy. 
Jeho otec využil skutočnosť, že Kristián 
Cupák pomáhal s kondičnou prípravou 
Jakubovej mladšej sestre Barborke, te-
nistke bratislavskej Slávie Agrofert STU, 
a ponúkol mu do pozornosti aj svojho 
syna Jakuba.

KUBO NA MLADEJ GARDE OŽIL

„Ponuku trénovať Kuba som dostal 
v lete 2013. Súhlasil som, ale s pod-
mienkou, že s ním budem v kontakte. 
Nechcel som ho trénovať na diaľku. Ro-
dičia súhlasili, a tak ich syn od vlaňaj-
šieho septembra takmer každý deň me-
ria cestu vlakom z Trnavy do Bratislavy 
a späť. Podľa toho, aký máme plán príp-
ravy,“ vysvetlil Kristián Cupák okolnos-
ti, za akých sa jeho tréningová skupina 
rozšírila na deväťčlennú.

Jakub Matúš pod taktovkou mladé-
ho renomovaného kouča neuveriteľ-
ne ožil. „Nerád by som hodnotil jeho 
tréningy v Trnave, ale naša spolupráca 
zatiaľ funguje na jednotku. Moji pred-
chodcovia pravdepodobne neodhadli 
správne jeho potenciál. Kubo sa v našej 

rvé atletické preteky zažil ako desaťročný žiak v rodnej Trnave: v behu na 
50 m zvíťazil, na 300 m skončil tretí. Zúročil tak prvé kontakty s kráľovnou 
športov, ktoré absolvoval zábavnou formou ako 7 – 8-ročný. Vtedy v skupi-

ne atletických nádejí vydržal iba tri mesiace. Druhý pokus trénerky Oľgy Hajmássy-
ovej po spomínaných pretekoch bol už úspešný.

skupine poriadne zahryzol do tréningu. Príprava 
vo väčšej skupine mu viditeľne prospieva, starší 
chlapci ho ťahajú dopredu,“ vraví Cupák o Trnav-
čanovom „šprintérskom vzkriesení“ v drese Slávie 
STU Bratislava.

JUNIORSKÉ MS: EURÓPAN Č. 4

Dôkazom sú fakty o sezóne 2014: Jakub Ma-
túš sa v hale tešil z premiérových juniorských aj se-
niorských titulov majstra Slovenska na 200 met-
rov a v lete vyhral juniorský šampionát na 100 m 
a na seniorskom dobehol tretí, iba o tisíciny se-
kundy za Romanom Turčánim – dovtedy na repub-
likovom šampionáte dospelých nikdy nepostúpil 
do fi nále. Navyše, výkonom 10,58 s utvoril junior-
ský rekord v behu na 100 m.

„Matúš je dvojstovkársky talent, aký slovenský 
šprint už dávno nemal,“ tvrdil Cupák ešte pred 
jeho štartom na juniorskom svetovom šampioná-
te v americkom Eugene. Potvrdil to: na 200 m 
v mimoriadne silnej konkurencii obsadil časom 
21,33 19. miesto, pričom z Európanov bol štvrtý 
najrýchlejší!

„To boli preteky, ktoré sa mi naozaj vydarili,“ 
konštatuje Jakub. „Svetový šampionát mal úžas-
nú atmosféru. Bol to veľký nápor na psychiku 
a som veľmi rád, že som ho zvládol. Povedal som 
si, že nemám čo stratiť, môžem iba prekvapiť. Di-
váci ma hnali dopredu a nielen v rozbehu, ale aj 
v semifi nále som zabehol osobný rekord. Hoci sa 
atletike venujem už pomaly deviatu sezónu, taký 
vydarený rok som ešte nemal.“ Priam na jednotku 
s hviezdičkou.

CIEĽ 2015: JUNIORSKÉ ME

Práve úspešné vystúpenie v juniorskej sveto-
vej konkurencii v zámorí ukázalo, že duo Cupák 
– Matúš spolu kráča po správnej ceste. Šprintérsky 
talent hodil za hlavu pubertálne skutky, ktorými 
sa z času na čas dostal do nemilosti trénerov, a na 
sto percent sa venuje atletike.

„Viackrát v živote som bol v nesprávnom čase 
na nesprávnom mieste – a s nesprávnymi ľuď-
mi, na čo som prišiel neskoro,“ priznáva hriechy 
z minulosti 18-ročný študent maturitného ročníka 
Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslave-
nej Laury v Trnave. „Budúci rok ma čaká maturita, 
ktorú chcem zvládnuť zarovno s ostatnými spolu-
žiakmi. Momentálne mám individuálny študijný 
plán, vďaka ktorému sa môžem naplno venovať 
atletike. Ak budem úspešný v atletike, pokúsim sa 
dostať na vysokú školu v Bratislave. Zatiaľ to ešte 
neriešim, lebo najskôr musím zmaturovať.“

Jeho tréner preladil späť na športovú tému: 
„Hlavným Kubovým cieľom v roku 2015 je európ-
sky šampionát juniorov, ktorý bude v júli vo Švéd-
sku.“ Budúci maturant dodal: „Pripravujeme sa 
však aj na halové majstrovstvá Európy, ktoré budú 
začiatkom marca v Prahe. Je to taká naša smelá 
vízia do blízkej budúcnosti. Ak by mi tá ’Európa’ 
naozaj vyšla, bolo by to super.“
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IN JAKUB MATÚŠ
Narodený 1. februára 1996 v Trnave

Škola Pedagogická a sociálna akadémia blahoslavenej Laury Trnava
Klub Slávia STU Bratislava

Tréner Kristián Cupák
Disciplíny 100, 200, 400 m, 4 × 100 m

Osobné rekordy 100 m (10,58), 200 m (21,33 vonku, 21,77 hala), 60 m (6,96 hala).
Úspechy 2014 19. miesto na 200 m na juniorských MS v Eugene (v rozbehu 21,36, v semifi nále 21,33), 

štvrtý najlepší Európan, juniorský rekord SR na 100 m (10,58), v hale juniorský aj seniorský 
majster SR na 200 m, v lete na 100 m juniorský majster SR a tretí na šampionáte dospelých.
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METODICKÁ PRÍLOHA – NOVÉ TRENDY V ŠPORTOVEJ PRÍPRAVE TALENT



LF = limitujúce faktory
OF = optimalizujúce faktory
DF = dokreslujúce faktory
AR = akceleračná rýchlosť
MR = maximálna rýchlosť
VR = vytrvalosť v rýchlosti
KRT = komplexná racionálna technika
MO = mentálna odolnosť na súťažné 

podmienky
MS = maximálna sila
RS = rýchlostná sila
FS = funkčná sila

FK = frekvencia krokov
OV = odrazová vytrvalosť
O+P = ohybová pohyblivosť
TR = tempová rýchlosť
TV = tempová vytrvalosť
ŠPC = špec. príprav. cvičenia
ŠRC = špec. rozvíjajúce cvičenia
IC = imitačné cvičenia
VPC = všeobecné prípravne cvičenia
MTJ = modelová tréningová jednotka
ZNTJ = znášať náročné tréningové 

jednotky

LF VS AR MR VR KRT MO

OF MS + RS FK
SMR

+ DK
TR

ŠPC

ŠRC
MTJ

DF FS OV (SK) O + P TV
IC + VPC

ŚPC
ZNTJ

Faktorová výstavba „alaktátových“ disciplín

Teória superkompenzačného 

princípu

Teória superkompenzačného 

princípu

Teória adaptácie v čase

Teória využívania 

oneskoreného kumulatívneho 

tréningového efektu

Biologické

determinantyMentálne

determinanty

Emocionálne

determinanty

Bunková

trénovanosťStav

mysle

Fyziolpgické

energetické 

rezervy

Akumulačné obd. Intenzifi kačné obd. Transf. obd. Súťažné obd.

AEV (AEP)

AEV (VO2max)

LFŠ

VKB = všeobecný kondičný blok
ŠKB = špeciálny kondičný blok
ŠTRB = špecialny tech.-rýchlostný  

blok
LŠF = ladenie športovej formy
S = schopnosti
P = prostriedky
VPC = všeobecné prípravné cvičenia
ŠPC = špeciálne prípravné cvičenia
ŠRC = špec. rozvíjajúce cvičenia

VS-FS = vytrvalostná sila a funkčná 
sila

AEV = aeróbna vytrvalosť
SC = súťažné cvičenia
RS (MS) = rýchl. silove - maxim. síl
AR = akceleračná rýchlosť
MR = maximálna rýchlosť
VR = vytrvalosť v rýchlosti
TR = tempová rýchlosť

VKB ŠKB ŠTRB

AEV (ANP) TR

VR

VS-FS

VPC

ŠPC

ŠRC

AR MR ŠV

RS (MS)

SC

S

P

AES = aeróbna sila
ANS = anaeróbna sila 

LF AES ŠV VO
2
max KRT MO

OF ANS TR % ANP
ŠPC

ŠRC
MTJ

DF FS AEK % AEP
IC + ŠPC

VPC
ZNTJ

Faktorová výstavba „aeróbnych“ disciplín

% ANP = intenzita na ANP/ntenzite VO2max
 AEP = intenzita na AEP/ntenzite VO2max

ANS = anaeróbna sila
ŠV = špeciálna vytrvalosť 
AEK = anaeróbna kapacita

AEV = anaeróbny výkon
VO2max = max. spotreba kyslíka

LF ANS MR VR ŠV KRT MO

OF RS TR TV AEV
ŠPC

ŠRC
MTJ

DF FS AR AEK VO
2
max IC + ŠCP ZNTJ

Faktorová výstavba „laktátových“ disciplín

Akumulačné obd. Intenzifi kačné obd. Transformačné obd. Súťažné obd.

VRC

ŠPC

VS AR

FS

AEV (AEP + ANP)

RS

MS

ŠRC

SC

MR

SMR + VR

VS

VKB ŠKB ŠKBŠTRB

VKB = všeobecný kondičný blok
ŠKB = špeciálny kondičný blok
ŠTRB = špecialny tech.-rýchlostný 

blok
LŠF = ladenie športovej formy
S = schopnosti
P = prostriedky
VS-FS = vytrvalostná sila - funkčná 

sila
MS = maximálna sila
RS = rýchlostná sila

VS = výbušná sila
AR = akceleračná rýchlosť
MR = maximálna rýchlosť
VR = vytrvalosť v rýchlosti
MSR = supermaximálna rýchlosť
VPC = všeobecné prípravné cvičenia
ŠPC = špeciálne prípravné cvičenia
ŠRC = špec. rozvíjajúce cvičenia
SC = súťažné cvičenia
AEV = aeróbna vytrvalosť
AEP+ ANP = aerob. a anaerob. prah

Dôsledné uplatňovanie teoretických a metodologických vý-
chodísk periodizácie zaťažovania na princípoch individuálnych 
adaptačných mechanizmov atléta významne prispievajú nielen 
k perspektívnemu rozvoju výkonnosti, ale aj zabezpečia dlhší 
časový úsek na udržanie športovej formy atléta. V neposlednej 
miere prispievajú aj k znižovaniu negatívnych účinkov náročných 
tréningových jednotiek a predlžovaniu športového veku atléta 
(obr. č. 2).

A Zdravotný stav
 Krvný rozbor, analýza biochemických parametrov
 Odstránenie zápalových procesov
 Vytváranie optimálnych predpokladov acidobázickej rovnová-
hy (ABR)

 Odstránenie svalovej dysbalancie a rôznych zranení
 Detoxikácia organizmu a posilnenie imunitného systému

B Vyhodnotenie predchádzajúceho jednoročného 
tréningového cyklu (JTC)

 Rozbor všeobecných a špeciálnych tréningových ukazovateľov 
(VTU, ŠTU) pre jednotlivé disciplíny

 Analýza dynamiky zaťaženia v jednotlivých obdobiach prípra-
vy (akumulačné, intenzifi kačné, transformačné, súťažné)

 Vyhodnotenie úrovne trénovanosti na základe realizovaných 
testovaných položiek (motorických, biochemických)

 Analýza problematiky zameriavacieho mezocyklu pred súťaža-
mi, efektivita využitia oneskoreného kumulatívneho tréningo-
vého efektu

 Dynamika športovej výkonnosti

C Výkonnostný plán na nasledujúci JTC
 Plán VTU a ŠTU
 Plán dynamiky zaťaženia v jednotlivých obdobiach prípravy
 Program motorických a biochemických testov, plán sústredení 
a ich obsahové zameranie

 Plán kontrolných, podporných a vrcholových súťaží
 Plán zameriavacieho mezocyklu s orientáciou na ladenie špor-
tovej formy

D Časová periodizácia JTC
 Ohraničenie jednovrcholovej, resp. dvojvrcholovej sezóny
 Trvanie a zameranie akumulačného obdobia
 Trvanie a zameranie intenzifi kačného obdobia
 Trvanie a zameranie transformačného obdobia
 Trvanie a zameranie súťažného obdobia

E Obsahová analýza štruktúry športového výkonu 
a periodizácia tréningového zaťaženia v jednotlivých 
obdobiach prípravy (v skupinách „alaktátových“, 
„laktátových“ a „aeróbnych“ disciplín)

Systémovo -štrukturálna analýza limitujúcich, optimalizujúcich 
a dokresľujúcich faktorov (schopnosti) umožňuje formulovať fak-
torovú výstavbu schopností, ich nadväznosť a adekvátne cieľové 
zameranie rozvoja v jednotlivých obdobiach prípravy. Skupina 
atletických disciplín s „alaktátovým“ zameraním sa výrazne opie-
ra o rýchlostno -silové (výbušné) a rýchlostné schopnosti, resp. aj 
o vytrvalosť v rýchlosti (krátke hladké a prekážkové šprinty; sko-
kanské a vrhačské disciplíny sa výraznejšie opierajú o rozvoj jed-
notlivých kvalít silových schopností). Na príklade krátkych hlad-
kých a prekážkových bežeckých disciplín poukážeme na systém 
obsahového zamerania tréningového zaťaženia v jednotlivých ob-
dobiach prípravy. Schopnosti v štruktúre dokresľujúcich faktorov 
rozvíjame viacmenej v akumulačnom období v súčinnosti so vše-
obecnými, špeciálnymi a imitačnými cvičeniami (obr. č. 3).Obr. č. 2 Teoretické a metodologické východiská periodizácie 

a adaptácie

Strategické východiská formulujeme 
do piatich tematických okruhov

Obr. č. 3 Obsahová analýza štruktúry výkonu v „alaktátových“ 
disciplínach

Obr. č. 4 Periodizácia štruktúry tréningového zaťaženia 
v skupine „alaktátových“ disciplín

Obsahová analýza štruktúry športového výkonu a periodizácie 
zaťaženia pre dlhé hladké a prekážkové šprinty naznačuje orientá-
ciu na rozvoj laktátových schopností (vytrvalosť v rýchlosti a špe-
ciálna vytrvalosť) (obr. č. 5).

Obr. č. 5 Obsahová analýza štruktúry výkonu v „laktátových“ 
atletických disciplínach

Obr. č. 6 Periodizácia štruktúry tréningového zaťaženia 
v skupine „laktátových“ disciplín

Nadväznosť výberu prostriedkov a ich dávkovanie so zame-
raním na postupný rozvoj jednotlivých schopností vytvára pred-
poklady na dosahovanie vysokej úrovne špeciálnej trénovanosti 
v schopnostiach vytrvalosti v rýchlosti a špeciálnej vytrvalosti, čo 
je východiskom na vysokú úroveň športovej výkonnosti v dlhých 
hladkých a prekážkových šprintoch (obr. č. 6).

Obr. č. 7 Obsahová analýza štruktúry športového výkonu 
v „aeróbnych“ disciplínach

Faktorová výstavba „aeróbnych“ bežeckých disciplín umož-
ňuje formulovať obsahovú periodizáciu tréningového zaťaženia 
s orientáciou na rozvoj aeróbneho výkonu a aeróbnej kapacity. 
Efektivita tréningového procesu sa prejavuje nielen zvyšovaním 
maximálnej spotreby kyslíka (VO2max), ale predovšetkým percen-
tuálnym približovaním intenzity bežeckého zaťaženia na anae-
róbnom a aeróbnom prahu k intenzite činnosti na úrovni VO2max. 
(obr. č. 7)

Obsahové zameranie intenzifi kačného obdobia sa orientuje 
na rozvoj optimalizujúcich faktorov, resp. objavujú sa aj fakto-
ry limitujúcich schopností. V transformačnom období je výrazná 
orientácia na rozvoj limitujúcich schopností s postupným ladením 
športovej formy. Postupným zvyšovaním frekvencie prostriedkov 

špecifi ckého zamerania v intenzifi kačnom a transformačnom ob-
dobí (ŠPC, ŠRC, KRT) umožňuje „dotrénovať“ limitujúce schopnos-
ti a dosiahnuť vysokú úroveň špeciálnej trénovanosti, čo je výcho-
diskom na rast športovej výkonnosti. Obr. č. 4 naznačuje stratégiu 
rozvoja schopností v jednotlivých obdobiach prípravy v krátkych 
hladkých a prekážkových disciplínach.

Periodizácia štruktúry tréningového zaťaženia v skupine „ae-
róbnych“ disciplín vyžaduje identifi káciu bioenergetickej nároč-
nosti dĺžky bežeckého výkonu. Športový výkon v behu na 5 km je 
realizovaný v intenzite cca intenzity na úrovni VO2max a bežecký 
výkon na 10 km medzi intenzitou VO2max a anaeróbnym prahom. 
Maratónsky výkon osciluje okolo intenzity na úrovni anaeróbneho 
prahu (obr. č. 8).
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ĎALŠIA PÄTICA V SIENI SLÁVY

Tréningové zaťaženie pôsobí na imunitný systém ako stresor. 
Primerané zaťaženie menej ako päťkrát týždenne pri 40 – 60 % 
z VO2max má väčšinou imunostimulačný účinok. Dlhodobé inten-
zívne zaťaženie viac ako 5 – 6 krát týždenne nad 80 % z VO2max pô-
sobí viacmenej imunosupresívne a prejavuje sa najmä zníženou 
rezistenciou na infekcie horných dýchacích ciest, prípadne aj iný-
mi vírusovými ochoreniami.

Dlhodobo vzniknutý imunosupresívny stav okrem zranení 
môže vyvolať aj zložitejšie ochorenia. Tieto stavy je možné čias-
točne eliminovať dobre vyváženou diétou s dostatočným obsa-
hom proteínov, sacharidov, mikroživín, ktoré zabezpečia kvalitu 
adaptačných procesov, ako aj urýchľujú regeneračné procesy. Pro-

Obr. č. 8 Periodizácia štruktúry tréningového zaťaženia 
v skupine „aeróbnych“ disciplín

laktívny účinok môžu mať aj vhodné imunostimulačné preparáty, 
antioxidačné vitamíny E, C, D, selén, železo, zinok a ďalšie stopové 
prvky a zásadité minerálne mikroživiny.

Prezentované strategické východiská na tvorbu obsahovej perio-
dizácie tréningového zaťaženia v rámci skupín atletických discip-
lín („alaktátové“, „laktátové“, „aeróbne“) vytvárajú široké tvorivé 
možnosti zostavovať systém podnetov v jednotlivých obdobiach 
prípravy. Postupným vybudovaním adekvátnej trénovanosti s cie-
ľom dosiahnuť v súťažnom období najvyššiu úroveň rozvoja limi-
tujúcich špeciálnych schopností sa vytvoria optimálne podmienky 
na progresívny rast športovej výkonnosti v jednotlivých atletic-
kých disciplínach.

Jednoročný tréningový cyklus je harmonickou súčasťou dlho-
dobej športovej prípravy. Nadväzuje na analýzu z minulosti, efek-
tívne rieši prítomnosť s jasnou perspektívou do budúcnosti. Pri 
formulovaní cieľov a úloh v jednotlivých obdobiach prípravy vy-
chádzame z kalendára súťaží a zo zákonitostí intraindividuálneho 
formovania špeciálnej trénovanosti v spojitosti s ladením športo-
vej formy.

Efektívny rozvoj výkonnosti organizmu vyžaduje v každom ob-
dobí vysokú variabilnosť tréningových podnetov s optimálnou 
dynamikou jednotlivých makro-, mezo- a mikrocyklov prípravy 
(vrátane tréningovej jednotky) pri rešpektovaní individuálnych 
adaptačných zákonitostí. Mieru adaptability určujú nielen gene-
tické dispozície a optimalizácia tréningových podnetov, ale aj ob-
lasti, ako sú kvalita stravovania, pitný režim, aktívna a pasívna 
regenerácia a v neposlednej miere psychohygiena s mentálnym 
tréningom.

Ukazuje sa, že úspešné zvládnutie prezentovaných úloh vyža-
duje okrem vysokej erudovanosti trénera a jeho ľudských kvalít aj 
široký poznatkový fond atléta na základe sebapoznania, sebahod-
notenia, sebariadenia s cieľom významne prispieť k efektívnemu 
riadeniu atletického tréningu.

 Prof. PhDr. EUGEN LACZO, PhD.
 Katedra atletiky, Fakulta telesnej výchovy a športu 
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 eva murková 
(29. 5. 1962 v Boj-

niciach). Je jediná 
žena v bývalom Čes-
koslovensku, ktorá 
prekonala v diaľke 
7-metrovú hranicu. 
Historický skok jej 
vyšiel konečne 23. 
mája 1984 v Ostra-
ve. Vtedy už bola halová majsterka Euró-
py, titul získala v Budapešti 1983. Dovtedy 
a ani odvtedy už nijaká slovenská atlét-
ka nezískala na HME zlato. „Rozhodky-
ňa dlho skúmala plastelínu na odrazovej 
dos ke, no napokon zdvihla bielu zástavku. 
Tŕpla som však ďalej, až kým mi výkon ne-
odmerali. Keď zaznelo sedem, nula, nula, 
zvýskla som od radosti,“ spomína Mur-
ková na svoj prvý 7-metrový skok. O tri 
dni v Bratislave pridala ďalší centimeter 
(701) a tento výkon je dodnes slovenský 
rekord. V hale sa jej darilo viac ako von-
ku, z ME pod strechou má ešte dve strieb-
ra (1984, 1985). Vonku bola 7. na MS 1983 
v Helsinkách. Po skončení kariéry robi-
la športovú inštruktorku v spojárskom uči-
lišti, po roku prijala ponuku z Centra voľ-
ného času v Banskej Bystrici, kde pracuje 
dodnes.

 juraj benčík 
(15. 2. 1945 v Tót-

komlósi). Chôdzi 
zasvätil viac ako 
päťdesiat rokov ži-
vota. Ako pretekár 
bol pri jej začiat-
koch na Slovensku 
a ako tréner kľúčový 
muž v pozadí neví-
daných úspechov v 80. rokoch 20. storo-
čia vrátane Pribilincovho triumfu na OH 
v Soule. „Chôdza je môj život. Neviem si 
predstaviť, že by som existoval bez nej. 
Budem sa jej venovať, kým budem vládať,“ 
vraví mág. Kariéru začínal ako futbalista, 
no od roku 1960 sa začal venovať atletike 
vďaka Jozefovi Burclovi. V Dukle Banská 
Bystrica bol prvý slovenský chodec – pro-
fesionál, získal 6 titulov majstra Česko-
slovenska (20 km – 1973, 1975, 1976, 1977, 
50 km – 1970, 1972). Reprezentoval na 
OH 1980 v Moskve (13. na 50 km) i na ME 
1978 v Prahe (13. na 20 km). Viedol čes-
koslovenskú (1980 – 1990), nórsku (1991 
– 1992) a slovenskú reprezentáciu (1993 – 

SIEŇ SLÁVY SLOVENSKEJ 
ATLETIKY

2013 (13): Alojz Sokol, Móric Kóczán, 
Eva Glesková -Lehocká, Anna Chmelková-
-Blanáriková, Mária Mračnová -Faithová, 
Eva Šuranová -Kucmanová, Jozef Plachý, 
Jozef Pribilinec, Pavol Glesk, Ján 
Hajdócy, Rudolf Holzer, Peter Berčík, 
Anton Ihring.
2014 (5): Eva Murková, Juraj Benčík, 
Pavol Blažek, Vojtech Bukovský, Juraj 
Demeč.

2001). Jeho zverenci získali na vrcholných 
seniorských podujatiach 16 medailí (bilan-
cia 7 – 7 – 2).

 pavol blažek
(9. júla 1958 v Tr-

nave). Jeho hviezd-
na chvíľa prišla na 
ME 1990 v Splite: 
na 20 km získal ti-
tul majstra Euró-
py. O 19 dní pridal 
v nemeckom Hildes-
heime svetový rekord 
– 1:18:13 h. „Bol to môj najlepší rok, zvíťa-
zil som v ankete o najlepšieho slovenského 
športovca a v československej som bol pia-
ty,“ vraví skromný chodec. „Túžil som získať 
olympijskú medailu. Nepodarilo sa mi to, 
no aspoň som bol pri tom, keď Pribilinec vy-
hral v Soule zlato.“ Blažek zažiaril aj na ME 
1982 v Aténach, kde bral bronz. Plných 18 
rokov (s výnimkou OH 1984) nechýbal na 
žiadnom zo svetových a európskych podu-
jatí. Okrem už spomenutých dosiahol aj ďal-
šie pekné výsledky – bol 4. na HME 1989, 
6. na MS 1983 i ME 1986 na 20 km, 6. na 
HMS 1989 i HME 1994, na 50 km 9. na ME 
1994 a 10. na OH 1980. Kariéru ukončil po 
atlantskej olympiáde 1996, potom tri roky 
trénoval chodcov a od roku 2000 pracuje vo 
VŠC Dukla, kde má na starosti organizačno-
-propagačné veci.

 vojtech bukovský 
(4. 11. 1894 v Ko-

šiciach – 30. 11. 1963 
v Krompachoch). 
Vďaka nemu sa Ko-
šice pýšia najstarším 
maratónom v Euró-
pe. Nadchli ho fín-
ske bežecké hviezdy 
na OH 1924 v Pa-
ríži. Keď sa vyštudovaný stavebný inžinier 
plný dojmov vrátil domov, zaumienil si, že 
športový život v metropole východu oboha-
tí o maratón. Presne 107 dní po parížskom 
olympijskom maratóne sa bežal prvý raz aj 
košický – 28. 10. 1924. „Chcel som v Koši-
ciach zhromaždiť synov rôznych národov 
a usporiadať čo i len na niekoľko dní ideál-
nu ľudskú harmóniu, bratstvo a priateľstvo,“ 
vyznal sa šéf maratónu v rokoch 1924 – 1938 
a 1951 – 1959. Bukovského aktivity v Koši-
ciach sa však nekončia maratónom. V ro-
koch 1921 až 1924 bol pri zrode regionálnych 
zložiek zväzov ľahkej aj ťažkej atletiky, orga-

nizoval podujatia v šerme, zápasení, boxe, 
lyžovaní, motorizme, v roku 1928 pomáhal 
pri I. ročníku cyklistických pretekov Košice 
– Tatry – Košice.

 juraj demeč
(29. 1. 1945 Užho-

rod). Českosloven-
skú štafetu na 4 × 
100 m na prahu 70. 
rokov si bez neho 
nik nevedel predsta-
viť. Kvarteto Kříž, 
Demeč, Kynos, 
Bohman získalo naj-
skôr zlato na ME 1971 v Helsinkách a o rok 
s Matouškom na prvom úseku štvrtú prieč-
ku na olympiáde v Mníchove 1972 – len tri 
stotinky od bronzu. Na ME 1974 v Ríme 
zostava Kynos, Matoušek, Demeč, Boh-
man dobehla ôsma. „Individuálny úspech 
ktoréhokoľvek z nás na stovke bol utó piou. 
Ako štafeta sme však boli dokonale zohra-
tí, súhra pri odovzdávkach bola brilant-
ná,“ tvrdil Demeč v rozhovore pre Šport. 
Sprvoti hral futbal, neskôr tenis aj hádza-
nú. Až potom ho do svojich osídiel zláka-
la v Košiciach atletika. V dvadsiatich od-
išiel do pražskej Dukly, v jej farbách sa stal 
štvornásobným majstrom Československa 
na 100 m (1967, 1972, 1973, 1975) a dvojná-
sobným v hale na 60 m (1974, 1975). Od 
roku 1986, keď po ME v Stuttgarte emig-
roval, žije v Nemecku. Pôsobí v Hannoveri 
ako atletický tréner a učiteľ tenisu. (gb)

Foto: ŠTARTFOTO – JÁN SÚKUP, SITA – DUŠAN 
HEIN, DUŠAN KOUTNÝ, MARATÓNSKY KLUB 

KOŠICE, MÚZEUM TELESNEJ KULTÚRY SR
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LFŠŠTRB

Akumulačné obd. Intenzifi kačné obd. Transf. obd. Súťažné obd.

AEV (VO2max)

VKB = všeobecný kondičný blok
ŠKB = špeciálny kondičný blok
ŠTRB = špecialny tech.-rýchlostný blok
LŠF = ladenie športovej formy
S = schopnosti
P = prostriedky
VPC = všeobecné prípravné cvičenia
ŠPC = špeciálne prípravné cvičenia

ŠRC = špec. rozvíjajúce cvičenia
VS-FS = vytrvalostná sila - funkčná sila
SC = súťažné cvičenia
ŠV = špeciálna vytrvalosť
RS = rýchlostné silové schopnosti
VR =  vytrvalosť v rýchlosti
ANS = anaeróbna sila
AEV = aeróbna vytrvalosť

VKB ŠKB

ŠV
ANSRS

VS-FS

AEV (AEP)

VPC

ŠPC

ŠRC

AEV (ANP)

VR

SC

S

P



Slovenská mapa  klubov: štatistik Marián Kalabus snoril v histórii atletických spolkov

Atletika v novovekej po-
dobe, podobne ako viacero 
iných športov, vznikla na brit-
ských ostrovoch a do našich 
končín dorazila pomerne 
skoro najmä vďaka súdobej 
anglománii uhorskej aristo-
kracie.

Gróf Miksa Esterházy po 
návrate z misie atašé rakúsko-
-uhorskej monarchie v Londý-
ne založil v apríli 1875 v Bu-
dapešti prvý atletický klub 
na kontinente so všetkým, 
čo k tomu patrilo, teda aj so 
stanovami: Magyar Athleti-
kai Club (MAC). A už o tri 
mesiace, v posledný júlový 
štvrtok 1875, v slovenčine tri-
krát do týždňa vychádzajúce 
Národnie noviny informovali: 
„Zápasnícky klub utvoruje sa 
v Turčianskom Svätom Mar-
tine. Prvý zápas na skúšku 
podniknú šiesti jeho členovia 
v sobotu t. m. na poludní – 
pôjdu o závod pešky do Štub-
nianskych Teplíc na Mošovce. 
Kto z atlétov prvý do Štubne 
príde, dostane odmenu“.

Zápasnícky v názve klubu 
znamenalo súťažný. Premié-
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tletika sa na Slovensku hlásila k životu už pred pol druha storočím. V júni 1846 v Pre-
šove v rámci telovýchovných slávností usporiadali stredoškolské behy a v apríli 1864 
na hipodróme v bratislavskej Petržalke zasa stávkou vyvolaný a množstvom divákov 

sledovaný bežecký súboj na trati s prekážkami. Prešovské podujatie označil slovenský 
historik Rudolf Holzer za „atletickú premiéru v Uhorsku a pravdepodobne i v strednej 
Európe“, kým to bratislavské zasa maďarský vysokoškolský profesor Péter Bácsalmási, 
účastník OH 1932 a 1936, za „prvé verejné preteky v atletike na európskej pevnine“.

rovým „zápasiskom“ bola 
trať dlhá 20 a štvrť míle. Na 
jej štart sa napokon postavi-
li až ôsmi – vyhral kráľovský 
exekútor Štefan Tomcsányi za 
3 hodiny a 9 minút, o minútu 
došiel či dobehol koncipient 
okresného súdu Štefan Rutt-
kay a o ďalšiu minútu Juraj 
Čarda, vtedy spolupracovník 
Národných novín, neskôr re-
daktor humoristického mesač-
níka Černokňažník. Prví traja 
dostali odmeny 25, 15 a 10 zla-
tých. „Sotvačo z toho doniesli 
domov, lebo hneď večer bola 
parádna zábava,” zaznamenal 
kronikár Pavol Halaša.

Martinský „zápasnícky“ 
klub nemal dlhé trvanie, ozaj-
stné kluby vznikli neskôr.

NÁZVY MENILI AKO KOŠELE
Pri spracovávaní štatistic-

kých materiálov som nachá-
dzal v rôznych ročenkách 
a podkladoch odlišné náz-
vy atletických klubov. Táto 
nejednoznačnosť ma prima-
la k pokusu zistiť skutočné 
(ofi ciálne) názvy klubovej 
príslušnosti atlétov. Z dostup-

ných archivárií som sa pokú-
sil zostaviť prehľad názvov 
klubov na Slovensku, v kto-
rých pôsobili atléti. V období 
1919-72 výpisom ich klubovej 
príslušnosti a od roku 1973 zo 
zoznamu TJ a klubov uvede-
ných v atletických ročenkách.

Bol som prekvapený nároč-
nosťou práce a sklamaný jej 
výsledkom, lebo v mnohých 
prípadoch nie je stopercent-
ný. Problém bolo zistiť úplný 
a presný názov klubu, ale naj-
mä jeho genézu. Kluby me-
nili názvy ako košele, pričom 
nebolo vždy zrejmé, či klub 
vznikol, zanikol, zlúčil sa, roz-
delil alebo pokračoval ďalej 
pod iným názvom.

Ak v tomto článku použí-
vam slovo „klub“, je to iba 
zjednodušený názov pre prí-
slušnosť atlétov. Tí sa spočiat-
ku združovali v kluboch, ale 
aj v iných spolkoch (Sokol, 
Orol, Skaut, YMCA), niekedy 
i etnických (maďarské, čes-
ké, ale i židovské a rómske). 
Po roku 1948 sa zaviedlo pre 
športové organizácie jednot-
né pomenovanie Sokol, no po 

roku 1952 ho zmenili na Dob-
rovoľná športová organizá-
cia (DŠO) a od roku 1957 na 
Telovýchovná jednota (TJ). 
Tie sa podľa druhu športu 
vnútorne členili na oddiely 
(atletický, futbalový, ap.), kto-
ré nemali právnu subjektivitu. 
Tento stav trval až do roku 
1989 – po ňom niektoré od-
diely zostali v telovýchovných 
jednotách, ale mnohé sa osa-
mostatnili a vytvorili kluby.

ATLÉTI Z 359 MIEST A OBCÍ
Od roku 1919, teda za tak-

mer sto rokov sa v atletických 
tabuľkách vyskytlo asi 1750 

rôznych príslušností atlétov. 
Je to obrovské číslo, z ktoré-
ho 1100 tvoria atletické alebo 
športové kluby. Zvyšok sú 
školy, armádne zložky, alebo 
je uvedený iba názov obce bez 
špecifi kácie subjektu. Atléti 
štartovali celkove za 359 rôz-
nych obcí, z nich je 126 súčas-
ných miest.

Zo 72 okresných miest sa 
v historických tabuľkách ne-
objavil žiaden atlét štartujúci 
za Medzilaborce (100. mesto 
na Slovensku podľa počtu 
obyvateľov). Z dnešných 138 
miest ani zo Štúrova (68.), 
Vrábeľ (77.), Sládkovičova 
(109.), Svätého Jura (114.), 
Šaštína -Stráží (117.), Sliača 
(118.), Bojníc (119.), Čiernej 
nad Tisou (129.), Hanušo-
viec nad Topľou (131.), Jelša-
vy (134.) a Rajeckých Teplíc 
(135.).

Najviac atletických obcí 
– trinásť – má okres Lip-
tovský Mikuláš (Bobrovec, 
Hybe, Kvačany, L. Sielnica, 
L. Hrádok, L. Mikuláš, So-
kolče, Važec, Závažná Poruba, 
Dovalovo, Iľanovo, Okoličné 

a Palúdzka). Posledné štyri už 
splynuli s inými mestami a So-
kolče boli zatopené napuste-
ním vodnej nádrže Liptovská 
Mara. Jedenásť majú okresy 
Trebišov (Boľ, Cejkov, Hraň, 
Kráľovský Chlmec, Leles, Mi-
chaľany, Novosad, Parchova-
ny, Sečovce, Trebišov a Veľký 
Horeš) a Košice -okolie (Bla-
žice, Budimír, Družstevná pri 
Hornáde, Košický Klečenov, 
Medzev, Moladava nad Bod-
vou, Obišovce, Ruskov, Seňa, 
Slančík a Štós).

Naopak, v análoch nie je 
ani jediný výkon atléta s prí-
slušnosťou k okresu Medzila-

borce. Z okresov Bánovce nad 
Bebravou, Bytča, Humenné, 
Sobrance, Stropkov a Šaľa sú 
iba atléti z okresného sídla.

Najviac rôznych subjek-
tov je z päťdesiatych rokov, 
keď vládla snaha mať v každej 
športovej organizácii atletický 
oddiel. V roku 1954 mali atléti 
v tabuľkách 204 rôznych prí-
slušností, nasledujú roky 1957 
(200), 1953 (181) a 1955 (172).

Od vzniku Českosloven-
ska sa najmenší počet klubov 
– šesť – vyskytuje hneď v pr-
vom roku 1919 (PAC a PTE 
Bratislava, ČsŠK Košice, TVE 
Nitra, TSE a YMCA Trenčín). 
Chudobnými rokmi boli aj 
dvadsiate a štyridsiate, vždy 
však bolo vyše 20 klubov. 
Dnes, a to už od sedemdesia-
tych rokov, ich pôsobí stabil-
ne okolo 100.

Najčastejšie sa vyskytujúci 
hlavný názov klubu je Sokol 
(127×), nasledujú Slávia (62), 
Lokomotíva (50), AC alebo 
AK (34), Spartak (32), Slo-
van (31), ŠK (30), Iskra (29), 

TJ (28), Dukla (24) a Slavoj 
(20). Ku kurióznym patria 
názvy Rota telesnej výchovy, 
Sopka či Hraj na tie nohy.

NAJSTARŠIE KLUBY
Prvým športovým klubom 

na území dnešného Sloven-
ska bol Bratislavský veslársky 
spolok (PHE, Pozsonyi hajós 
egylet), ktorý vznikol v roku 
1862. Z atletických je najstarší 
už spomínaný, len krátko exis-
tujúci martinský z r. 1875.

Atletiku v názve mali už 
v roku 1884 Prievidzský atle-
tický krúžok a Štiavnický aka-
demický atletický klub. Se-
riózne sa jej však zrejme ako 
prvý začal venovať až klub, 
ktorý ju síce v názve nemal, 
ale iniciátor jeho zrodu zohral 
významnú rolu v počiatkoch 
atletiky na našom území.

František Pethe prišiel do 
Prešova v roku prvej no-
vovekej olympiády – 1896. 
Sedmohradský rodák, čerstvý 
absolvent budapeštianskeho 
učiteľského inštitútu a ročné-
ho štátneho telovýchovného 
kurzu, mal vtedy 24 rokov 

a namiesto klasického telocvi-
ku začal žiakov rímskokato-
líckeho kráľovského gymnázia 
zoznamovať so športovými, 
najmä atletickými disciplí-
nami. Po dvoch mesiacoch 
založil Prešovský telocvičný 
a šermiarsky spolok (ETVE, 
Eperjesi torna és vivó egy-
esület), ktorý až do odcho-
du do Budapešti v roku 1910 
reprezentovali dvaja atletickí 
olympionici zo Štokholmu 
1912: solivarský rodák Ivan 
Wardener, deviaty v skoku do 
výšky, a pôvodom prešovský 
diskár Karol Kobulský, osem-
násty (obojručný hod), resp. 

devätnásty. Kobulský bol aj 
výborný futbalista – mimo-
chodom, jeho učiteľ a tréner 
Pethe sa zapísal do histórie 
tiež tým, že v r. 1898 zorga-
nizoval prvý futbalový zápas 
na našom území (exhibičný 
súboj dvoch maďarských tí-
mov).

Bratislavský telocvičný 
spolok (PTE, Pozsonyi tor-
na egyesület) vznikol ešte 
v roku 1880, ale atletike sa 
začal venovať až ku koncu 19. 
storočia (1898-1944) – najmä 
po tom, čo v lete 1900 vôkol 
jeho nového futbalového ih-
riska v Petržalke vybudovali 
bežecký ovál. Hneď si získala 
nadšencov, už na OH 1908, 
aj vďaka klubovej zbierke, 
štartovali v uhorskom drese 
z PTE dvaja vrhači: diskár 
Juraj Luntzer (skončil sied-
my) a trnavský rodák, diskár 
a oštepár František Ješina.

REKORDÉRI SÚ V BRATISLAVE
Po prvej svetovej vojne 

a krátko po vzniku Českoslo-
venska, 3. mája 1919 založili 
v Bratislave I. ČsŠK (Prvý 

československý športový 
klub), ktorý po viacerých 
zmenách (1939-48 ŠK, 1948 
Sokol, 1948-53 Sokol NV, 
1953-61 Slovan ÚNV, 1961-90 
Slovan ChZJD) dnes nesie ná-
zov ŠK Slovan. Je to klub, za 
ktorý súťažili atléti v rokoch 
1921 – 2003, teda bez preruše-
nia 83 sezón.

V histórii slovenskej atleti-
ky je však rekordérom dnešná 
Slávia STU s 91 sezónami od 
roku 1924. Vznikla ešte o rok 
skôr pod názvom Slovenský 
športový klub Univerzita a jej 
ďalšie názvy boli Vysokoškol-
ský šport (1928-48), Sokol 

Vysokoškolský šport (1948-
52), Slávia (1953-56), Slávia 
VŠ (1957-62) a Slávia SVŠT 
(1962-91).

Aj ďalší bratislavský vyso-
koškolský klub, Slávia UK, 
drží jeden primát: od vzniku 
v r. 1962 (atletika nepretržite 
od 1964), teda 52 rokov má 
rovnaký názov, čo je v slo-
venskom športe unikát. Iný 
veľkoklub AŠK Inter bol zalo-
žený 26. 10. 1948 pod názvom 
Sokol Apollo a atléti zaň sú-
ťažia od r. 1971, teda 44 sezón. 
Jediným mimometropolitným 
klubom v Bratislavskom kraji 
s dlhšou pôsobnosťou je AC 
Malacky, ktorý má 22-ročnú 
históriu (od 1993).

ROZMANITÝ ZÁPAD
K stabilným vidieckym klu-

bom na západnom Slovensku 
dlho patril Sokol Borský Mi-
kuláš (1969-84), neskôr preme-
novaný na Mladosť (1985-93). 
Z tejto obce sú aj ďalšie dva 
kluby, Junior club (od 1992) 
a MŠK (od 2003). Dlhú, ale 
prerušovanú históriu má atle-
tika v Dunajskej Strede, kde 

Jedna z najstarších atletických fotografi í (z roku 1910) a na nej dvaja účastníci štokholmských 
OH 1912 vo výprave Uhorska pochádzajúci zo Slovenska: prvý zľava Bratislavčan Štefan Jankovič 

a tretí košický rodák František Sobota.

František Pethe, zakladateľ 
prešovskej atletiky, ale naprík-

lad aj šermu.

DO KLUBOVEJ HISTÓRIE
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pôsobili DAC (1923-26), Slavoj 
(1957-63), Jednota (1970-74), 
Slávia (1975-80), DAC (1987-
92), DAC Poľnohospodár 
(1992-97) a AC (1998 – 2004). 
Pozoruhodných je 40 sezón 
s nezmeneným názvom Olym-
pia v Galante (1975-2014). 
Hlohovskú atletiku reprezen-
tovala Lokomotíva (1963-78), 
neskôr Mier (1979-93) a Drô-
tovňa (1986-2004). Aj Holíč 
má klub s dlhou tradíciou: AK 
Junior pôsobí s nezmeneným 
názvom už 23 sezón (od 1992). 
Rovnaký počet rokov pôsobil 
aj levický Slovan (1973-82 Slo-
van, 1983-95 Slovan Agro).

V Nitre sa s atletikou za-
čalo už v roku 1909 v Ha-
sičskom športovom spolku 
a pokračovalo vo viacerých 
menších kluboch. V roku 1952 
vznikol prvý s dlhou atletic-
kou tradíciou: VŠP (1953-54 
Slávia VŠP, 1955-64 Slávia, 
1965-68 Slávia VŠ, 1969-74 
Slávia VŠP). Nasledovali 
armádne (1953 PDA, 1955-
56 DA, 1956-80 VTJ Duk-
la* a 1981-89 VTJ) a Stavbár 
(1975-93 Stavbár, 1994-2002 
Stavbár PS, 2003-2006 
a 2008-2012 AC ŠG Stavbár, 
2007 a 2013-14 AC Stavbár). 
V Novom Meste nad Váhom 
majú dlhú atletickú tradíciu 
dva kluby, vojenský (1957-
78 VTJ Dukla, 1979-90 VTJ) 
a civilný (1958-93 Považan, 

1994-2014 AFK), ktorý fungu-
je pozoruhodných 57 sezón. 
Rovnako dlhú neprerušenú 
históriu má aj klub v Nových 
Zámkoch (1958-60 Slovan, 
1961-68 TJ, 1968-91 Elek-
trosvit, 1992-2014 AC).

Dlhú históriu mala či má 
aj atletika v Partizánskom 
(1953-2005 Iskra*) a v Piešťa-
noch (1953-62 Slavoj*, 1970-
78 ŠK a 1979-2014 Družba). 
V Lokomotíve Sereď pôsobi-
li atléti v r. 1968-92. Skalica 
mala atlétov dlhý čas v dvoch 
kluboch: ŠK (1957-61 Tatran*, 
1967-91 ZVL a od 1991 opäť 
ŠK) a Olympia (1973-91 TJ 
a 1992-2007 AC). Viac ako 30 
sezón žila atletika v Chirane 
Stará Turá (1971-94 Chirana, 
1994-2003 AK Chirana -Prema) 
a takmer 50 žije v Šali (1963-64 
Závody Dimitrov, 1966-2014 
Slovan Duslo*), z nich 43 bez 
prerušenia (1972-2014). Aj Lo-
komotíva Šurany má dlhú his-
tóriu (1964-93 Lokomotíva*, 
1994-2014 SO Lokomotíva).

Trenčianski atléti pôsobi-
li štyri desiatky sezón v TTS 
(1920-21 TTE, 1950 ZSJ 
Odeva, 1953-57 Iskra Odeva, 
1959 Odeva, 1960-82 Jedno-
ta*, 1983-90 TTS, 1992-95 AK 
TTS), v súčasnosti sú v Slávii 
(1992-2011 Slávia ŠŠ, od 2012 
Slávia ŠG). Najdlhšiu históriu 
na západnom Slovensku má 
atletika v AŠK Slávia Trnava 

s 83 sezónami (1920-23 ŠK, 
1923-30 ČsŠK, 1939-48 TŠS, 
1949-53 Sokol Kovosmalt*, 
1954-91 Slávia, 1992-95 AŠK 
Slávia, 1996-2014 AK AŠK 
Slávia). Trnavskí vysokoškolá-
ci vydržali 29 sezón (1970-78 
VŠ PF, 1987-90 SVŠT, 1991-97 
VŠ, 1998-2006 Slávia STU), 
stredoškoláci zo ŠAK SPŠ 
majú zatiaľ o šesť menej (1992-
2014). Calex Zlaté Moravce 
vyvíjal činnosť nepretržite 32 
sezón (1973-2004).

STRED – BAŠTA TRADIČNÝCH
Žilinským Pethem bol 

Eduard Adamko, rodák z ne-
meckého Lübecku, absolvent 
budapeštianskeho telovýchov-
ného ústavu, ktorý ako peda-
góg miestnej reálky za štyri 
desaťročia (1911 – 1951) okrem 
kopy športových nadšencov 
(napr. Holzer, Perútka) vy-
choval aj dvoch olympionikov 
– šprintéra Andreja Engela 
(1932, 100 m) a Milana Filu 
(1952, 400 m). Žilinských 
atletických 64 sezón (55 bez 
prerušenia) začal i ukončil ŠK 
(1925-48 ŠK*, 1949-52 Sokol 
Slovena, 1953-55 Iskra Slove-
na, 1956-63 Dynamo, 1963-67 
Jednota, 1967-90 ZVL, 1990-95 
ŠK), ďalších 19 rokov atletika 
pokračuje vo vysokoškolskej 
Slávii (1996 Slávia VŠDS, od 
1997 Slávia ŽU).

V centre stredného Slo-

venska, v Banskej Bystrici, 
bola v r. 1962 založená vyso-
koškolská Slávia PI, neskôr 
premenovaná na Sláviu PF 
(1965-92), UMB (1993-94), 
UMB Otčina (1995-99) a opäť 
ŠK UMB. Tento klub má od 
r. 1963 za sebou 52 atletických 
sezón. Iný bystrický veľko-
klub Dukla rovných 50: bol 
VTJ (1965-67), AS (1967-74), 
ASVŠ (1975-94), AŠK (1994-
2005), VŠC (od 2006), ale 
vždy s ústredným názvom 
Dukla. Ďalšími bystrickými 
klubmi aspoň s 20-ročnou 
tradíciou bol Sokol* (1925-55) 
a je Veterán klub (1991-2014).

Vyše 40 rokov má atletika 
v Mostárni Brezno (1973-1998 
TJ, 1999-2014 AK). V Čadci 

mi ZVL ČSAD (1973-80), 
ZVL (1981-82), Dynamo ZZO 
(1983) a Orava (1984-2014).

K mestám s najdlhšou at-
letickou činnosťou patrí Dub-
nica nad Váhom. Pôsobili tu 
ŠK (1944-48), Sokol Škoda 
(1949-51), Sokol VZ (1952-54), 
Spartak (1954-64), Spartak 
SMZ (1965-78), Spartak ZŤS 
(1978-92) a od 1992 AK Spar-
tak. V Kremnici v r. 1957-2002 
zasa TJ a Baník. Atléti v Ky-
suckom Novom Meste sú bez 
prerušenia činní už 43 sezón 
(1972-97 ZVL, 1998-2001 KLF 
Omnia, 2002-04 MŠK KLF 
Omnia, 2005-10 MŠK a od 
2011 MKŠS). Dva dlhoveké 
kluby sú z Liptovského Mi-
kuláša: Vojenská TJ (1958-83 

58 Iskra, 1971-89 Gumárne 1. 
mája, 1996-2002 ŠK Matador) 
a Lokomotíva Rimavská So-
bota (1969-98). Dve desaťro-
čia v pohode zvládol Maratón 
klub Rajec (1994-2014).

Ružomberská atletika sa 
viaže najmä k bavlnárskym 
závodom: 1933 ŠK, 1950-51 
Sokol Slovenské BZ, 1954-
55 Iskra, 1957-70 TJ, 1971-90 
BZ V. I. Lenina, 1991-97 BZ 
Texicom, 1998-2002 MŠK 
Texicom. Vidiecka Victoria 
Turany pôsobí bez prerušenia 
21 sezón (od 1994) a atleti-
ka vo Veľkom Krtíši ešte o 11 
viac (1973-82 Mladosť ODPM 
a Mladosť OSP, 1983-2004 
Slávia a Slávia AChP). Vo 
Zvolene má atletika 56 sezón 

Slávia (1956-57), Slávia VŠ 
(1958-59), Slávia VŠT (1960-
85), Slávia VŠT PS (1986-90) 
a Slávia TU (od 1991). V roku 
1999 sa od nej odčlenil Aka-
demik TU (2000-2014). Pri 
košickom gigante VSŽ vznikla 
TJ v r. 1961, atléti v nej pô-
sobili pod hlavičkou VSŽ 39 
sezón v r. 1969-2007.

História bardejovskej atle-
tiky sa začala v ŠK v r. 1946, 
pokračovala v Sokole ČSSZ 
(1950-53), Slavoji (1953-61), 
Partizáne (1962-92), Bsc. Jas 
(1992-2000), BŠK (2000-
2008) až po súčasný Parti-
zán. Vyše 20 rokov pôsobia 
aj kluby Jána Mochnackého 
(JM) Bežecký a chodecký 
klub (1993-95), LCS Marat BK Prekážkový beh na štadióne bratislavského PTE z roku 1930.

boli či sú až štyri kluby s dl-
hou tradíciou: Slávia (1969-
91), ZZO (1984-94 TJ, 1994-
2012 AK), ŠKP (1996-2014) 
a KKM (1999-2014). V Detve 
pôsobila strojárska TJ s náz-
vami Strojár (1970-72), PPS 
(1973-79) a ZŤS (1980-91). 
Vyše 40 sezón má atletika 
v Dolnom Kubíne s názva-

Dukla, 1984-91 VU a 1998-2001 
VSŠ) a civilný Kriváň (1973-90 
ODPM, 1991 TJ a 1992-2014 
AC). Z lučeneckých klubov má 
najdlhšiu históriu LAC (1931-
38 LAFC, 1961-65 STZ, 1973-
78 Strojár, 1979-92 Spojené 
závody, 1993 LAŠK a 1994-98 
LAC). Úctyhodných 60 sezón 
pôsobí ZŤS Martin (1953-64 
AK Spartak*, 1964-78 Strojár-
ne, 1979-90 ZŤS a 1990-2014 
AK ZŤS). O polovicu menej 
má atletika vo vidieckej Nižnej 
(1980-91 Tesla*, 1992-93 Tesla 
Orava, 1994-2002 OTF a 2003-
2011 TJ).

V Považskej Bystrici do-
minuje Sparta so 67 sezóna-
mi (najviac v oblasti), z nich 
62 bez prerušenia (1942-45 
AC, 1947 AC Sparta, 1953 So-
kol Manet, 1953-66 Spartak, 
1967 Sparta, 1968-90 ZVL, 
1991-2004 Sparta, 2005-14 
AO Sparta). Stálicou je tiež 
AO Olympia (1992-2014). Aj 
v Prievidzi boli dva stabilné 
kluby, ostal jeden: Lokomotí-
va (1957-90) a Baník (1961-99 
Baník, 2000-14 AK Baník) so 
44 sezónami za sebou. Takmer 
tri desiatky žil púchovský klub 
(1950-55 Sokol Makyta*, 1955-

v Lokomotíve a AK (1950 
Železničiari, 1957-63 Loko-
motíva, 1964-82 Lokomotíva 
Bučina, 1983-91 Lokomotíva, 
1992-97 ŠK FAC Lokomotíva 
Bučina, 1998-2004 ŠK AC, 
2008-14 AK mesta). V Žiari 
nad Hronom žila atletika v TJ 
ZSNP 25 sezón (1969-93).

VÝCHOD: BOHATÁ HISTÓRIA
Košická klubová atleti-

ka začala písať dejiny v roku 
1903 v KAC, po vzniku ČSR 
patril tento klub k najlep-
ším na Slovensku (1920-38). 
V roku 1945 sa zlúčil s ČsŠK 
(atléti v r. 1919-33) a Törekvés* 
(atléti v r. 1925-38) a pod náz-
vami ŠK Jednota (1945-48), 
Sokol Jednota (1948), Sokol 
Dynamo (1948) pokračoval 
do r. 1949, keď sa zasa zlúčil 
s ŠK Železničiari Sparta. Ďal-
šie názvy boli Lokomotíva 
(1953-63), Lokomotíva VSŽ 
(1963-68) a opäť Lokomotí-
va (1970-92). Od r. 1956 boli 
atléti aj v Spartaku VSS s ne-
skoršími názvami VSS (1973-
78), ZŤS (1979-90) a Jednota 
VSS (1991-96). Vysokoškolská 
Slávia prešla takýmto náz-
voslovím: Slávia VF (1953-55), 

(1996-2000) a Demolex BK 
(2001-2014). Veľa si pamätá 
aj Humenné: HAC (Homon-
nai athlétikai club) vznikol 
už v r. 1903, no atléti pôsobia 
s prestávkami od r. 1962 pod 
názvami Chemko, Lokomotíva 
Chemlon ZZ (1972), Chem-
lon (1984-93), Chemes (1994-
97), HAC (1997-2010) a 1. AK 
(2011-14). Kežmarský športový 
klub vznikol v r. 1919 a hneď 
usporiadal aj atletické preteky. 
Neskôr atléti pôsobili v Slavoji 
(1954-57), TJ (1963-64), Jed-
note SOU (1981-86), Jednote 
SOU MH (1987-91), KAC Jed-
nota (1992-93), KAC (1994-
2001), ŠK KAC 1895 (2002-
2010) a od 2011 v AC MŠK 
1895. V Levoči sú takmer 50 se-
zón v Slovane (od 1956). Z mi-
chalovských klubov má najviac 
sezón súčasný ŠK Comenium 
pri IV. ZŠ (1992-2014).

Prešovská atletika je naj-
dlhšie organizovaná vo vy-
sokoškolskej Slávii (1963-65 
Slávia, 1969 Slávia PF, 1970-
80 Slávia VŠ, 1981-97 Slávia 
UPJŠ, od 1998 Slávia PU). 
V rožňavskom Maratóne majú 
za sebou 25 rokov (od 1990). 
Pozoruhodný počet siedmich 

desiatok sezón eviduje atletika 
v Spišskej Novej Vsi (1923-27 
AC Novoveský, 1928-45 AC*, 
1957-2014 Tatran), pričom 
58 s názvom Tatran je sloven-
ský atletický rekord. Sedem-
desiat má aj atletika vo Svite 
(1941 AC Batizovce, 1942-47 
AC, 1948 ZK, 1949-52 Sokol 
Tatrasvit, 1953-55 súbežne Is-
kra Tatrasvit i Iskra Chemos-
vit, 1955-77 Iskra*, 1977-2002 
Chemosvit, 2003-14 AO Svit). 
V Trebišove sa atletika spája 
najmä s klubom Slavoj (1953 
Slavoj, 1979-95 Poľnohospo-
dár Slavoj, 1996-2004 Slavoj 
Deva). Už 36 sezón má za 
sebou aj atletika vo Vranove 
nad Topľou (1966-72 Loko-
motíva, 1973-80 Slávia Loko-
motíva, 1986-91 Lokomotíva 
Agrostav, 1992-95 AC Topľa, 
1999-2014 MŠK).

Ako vidieť z tohto exkurzu 
do histórie, mnoho súčas-
ných klubov má prekvapivo 
bohatú minulosť. Upísali sa 
im desaťtisíce atlétov a atlétok 
a vychovali desiatky vynika-
júcich reprezentantov. Mnohí 
dostávali základy v skromnej-
ších podmienkach menších vi-
dieckych klubov roztrúsených 
po celom Slovensku. A to je 
devíza, z ktorej je možné a zá-
roveň žiadúce ťažiť v rozvíjaní 
nášho športu aj naďalej.

 MARIÁN KALABUS
(* kluby s prerušovanou históriou)

Učiteľ a žiak: žilinský profe-
sor Eduard Adamko (vpravo) 
a Rudolf Holzer, neskôr ozna-
čovaný za nestora slovenskej 

atletiky.

Treťou veľkou postavou 
slovenskej atletiky bol Ján 

Hajdócy, pedagóg trnavského 
gymnázia 1919-39.
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GALÉRIA KLUBUZLATÁ ÉRA HNEĎZLATÁ ÉRA HNEĎ NA ZAČIATKUNA ZAČIATKU

ATLETICKÝM KLUBOM SLÁVIA ŠŠ TRENČÍN NEPREŠLI LEN SEDLÁKOVÁ A REPČÍK, ALE   AJ KANOISTA KŇAZOVICKÝ, VZPIERAČKA DANEKOVÁ ČI FITNESKA ONDREJOVIČOVÁ

Obaja napokon talent naplno rozvinuli v iných 
športoch, ale atletický základ im len prospel. Sú-
časný šéf trenčianskej Slávie Ivan Peťovský pri 
spomínaní známych absolventov nezabudol pri-
pomenúť, že ako šprintérka v tréningovej skupi-
ne bývalého dlhoročného predsedu klubu Juraja 
Kaula začínala aj Adela Ondrejovičová, vlaňajšia 
i tohtoročná majsterka sveta v body fi tnes a troj-
násobná európska šampiónka.

TRENČIANSKY POLTUCET NA ME

Po internátnej športovej škole v Banskej Bystri-
ci, ktorá vznikla v roku 1978, bolo o štyri roky ne-
skôr – zároveň s košickým – založené trenčianske 
športové gymnázium iba druhou, resp. treťou ško-
lou tohto typu vo vtedajšom Československu.

Po výnimočne talentovanej strednotratiarke 
Sedlákovej ho z atlétok preslávilo najmä úspeš-
né trio skokaniek do výšky Zuzana Hlavoňová-
-Kováčiková, Alica Checová -Javadová a Lenka 
Krištofová- Řiháková. Prvá z nich neskôr v českých 
farbách štartovala na troch olympiádach (1996, 
2000, 2004), druhá reprezentovala Slovensko 
v jeho premiére na OH 1996 v Atlante a tretia je 
bronzovou medailistkou juniorských MS 1994 
v Lisabone. Rodená Trenčianka a tiež študentka 
športového gymnázia Anna Baloghová zasa pod 
menom Pichrtová bežala v Sydney 2000 maratón 

aujímavý menoslov československých i slovenských reprezentantov ponúka 32-
ročná história atletického klubu Slávia ŠŠ Trenčín. Jeho členmi totiž neboli iba 
strieborná osemstovkárka halových majstrovstiev sveta 1987 Gabriela Sedláko-

vá či aktuálny slovenský rekordér na 800 metrov Jozef Repčík, ale v športových začiat-
koch aj strieborný kanoista atlantskej olympiády 1996 Slavomír Kňazovický alebo vzpie-
račka Dagmar Kutlíková -Daneková, deviata v Sydney 2000.

– tiež v českom drese. V Trenčíne zasvätili do ta-
jov atletiky aj hviezdu melbournskej deafl ympiá-
dy 2004 Margarétu Trnkovú, zlatú šprintérku na 
100 aj 200 m.

Najčerstvejší dôkaz atletického potenciálu 
trenčianskeho športového gymnázia ponúkol let-
ný európsky šampionát v Zürichu. V slovenskej 
výprave sa stretlo kvarteto atlétov Jozef Repčík, 
Viliam Papšo, Martin Benák, Lucia Mokrášová 
a dvaja členovia realizačného tímu – Milan Sulety 
a Simona Švachová.

„Momentálne nie je na Slovensku veľa klubov, 
ktoré môžu mať na veľkých podujatiach také zas-
túpenie,“ pripomína Peťovský, bývalý Repčíkov 
kouč a posledných šesť rokov predseda Slávie ŠŠ. 
Mimochodom, zanietení tréneri klubu za viac ako 
tri desaťročia vychovali 15 účastníkov MS do 17 
rokov, 18 atlétov, ktorí súťažili na MS do 19 rokov, 
21 zástupcov ŠŠ Trenčín štartovalo na Olympij-
ských festivaloch mládeže a 23 na Svetovej gym-
náziáde.

POČÍTAČOVÁ MLAĎ NETÚŽI DRIEŤ

„Hlavným poslaním gymnázia aj klubu je vy-
chovávať talenty v žiackom, dorasteneckom a ju-
niorskom veku pre reprezentáciu Slovenska,“ 
konštatuje Ivan Peťovský. „V Trenčíne máme na 
to adekvátne podmienky. V klube i v škole pracu-

jem už 30 rokov, nuž môžem porovnávať. Za zlaté 
obdobie atletiky v škole musím označiť práve za-
čiatky, čiže roky 1982 – 1990. Vtedy sme každý zo 
štyroch interných trénerov pripravovali v skupine 
po 20 – 25 atlétoch. Dnes ich máme horko -ťažko 
desať až pätnásť.“

Dôvodom poklesu záujmu o šport a atletiku nie 
je – podľa neho – iba demografi cká krivka s výraz-
ne klesajúcou tendenciou, ale aj pohodlnosť žia-
kov a nezáujem kompetentných štátnych orgánov 
o školskú výchovu pohybovo nadaných detí.

„Pre študentov už nie je šport také lákadlo ako 
v minulosti. Dnes majú viac možností, ako vypl-
niť voľný čas. Navyše, dnešnej počítačovej mláde-
ži sa už nechce na tréningu drieť,“ myslí si Peťov-
ský. „Nie je ochotná obetovať atletike – a športu vo 
všeobecnosti – toľko, ako generácia zo začiatkov 
športového gymnázia, ba ani z obdobia na prelo-
me tisícročia. Práve tieto roky boli naše najúspeš-
nejšie.“

DAKEDY ŠTÁT, DNES RODIČIA

Rozdiely sú aj vo fi lozofi i a podmienkach sta-
rostlivosti o talenty. „V minulosti boli mladí špor-
tovci všestranne zabezpečení. Mali sme internát, 
vlastného lekára, psychológa, študenti dostávali 
zadarmo obutie, oblečenie, teplákové súpravy, vr-
chné i spodné oblečenie, tričká, trenírky, ponožky, 
uteráky. Všetko, čo potrebovali. Päťkrát za rok šli 
na sústredenie do Vysokých Tatier alebo do Nym-
burku. Bolo o nich postarané sociálne, materiálne 
aj lekársky, mohli sa venovať iba škole a tréningu. 
Dnes nedostanú zadarmo nič. Ani tí najlepší. Všet-
ko, čo potrebujú na športovanie, im musia zapla-
tiť rodičia, prípadne sponzori, ak ich majú. Podľa 

mňa aspoň tých najtalentovanejších by mal pod-
porovať aj štát. Nemôže všetko zostať na pleciach 
rodičov,“ myslí si šéf Slávie.

K SPOKOJNOSTI CHÝBA HALA

Trenčania však napriek nezáujmu štátu o šport 
dokážu vychovať atlétov schopných držať krok so 
svetovou špičkou. Stačí spomenúť poslednú ab-
solventku, všestrannú Luciu Mokrášovú, šiestu se-
dembojárku z juniorských MS 2012 v Barcelone, 
ktorá na ME 2014 v Zürichu zažila premiéru me-
dzi dospelými.

Pomáha im zázemie, ktoré si tri desaťročia 
v areáli školy zveľaďujú a modernizujú. Študen-
ti školy, čiže aj atléti Slávie ŠŠ, majú k dispozícii 
vlastný internát s kuchyňou, dve posilňovne, spin-
ningovú miestnosť, 25-metrový bazén, od roku 
2011 aj 300-metrový tartanový ovál a regenerač-
nú linku. (Aj masérov. Lekára a športového psy-
chológa, na rozdiel od minulosti, už nie.) K spo-
kojnosti chýba atletická hala. „V lete využívame aj 
terény v lesoparku Breziny. Keď je teplo, dá sa ísť 
do prírody, ale v zime je to s tréningom pod ho-
lým nebom horšie,“ pripomína Peťovský.

PO ŠKOLE KONIEC ATLETIKY

Okrem neho v klube pracujú ešte dvaja interní 
tréneri: Milan Sulety sa venuje prekážkam i viac-
bojom a Eva Hanuliaková vrhačským disciplínam 
(nahradila dlhoročnú trénerku mládeže Evu Meš-
ťankovú, ktorá odišla do dôchodku). Pomáha im 
metodička školy Soňa Klimáčková, zároveň tréner-
ka základných ročníkov.

Takmer 95 percent pretekárov sú študenti 
športového gymnázia, zvyšok talenty z iných škôl. 

 Gabriela Sedláková  800 m, junior-
ská vicemajsterka sveta 1986 a majsterka 
Európy 1985, vicemajsterka z halových MS 
1987, dodnes rekordérka SR na 800 m 
(1:58,32).
 Jozef Repčík  800 m, rekordér SR 
(1:44,94, v hale 1:47,06), halový aj na 
1000 m (2:19,15), siedmy na ME 2012 
a 2014, deviaty na halových ME 2013, 
účastník OH 2008 v Pekingu a troch MS, 
piaty na ME 2007 do 23 rokov, druhý na 
Svetovej univerziáde 2013, siedmy na ju-
niorských ME 2005, víťaz EYOF 2003.
 Alica Checová -Javadová  výška, re-
kordérka SR (195), ôsma na halových ME 
1996, účastníčka OH 1996 a MS 1995.
 Zuzana Hlavoňová -Kováčiková  výš-
ka, prvá česká výškárka a slovenská rodáč-
ka (zo Šale), ktorá preskočila dva metre, 
halová vicemajsterka sveta 1999 a Európy 
2000, trojnásobná účastníčka OH (1996, 
2000 a 2004).
 Lenka Krištofová -Říháková  výška, 
bronzová medailistka juniorských MS 
1994 (prvá atletická medaila pre SR vô-
bec), účastníčka ME 1994.
 Anna Pichrtová -Baloghová  maratón, 
v drese ČR v maratóne jedenásta na ME 
2002 a 28. na OH 2004, zlatá a bronzová 
na ME v behu do vrchu 2004 a 2002.
 Lucia Mokrášová  sedemboj, šiesta na 
juniorských MS 2012 a piata na junior-
ských ME 2013, účastníčka ME 2014, ju nio-
rská rekordérka SR na 60 m prek. (8,57).

SLÁVIA ŠŠ TRENČÍN V KOCKE

Počet členov 149 (55 mužov a 94 žien)
Počet pretekárov 130

Počet trénerov 3
Počet rozhodcov 30

Počet čestných členov 2

Aj vďaka nim Slávia ŠŠ skončila tento rok v prvej 
desiatke najúspešnejších slovenských atletických 
klubov na 6. mieste so 464 bodmi.

„Absolútna špička ide od nás do bratislavské-
ho Národného športového centra alebo do Duk-
ly Banská Bystrica. Problémom však je, čo s tý-
mi, ktorí sú na konci stredoškolského štúdia na 
trochu nižšej výkonnostnej úrovni, ale postupne 
by z nich mohli byť úspešní atléti. Skončia školu 
– a mnohí, žiaľ, skončia aj s atletikou, lebo nemajú 
možnosť pokračovať v kariére,“ konštatuje Peťov-
ský. „Ich osud mohol zmeniť projekt Centier olym-
pijskej prípravy, ale veľmi rýchlo zanikol. Škoda, 
myšlienka to nebola zlá, len nájsť spôsob jej fi -
nancovania.“

SÚ AJ DETI, KTORÉ CHCÚ

Aktuálne má AK Slávia ŠŠ Trenčín 149 členov, 
pričom 95 percent tvoria žiaci, dorastenci a junio-
ri. Tento rok od juniorov prešiel k mužom iba je-
den pretekár. Podobná situácia je aj v ženskej ka-
tegórii.

„Veríme, že noví členovia nám postupne pri-
budnú z veľkej, skoro stočlennej skupiny detí, 
ktorým sa venujú tri absolventky nášho gymná-
zia: Lenka Krištofová-Řiháková, Soňa Klimáčková 
a Eva Hanuliaková,“ nádeja sa Ivan Peťovský vyz-
dvihujúc aktivitu kolegýň, ktoré trpezlivo zaúčajú 
do tajov atletiky žiakov z Trenčína. „Teší ma, že tie-
to deti chcú športovať. Nemusia zo všetkých vyrásť 
atléti, neskôr môžu byť plavci, futbalisti, hokejis-
ti, cyklisti, volejbalisti. Každý má predsa vlohy na 
niečo iné. Ale atletika ich naučí koordinovať po-
hyb, súťažiť, naučí ich cieľavedomosti.“

 ŠTEFAN ŽILKA

Účastníci ME 2014 v Zürichu, ktorí absolvovali trenčianske 
športové gymnázium: zľava Viliam Papšo, Lucia Mokrášo-
vá, Milan Sulety, Simona Švachová, Jozef Repčík, Martin Be-
nák.

Celkový pohľad na 300-metrový tartanový okruh na štadió-
ne gymnázia v Trenčíne.

Skupina mladých atlétov z Trenčína 
počas bežeckého tréningu na pláži 
mora na klubovom sústredení v špa-
nielskom Benidorme.

Spomienka na zimné sústredenie at-
létov Slávie ŠŠ vo Vysokých Tatrách. 
Predseda klubu a tréner Ivan Peťov-
ský úplne vľavo.

ZLATÁ ÉRA HNEĎ NA ZAČIATKU
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ŠTVRTÝ RAZ PUVÁK
Na Mladej Garde v Bratislave bojovalo o viacbojárske 
tituly v 5 kategóriách iba 25 pretekárov, súťaž junioriek 
sa neuskutočnila. Mužský desaťboj vyhral po šesťroč-
nej pauze 36-ročný Branislav Puvák zo ŠAK SPŠ Trnava 
s 5953 bodmi a so štyrmi titulmi (2001, 2002, 2008, 
2014) sa dostal na prvú priečku v počte víťazstiev v ére 
samostatnosti. V ženskom sedemboji triumfovala naj-
mladšia z kvarteta štartujúcich, 18-ročná Stanislava Laj-
čáková (Spartak Dubnica), ktorej len 76 bodov chýbalo 
k prekonaniu hranice 5000 bodov.

SPEVÁK VYUŽIL ŠANCU
Pri neúčasti Tótha (svalové problémy), Kučmína (viróza) 
a Majdána (reprezentoval na bežeckých pretekoch NATO) 
získal na majstrovstvách SR v chôdzi na 20 km prvý se-
niorský titul 20-ročný Patrik Spevák z Dukly. Na tartane 
dubnického oválu – pre technické problémy sa nemoh-
lo súťažiť na okruhu – mu namerali 1:28:53,6 h. „Pozití-
vom je, že dosiahol lepší čas, ako je limit na majstrovstvá 
Európy 2015 do 23 rokov,“ pripomenul šéftréner a Spe-
vákov osobný kouč Roman Benčík. V súťaži žien bola 
najlepšia jeho manželka Mária Gáliková (1:38:23,3 h), 
majsterkou SR na 20 km sa stala štvrtý raz (2001, 2005, 
2013, 2014).

VYTRVALÝ CSIBA
Kuriózny záver mal súboj o titul maratónskeho šampióna v rámci MMM v Košiciach. 
Dlho viedol Imrich Pástor a nič nenasvedčovalo, že nezíska piaty titul. Ibaže zrazu 
cieľom prefrčal v čase 2:29:03 h bežec s číslom 1470 a zastavil sa pred objektívmi. 
Fotografi  a kameramani ho však nervózne odsúvali preč, čakali na Pástora. „Ale veď 
majster som ja!“ vytrvalo ich presviedčal „záhadný bežec“, z ktorého sa vykľul Boris 
Csiba (BMSC Bratislava). Mal pravdu, akosi všetkým uniklo, že pár stoviek metrov 
pred cieľom sa dostal pred Pástora. Ingrid Petnuchová (Partizán Bardejov) dobehla 
hneď za Afričankami štvrtá (2:51:15) a vybehala si šieste zlato pred Adrianou Vitko-
vou, ktorá v roku 1999 bola ako najlepšia Európanka šiesta na 1500 m na MS 17. 
V maratónskom debute dosiahla čas 2:58:00.

ĎUREC PREKVAPIL 
URBANA

Najväčšia senzácia krosových majstrovstiev SR v Dubni-
ci sa udiala v najsledovanejšej kategórii vytrvalcov na 
10 km. Jozefovi Urbanovi nevyšiel ani tretí pokus získať 
titul, senzačne (o 6 s) prehral so špecialistom na 1500 m 
Petrom Ďurecom (UMB B. Bystrica), lanským vicemaj-
strom medzi míliarmi. „Môj zámer bol bežať za lídrom 
a – ak by som sa s ním udržal do konca – v závere zafi nišo-
vať,“ objasňoval taktiku 22-ročný Ďurec. Na 4-kilometro-
vej míliarskej trati získal zlato Jozef Pelikán zo Slávie UK 
(„Obhajoba bola ľahšia ako zisk vlaňajšieho prvého titu-
lu“) a medzi ženami pri neúčasti päťnásobnej šampión-
ky Berešovej jasne dominovala Ľubomíra Maníková (JM 
Demolex Bardejov). Najúspešnejším klubom bol MKŠS 
Kysucké Nové Mesto s 3 titulmi.

VYHRALA LEN POLYAKOVÁ
V medzištátnom stretnutí žiactva Maďarsko – Česko – Slovensko – Chorvátsko – Slo-
vinsko v Maribore obsadili oba naše výbery piatu priečku. Jediné individuálne ví-
ťazstvo vybojovala na 300 m časom 40,27 Sára Polyaková (Slávia UK), za vlastným 
rekordom SR zaostala iba o 8 stotín. Medailové umiestenia získali ešte Dávid Alš-
tok (3. vo výške), Adrián Baran (2. v guli), Emma Zapletalová (3. na 300 m), Emma 
Hačundová (2. v chôdzi na 3000 m), štafeta dievčat na 4x100 m Zapletalová, Močá-
riová, Polyaková, Šimlovičová (2.) a miešaná štafeta na 4x300 m Rigász, Zapletalo-
vá, Koreň, Polyaková (2.).

NEVÍDANÝ NITRIANSKY TUCET
Víťazmi majstrovstiev Slovenska dorasteneckých družstiev v atletike sa v Trnave sta-
li tímy ŠK ŠOG Nitra. Chlapci triumfovali už neuveriteľný dvanásty raz v rade, no 
tentoraz im šliapali na päty Dubničania, ktorí získali v konečnom účtovaní len o 10 
bodov menej. V súťaži dorasteniek si Nitrianky vybojovali celkovo deviaty titul, čo 
znamená, že na budúci rok sa predstavia v A -kategórii juniorského Európskeho po-
hára klubov v Istanbule.

SLOVÁCI LEN PABERKOVALI
Od rekordnej výpravy na 21. ME v krose v bulharskom Samokove sa veľa ne-
čakalo, no nik z pätice nominovaných neprekročil svoj tieň. Najlepšie umieste-
nie si vybojoval Peter Ďurec v súťaži do 23 rokov, ktorý skončil zo 75 vytrvalcov 
55. so stratou 2:02 min na víťaza. Rovnakú priečku si medzi ženami vybojovala 
Ľubomíra Maníková, zdolala však len trio Rumuniek. Solídne bežal Michal Ta-
lán, zo 105 juniorov fi nišoval 75. Šampionát nevyšiel juniorke Lucii Janečkovej 
(68.), v treťom štarte na ME dosiahla svoje najhoršie umiestenie, keď v Belehra-
de 2013 skončila 61. a v Szentendre 2012 dokonca 49. Dvojnásobný maratónsky 
majster SR Jozef Urban súťaž mužov nedokončil, posledný raz ho evidovali na 
medzičase na 4,44. km priebežne na 70. priečke zo 75 bežcov. Vlani v Belehrade 
skončil 65. z 81.

M -SR VO VIACBOJOCH

M -SR V CHÔDZI NA 20 KM

M -SR V MARATÓNE

M -SR V KROSE

MEDZIŠTÁTNE STRETNUTIE

M -SR DRUŽSTIEV DORASTU

ME V KROSE

Pripravil GABRIEL BOGDÁNYI
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U NÁS V KLUBENÁVRATY

Detský športovo -vzdelávací tábor 

Malý výskumník
Pre deti od 8 do 12 rokov

v mesiacoch júl a august 2015 

v Športcentre Bojnice

www.healthytime.sk

Tábor je zameraný na všeobecnú športovú prípravu a získanie nových poznatkov z biológie. 

Obe zložky programu sú realizované inovatívnymi a zaujímavými formami, ktoré sú pre detí 

príťažlivé. Športová zložka je zahrnutá predovšetkým v atletickej príprave, 

ale aj ďalších pohybových aktivitách.

ubytovanie v hotelovom zariadení, strava 5× 

denne, pitný režim,

vstupné na kúpalisko, zoologickej záhrady,

vstupné na zámky, hrady a iné kultúrno -historické 

pamiatky,

hipoterapia,

športové a spoločenské aktivity,

hudobné vystúpenie osobností z hudobného 

prostredia,

táborová olympiáda za účasti slovenských 

olympionikov v atletike, moderované televíznym 

moderátorom, za účastí televízií,

dvaja animátori na 10 detí, zdravotník,

zaujímavé didaktické pomôcky a materiál na 

činnosti,

materiálno technické zabezpečenie detí,

poistenie detí,

odmeny pre deti.

Počas tábora je zabezpečené

Cena šesťdňového tábora 

(pondelok až sobota) je 

320 €, 
uchádzači, 

ktorí sa záväzne prihlásia do 

konca marca 2015 získavajú 

5 % zľavu

V prípade záujmu a otázok nás kontaktujte:
info@healthytime.sk, alebo telefonicky: 0908 260 130



 Ako plynie život pri chôdzi? Kráča alebo 
beží?
„Niekedy sa vlečie, inokedy letí. Najmä vo chví-

li, keď sa obzriete dozadu. Pokiaľ ide o život, mám 
dojem, že som ho prešprintoval.“

 Koľko rokov ste mali, keď ste sa prvý raz po-
stavili na štart pretekov?
„Tie úplne prvé, bežecké, som sám ako osem-

ročný zorganizoval na ulici v Matúškove pre seba 
a mojich rovesníkov. Na štarte riadnych pretekov 
v chôdzi som stál až v pätnástich. Aby som sa jej 
venoval, ma nahovoril starší spolužiak na trnav-
skej priemyslovke Jozef Burcl.“

 V roku 1960 ste si sotva mysleli, že bude va-
ším celoživotným poslaním.
„To určite nie. Výkonnostne som však dosť rých-

lo napredoval a čoskoro som začal snívať o štarte 
na olympiáde.“

 Chôdza na Slovensku bola vtedy v plienkach, 
podceňovaným odvetvím. Čo rozhodlo, že sa 
pomerne rýchlo stala parádnym, medailo-
nosným?
„Sprvu nám pomohli českí tréneri, potom sme 

si pomohli sami. V roku 1969 sme založili cho-
deckú komisiu a cez ňu sme presadili chôdzu do 
programu súťaží družstiev. Máte pravdu, chôdza 
bola zaznávaná, ale keďže sa v nej získavali body, 
kluby ju obsadzovali – keď nemali kým, tak aj kla-

ba víťaz láme dáme srdcia, s obľubou burcoval svojich zverencov. Druhé miesta sa 
mu málili. Maximalista. Pre médiá tréner -mág, pre niektorých z jeho tímu však zavše 
aj tréner -pes. Juraj Benčík, čoskoro sedemdesiatnik, nový člen Siene slávy slovenskej 

atletiky stál na začiatku príbehu našej chôdze, ktorému dáva rozprávkový nadpis: Ako 
sa z popolušky stala kráľovná. Pokiaľ ide oňho, z prvého slovenského chodca s titulmi 
čs. majstra sa stal najúspešnejší slovenský atletický tréner: mal zverencov na všetkých 
OH od roku 1980 (okrem bojkotovaných 1984) a vychoval olympijského i dvoch letných 
európskych šampiónov. Jeho bývalí zverenci dnes kormidlujú Slovenský atletický zväz aj 
atletiku v banskobystrickej Dukle.

divárom. Neexistoval ani jeden profesionálny tré-
ner, zato veľa dobrovoľných nadšencov v rôznych 
končinách Slovenska: Gnoth, Burcl, Rimai, Žam-
bokréthy, Baňár. Príbeh slovenskej chôdze je na 
dlhé rozprávanie. Najlepšie by ho vystihoval ná-
zov Ako sa z popolušky stala kráľovná.“

 Na tú vysnívanú olympiádu – do Moskvy 
1980 – ste nešli len ako chodec, ale už aj ako 
tréner juniorského majstra Európy Jozefa 
Pribilinca. Ako ste sa ním stali?
„Keď ma v jednu chvíľu nemal kto trénovať, 

prihlásil som sa na trénerský kurz. Vzali ma naň 
na výnimku, lebo som mal len 17 rokov. Presne 
toľko som potom pôsobil ako dobrovoľný tréner 
popri aktívnej činnosti. Môj prvý zverenec získal 
čs. dorastenecký titul, keď som mal 22 rokov. Mal 
som aj trochu šťastia. Nedostal som sa do Dukly 
Praha, ale chvalabohu v roku 1967 vznikla Dukla 
aj v Banskej Bystrici – a som v nej odvtedy až do-
dnes, 47 rokov. Podarilo sa tam dať dokopy nádej-
nú partiu, chýbal nám len organizačne schopný 
koordinátor, tak som nahovoril bývalého výborné-

ho chodca Ladislava Moca, ktorý pôsobil v pražskej 
Dukle ako provianťák, aby prešiel k nám za tréne-
ra. Moc bol včelička, organizátorsky veľmi pomo-
hol a trénersky ma rešpektoval, takže v čs. výprave 
na moskovskú olympiádu napokon fi gurovali šty-
ria chodci a – všetci z Banskej Bystrice.“

 Na nej ste ešte slávu nežali, najlepšie bolo 
Blažekovo desiate a vaše trináste miesto na 
50 km. Ktorý z úspechov bol prvým veľkým 
dôkazom, že idete po správnej ceste?
„Po rozpačitej Moskve som ukončil kariéru 

a začal som sa trénerstvu venovať profesionálne. 
A už o dva roky na európskom šampionáte v Até-
nach získal Pribilinec striebro a Blažek bronz na 
20 km – to nám všetkým veľmi dvihlo sebavedo-
mie.“

 O štyri roky v Stuttgarte prišiel prvý Pribilin-
cov primát – európsky. O ďalšie dva v Soule 
aj olympijský. A ešte o dva ďalší európsky 
– už nie Pribilincov, ale Blažekov. Kedy ste 
zažili najväčšie životné emócie?
„V Soule 1988, olympiáda je olympiáda, nad 

ňu niet.“
 Skúste zostručniť trénerskú fi lozofi u, ktorá 

vám priniesla sériu úspechov.
„Mne tie úspechy vtedy pripadali prirodzené, 

samozrejmé. Okrem maximálnej poctivosti v príp-
rave sme sa snažili nepodceniť detaily ani v súťaži, 
lebo v nich je veľa zakliate. Počnúc triviálnosťou, 
akou je napríklad nenastúpiť na štart len s jednou 
gumičkou v trenírkach.“

 Vaši zverenci mávali dve?
„Pravdaže. Istý čas som to aj kontroloval. Mož-

no z takýchto a podobných dôvodov sa neskôr 
v médiách začali objavovať prívlastky tréner -pes. 
Nebol som diktátor, bol som len náročný a vyža-
doval som disciplínu a životosprávu. Úspechy sa 
môžu stať samozrejmosťou, len ak máte šťastie na 
zverencov aj ľudí v realizačnom tíme – a ja som 
ho mal. A ak kolektív cíti, že to, čo robíte, robíte 
s radosťou. Ak za samozrejmosť pokladáte, že ste 
252 dní v roku mimo domu. Teraz nehovorím o ro-
dine, lebo tá tým logicky nemôže byť nadšená.“

 Boli ste známy občasnými kontroverziami so 
zverencami – s Pribilincom či Kollárom. Vy-
plývali z vašej povahy?
„Prečo som ich nemal s Blažekom? Keby vy-

plývali z povahy, mal by som ich aj s Korčokom či 
Tóthom. Ísť do konfl iktov je niekedy pedagogická 
nutnosť. Pribilinec ich dokonca občas zámerne 
vyvolával, aby sa nabudil. Pred štartom soulskej 
dvadsiatky som mu povedal: Keď dôjdeš zasa dru-
hý, ako už trikrát na majstrovstvách sveta, tak ti ani 
ruku nepodám. Myslím si, že aj snaha dokázať mi, 
že je lepší, než si myslím, sa podpísala pod jeho 

Úspechy sa môžu stať samozrejmosťou, len 
ak máte šťastie na zverencov aj ľudí v reali-
začnom tíme – a ja som ho mal. A ak kolek-

tív cíti, že to, čo robíte, robíte s radosťou. Ak za samo-
zrejmosť pokladáte, že ste 252 dní v roku mimo domu.

OČAMI ZVERENCOV
„Pred rímskymi MS 1987 sme sa rozhádali. 

Na hlúposti. Vtedy organizátori košického marató-
nu prvý raz víťazovi sľúbili auto a Benčík ma začal 
v saune presviedčať, že čochvíľa budú autá bežnou 
prémiou aj na chodeckých pretekoch. Potom som 
si dávkoval prípravu sám, ale 80 percent toho, čo 
som vedel, som sa naučil od neho. Takže Benčí-
kov podiel na rímskom striebre a soulskom zlate 
bol enormný a bolo by odo mňa neférové to ne-
priznať.“
 JOZEF PRIBILINEC v Olympijskej revue 2013

 
„S iným trénerom ako Benčíkom som nepra-

coval, ťažko teraz špekuľovať, či by som dosiahol 
s niekým viac alebo menej. Myslím si však, že ako 
odborník nemá obdobu nielen u nás, ale ani vo 
svete, vedomosťami z tréningového procesu bol 
na tom perfektne.“
 PAVOL BLAŽEK pre TASR v roku 2000

„Juraj Benčík sa výraznou mierou podpísal pod 
môj športový rast, pod jeho vedením som sa pre-
pracoval do svetovej špičky. Za to mu patrí veľká 
vďaka. Za jedenásť rokov som sa od neho veľa na-
učil, získal mnoho cenných skúseností. Preto sa 
neobávam o svoju budúcnosť a nemám pocit, že 
idem do niečoho nového a doposiaľ nepoznané-
ho.“
 MATEJ TÓTH v Športe po lanskom rozchode

životný úspech. Igor Kollár bol iný prípad – veľký 
talent, ale pôžitkár, ktorý si prediskotékoval me-
daily, na ktoré mal.“

 Trúfate si odhadnúť, koľko chodcov prešlo 
vašimi rukami?
„Päťsto?“

 Koľkých ste dostali na olympijské hry, to by 
ste už mohli dokázať zrátať.
„Štatistiky ma nikdy nevzrušovali. Čo viem 

isto, mal som zverencov na všetkých olympijských 
hrách od roku 1980 okrem losangelských 1984, 
na ktoré nás nepustili. Na niektorých aj z dvoch 
krajín – v Atlante 1996 som viedol Čecha Sonne-
ka, v Pekingu 2008 jeho krajana Bíleka a v Londý-
ne 2012 Maďarku Madarászovú.“

 Ktorým zverencom by ste dali prívlastky naj-
väčší talent a najusilovnejší robotník?
„Úžasný robotník je Matej Tóth, ale bol ním aj Jo-

zef Pribilinec a samozrejme Pavol Blažek, jedinečný 
v sebadisciplíne. Zo starších generácií Pavol Szikora, 
z najmladšej Patrik Spevák. Talent mali a majú via-
cerí. Trénera nič tak nemrzí, ako to, keď zo športovca 
nedostane to, čo v ňom je. Kollár bol somatotypom 
a vytrvalostnými schopnosťami ešte väčší talent ako 
Pribilinec, s výbornými predpokladmi na obe trate 
– 20 aj 50 km – ostal však na trištvrte cesty.“

 Aké šance dávate Tóthovi na 50 kilometrov 
na olympiáde v Riu de Janeiro? Môže napo-
dobiť aj Pribilincov dvadsiatkársky triumf zo 
Soulu 1988?

„Myslím si, že iný cieľ ako víťazstvo si Maťo ani 
nemôže dať. Už pred zürišským európskym šam-
pionátom som mu povedal: Čakám ťa ako majstra 
Európy. Fakt je, že Francúz Diniz, ktorý je schop-
ný veľkých výkonov aj veľkých sklamaní, mal svoj 
deň. Tóth sa však už tiež v tréningu začína dostávať 
do režimu 4:15 a v Riu bude mať lepší vek – trid-
saťtri, kým Diniz o päť viac. Takže prečo nie.“

 Od lanskej jesene sa zabávate už len s mla-
ďou – napĺňa vás to?
„Dokonca ma to obšťastňuje. Keď vidím nad-

šené detičky a sledujem, aké sú niektoré z nich 
disponované, mám vieru, že to s mlaďou, ak sa jej 
venujeme, vôbec nie je také zlé.“

 Existuje niečo, čo vám osud nedožičil?
„S osudom som výsostne spokojný. Nadelil mi 

možnosť venovať sa koníčku ako profesii. Podarilo 
sa mi vyliezť na Olymp – vychoval som olympij-
ského víťaza. Potom som z neho zliezol a usiloval 
sa znova vyštverať na športové everesty. Neustále 
som bohatol a dodnes som nespoznal pocit vyho-
renosti. No a keď si premietnem, že moji bývalí 
zverenci dnes riadia Slovenský atletický zväz, sú 
šéfmi a manažérmi atletiky vo Vojenskom športo-
vom centre, tak naozaj mi to pripadá ako v príbe-
hu Ako sa z popolušky stala kráľovná.“

 MARIÁN ŠIMO

Be
nč

ík
 s 

po
lt

uc
to

m
 sv

oj
ic

h 
zv

er
en

co
v,

 z 
kt

or
ýc

h 
št

yr
ia

 d
ne

s 
pa

tr
ia

 m
ed

zi
 k

ľú
čo

vý
ch

 m
už

ov
 s

lo
ve

ns
ke

j 
at

le
ti

ky
: 

zľ
a-

va
 E

lk
o,

 K
or

čo
k 

(p
re

ds
ed

a 
SA

Z)
, B

en
čí

k,
 B

át
ov

sk
ý 

(m
an

a-
žé

r V
ŠC

 D
uk

la
), 

Pu
pi

š 
(š

éf
tr

én
er

 S
AZ

), 
do

lu
 B

ar
to

 a
 S

pi
ši

ak
 

(B
en

čí
ko

v 
ná

st
up

ca
 n

a 
po

zí
ci

i t
ré

ne
ra

 ch
ôd

ze
 v

 D
uk

le
).

Juraj Benčík na mládežníckych pretekoch. Foto: JÁN SÚKUP, SITA – JÁN SLOVÁK
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Nestor 
Gardy

PETER FILO st. (63 r.), 
narodený 3. janu-
ára 1951 v Kolačíne, 
čs. majster mladšie-
ho dorastu na 100 m 
1966, neskôr veľká 
postava dubnickej at-
letiky, tréner (o. i. se-
mifi nalistu MEJ 2009 na 400 m Juraja Mokrá-
ša, na ZOH 2014 bobistu) a šéftréner (3. miesto 
v A -kategórii EP klubov 2008), vyše desaťro-
čie predseda klubu, rozhodca, funkcionár SAZ 
(predseda dozornej rady, až do smrti predseda 
disciplinárnej komisie), naposledy člen AŠK Slá-
via Trnava, jeho syn Peter je člen VV SAZ – po ťaž-
kej chorobe zomrel 10. decembra 2014.

OSLAVUJÚ

OPUSTILI NÁS

TRI ZLATÉ AJ POVAŽSKOBYSTRIČANOM
V predošlom čísle sme v článku o žiackych majstrovstvách SR napísali, že za dubnickým Spartakom 

(4 tituly) si tri zlaté vybojovali ŠKP Žilina, AC Stavbár Nitra a Slávia UK. Pravda je však taká, že tri zlaté 
putovali aj do Olympie Považská Bystrica, ktorej členmi sú žiaci športových tried na ZŠ na Školskej ulici. 
Tituly vybojovali Bisaha na 300 m prek. a Čelková na 100 i 300 m prek. „Usilujeme sa o kvalitnú prácu 
s mládežou a každý výsledok by sme radi využili na propagáciu atletiky v našom meste. Možno nám aj 
tieto úspechy pomôžu konečne vybudovať prepotrebný štadión s umelým povrchom, o ktorý sa už nie-
koľko rokov márne usilujeme,“ napísal nám vedúci tréner ŠT na ZŠ Školská Stanislav Dudr. Mimocho-
dom, až traja bývalí žiaci tejto školy štartovali na ME v Zürichu – Slaničková, Holleyová a Papšo. (gb)

V šesťdesiatych rokoch ako tretí Slovák po Sav-
činskom a Rožánkovi preskočil dva metre a po-
tom národný rekord na dvakrát posunul do výšky 
203 cm. Neskôr si však tak dokatoval koleno, že 
skončiť už v dvadsiatich šiestich mu odobril aj „záz-
račný“ doktor Bínovský.

Okrem počiatočnej polročnej epizódy s Anto-
nom Hajmássym bol Lendel celý čas zverencom 
Jaromíra Šimonka a potom šiel v jeho trénerských 
šľapajach. „Ako absolvent pedagogickej fakulty 
som nastúpil na základnú školu na Jelačičovej ulici 
a čoskoro sme s dvoma ďalšími telocvikármi založi-
li bratislavskú žiacku ligu,“ spomína. „Aj vďaka nej 
som zgrupoval prvú silnú výškársku partiu, v ktorej 
boli Marta Jeseňáková či Marián Páleník. Aj Jozef 
Lukačka, môj prvý žiacky, dorastenecký aj juniorský 
majster Československa – keď však v osemnástich 
skočil 205 cm, zamiloval sa a s atletikou skončil.“

V roku 1973 skupinu posilnila hviezda prvej 
veľkosti. Mária Mračnová, na mexických Hrách 
1968 šiesta a na aténskych ME 1969 bronzová, 
sa ako mamička vrátila k výške. Už však nie k Ši-
monkovi, ale k Lendelovi, s ktorým uňho voľakedy 
spolu trénovali a s ktorým v tom čase boli už kole-
govia na jednej z katedier SVŠT. Lendel ju naho-
voril na oblúkový rozbeh a „Fája“ sa zlepšila o se-
dem centimetrov – na 190 cm. V Montreale 1976 
na výške 191 cm atakovala olympijskú medailu. 
„Posuň rozbeh o stopu dozadu!“ kričal na ňu. Ne-
počula ho, sedel doma pred televízorom, lebo do 

FRANTIŠEK MIKLUŠČÁK: narode-
ný 19. februára 1935 v Kostoľanoch 

nad Hornádom, šprintér Iskry Svit, Dukly Pra-
ha, VŽKG a Slávie Košice, na 100 m čs. a sloven-
ský rekordér 10,4 (1961) aj čs. majster (1960, 
navyše 1963 v štafete), člen štvrtej štafety 
4 × 100 m na ME 1958 (Janeček, Mikluščák, 
Mandlík, V. Kynos), na 200 m slovenský rekord 
21,0 (1960).

JÁN SOLČÁNY: narodený 27. decem-
bra 1939 v Novom Meste n. V., diaľ-

kár N. Mesta, Dukly Praha, Slovana Bratislava 
a Dukly B. Bystrica, čs. majster 1963 (1960 aj 
na 4 × 100 m), slovenský 1967, ôsmy na EHH 
1967, slovenské rekordy 745 a 752, neskôr 
úspešný tréner v B. Bystrici (o. i. Tolnay, Boro-
dáč).
OĽGA HAJMÁSSYOVÁ -KUBOVIČOVÁ: na-
rodená 18. januára 1940 v Seredi, trnavská 
šprintérka (11,9, 24,9) a diaľkárka (569), ne-
skôr trénerka, predsedníčka oddielu Slávie Tr-
nava (1971-82 a 1986-90).
JÚLIA BENDEOVÁ: narodená 17. februára 
1940 v Komárne, oštepárka Spartaka Komár-
no a Slávie SVŠT, ako 17-ročná slovenská rekor-
dérka 42,74 (1957), ako 20-ročná aj majster-
ka (43,84), neskôr slávna volejbalistka, členka 
čs. družstva, ktoré na OH 1968 skončilo štvrté.

ANNA IHRINGOVÁ -VARGOVÁ: na-
rodená 20. decembra 1944 v Jelenci, 

výškárka a viacbojárka ZVL P. Bystrica, 6-násob-
ná slovenská rekordérka v päťboji (posledný 
rekord 4107), majsterka Slovenska vo výške 
(1970) a v päťboji (1971-73 a 1975).
JURAJ DEMEČ: narodený 29. januára 1945 
– profi l v Sieni slávy na 15. strane.
JURAJ BENČÍK: narodený 15. februára 1945 
– profi l v rámci Siene slávy na 15., rozhovor na 
24. – 25. strane.

Viliam Lendel (75) 

ýškárski tréneri nestarnú, aj 
v kmeťskom veku sa motajú oko-
lo latky. Najnovšie doň prichádza 

Viliam Lendel – v januári dovŕši 75 rokov. 
„Vek si nevšímam,“ vraví rodený Bratislav-
čan.

výpravy sa nedostal. Presne o mesiac jej Lendel 
na čs. šampionáte v Třinci poradil to isté a skoči-
la čs. rekord 192 cm. „Pán kolega, mali pravdu,“ 
uznanlivo poznamenal do onikania zaľúbený Ši-
monek, ktorý sedel v hľadisku vedľa neho.

Neskôr, už ako rakúsky štátny tréner ženskej 
výšky (1994 – 1998) doviedol k výkonu 192 cm 
aj dve „susedky“: Moniku Gollnerovú (skočila ho 
10×!) a Lindu Horváthovú (napokon sa prehupla 
aj ponad 193). „Nebyť zdravotných problémov, asi 
by 190 skočila aj Jeseňáková,“ myslí si Lendel.

V šesťdesiatke sa vzdal postu šéfa bratislavskej 
atletiky. „Chcel som skončiť aj s trénovaním, ale 
objavil sa Ľuboš Benko, potom Diana Lázničková-
-Malejčíková, neskôr Iveta Srnková. No tak ešte 
rok, vravel som si vždy – a odvtedy stále,“ smeje sa. 
Zverenci sa striedajú (Benko medzičasom v Katare 
dva roky viedol dnes hviezdneho Baršima), tréner 
ostáva. Na facebooku mu mladí skokani založili 
stránku „Vili Team“. „Má ohlas, vďaka nej nedávno 
u nás pár dní trénoval aj jeden Japonec,“ vraví.

„U nás“ znamená na Mladej Garde. Lendel je 
celý život verný jednému oddielu – Slávii STU. Už 
57 rokov. „Ak mám byť úplne presný, tak 56 – rok 
som bol na vojenskej službe v Banskej Bystrici,“ 
dodáva nestor Gardy. (mo)

VILIAM LENDEL
 Narodený  16. januára 1940 v Bratislave
 Osobný rekord  203 cm (1964, slovenský 
rekord).
 Funkcie  predseda komisie mládeže čs. zväzu 
(1974 – 1983), čs. reprezentačný tréner ženskej 
výšky (1976 – 1980), rakúsky štátny tréner žen-
skej výšky (1994 – 1998), predseda Bratislavské-
ho atletického zväzu (1983 – 2000), šéftréner 
Slávie STU (1968 – 1989, od 2000)

Nestor 
Gardy
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Detský športovo -vzdelávací tábor 

Cesta okolo sveta 
za šesť dní

Pre deti od 8 do 12 rokov

v mesiacoch júl a august 2015 

v Športcentre Bojnice

www.healthytime.sk

Detský tábor je zameraný na všeobecnú športovú prípravu a získanie nových poznatkov 

z geografi e. Počas Atletickej olympiády, ktorá bude súčasťou tábora, budú mať deti možnosť 

športovať pod vedením reprezentantov Slovenska v atletike.

ubytovanie v hotelovom zariadení, strava 5× 

denne, pitný režim,

vstupné na kúpalisko, zoologickej záhrady,

vstupné na zámky, hrady a iné kultúrno -historické 

pamiatky,

hipoterapia,

športové a spoločenské aktivity,

hudobné vystúpenie osobností z hudobného 

prostredia,

táborová olympiáda za účasti slovenských 

olympionikov v atletike, moderované televíznym 

moderátorom, za účastí televízií,

dvaja animátori na 10 detí, zdravotník,

zaujímavé didaktické pomôcky a materiál na 

činnosti,

materiálno technické zabezpečenie detí,

poistenie detí,

odmeny pre deti.

Počas tábora je zabezpečené

Cena šesťdňového tábora 

(pondelok až sobota) je 

320 €, 
uchádzači, 

ktorí sa záväzne prihlásia do 

konca marca 2015 získavajú 

5 % zľavu

V prípade záujmu a otázok nás kontaktujte:
info@healthytime.sk, alebo telefonicky: 0908 260 130




