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HALOVÉ ME PRAHA 2015
Putalovej smršť: tri behy, tri rekordy | Kam až za-
letí neriadená strela? | Zlatí fanúšikovia

HALOVÉ ŠAMPIONÁTY SR
Nevídaná dráma v diaľke, Putalovej rekord

NÁVRATY
Banskobystrická latka: Baršim 240, Bubeník 
231 | Míting Elán + Zimný EP vo vrhoch | Du-
dinská päťdesiatka: Tóthov parádny marš | Brati-
slavský maratón: Jubileum v znamení rekordov

TALENT
Tomáš Zeman: Najmladší z vajnorského rodu 
Zemanovcov

METODICKÁ PRÍLOHA
Tréner Marcel Lopuchovský:
Ako Putalová získala životnú formu

KANDIDATÚRA
Uchádzame sa o krosové ME 2017 – ponúkame 
šamorínsky hipodróm

ROZHOVOR
Predseda komisie rozhodcov SAZ Peter Filo:
Rozhodca? Päťdesiatnik a bývalý atlét

U NÁS V KLUBE
MKŠS AK Kysucké Nové Mesto:
Máme beh radi, žijeme ním

VČERA A DNES
Jubilant Ladislav Petrovič (80) spomína:
Keď pod Zoborom trónil vrhačský raj

PERSONÁLIE
Jubilant Jiří Koukal (70): Najprv trénujem Mar-
tinu, potom seba | Športovou legendou atlétka 
Šuranová | Fenomenálny Bubka v Bratislave | 
Swiec ako generálny sekretár SAZ skončil | Osla-
vujú

PARTE
Nekrológ za Jaromírom Šimonekom:
Šéfe, umrieť, to nemali

Halové pošteklenie
Väčšina európskych atlétov 

má rok rozdelený na dve sezóny 
– halovú a letnú. Ako je to však 
v disciplínach, ktoré hlavne kvôli 
technickému zabezpečeniu chýba-
jú v programoch halových súťaží? 
A nejde len o súťaže, ale aj o tré-
ningy.

Veľakrát dostávam otázku, čo 
robíme v zime. Či oddychujeme, alebo sa venujeme nejakým 
iným športom? Väčšina zvedavcov zostane zarazená odpove-
ďou, že zimná príprava je najpodstatnejšia zložka ovplyvňu-
júca výkon na letných pretekoch, akýsi základ pre všetko.

Ako vnímame halovú sezónu my chodci? Na rozdiel od 
kladivárov, diskárov či oštepárov, ktorí proste v hale hádzať 
nemôžu, my na 200-metrovom ovále bez problémov chodiť 
môžeme. Veľa súťažných šancí však nemáme, lebo chôdza 
v polovici deväťdesiatych rokov zmizla z programu svetových 
a európskych halových šampionátov.

Tieto riadky píšem pod horúcim africkým slnkom a hala 
je to posledné, čo mi momentálne chýba. Počas zimných dní 
na Slovensku ju však vnímam ako príjemné spestrenie. Ne-
poznám svetového chodca, ktorý by halové obdobie bral ako 
halovú sezónu. Dokonca aj v ére, keď bola chôdza súčasťou 
halových šampionátov, sa vytrvalci väčšinou tradične pripra-
vovali na letnú sezónu a na vrchol zimnej len týždeň – dva 
vyladili formu. Je to naozaj len také pošteklenie a prebratie 
sa zo zimného stereotypu, keď absolvujeme stovky kilomet-
rov väčšinou naobliekaní ako lyžiari. Prísť do haly, obliecť si 
trenky a dres, je ako deťom dovoliť sladkosť alebo pre školáka 
polročné prázdniny. Drobnosť, ktorá poteší. Ako nás, keď SAZ 
vrátil chôdzu do programu halových majstrovstiev SR.

Či necítime krivdu, že nie je aj súčasťou halových MS a ME? 
Ťažko povedať. Naša generácia už súboje o veľké medaily pod 
strechou na vlastnej koži nezažila – a nepoznané ovocie nám 
nechýba. Ale vedel by som si predstaviť zosúladiť zimnú príp-
ravu aj s takýmto dôležitým podujatím. Bola by to ďalšia prí-
ležitosť reprezentovať Slovensko, porovnať sa s chodeckou eli-
tou, pokúsiť sa o úspech a zažiť atmosféru veľkej súťaže.

Sme však racionalisti, znovuobnovenie chodeckých súťa-
ží na vrcholných halových podujatiach je aktuálne nereálne. 
Preto sa tešíme aj z možnosti zatrénovať a zapretekať si v zi-
me na akejkoľvek úrovni a vychutnať si pocit polročných práz-
dnin. MATEJ TÓTH
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Spoločnosť bola založená v roku 1993 pod názvom EK. Zameriavala sa na výrobu bankovej techniky, 
prostriedkov na uloženie a uschovanie dennej peňažnej hotovosti, ľahkej trezorovej techniky a archívnej 

technológie. V roku 2009 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť KOVAL systems. Od začiatku sa 
zameriavala na aktuálne trendy, ktoré podnietili rozšírenie sortimentu o vysoko sofi stikované produkty 

– automatizované sklady, archívy, triediace linky, automatické garážové systémy, infokiosky, bankomaty 
a zmenárenské automaty. Vďaka vysokej kvalite a pružnej reakcii na potreby trhu sa spoločnosť rýchlo 

etablovala na európskych trhoch.
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SLOVÁCI NA HALOVÝCH ME (5. – 8. 3. 2015)

Štvorstovkárka Iveta Putalová predviedla v O2 
aréne ukážkový príklad, ako sa bojuje na vrchol-
ných podujatiach. Tri behy, tri slovenské rekordy 
– v rozbehu 53,28, v semifi nále 52,99 a vo fi nále 
52,84! Nebyť kolízie v záverečných metroch, moh-
la mať medailu. Od striebra ju delilo 21 a od bron-
zu 20 stotín.

Vďaka Putalovej štvrtej priečke skončilo Slo-
vensko s 5 bodmi na 26. mieste v hodnotení 49 
krajín. Cieľ – dve miesta v elitnej osmičke, ďalšie 
dve v dvanástke – v podstate splnilo. Naše najlep-
šie umiestenia boli štvrté, deviate, desiate a jede-
náste.

„To, čo sme dosiahli v Prahe, je mierne nad 
plán,“ hodnotil účinkovanie výpravy šéftréner 
Martin Pupiš. „Nik fatálne neprepadol, nevybu-
chol nik, od koho sme niečo očakávali.“ Naše štvor-
dňové účinkovanie oznámkoval pre denník Šport 
jednotkou s mínuskou. Nuž, veľmi prísny nebol, 
najmä ak si uvedomíme, že iba šiesti z dvadsať-
sedmičky si zlepšili tohtosezónne maximá, pia-
ti skončili na samom chvoste výsledkovej listiny 
a dvaja ostali v kvalifi káciách bez výkonu.

FINÁLE MU UŠLO O CHLP
Okrem Putalovej senzačného vystúpenia mož-

no medzi pozitíva zaradiť trio Matúš Bubeník (9.), 
Dana Velďáková (10.), Jozef Repčík (11.). K ešte 
lepším umiesteniam im chýbali centimetríky či 
stotinky a – kúštik šťastia.

„Výškar Bubeník mal obrovskú smolu. Keď boli 
na 228 cm v súťaži ôsmi, čo na prvý pokus pre-
konali 224 cm, zdalo sa mi štatisticky nemožné, 
aby Matúš nepostúpil. Žiaľ, stalo sa to, čo sa udeje 
raz za dlhé roky. Danke chýbalo k postupu 14 cm, 
Repčíkovi 24 stotín. Všetci traja však dokázali, že 

evídane početná, až 27-členná výprava necestovala na 33. halový európsky 
šampionát v Prahe s medailovými ambíciami. Nebol dôvod na prehnaný opti-
mizmus. Napokon však nechýbalo veľa a Slovensko mohlo mať po zlate guliara 

Mikuláša Konopku (2007) a bronzoch trojskokanky Dany Velďákovej (2009, 2011) štvrtú 
medailu na kontinentálnom šampionáte pod strechou v ére samostatnosti.

patria do európskej špičky,“ zdôraznil Pupiš. Za 
osobný rekord 6,75 i spôsob boja na 60 m po-
chválil ešte 19-ročného šprintéra Jakuba Matúša 
a za slovenský rekord na 60 m prekážok (8,48) 
v kategórii do 23 rokov Luciu Mokrášovú.

Keďže Ivete Putalovej venujeme osobitný 
priestor, zastavme sa pri trojici, vďaka ktorej sa na-
plnili predšampionátové ambície našej výpravy.

Keď výškar Matúš Bubeník 27. januára na 
Ostravskej latke prvý raz v živote preletel ponad 
230 cm a o osem dní neskôr na Banskobystrickej 
latke pridal ďalší centimetrík, razom sa stal adept 
na fi nále. „Rád by som sa doň pozrel, ale kvalifi ká-
cia s iba osmičkou postupujúcich je krutá,“ pripo-
mínal Holíčan žijúci a trénujúci v Brne so Svatosla-
vom Tonom. Vtedy netušil, že k nemu bude krutá 
dvojnásobne.

Finále mu ušlo o chlp! Pred tretími pokusmi 
na 228 cm bol Bubeník jasný postupujúci a ešte 
aj pred záverečnými tromi skokmi celej kvalifi ká-
cie mu patrila fi nálová miestenka. Ibaže mu ra-
dosť prekazil Rus Šustov, ktorý sa napokon predsa 
len preniesol ponad 228 cm. Náš výškar skončil 
deviaty, hneď za osmičkou postupujúcich.

V takmer trojhodinovej kvalifi kácii iba ôsmi 
prekonali úvodné tri výšky 214, 219 a 224 cm na 
prvý raz. Medzi nimi aj Bubeník, čo bola výborná 
východisková pozícia.

„Podľa toho, ako zle všetci skákali, všetko na-
svedčovalo, že 224 cm bude na fi nále dosť. Ne-
veril som, že až ôsmi zdolajú 228 cm. Žiaľ, stalo 
sa!“ sklamane si povzdychol v novinárskej mix-
zóne a priznal, že po Šustovovom úspešnom tre-
ťom skoku na 228 cm od hnevu tresol päsťou do 
zeme.

Viróza, pre ktorú vynechal slovenský šam-

pionát, Matúšovu formu, našťastie, neovplyvnila: 
„Fyzicky som sa cítil dobre, bol som nabitý ener-
giou a výborne mi išli členky. Pokazil som si to 
však sám – na 228 cm som jednoznačne mal.“

Halovú sezónu 2015, v ktorej na HME dosiahol 
svoj najlepší seniorský výsledok v kariére na vr-
cholnom podujatí a dvakrát v nej pokoril 230 cm, 
hodnotil pozitíve. „K úplnej spokojnosti mi však 
chýba to pražské fi nále,“ povzdychol si Matúš Bu-
beník.

DANA SA HNEVALA NA SEBA
Hoci z 22 trojskokaniek bola Dana Velďáková 

s 33 rokmi a 275 dňami v kvalifi kácii najstaršia, 
mienila sa popasovať s oveľa mladšími súperka-
mi o postup do fi nále. Už šestnásteho seniorské-
ho v jej kariére! Pred šampionátom sa jej veľmi 
nedarilo a do Prahy išla so sezónnym maximom 
iba 13,85, no verila, že sa zopakuje situácia z lan-
ských ME v Zürichu. Ani vtedy necestovala so 14-
metrovým výkonom pri mene, no vo fi nále skon-
čila šiesta.

Ibaže v O2 aréne v rekordnom siedmom štarte 
na halových ME toľko šťastia nemala. V kvalifi ká-
cii skončila takisto desiata ako pred dvoma rokmi 
v Göteborgu. Vtedy jej na fi nálovú osmičku chýba-
li 3 centimetríky, teraz o čosi viac –14. Zlepšenie 
sezónneho maxima o 4 cm na 13,89 m bolo pre 
skúsenú Danu Velďákovú slabou útechou.

„Hnevám sa na seba, mala som pocit, že štr-
násť metrov bez problémov prekonám,“ krčila 
ramenami nespokojná Dubovského zverenka. 
Pred jej záverečným, tretím pokusom bolo jasné, 
že tipovala správne – na fi nále bude potrebných 
14 m. Posledná postupujúca Rumunka Bujinová 
mala na konte 14,02 m. „Môj cieľ v treťom poku-
se bol jasný – skočiť za 14 metrov. Škoda, že som 
ho neudržala, lebo by to bola štrnástka ako vyšitá 
a nebolo by čo riešiť.“ Pri Velďákovej poslednom 
14-metrovom výkone v hale tak naďalej ostáva 
7. marec 2014, keď v kvalifi kácii na halových MS 
v Sopotoch skočila 14,10 m.

Naša trojskokanská rekordérka chýbala od 
olympijských hier v Pekingu 2008 vo fi nále na vr-
cholnom podujatí iba dvakrát – na halových ME 
2013 a 2015. Zo 14 šampionátov bojovala o me-
daily 12×! Trojskok ju stále baví, motivácia jej ne-
chýba a na koniec kariéry ešte nemyslí. „Atletika 
je môj život, robím pre ňu všetko, preto očakávam 
od seba adekvátne výsledky,“ pripomenula.

REPČÍK: PREPÁSOL SOM ŠANCU
Osemstovkár Jozef Repčík, hoci sa snažil, ako 

najlepšie vedel, do fi nále sa na halových ME ani 
na tretí pokus nedostal. V prvom z troch semifi ná-
le fi nišoval štvrtý, no do fi nálovej šestky, kam po-
stúpili len prví dvaja, sa pri krutom postupovom 
kľúči nekvalifi koval.

Lopuchovského zverenec mal v halovej sezó-
ne solídnu formu. Štyrikrát bežal pod 1:49 a dva 
razy pod 1:48 min. „Nebojím sa nikoho,“ vravel 
sebavedome pred šampionátom. „Viem, že mám 
veľkú šancu na pekné umiestenie, lebo aj tých, čo 
majú na konte lepšie časy, som v priamych súbo-
joch zdolal.“

Dvojnásobný fi nalista ME pod holým ne-
bom využil v rozbehu na 800 m svoje skúsenosti 
a s prehľadom ho vyhral. Omnoho tvrdší oriešok 
bolo semifi nále – aj vzhľadom na už spomenutý 
postupový kľúč.

„Moje semifi nále bolo ľahšie ako napríklad 
tretie, aj preto ma mrzí, že som nepostúpil,“ ne-
veriacky krútil hlavou 28-ročný Repčík. „Pokazil 
som si to celé sám. Stalo sa, čo som nechcel – do 
posledného kola som vbiehal zavretý. Stratil som 
kontakt, a hoci som trojicu predo mnou v záve-
re doťahoval, už som to nestihol. Keby sa bežalo 
o dvadsať metrov viac, mám ich. Síl som mal dosť. 
Prepásol som veľkú šancu na fi nále, čo ma bude 
ešte asi dlho bolieť.“

Od druhého v cieli Íra Englisha delilo nášho re-
kordéra iba 24 stotín. V konečnom účtovaní skon-
čil jedenásty zo 40 bežcov. Mužská osemstovka 
bola v Prahe najpočetnejšie obsadená disciplína. 
Repčík tak ani v Prahe neprelomil slovenskú semi-

 IVETA PUTALOVÁ  400 m (28 štartujúcich): 4. miesto 52,84 – rekord SR (3. v I. rozbehu 53,28 – rekord 
SR, 2. v II. semifi nále 52,99 – rekord SR)
 MATÚŠ BUBENÍK  výška (27): 9. miesto 224 v kvalifi kácii
 DANA VELĎÁKOVÁ  trojskok (22): 10. miesto 13,89 v kvalifi kácii
 JOZEF REPČÍK  800 m (40): 11. miesto 1:50,76 (1. v VII. rozbehu 1:50,24, 4. v I. semifi nále 1:50,76)
 MARTINA HRAŠNOVÁ  guľa (14): 14. miesto 13,39 v kvalifi kácii
 JANA VELĎÁKOVÁ  diaľka (22): 15. miesto 629 v kvalifi kácii
 LUKÁŠ BEER  výška (27): 16. miesto 219 v kvalifi kácii
 JOZEF PELIKÁN  1500 m (28): 18. miesto 3:48,57 (7. v I. rozbehu 3:48,57)
 LUCIA SLANIČKOVÁ  diaľka (22): 18. miesto 617 v kvalifi kácii
 JÁN ZMORAY  žrď (24): 20. miesto 505 v kvalifi kácii
 PAULA HABOVŠTIAKOVÁ  800 m (20): 20. miesto 2:10,38 (5. v II. rozbehu 2:10,38)
 RENÁTA MEDGYESOVÁ  diaľka (22): 20. miesto 604 v kvalifi kácii
 MARTIN KOCH  trojskok (21): 21. miesto 14,26 v kvalifi kácii
 TOMÁŠ VESZELKA  diaľka (24): 22. miesto 724 v kvalifi kácii
 PETER ĎUREC  3000 m (25): 25. miesto 8:37,93 (13. v II. rozbehu)
 LUCIA MOKRÁŠOVÁ  60 m prek. (25): 25. miesto 8,48 – rekord SR do 23 rokov (7. v III. rozbehu 8,48)
 ALEXANDRA ŠTUKOVÁ  400 m (28): 26. miesto 55,11 (6. v III. rozbehu 55,11)
 JAKUB MATÚŠ  60 m (37): 27. miesto 6,75 – osobný rekord (6. v III. rozbehu 6,75)
 ANDREJ BICIAN  60 m prek. (28): 27. miesto 8,32 (7. v IV. rozbehu 8,32)
 ALEXANDRA BEZEKOVÁ  60 m (38): 27. miesto 7,47 (6. v II. rozbehu 7,47)
 LENKA KRŠÁKOVÁ  60 m (38): 28. miesto 7,48 (6. v III. rozbehu 7,48)
 JÁN VOLKO  60 m (37): 30. miesto 6,86 (6. vo IV. rozbehu 6,75)
 MONIKA WEIGERTOVÁ  60 m (38): 30. miesto 7,52 – osobný rekord (6. v I. rozbehu 7,52)
 DENIS DANÁČ  400 m (33): 31. miesto 48,96 (6. v II. rozbehu 48,96)
 TOMÁŠ BENKO  60 m (37): 33. miesto 6,91 (7. v II. rozbehu 6,91)
 MICHAL KABELKA  výška (27): v kvalifi kácii bez platného pokusu
 MATÚŠ OLEJ  guľa (33): v kvalifi kácii bez platného pokusu

ŠTYRI UMIESTENIA V ELITNEJ DVANÁSTKE, 26. MIESTO V BODOVANÍ 
KRAJÍN – VÝPRAVA PODĽA ŠÉFTRÉNERA SPLNILA PLÁN

fi nálovú osemstovkársku kliatbu na halových ME. 
Náš posledný fi nalista v tejto disciplíne bol Jozef 
Plachý. Po medailovej šnúre (1972 – zlato, 1973 
a 1974 – bronz) dobehol v roku 1975 štvrtý.

Dvadsaťsedemčlenná slovenská výprava na 
33. HME bola siedma najpočetnejšia, väčšie mali 
len Česko, Rusko, Poľsko, Veľká Británia, Nemec-
ko a Španielsko. SAZ nominoval 22 atlétov, ktorí 
splnili zväzové nominačné kritériá a päticu, ktorá 
dostala výnimku a účasť na HME si hradila z vlast-
ných zdrojov.

„Ja osobne sa stotožňujem s fi lozofi ou veľ-
kých výprav. Kolegovia z iných krajín aj z vedenia 
IAAF a Európskej atletiky to vnímajú veľmi pozi-
tívne a považujú to za dobrý krok v popularizácii 
a rozvoji atletiky,“ skonštatoval predseda SAZ Pe-
ter Korčok. „Myslím si, že pražský šampionát bol 
pre náš druhý sled a mlaď ideálny na zbieranie 
skúseností. Okrem toho sme chceli, aby naši fanú-
šikovia, ktorých sa v hale zišlo dosť veľa, mali po-
čas šampionátu koho povzbudzovať.“

 GABRIEL BOGDÁNYI

Matúšovi Bubeníkovi unikol postup do fi -
nále o vlások.

Finiš Jozefa Repčíka v semifi nále prišiel 
neskoro. Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

Dane Velďákovej sa nesplnila túžba pre-
skočiť aspoň na záver sezóny 14 metrov.
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ZLATÍ FANÚŠIKOVIAV piatok ráno ju atletická Európa nepoznala, v sobotu večer siahala na medailu,“ 
glosoval zväzový šéftréner Martin Pupiš spanilú jazdu štvorstovkárky Ivety Puta-
lovej na pražskom šampionáte. Tri behy, tri slovenské rekordy a k tomu senzačná 

štvrtá priečka! To od 26-ročnej Bratislavčanky nečakal nik ani v najodvážnejšom sne, veď 
z 28 prihlásených štvrtkárok mali slabší osobný rekord len tri.

Putalová sa veľkých mien nezľakla. Vo všet-
kých troch behoch bojovala do posledných metrov 
a úplne na doraz. Vďaka tomu získavala k dobru 
stotinky, ktoré ju posunuli postupne až do fi nále.

V rozbehu sa v záverečných 30 metroch prebila 
z piatej priečky na tretiu. Vďaka najlepšiemu času 
(53,28) z tých, čo nepostúpili priamo z prvých 
dvoch miest, sa dostala do semifi nále.

„Zle som sa zaradila, preto som si počkala na 
cieľovú rovinku a vybehla až do štvrtej dráhy. Pred-
biehať v zákrute nemalo zmysel,“ opisovala Iveta. 
Z postupových pozícií vytlačila favoritky – Poľku 
Holubovú o 3 a Rumunku Pastorovú o 9 stotín.

O šesť hodín predviedla v semifi nále niečo po-
dobné. Z piatej pozície sa ako smršť prehnala po-
pri súperkách až na postupovú druhú. Čas? Pod 
53 sekúnd – 52,99! Tretiu v cieli, európsku jed-
notku sezóny Britku Bundyovú -Daviesovú, zdola-
la o stotinku a Francúzku Gueiovú tiež.

„Nemôžem uveriť, že som vo fi nále,“ krútila 
hlavou. „Keď som videla, že súperky sú na dosah, 
zapla som na najvyššie obrátky. Pretlačila som sa 
na štvrtú pozíciu a povedala som si, že to už ne-
pustím. Nevedela som, koľká som skončila. Tipo-
vala som, že tretia -štvrtá, no druhé miesto je prek-
vapenie aj pre mňa.“

Mohutne fi nišovala i vo fi nále, ibaže – nedo-
tiahla to do konca. Španielka Terrerová sa v cieľo-
vej rovinke šikovne „pichla“ do voľného priestoru 
pred ňu a zabrzdila ju. Putalová sa nevzdala. Vy-
behla do štvrtej dráhy, no stratila tým cenné sto-
tinky. Dvadsaťjeden jej chýbalo na striebro, dvad-
sať na bronz.

V novinárskej mixzóne sa v nej miešala ra-
dosť z ďalšieho slovenského rekordu (52,84) so 
smútkom z nevďačnej štvrtej priečky. „Tak blíz-

ko k medaile,“ utrúsila cez slzy atlétka Slávie UK 
Bratislava. „Zemiaková je asi vždy najkrutejšia.“

Ivetu naučili bojovať až do posledného dychu 
rodičia. Keď mala osem, zlákalo ju karate, no už 
po mesiaci chcela zdupkať. Nič také – musíš vydr-
žať, zavelili otec s mamou. Celý život ju viedli k to-
mu, že sa nesmie hneď vzdať a musí byť trpezli-
vá. Radu si vzala k srdcu a teraz je štvrtá najlepšia 
Európanka.

Modrooká dievčina už pred halovými ME na-
značila rapídny výkonnostný rast. V januári zlep-
šila najlepšie slovenské historické časy na 300 
a 600 m, vo februári pridala tri národné rekordy 
na štvorstovke. Jej pražský cieľ bol „len“ stlačiť oso-
bák pod 54 sekúnd. Aj kouč Marcel Lopuchovský 
vravel nahlas nanajvýš o 53,50. Bol z toho napo-
kon čas pod 53 sekúnd! Putalová zlepšila v zime 
rekord z 54,62 na 52,84. Šesť slovenských rekor-
dov za 36 dní, posun dovedna o 1,78 sekundy!

Ivetino pražské účinkovanie nadchlo aj šéfa 
zväzu Petra Korčoka: „Pripomínalo mi to ťaženie 
Martina Kučeru na Svetovej univerziáde pred dvo-
ma rokmi v Kazani, kde senzačne vyhral prekážkar-
skú štvorstovku. Aj v jeho prípade platilo – čo beh, 
to osobný rekord. Naša atletika potrebuje práve 
také nebojácne a dravé typy, ako je Putalová.“

Ak by sme načreli hlbšie do histórie, podobne 
si počínal Štefan Balošák na atlantských OH 1996. 
Ako jeden z troch Európanov sa dostal až do semi-
fi nále, postup okorenil stále platným slovenským 
rekordom 45,32. Tri behy, tri časy hlboko pod 46 
sekúnd!

Putalová začala s atletikou v dvanástich u tré-
nera Ivana Suju, potom sa ako študentka športo-
vého gymnázia venovala šprintom. Po prvej skú-
senosti so štvorstovkou sa však zaprisahala: Nikdy 
viac!

O tom, že práve 400 m je dištancia na ňu ako 
šitá, ju presvedčil jej súčasný kouč Marcel Lopu-
chovský. Ujal sa jej pred piatimi rokmi, keď zvažo-
vala, či tréningová drina má ešte nejaký zmysel.

Iveta Putalová, ktorá v tomto roku končí baka-

Fanúšik je súčasť tímu – tak 
znelo ústredné motto praž-
ského šampionátu. Kráľovná 
v najvyššej európskej kvali-
te sa do stovežatej vrátila po 
dlhých 37 rokoch. Dôkaz, že to 
bol vydarený návrat, pražská 
O2 aréna ponúkala na každom 
kroku. Motto hrdo na hrudi ako 
štartové číslo nosili aj najmenší 
fanúšikovia – školáci, ktorí oži-
vili hľadisko v prvé dva poldne. 
Spolu so skôr narodenými 
najmä cez víkend vytvorili pre 
európsku, no najmä českú elitu 
žičlivé prostredie, aké mnohí 
zo súťažiacich dosiaľ nezažili. 
Povzbudzovanie 11-tisícového 
kotla bol povolený doping.

Keďže štartovalo až 47 do-

mácich atlétov, vypredané hľa-
disko mnohokrát doslova vrelo. 
Napríklad Opavčana Jakuba 
Holušu fantastickí diváci dotla-
čili k zdrvujúcemu fi nišu a zlatu 
na 1500 m. Veľký bojovník, 
ktorého tréner Sequent prezýva 
„Markíz de Dříč“, v elektrizu-
júcej atmosfére akoby dostal 
krídla. Z jeho fi nišu divákom 
naskakovala husia koža, do očí 
sa tisli slzy šťastia.

V hľadisku nechýbali ani 
stovky Slovákov – rodinní prí-
slušníci našich reprezentantov 
(zazreli sme napríklad rodičov 
trojskokana Kocha či mamu 
výškara Bubeníka), kamaráti, 
známi či bežní atletickí priaz-
nivci. Praha nie je ďaleko, šancu 

vidieť na vlastné oči našich 
i európsky výkvet by bol hriech 
nevyužiť. Slovenskí fanúšikovia 
spolu s českými vytvorili domá-
cu kulisu aj našej dvadsaťsed-
mičke.

„Hoci viem, že diváci po-
vzbudzovali najmä Rosolovú, 
hukot v hale hnal dopredu 
i mňa,“ priznala po fi nále štvor-
stovky Iveta Putalová. „Fantas-
tická atmosféra, nič podobné 
som nezažil,“ nadchýnal sa mla-
dý šprintér Jakub Matúš.

Od štvrtka 5. do nedele 
8. marca videlo súboje v O2 aré-
ne rekordných 52 284 divákov. 
„Všetci nám gratulovali, vraj 
takú atmosféru na halových 
ME nikdy nezažili,“ usmieval 
sa spokojne riaditeľ podujatia 
Tomáš Janků.

Organizátori ťažili z toho, že 
nenadsadili cenu vstupeniek. 
Stáli od 150 do 750 českých 
korún (6 až 20 eur) na poldňo-
vý blok. „Zisk z predaja lístkov 
nebol pre nás kľúčový, chceli 
sme najmä vypredať halu a vy-
tvoriť žičlivú atmosféru,“ zdô-
raznil šéf českej atletiky Libor 
Varhaník.

Po úspešnom európskom 
šampionáte Česi už uvažujú 
o halových MS v roku 2020 ale-
bo 2022. Za je vraj aj nadšená 
nová pražská primátorka Adria-
na Krnáčová. Pôvodom Sloven-
ka. ŠTEFAN ŽILKA

lárske štúdium sociálnej práce na Vysokej škole 
sv. Alžbety v Bratislave, tvrdí, že veľmi jej pomoh-
li prvé dve africké sústredenia v živote – na konci 
minulého roka a v januári. „V Potchefstroome bolo 
super, oba kempy mi dali strašne veľa. Zistila som, 
o čom je veľká atletika,“ skonštatovala.

Čerchlanovej letný slovenský rekord 51,98 
spred 41 rokov sa ešte nedávno zdal neprekona-
teľný. Dnes si však Ivetin kouč Lopuchovský myslí, 
že neprežije najbližšie leto.

„Dúfam, že pražské umiestenie i čas jej pomô-
žu dostať sa na kvalitné mítingy, kde bude mať 
v špičkovej konkurencii veľkú šancu rekord preko-
nať. Aký čas zabehne, naozaj neviem. Iveta je ako 
neriadená strela – nikdy presne neviete, kam až 
zaletí.“

O métach, na aké siahol jej veľký vzor Jarmila 
Kratochvílová, naša štvrtkárka zatiaľ nesníva. Túži 
však dostať sa na olympiádu do Ria de Janeiro 
2016. Podriadila tomu všetko, obetovala aj zau-
jímavú prácu vo fi tnescentre. „Venovať sa naplno 
atletike, škole a popri tom pracovať, to by som už 
nezvládala,“ priznala.

Pred halovou sezónou, do ktorej vstupovala 
s absolútnym maximom 53,25 z lanských letných 
ME v Zürichu, sa olympijský sen zdal takmer ne-
dosiahnuteľný. Po nej nadobudol oveľa reálnej-
šie kontúry: „Limit na OH bude niekde okolo 52 
sekúnd, ja som sa teraz dostala v hale na 52,84. 
S tým sa už dá myslieť aj na olympiádu.“

Ivetin pražský rozprávkový príbeh je dôkaz, 
že ak má niekto talent, pevnú vôľu a primerané 
podmienky na prípravu – v jej prípade vďaka NŠC, 
atletickému zväzu, Slávii UK i budúcemu klubu 
HNTN – dokáže aj na prvý pohľad nemožné. Iba 
šesť dní po senzačnom štvrtom mieste na halo-
vých ME zaradil Slovenský olympijský výbor Ive-
tu Putalovú do svojho elitného tímu. Ako jeho 50. 
členku.

„Neviem povedať, čo bude s Ivetou o dva či 
štyri roky. Jedno je však isté – ukázala, že má po-
tenciál bojovať o najvyššie méty,“ dušuje sa tréner 
Marcel Lopuchovský. GABRIEL BOGDÁNYI

IVETA PUTALOVÁ: PRED HME PODĽA OSOBNÝCH REKORDOV 
ŠTVRTÁ NAJHORŠIA, NA KONCI TIEŽ ŠTVRTÁ – ALE NAJLEPŠIA

NAJLEPŠÍ SLOVÁCI NA HME

(v ére samostatnosti)

ZLATO Mikuláš Konopka (guľa) 2007

BRONZ Dana Velďáková (trojskok) 2009 a 2011

4. MIESTO Iveta Putalová (400 m) 2015

5. MIESTO Igor Kováč (60 m prek.) 1994

6. MIESTO
Pavol Blažek (5000 m chôdza) 1994 

Mikuláš Konopka (guľa) 2005 
Dana Velďáková (trojskok) 2007

Putalovej posledné sekundy pred štar-
tom štvorstovkárskeho fi nále.
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN
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IN PUTALOVEJ REKORDY 2015

400 METROV

54,54 VIEDEŇ 31. JANUÁR

54,17 TORUŇ 3. FEBRUÁR

54,04 BRATISLAVA 21. FEBRUÁR

53,28 PRAHA 6. MAREC

52,99 PRAHA 6. MAREC

52,84 PRAHA 7. MAREC

300 METROV

38,77 PRAHA 23. JANUÁR

600 METROV

1:30,54 PRAHA 23. JANUÁR

Európsku atletickú elitu oduševnene povzbudzovali aj 
školáci. Foto: EA

1 I APRÍL 2015 1 I APRÍL 2015

HALA 2015 – ME V PRAHE HALA 2015 – ME V PRAHE



NE
V

ÍD
A
NÁ

 D
R

Á
M

A
 V

 D
IA

ĽK
E,

 

P
UT

A
LO

V
EJ

 R
EK

O
R

D

ŠPRINTY

RÝCHLI JUNIORI, BEZEKOVEJ DOUBLE
Mužské šprinty ovládli vekom ešte juniori – šesťdesiatku vyhral Trnavčan 

vo farbách Slávie STU Bratislava Jakub Matúš za 6,81, dvojstovku Bratislavčan 
v službách Stavbára Nitra Ján Volko za 21,87. Obaja získali svoje pre miérové 
tituly. Na 60 m vypadli z hry traja favoriti: obhajca Závacký neštartoval, Benka 
a Turčániho diskvalifi kovali za predčasný štart.

„Najskôr som sa zľakol, že som štart ulial ja. Našťastie, bol v poriadku, no 
v ďalšom som už vôbec neriskoval a radšej som trochu v blokoch počkal,“ tvr-

dil talentovaný Matúš. „Mám v devätnástich prvý seniorský titul – je to neopí-
sateľný pocit. Je mi ľúto, ako dopadol Tomáš Benko. Ukazoval sa vo výbornej 
forme, zrejme by ma dotlačil k ešte lepšiemu výkonu.“

Najrýchlejší Slovák Adam Závacký, ktorému sezóna veľmi nevyšla, neštar-
toval ofi ciálne pre zranenie zadného stehenného svalu. Počas šampionátu 
však vyplávalo na povrch, že má na svoju prípravu iný pohľad ako kouč Kristián 
Cupák, ktorý ho doviedol medzi najrýchlejších Európanov, a ich cesty sa rozišli.

Najrýchlejšia Slovenka v halovej sezóne je Košičanka Alexandra Bezeko-
vá. Na 60 m vyhrala vojnu nervov s najväčšou rivalkou a obhajkyňou titulu 
Lenkou Kršákovou a na 200 m zdolala štvorstovkársku rekordérku Ivetu Pu-
talovú. Časy 7,42 (osobný rekord o 7 stotín) a 23,89 ju radia už na druhú 
priečku v slovenských historických tabuľkách. „Kto si neverí, nemôže vyhrať 
a ja som si verila na sto percent,“ prízvukovala zverenka Rastislava Miška po 
dueli s Kršákovou a dodala: „Mne vo fi nále očividne všetko vyšlo.“

Zo súboja Putalovej, Slaničkovej a Štukovej, ktoré pred majstrovstvami 
dosiahli na 400 m lepšie výkony, ako bol slovenský rekord pred začiatkom 
sezóny, vyšla víťazne najväčšia favoritka Iveta Putalová. Súperky ju však do-
tlačili k slovenskému rekordu (v tom čase tretiemu v sezóne) i rekordu šam-
pionátov 54,04. „Asi mi pomohli obavy z Lucie a Saše. Stále som ich cítila za 
sebou, musela som šprintovať úplne naplno,“ vravela zverenka Marcela Lo-
puchovského, ktorá získala štvrtý titul (2011, 2013 – 2015).

V mužskej štvorstovke potvrdil Denis Danáč post slovenskej sezónnej 
jednotky, na 60 m prekážok však vtedajší líder tabuliek Vicáň prehral titul 
i miestenku na ME s tridsiatnikmi Andrejom Bicianom i vo švajčiarskom Lau-
sanne žijúcim účastníkom olympijského desaťboja v Pekingu 2008 Slave-
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alové majstrovstvá Slovenska 2015 v bratislavskom Eláne mali špecifi cký náboj. Prvý raz v histórii získali všetci šampióni – ok-
rem skoku do výšky a o žrdi, kde bolo potrebné splniť aj výkonnostný limit – nárok štartovať na európskom šampionáte v Prahe. 
Tento fakt dodal domácemu vrcholu nezvyčajný náboj, priniesol dramatické súboje na ostrie noža. Šampionát ozdobili tri sloven-

ské rekordy: Putalovej na 400 m (54,04), mužov Stavbára Nitra (1:29,37) a žien Slávie UK Bratislava (1:39,44) na 4 × 200 m. Zrodilo 
sa aj 5 rekordov majstrovstiev a 14 výkonov sezóny. Po dvojročnom kraľovaní banskobystrickej Dukly bola medailovo najúspešnejším 
klubom Slávia UK Bratislava s bilanciou 8 – 5 – 6.

OBZRETIE SA ZA DOMÁCIMI HALOVÝMI   ŠAMPIONÁTMI V BRATISLAVSKOM ELÁNE

nom Dizdarevičom. Ženské prekážky vyhrala tretí raz (2012, 2013, 2015) 
viacbojárska špecialistka Lucia Mokrášová.

Okrem 400 m žien sa historické tabuľky menili aj v oboch štafetách 
na 4 × 200 m. Muži Stavbára Nitra prví u nás dosiahli čas pod 1:30 min 
(1:29,37), 22-ročný rekord SR Slávie TU Košice zlepšili o 77 stotín. Lepší čas 
ako predošlý rekord dosiahla i Slávia UK (1:30,13). Ženy Slávie UK Bratislava 
časom 1:39,44 zlepšili vlaňajší rekord Dubničaniek o 47 stotín sekundy, aj 
šprintérky Spartaka však bežali o 12 stotín rýchlejšie ako pred rokom.

BEHY

HABOVŠTIAKOVÁ: DVE ZLATÉ A STRIEBRO
V mužských kategóriách triumfovali favoriti. Na 800 m si rekordér Jozef 

Repčík vybojoval piate zlato (2006, 2007, 2010, 2012, 2015), na 1500 m 
Jozef Pelikán po desiatich rokoch druhé a na 3000 m študent medicíny na 
Karlovej univerzite v Prahe Peter Ďurec premiérové.

„Necítil som sa najlepšie, bojoval som aj s prechladnutím. Cieľ bol získať 
titul, prvý kilometer bežať v pohode a v záverečných 500 m zrýchliť,“ pre-
zradil svoju taktiku Pelikán. Repčíkovi odtiahol 600 m mladý Matúš Talán, 
v záverečnej dvojstovke však proti jednému z najlepších osemstovkárov Eu-
rópy nemal šancu. „Bol to výborný test pred pražským šampionátom,“ uvie-
dol Repčík. Všetci traja zvíťazili s veľkým náskokom – Repčík o 2,53, Pelikán 
o 4,14 a Ďurec o 3,48 sekundy.

Bežecké disciplíny žien ovládla Paula Habovštiaková. Osemstovku vyhrala 
štvrtý raz (2011 – 2013, 2015) a tisícpäťstovku druhýkrát (2011, 2015). Na 
3000 m pridala striebro a stala sa najúspešnejšou účastníčkou šampionátu. 
„Brali sme to ako dobrý tréning pred halovými ME v Prahe,“ vysvetlil nezvy-
čajnú súťažnú porciu Habovštiakovej tréner Ladislav Asványi.

SKOKY

DRÁMA V DIAĽKE: TRI ZA 630 CM
Z očakávaného vrcholu majstrovstiev Slovenska v podobe mužskej výšky 

napokon nič nebolo. Matúš Bubeník, ktorý v Ostrave skočil 230 a na Bansko-

bystrickej latke dokonca 231 cm, pre chorobu neštartoval. Lukášovi Beerovi 
stačilo na druhý titul 218 cm, 9-násobný šampión Peter Horák, ktorý sa atle-
tike už nevenuje na vrcholovej úrovni, bral bronz, no do boja o pražskú mies-
tenku už nezasiahol.

Nevídanú drámu priniesla diaľka žien. Všetky tri medailistky prekonali 
630 cm, čo bol limit pre HME. Až do poslednej série viedla Renáta Medgye-
sová výkonom 633 cm z prvého pokusu, no v záverečnej ju prekonala najprv 
Lucia Slaničková (634) a vzápätí vďaka sezónnemu maximu 640 aj Jana Velďá-
ková, ktorá získala jubilejný, desiaty titul. Napriek tomu sa čertila: „Cítila som 
sa minimálne na 650 cm. Hnevám sa, lebo zrýchlenie v závere rozbehu som 
nezvládala, z čoho vyplynuli až štyri prešľapy. Takto sa skákať naozaj nedá.“

Všestranná Slaničková sa naopak tešila. Miestenka na ME jej na 400 m 
ušla o tri stotiny, no vybojovala si ju v diaľke. Aj v tejto disciplíne jej až do 
posledného pokusu chýbali k limitu 3 cm, no potom „zaletela“ na 634 cm. 
Z tria medailistiek mala najvyrovnanejšiu sériu (627 – 624 – 625 – 627 – × 
– 634) a až päťkrát si zlepšila osobný rekord.

Medgyesová ani po vyradení z VŠC Dukla nezavesila tretry na klinec a pod 
vedením svojho prvého kouča Michala Pogánya sa snaží o návrat medzi eu-
rópsku špičku, kde sa ocitla v roku 2010 vďaka 7. miestu na ME v Barcelone. 
Hrozbu absencie na ďalšom vrcholnom podujatí odohnala hneď prvým sko-
kom 633 cm, čo znamenalo posun sezónneho maxima o 12 cm. „Prišla som 
si po limit a odchádzam vďakabohu s ním,“ žiarila ako slniečko Medgyesová, 
ktorú prišli do Elánu podporiť dcérka Renátka i mamina. „Sústredila som sa 
na prvý pokus a vyšlo to. Súťaž mala neuveriteľné grády.“

Trojskok mal rovnaký scenár ako s jednou výnimkou (2003) posledných 
14 rokov. Dvojnásobná bronzová medailistka halových ME Dana Velďáko-
vá súperila sama so sebou. Trinásty titul, ktorým sa dotiahla v počte zlatých 

CHÔDZA
TÓTHOVU ABSENCIU VYUŽIL SPEVÁK

Keďže v termíne seniorských halových M -SR bola slovenská elita 
na prípravnom kempe v juhoafrickom Johannesburgu, o tituly sa bo-
jovalo už 17. januára. Na 5000 m mužov využil Patrik Spevák absenciu 
elitného tria Tóth („Tri dni pred šampionátom som chytil virózu, teplo-
ta sa mi vyšplhala až na 39 °C“), Kučmín, Majdán a po lanskom titule 
na 20 km si vybojoval premiérový halový (20:41,98). V súťaži žien na 
3000 m Mária Czaková s prehľadom obhájila titul časom 13:16,97, 
ale k osobáku z vlaňajška (12:43,72) sa nepriblížila.

VIACBOJE
PO 13 ROKOCH ZNOVA PUVÁK

Majstrom Slovenska v sedemboji mužov sa stal po 13-ročnej pauze 
Branislav Puvák zo Stavbára Nitra s 4596 bodmi. Vlaňajší veteránsky 
majster Európy v desaťboji v kategórii nad 35 rokov triumfoval už v ro-
ku 2002. Najvyšší súčet však nedosiahol v Eláne slovenský šampión, 
ale mimo šampionátu štartujúci Rakúšan Siedlaczek – 5488 b. Päťboj 
žien vyhrala Lenka Poništová zo Spartaka Dubnica, súčtom 3388 bodov 
obhájila titul. Najväčšia favoritka Katarína Kuštárová, ktorá po štyroch 
disciplínach jasne viedla, na záverečnú osemstovku už nenastúpila.

ĎALŠIE ŠAMPIONÁTY
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60 m: Jakub Matúš (Slávia STU Bratislava) 6,81
200 m: Ján Volko (Stavbár Nitra) 21,87,
400 m: Denis Danáč (Stavbár Nitra) 48,70
800 m: Jozef Repčík (Slávia UK Bratislava) 1:50,77
1500 m: Jozef Pelikán (Slávia UK Bratislava) 3:56,74
3000 m: Peter Ďurec (UMB Banská Bystrica) 8:31,11
60 m prek.: Andrej Bician (Slávia UK Bratislava) 8,23
Výška: Lukáš Beer (Slávia TU Košice) 218
Žrď: Ján Zmoray (Spartak Dubnica) 510
Diaľka: Tomáš Veszelka (Dukla Banská Bystrica) 734
Trojskok: Martin Koch (Slávia UK Bratislava) 15,32 
Guľa: Matúš Olej (VŠC Dukla Banská Bystrica) 17,76
4 × 200 m: AC Stavbár Nitra (Danáč, Matúš Talán, Benda, Volko) 1:29,37 – rekord 
SR a rekord HM -SR

na žrdkárku Sľúkovú, získala priemerným výkonom 13,76 m. „Chcela som 
prekonať 14 m, ale trápila som sa bežecky i technicky. Chýbala mi iskra, bez 
adekvátnych súperiek som sa nedokázala vyhecovať. Dievčatá sa na mňa 
možno hnevajú, že im nedovolím vyhrať, no musia si ešte počkať. Nechys-
tám sa ešte skončiť,“ vravela 33-ročná zverenka Radoslava Dubovského.

V žrdi mužov sa Zmoray po prekonaní 510 cm trikrát pokúšal aj o rekord 
SR 531 cm, v diaľke Veszelka a v trojskoku Koch obhájili tituly. Ženská výška 
prežíva jednu z najväčších kríz, Zuzane Karaffovej stačilo na premiérový titul 
174 cm, v žrdi prvé seniorské zlato získala Kálnayová.

VRHY

HRAŠNOVÁ V GULIARSKOM KRUHU!
O ženskú guľu sa v minulosti zaujímal málokto, no teraz pútala v sektore 

pozornosť dvojnásobná vicemajsterka Európy v hode kladivom Martina Hraš-
nová. Zlákala ju šanca kvalifi kovať sa na halové ME. Banskobystričanka prek-
vapila: útočila na 31-ročný slovenský rekord Gabriely Hanulákovej 15,79 m. 
Chýbalo jej napokon len 19 cm, v tretej sérii dosiahla 15,60. Osobné maxi-
mum pod strechou si zlepšila o 104 a absolútne z roku 2006 o 58 cm. „Na to, 
že som absolvovala len päť guliarskych tréningov, to nebolo zlé,“ konštatova-
la. „Techniku veľmi nezvládam, ale tretí pokus mi celkom vyšiel. Dúfala som, 
že sa čo najviac priblížim k hranici pätnásť a pol metra.“ Posunom na štvrtú 
priečku historických tabuliek za výkon 14,72 m sa blysla ešte iba 17-ročná 
odchovankyňa novozámockého kouča Ľudovíta Ivolku v službách VŠC Dukla 
Patrícia Slošárová. V mužskej súťaži suverénne obhájil zlato Matúš Olej, ale 
tentoraz neprekonal 18-metrovú hranicu. GABRIEL BOGDÁNYI

JUNIORI

MATÚŠOVI CHÝBALA STOTINKA
Najúspešnejším klubom sa stal Stavbár Nitra s 5 titulmi, o jeden 

menej získal ďalší nitriansky klub ŠK ŠOG a po 3 zlaté si vybojovali 
Slávia UK Bratislava a Slávia Trnava. Výborným výkonom na 200 m sa 
blysol Jakub Matúš zo Slávie STU Bratislava, ktorý časom 21,64 sekun-
dy zaostal za slovenským rekordom Romana Turčániho z roku 2008 iba 
o jedinú stotinku sekundy. K výbornému času ho dotlačil Ján Volko, aj 
on výrazne pokoril hranicu 22 sekúnd (21,83). Okrem striebra na dvoj-
stovke si vybojoval titul na 60 m za 6,90 s obrovským náskokom 22 
stotín. V behu na 800 m junioriek zvíťazila s takmer 11-sekundovým 
náskokom strieborná prekážkarka na 400 m z lanských OH mládeže 
v Nankingu Michaela Pešková časom 2:15,37 min. V guli juniorov 
predviedol solídny výkon 17,21 m Novozámčan Pavol Ženčár.

MLÁDEŽNÍCKE ŠAMPIONÁTYNEVÍDANÁ DRÁMA V DIAĽKE, PUTALOVEJ REKORD

1. Slávia UK Bratislava 8 – 5 – 6, 2. VŠC Dukla Banská Bystrica 5 – 2 – 4, 3. Stavbár 
Nitra 3 – 4 – 0, 4. Spartak Dubnica n. V. 2 – 7 – 2, 5. Akademik TU Košice 2 – 2 – 2, 
6. Slávia STU Bratislava a JM Demolex Bardejov 1 – 1 – 0, 8. UMB B. Bystrica, Slávia 
TU Košice, ŠŠK Bardejov a Slávia Trnava 1 – 0 – 0, 12. ŠK ŠOG Nitra 0 – 1 – 3, 13. AC 
Malacky 0 – 1 – 2, 14. Obal servis Košice 0 – 1 – 1, 15. MAC Redox Lučenec 0 – 1 – 0, 
16. Vital Bratislava, ABC Humenné, Slávia ŠG Trenčín, Sportdiag Senec, Sparta Považ-
ská Bystrica a Megy Sport Dunajská Streda 0 – 0 – 1
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60 m: Alexandra Bezeková (Akademik TU Košice) 7,42 – rekord HM -SR
200 m: Alexandra Bezeková (Akademik TU Košice) 23,89
400 m: Iveta Putalová (Slávia UK Bratislava) 54,04 – rekord SR a rekord HM -SR
800 m: Paula Habovštiaková (Slávia UK Bratislava) 2:18,21
1500 m: Paula Habovštiaková (Slávia UK Bratislava) 4:41,84
3000 m: Ľubomíra Maníková (JM Demolex Bardejov) 10:12,73
60 m prek.: Lucia Mokrášová (Spartak Dubnica) 8,54
Výška: Zuzana Karaffová (ŠŠK Bardejov) 174
Žrď: Klaudia Kálnayová (AŠK Slávia Trnava) 360
Diaľka: Jana Velďáková (VŠC Dukla Banská Bystrica) 640
Trojskok: Dana Velďáková (VŠC Dukla Banská Bystrica) 13,76
Guľa: Martina Hrašnová (VŠC Dukla Banská Bystrica) 15,60 – rekord HM -SR
4 × 200 m: Slávia UK Bratislava (Polyaková, Weigertová, Štuková, Putalová) 
1:39,44 – rekord SR a rekord HM -SR

M
AJ

ST
RI

 S
LO

VE
NS

KA
 2

01
5 

M
UŽ

I

ŽIACTVO

REKORDNÁ ŽATVA CHLAPCOV
Šampionát priniesol až štyri slovenské rekordy, všetky v kategórii 

chlapcov. Postarali sa o ne Malačan Marcel Žilavý na 150 m (17,42) 
a 60 m prekážok (8,34), Lucas Figa z Lučenca na 300 m (36,98) a kvar-
teto Spartaka Dubnica na 4 × 200 m v zostave Beláň, Bugoš, Labo, 
Kvasnica (1:40,32). Najviac individuálnych titulov získala Emma Za-
pletalová (ŠK ŠOG Nitra), ktorá vyhrala všetky tri šprinty – na 60, 150 
i 300 m. Najviac titulov (6) získal Spartak Dubnica, štyri Stavbár Nitra 
a po tri žiaci AC Malacky a ŠK ŠOG Nitra.

DORAST

DESAŤ TITULOV PRE ŠK ŠOG NITRA
O najhodnotnejší výkon dorasteneckého šampionátu sa postarala 

guliarka Patrícia Slošárová. Trojkilogramovým náčiním dosiahla zve-
renka Jozefa Páričku výborných 16,91 m a o 1,06 m zlepšila doteraj-
ší slovenský rekord Martiny Danišovej (v súčasnosti Hrašnovej) z roku 
2000.

O ďalší slovenský rekord sa postarala strieborná štafeta chlapcov 
Spartaka Dubnica na 4 × 200 m v zložení Beláň, Bugoš, Labo, Kvasni-
ca, ktorá časom 1:39,77 min o 55 stotín zlepšila vlastný žiacky rekord. 
Z klubov kraľoval ŠK ŠOG Nitra, z 28 titulov získal až 10! Štyri zlaté si 
vybojovali atletické nádeje VŠC Dukla Banská Bystrica, po tri Spartak 
Dubnica so Sláviou STU Bratislava. Dve individuálne zlaté medaily zís-
kali Matúš Vajči z Dukly (60 m, diaľka) a Sára Polyaková zo Slávie UK 
Bratislava (200, 400 m).

(Dokončenie z 9. strany)

Štrnásty ročník halového mítingu Elán, ktorý organizoval SAZ v spolupráci 
s Imrichom Ozorákom, tentoraz neozdobil ani jeden rekord podujatia. Poteši-
teľná však bola výrazne vyššia účasť našich atlétov ako v predošlých ročníkoch. 
V 13 disciplínach štartovalo takmer 200 atlétov z 18 krajín: Lotyšska, Česka, 
Turecka, Litvy, Srbska, JAR, Veľkej Británie, Slovinska, Brazílie, Rakúska, Bosny, 
Rumunska, Maďarska, Dánska, Talianska, Švédska, USA a Slovenska.

Naši zvíťazili tri razy – Kršáková v II. sérii na 60 m, Slaničková na 400 m a Ja-
na Velďáková v diaľke. Na 60 m mužov bol slovenský rekordér Adam Závacký 
prekvapujúco v I. sérii len štvrtý (6,87, prehral aj s Benkom!) a v II. sérii tretí 
(6,84). „Bál sa zaťažiť zranený zadný stehenný sval,“ ospravedlňoval Závackého 
výkon kouč Cupák. „Aj tak som však čakal od neho aspoň 6,80.“ Strieborná me-
dailistka z OH mládeže 2014 v Nankingu na 400 m prekážok Michaela Pešková 
si vyskúšala osemstovku – fi nišovala štvrtá v osobnom rekorde 2:14,43 min.

SLOVÁCI NA ELÁNE
 MUŽI  – 60 m, I. séria: 3. Benko 6,84, II. séria: 3. Závacký 6,84, 800 m: 2. Peli-
kán 1:51,02, 1500 m: 2. Jablokov 3:57,67, trojskok: 2. Koch 14,91. 
 ŽENY  – 60 m, I. séria: 2. Kršáková (SR) 7,55, II. séria: 1. Kršáková 
7,51, 400 m: 1. Slaničková 55,39, 800 m: 2. Habovštiaková (SR) 2:12,28, 60 m 
prek. – I. séria: 3. Mokrášová 8,67, II. séria: 3. Mokrášová 8,58 – rekord SR do 
23 rokov, diaľka: 1. J. Velďáková 632, 2. Slaničková 605, 3. Chvílová 600, troj-
skok: 2. D. Velďáková 13,59.

14. ROČNÍK MÍTINGU ELÁN

Keď tóny skladby You‘re Gonna Go Far, Kid od skupiny Offspring v stre-
du 4. februára o 20.24 h vystrelili Matúša Bubeníka k 231 cm, zaplnená 
hala na Štiavničkách bola vo vytržení. A keď sa o 37 minút neskôr Katar-

čan Mutaz Baršim s obrovskou rezervou preniesol nad 240 cm, čo zname-
nalo dvojcentimetrové zlepšenie Uchovovho rekordu Banskobystrickej 
latky, diváci šaleli.

Aj keď vzápätí Baršim už v jedinom pokuse (ďalej neskákal pre prob-
lém s krčným svalstvom) o centimetrové zlepšenie svetového rekordu 
Kubánca Sotomayora 243 cm, neuspel, 21. ročník BBL svojou kvalitou 
prevýšil všetky predchádzajúce. Návrat podujatia, ktoré sa vlani neusku-
točnilo a už mu zvonil umieračik, bol vskutku impozantný: doteraz nikdy 
v jeho histórii neskočili šiesti výškari aspoň 231 cm a po druhý raz v his-
tórii (predtým 2008) sa minimálne ponad 190 cm dostalo až osem žien. 
V hodnotení renomovaného portálu All -Athletics.com získala BBL 2015 
rekordných 10 482 bodov a spomedzi špecializovaných halových mítin-
gov bola druhá za Pedros Cupom v Lodži.

Späť k Bubeníkovi. V Brne trénujúci Holíčan reprezentujúci AC Stav-
bár Nitra sa spočiatku trápil (220 na 2. a 225 až na 3. pokus), no potom 
si na druhý pokus zlepšil osobný rekord na 231 cm. Po dvoch neúspeš-
ných skokoch na 233 cm, čo by znamenalo zlepšenie slovenského rekor-
du 232 cm Roberta Ruffíniho z roku 1988, si tretí nechal na 235 cm. Latka 
síce spadla, ale pokus nebol beznádejný. „Slovenský rekord nie je niečo 
extrémne, s čím by sa nedalo úspešne popasovať. Verím, že pri ešte lepšej 
konštelácii hviezd, ako bola na Štiavničkách, raz rekord skočím. Je fajn, že 
si na výškach okolo 230 cm už verím a nebojím sa ich. Pre skokana je dô-
ležité zbaviť sa strachu,“ zdôraznil Bubeník.

21. ROČNÍK BANSKOBYSTRICKEJ LATKY

NAŠI ZNOVA NAPRÁZDNO
Na medailu čaká slovenská atletika na zimnom Európskom 

pohári vo vrhoch už trinásť rokov, od Puly 2002, kde si oštepár 
Marián Bokor a kladivár Miloslav Konopka vybojovali bronz. 
Nič sa nezmenilo ani na jubilejnom, 15. ročníku EP v portu-
galskej Leirii, hoci slovenské farby na ňom zastupovali špič-
kové kladivárky – vicemajsterka Európy z Zürichu 2014 Mar-
tina Hrašnová a ôsma z tohto šampionátu Nikola Lomnická. 
Tridsaťdvaročná Banskobystričanka desať dní po štarte v kva-
lifi kácii guliarok na halových ME v Prahe obsadila 6. priečku 
(69,25 m), za bronzovou Francúzkou Tavernierovou zaostala 
1,20 m. V premiérovom kladivárskom štarte roka jej chýba-
lo k limitu na MS v Pekingu 75 cm. Solídnu šiestu priečku si 
v kvalitnej konkurencii vybojoval oštepár Patrik Žeňúch z tré-
ningovej skupiny Jozefa Hanušovského. V druhom pokuse do-
siahol 77,27 m, čo mu zaručilo posun o osem miest dopredu 
v porovnaní s vlaňajškom.

SLOVÁCI V LEIRII
 MUŽI  – oštep: 6. Žeňúch 77,27, 17. M. Benák 68,40.
 ŽENY  – kladivo: 6. Hrašnová 69,25, 15. Lomnická 65,83.
 ŽENY DO 23 ROKOV  – kladivo: 11. Kaňuchová 62,47.

ZIMNÝ EP VO VRHOCH

FAKTY ZO ŠTIAVNIČIEK
 MUŽI  – 1. Baršim (Kat.) 240 – svetový výkon roka, rekord mítingu a ázijský rekord, 2. Procenko (Ukr.) 233, 3. Uchov 231, 4. Dmitrik (obaja Rus.) 231, 
5. Thomas (Bah.) 231, 6. BUBENÍK (SR) 231 – absolútny osobný rekord, 10. BEER (SR) 225 – halový osobný rekord.
 ŽENY  – 1. Trostová (Tal.) 196, 2. Šimičová (Chorv.) a Školinová po 194, 4. Beitíová (Šp.) 194, 5. Kučinová (Rus.) 192, 6. Rossitová (Tal.) 190.

BARŠIM 240, BUBENÍK 231!
Buberníkov úsmev po 
zdolaní 231 cm.
 Foto: SITA – JÁN VIAZANIČKA

Pripravil GABRIEL BOGDÁNYI
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V premiérovom ročníku to však vyzeralo na 
– katastrofu. V Devíne, kadiaľ viedla časť naplá-
novanej trate, rozvodnený Dunaj zaplavil ko-
munikácie. Tri dni pred štartom! Organizátori 
preto na poslednú chvíľu menili približne 1,5-
kilometrový úsek trate. Navyše, tesne pred po-
dujatím im odskočil rakúsky partner.

Napriek problémom sa však v nedeľu 2.  ap-
ríla 2006 začala v Bratislave znova, tretí raz, 
písať maratónska história. Po Štefánikovom 
(1932 – 1935, 1937) a Dunajskom maratóne 
(1991 – 2001 na trati do Hainburgu a späť) sa 
narodil mestský, v prvých dvoch ročníkoch Tatra 
Banka City Marathon, v ďalších ČSOB Bratislava 
Marathon.

Z prvého ročníka pripravovaného „na kole-
ne“ sa šéf pretekov Jozef Pukalovič poučil. Kri-
tické pripomienky nebral osobne, skôr ako in-
špiráciu, ako podujatie posunúť dopredu. Do 
tímu angažoval poradcov s bohatými skúsenos-

JUBILEUM V ZNAMENÍ REKORDOV
á iba desať, ešte nie je ani pubertiak. Napriek tomu – už dospel. Jubilejný, 
10. ročník bratislavského mestského maratónu pod hlavičkou ČSOB potvrdil, 
že popri chýrnom MMM v Košiciach u nás vyrástlo ďalšie kvalitné poduja-

tie lákajúce bežcov z celého sveta. Na bratislavský narodeninový maratón v posledný 
marcový víkend prišli až z 51 krajín.

ČSOB BRATISLAVA MARATHON 2015: V POHYBE VYŠE 9000 ĽUDÍ

FAKTY Z BRATISLAVY
 MARATÓN – MUŽI  – 1. Tuei 2:17:18 – rekord pretekov, 2. J. Kiprono 2:17:49, 3. J. Mwangi (všetci Keňa) 2:20:39, ...7. Švajda (SR) 2:36:08. 
 ŽENY  – 1. H. Kimutaiová (Keňa) 2:35:35 h – rekord pretekov, 2. Cirlanová (Rum.) 2:42:41, 3. T. Szabóová (Maď.) 2:45:04, ...5. Komarňanská (BMSC) 
2:58:59.  POLMARATÓN – MUŽI  – 1. H. Maiyo 1:02:33 – rekord pretekov, 2. E. Kipkorir 1:03:17, 3. S. Too (všetci Keňa) 1:03:22, ...7. Csiba (BMSC) 
1:09:54.  ŽENY  – 1. R. Korirová (Keňa) 1:13:34, 2. Wanjohiová 1:13:41, 3. E. Wanjiruová (všetky Keňa) 1:15:25, ...9. Sebestianová (BK J. Gabčíka Žilina) 
1:25:00.

ťami s organizovaním bežeckých i atletických 
podujatí a bratislavský mestský maratón sa za 
jedinú dekádu vypracoval na jedno z najväčších 
športových podujatí na Slovensku. Desiate na-
rodeniny oslávil naozaj dôstojne.

Jubilejný ročník charakterizovali rekordné 
počty, hoci organizátorom sa napokon nespl-
nil sen o 10 000 bežcoch a 1000 maratóncoch 
na štarte (aj tak ich však bolo najviac v histórii 
– 903), traťové rekordy v troch zo štyroch hlav-
ných disciplín, ideálne bežecké počasie a 9284 
spokojných účastníkov v ôsmich súťažiach. Nič 
viac si organizačný tím okolo bratov Jozefa 
a Petra Pukalovičovcov nemohol želať.

„Som maximálne spokojný, jubilejný roč-
ník nám vyšiel takmer dokonale. Keď som po 
prvom ročníku premýšľal, či má zmysel v tom-
to dobrodružstve pokračovať, bolo mi všelijako. 
Zvažoval som všetky za a proti. Brat Peťo a ani ja 
však neľutujeme, že sme sa rozhodli pokračo-

vať,“ vraví šéf bratislavského maratónu, bývalý 
futbalista Slovana Jozef Pukalovič. „Po ďalších 
dvoch ročníkoch som už cítil, že máme šancu 
založiť pekné tradičné podujatie, ktoré bude 
rok čo rok lákať bežcov do Bratislavy.“

Nemýlil sa. Počet bežcov každoročne rástol, 
organizátori pridávali novinky, snažili sa o zlep-
šovanie servisu. Výsledok? Počet účastníkov 
vzrástol viac ako 12-násobne: zo 760 na 9284!

„Po piatom ročníku som videl naše možnos-
ti na 5, maximálne 6-tisíc účastníkov. A pozrite 
sa, máme takmer desaťtisíc. Samozrejme, do-
nekonečna nebudeme rásť, no ešte vidím troj, 
možno štvortisícovú rezervu,“ odhaduje Jozef 
Pukalovič.

Aj športová kvalita bratislavského mestské-
ho maratónu sa posúva, hoci hviezdy aspoň 
takého kalibru, aké chodia na MMM do Košíc, 
sme v metropole ešte nemali: rekord v muž-
skom maratóne 2:17:18 h je v porovnaní s pre-
miérovým ročníkom lepší o 15:50 min a ženský 
2:35:35 h dokonca o 35:08 min!

Desať rokov – v porovnaní s vyše deväťde-
siatimi košickými – nie je veľa, no bratislavský 
mestský maratón aj za tento krátky čas potvrdil 
svoju životaschopnosť. GABRIEL BOGDÁNYI

FAKTY 2006 – 2014
 2006  Prvý ročník na Vajanského nábreží odštartoval premiér Mikuláš Dzurinda a z Devína dobehol do 
cieľa na Hviezdoslavovom námestí ako prvý Poliak Bogdan Dziuba.
 2007  V repríze ako športová riaditeľka pôsobila ženská víťazka premiéry Andrea Bérešová, okruh viedol 
Starým Mestom a Petržalkou a prvý raz vyhral Afričan (Keňan Elisha Sawe), zatiaľ však len polmaratón.
 2008  Ukrajinec Vasil Remščuk stlačil rekord na maratónskej vzdialenosti pod 2:20 (2:19:42) a vydržal päť 
rokov, prvý raz bol v programe hobby -beh a celú zimu pred ním aj tréningy rekreačných bežcov v hale Elán.
 2009  Súčasťou zmoknutého ročníka boli prvý raz polmaratónske majstrovstvá SR a preteky lezúňov.
 2010  Keňania vyhrali tri zo štyroch kategórií, ale o jediný rekord sa postarala v polmaratóne Maďarka 
Anikó Kálovicsová (1:14:32).
 2011  Štart aj cieľ sa presunul k novému obchodnému centru Eurovea, všetky primáty si odniesli Afričania 
(mužský polmaratónsky však nezískal Keňan, ale Etiópčan Ashenafi  Erkolo), padli tri rekordy a v pohybe bolo 
prvý raz vyše 5-tisíc ľudí.
 2012  Do tímu ako športový riaditeľ pribudol olympionik z Atén 2004 Marcel Matanin a do programu 
k blížiacim sa londýnskym OH Beh s olympijskou pochodňou.
 2013  Na novej trati (Petržalku vystriedal Ružinov) napriek extrémnemu chladu (okolo nuly, na začiatku 
snehová prehánka) Keňan Isaac Chesiny zlepšil rekord o vyše minútu (2:18:33) a jeho krajanka Lillian Ko-
echová dosiahla tretie víťazstvo.
 2014  Keni čistú sériu pokazila Maďarka Kálovicsová – podobne ako v roku 2010.  (mo)

Zasa vyhral Keňan 
– Hosea Tuei.

 Foto: SITA – ROBERT TAPPERT

Francúzov rekord napokon odolal, ale zverenec Mateja Spišiaka zašlia-
pal 50 km v treťom najlepšom svetovom výkone histórie 3:34:38 h! Iba 
Diniz a Rus Denis Nižegorodov (3:34:14 v roku 2008) boli rýchlejší. Tóth 
zlepšil vlastný slovenský rekord z ME 2014 o 1:43 min, z Dinizovho rekor-
du Dudinskej päťdesiatky z roku 2009 skresal 4:07 min!

Čakalo sa, že Tóth, o ktorého forme išli pred dudinskými pretekmi ne-
skutočné chýry, sa o prvenstvo pobije s úradujúcim svetovým šampiónom 
Robertom Heffernanom. Ibaže Ír výzvu neprijal, do Dudiniec si prišiel len 
po írsky limit na MS v Pekingu (3:55:00). Preteky boli napokon nevída-
ným Tóthovým sólom – od prvého po posledný kilometer.

„Myslel som si, že aspoň v úvodnej desiatke sa s niekým zveziem, len-
že nikomu sa dopredu veľmi nechcelo,“ vravel Matej. „Na druhej strane, 
od začiatku som išiel svoje preteky, diktoval som si vlastné tempo a nik 
mi do toho nekecal.“

Tóth šliapal svoju tretiu päťdesiatku v Dudinciach uvoľnene, bez ná-
znaku štipky krízy. Aj keď cítil životnú formu (týždeň pred pretekmi zvlá-
dol test na 25 km za 1:47 h pri pulzovej frekvencii okolo 155!), na svetový 
rekord vôbec nemyslel.

„Na 20. kilometri som síce bol o štyri sekundy rýchlejší ako Diniz, no to 
nič neznamená. On totiž zašliapal v Zürichu záverečných 20 km ako z inej 
planéty za 1:23:13. Jeho rekord je pre mňa stále z ríše snov,“ zdôraznil 
Tóth a pripomenul: „Bol som v špičkovej forme, mal som podporu skve-
lých divákov, vyšlo aj počasie, no aj tak som v takmer ideálnych podmien-
kach dosiahol o 2:05 min horší čas ako Francúz.“

Z Tóthovho výkonu bol nadšený aj jeho niekdajší kouč Juraj Benčík, 

VICEMAJSTER EURÓPY ÚTOČIL NA SVETOVÝ REKORD

TÓTHOV PARÁDNY MARŠ
ridsiaty štvrtý ročník Dudinskej päťdesiatky v chôdzi po-
núkol viacero premiér. Prvý raz v histórii mali preteky 
štatút podujatia najvyššej kategórie prestížneho seriá-

lu IAAF, prvý raz šéfoval organizačnému výboru nový primátor 
Dušan Strieborný a diváci prvý raz zažili reálny útok na svetový 
rekord. Matej Tóth až do 30. kilometra atakoval Dinizovo histo-
rické maximum 3:32:33 h.

FAKTY Z DUDINIEC
 MUŽI  – 50 km: 1. Tóth (SR) 3:34:38 – svetový výkon roka, rekord SR aj pretekov, 2. Augustyn 3:43:55, 3. Nowak (obaja Poľ.) 3:44:53, ...19. Majdán 
(SR) 4:05:23 – limit na MS. M -SR: 1. Tóth 3:34:38, 2. Majdán (obaja VŠC Dukla B. Bystrica) 4:05:23, ďalší preteky nedokončili. 20 km: 1. Shange (JAR) 
1:22:44, 2. Chocho (Ekv.) 1:23:20, 3. De Luca (Tal.) 1:23:43.
 ŽENY  – 20 km: 1. Giorgiová (Tal.) 1:26:46 – rekord pretekov, 2. Oľanovská (Ukr.) 1:28:18, 3. Palmisanová (Tal.) 1:28:40, ...8. Gáliková 1:31:42 – re-
kord SR, 14. Hornáková 1:41:35, 18. Čubaňová (všetky SR) 1:46:11. M -SR: 1. Gáliková (VŠC Dukla) 1:31:42, 2. Hornáková (Spartak Dubnica) 1:41:35, 
3. Čubaňová (VŠC Dukla) 1:46:11.

ktorý ho v roku 2009 doviedol k premiérovému víťazstvu na Dudinskej 
päťdesiatke. Aj vtedy utvoril slovenský rekord (3:41:32).

„Ak by bolo počasie ako vlani na ME v Zürichu, myslím si, že bolo v Ma-
tejových silách vystupňovať v závere tempo a prekonať Dinizov svetový 
rekord,“ vravel dojatý Benčík v eufórii. „Je obdivuhodné, čo dokázal v só-
lo pretekoch. Aj preto si myslím, že máme veľmi reálneho kandidáta na 
olympijské víťazstvo o rok v Riu de Janeiro.“

Matej Tóth je piaty Slovák, ktorého meno sa na obelisku Dudinskej päť-
desiatky pri mestskom úrade objaví druhý raz. Pred ním zvíťazili dvakrát 
Pavlovia Szikora (1982, 1987) a Jati (1984, 1985), Štefan Malík (1995, 
1997) a Peter Korčok (2002, 2004).

„Tohtoročná päťdesiatka bola z mojich doterajších troch dudinských 
najľahšia, vyslovene som si ju vychutnával. Aj vďaka skúsenostiam som 
mal všetko pod kontrolou, taktiež výkonnostne som inde ako pred štyrmi 
rokmi,“ porovnával 32-ročný chodec banskobystrickej Dukly svoje štarty 
na 50 km v Dudinciach v rokoch 2009 (druhý za 3:39:46), 2011 (prvý za 
3:39:46) a 2015.

Do augustového svetového šampionátu v Pekingu už ďalší chodecký 
maratón nepôjde. Iba dvadsiatky v Poděbradoch, Riu Maior a v Murcii na 
Európskom pohári v polovici mája. Verí, že i na kratšej trati si posunie 
osobný rekord 1:19:48 h. „Chcem si schuti zasúťažiť, ale nemienim sa za 
každú cenu naháňať za časmi. Hlavný cieľ sú majstrovstvá sveta, im mu-
sím podriadiť všetko,“ zdôraznil. (gb)

RIO MÁ NA DOSAH
Mária Gáliková chytila druhý dych. Sedem mesiacov po ME v Zü-

richu, kde skončila šestnásta a utvorila slovenský rekord 1:32:03 h, 
sa znova postarala o posun maxima – o 21 sekúnd. Čas 1:31:42 
jej takmer naisto zaručí účasť na olympiáde v Riu. O nomináciu na 
OH sa pokúšala už trikrát, no vždy neúspešne. Rekordný čas v Du-
dinciach, kde sa jej v minulosti nezvyklo dariť a jej najlepší výkon 
z vlaňajška bol 1:36:39, potešil mamičku triapolročného Šimonka 
dvojnásobne: „Chodím sem už dvadsať rokov, no až v tomto som 
konečne predviedla výkon, s ktorým som spokojná.“

KTO JE TRETÍ V HISTORICKÝCH SVETOVÝCH TABUĽKÁCH
100 m YOHAN BLAKE 9,69 Výška PATRIK SJÖBERG 242
200 m MICHAEL JOHNSON 19,32 Diaľka CARL LEWIS 887
800 m SEBASTIAN COE 1:44,73 Disk GERD KANTER 73,38

1500 m NOUREDDINE MORCELI 3:27,37 Desaťboj TOMÁŠ DVOŘÁK 8994
10 000 m PAUL TERGAT 26:27,85 20 km chôdza YOHANN DINIZ 1:17:02

110 m prek. LIOU SIANG 12,88 50 km chôdza MATEJ TÓTH 3:34:38

Ra
do

sť
 M

at
ej

a 
Tó

th
a 

v 
ci

el
i 

D
ud

in
-

sk
ej

 p
äť

de
si

at
ky

.
 

Fo
to

: S
ITA

 – 
JÁ

N 
VI

AZ
AN

IČ
KA

1 I APRÍL 2015 1 I APRÍL 2015

NÁVRATYNÁVRATY



ratislavčanka Iveta Putalová prekvapila atletickú verej-
nosť postupom do fi nále štyristovky na halových maj-
strovstvách Európy v Prahe. Cieľ pre šampionát bol jedno-

značný – prebojovať sa do semifi nále a posunúť slovenský rekord 
pod hranicu 54 sekúnd. Famóznymi závermi každého behu posú-
vala hodnotu rekordu, až sa vo fi nále zastavila na úrovni 52,84 s. 
Dobehla v ňom štvrtá, čo je najlepšie umiestenie slovenskej šprin-
térky v histórii európskych halových šampionátov, pričom k bron-
zovej medaile jej chýbalo iba 20 stotín.

V bratislavskom Eláne mu vratká 
latka ležiaca na stojanoch vo výške 
214 cm ešte spadla, je však len 
otázkou času, kedy sa talentovaný 
skokan ponad ňu úspešne prenesie. 
Podľa odborníkov štíhly mládenec 
z Vajnor potrebuje v prvom rade 
pretekársky dozrieť a fyzicky i psy-
chicky zosilnieť.

„Som nahnevaný, lebo som sa 
usiloval o druhé miesto, a nakoniec 
mi zostalo štvrté. Škoda, mohol som 
mať striebro,“ neskrýval sklamanie 
najmladší z ôsmich aktérov súboja 
o medaily na halových majstrov-
stvách Slovenska 2015. Tomáš 
Zeman dosiahol zhodný výkon 
ako dvaja pred ním, ale kým on sa 
k 210 cm dopracoval siedmym sko-
kom v súťaži, Petrovi Horákovi stačili 
štyri a Michalovi Kabelkovi iba dva. 
Horák je od neho starší o trinásť ro-
kov a Kabelka o jedenásť.

SO VZOROM V JEDNEJ SÚŤAŽI

„Peter Horák je mojím vzorom. 
Keď som sa ako malý chlapec chodil 

ýškárskej omladine vládnu Zemanovci. Majú predpokla-
dy i gény po otcovi, bývalom skokanovi s osobným rekor-
dom 203 cm. Sériu slovenských titulov začal dorastenec-

kým v roku 2011 o 23 mesiacov starší Ľubomír a v jeho šľapajach 
aj v juniorskej kategórii pokračuje Tomáš. Už dvakrát skočil 213 cm 
a vo februári ako osemnásťročný útočil na medailu aj na halovom 
šampionáte dospelých.

na neho pozerať, ani sa mi nesníva-
lo, že raz s ním budem skákať v spo-
ločných pretekoch. Je to neuveriteľ-
ný pocit,“ vyznal sa mladší z bratov. 
„Obdivujem najmä jeho spôsob 
prípravy. Poctivý tréning, obrovskú 
vôľu a ctižiadosť, vlastnosti, vďaka 
ktorým sa dostal nad 230 cm a bol 
dlhé roky slovenskou jednotkou.“ 
Zo svetových hviezd sa mu najviac 
páči Katarčan Mutaz Essa Baršim: 
„U neho ma nadchýna najmä ľah-
kosť, s akou sa dokáže preniesť nad 
240 cm.“

Tomáš tento rok maturuje na 
bratislavskom športovom gymnáziu 
na Ostredkovej ulici, ktoré vo febru-
ári oslávilo tridsaťročnicu existencie. 
Pred príchodom naň si vyskúšal aj 
iné atletické disciplíny. „Trochu som 
behal, skákal do diaľky, ale výška 
to vyhrala,“ vraví. „Otec, ktorý veľmi 
dobre pozná skokanský osud, nám 
s bratom stále zdôrazňuje, že zákla-
dom úspechu je tréningová drina, 
poctivá robota v príprave a trpezli-
vosť.“

Starší Ľubomír kraľoval doras-
teneckej kategórii v rokoch 2011 
– 2012 a o rok už juniorskej. Žezlo 
po ňom prevzal Tomáš: v roku 2013 
získal oba dorastenecké tituly (halo-
vý aj letný) a vlani oba juniorské.

„Je výhoda, že sa obaja venu-
jeme rovnakej disciplíne,“ tvrdí. 
„Navzájom sa povzbudzujeme aj 
ťaháme. Škoda, že Ľubo si vlani na 
halových majstrovstvách Sloven-
ska spôsobil silný výron v člen-
ku – mal pauzu a dlho sa trápil. 
Posledné preteky však naznačujú, 
že z problémov sa už dostáva. Mi-
nulý rok skákal za banskobystrickú 
Duklu, ale teraz je opäť so mnou 
vo Vitale.“

Tomáša v bratislavskom klube 
trénuje Gabriela Hanuláková, s výš-
kárskou technikou mu však pomá-
hal najrenomovanejší slovenský od-
borník Jaromír Šimonek. Bezmála 
až do smrti.

„Za päť rokov ma naučil veľmi 
veľa. Vďaka nemu som sa postupne 
dostal tam, kde som. Keď som sa 
krátko pred seniorskými halovými 
majstrovstvami Slovenska dozvedel, 
že umrel, ostal som veľmi smutný. 
Trénerka Hanuláková hneď začala 
hľadať náhradu, hovorila o spolu-
práci so slovenským rekordérom 
Robertom Ruffínim, začiatkom mar-
ca však ochorela a musela do ne-
mocnice. Zatiaľ trénujeme s bratom 
sami,“ vykresľoval Tomáš koncom 
marca zložitosť ich situácie po halo-
vej a pred letnou sezónou.

CIEĽ 2015: JUNIORSKÉ ME

Hlavnou métou najmladšieho 
z rodu Zemanovcov v sezóne 2015 
sú juniorské majstrovstvá Európy vo 
švédskej Eskilstune (16. – 19. júla). 
Limit na ne (213 cm) splnil už vlani 
v lete a osobný rekord si vyrov-

TOMÁŠ ZEMAN
 Narodený  14. decembra 
1996 v Bratislave
 Škola  Športové gymná-
zium Bratislava
 Klub  AK Vital Bratislava
 Tréneri  Gabriela Hanuláko-
vá (od 2010), Jaromír Šimo-
nek (2010 – 2015)
 Disciplína  skok do výšky
 Osobný rekord  213 cm 
(vonku 2014, v hale 2015)
 Úspechy  4. miesto na 
halových majstrovstvách SR 
2015 mužov (210), halový aj 
letný dorastenecký majster 
SR 2013 a juniorský 2014, 
halový aj 2015.

nal v samom závere tohtoročnej ha-
lovej sezóny – tretieho tretí na tretí 
pokus v Bardejove na Memoriáli 
Vladimíra Savčinského.

„Ak chcem byť vo Švédsku 
úspešný, musím sa posunúť vyššie. 
Výkony okolo alebo tesne nad dve-
stodesať, ktoré teraz skáčem, sme-
rom k európskemu šampionátu nič 
neriešia,“ vraví a naznačuje veľké 
odhodlanie neuspokojiť sa s aktuál-
nym výkonnostným stropom.

Jeho vzor Peter Horák mu verí: 
„Tomáš je z tých, ktorí majú predpo-
klady posunúť slovenský rekord vyš-
šie. Na výškara má dobrú postavu. 
Držím mu palce, aby ho nezabrz-
dili zdravotné problémy. A želám 
mu, aby bol trpezlivý a húževnatý. 
Samozrejme, poteším sa, keď ešte 
nejaký rok budeme spolu súťažiť. 
Dokedy však dokážem s ním držať 
krok, to neviem. Lebo Tomáš ide stá-
le výkonnostne hore. Je na dobrej 
ceste ďalej sa zlepšovať.“

 ŠTEFAN ŽILKA

TRÉNER MARCEL 
LOPUCHOVSKÝ: 

TRÉNINGOVÉ 
UKAZOVATELE 
NAZNAČOVALI 

SKVELÚ 
VÝKONNOSŤ, 

ALE IVETA EŠTE 
PREVÝŠILA MOJE 

OČAKÁVANIA 
– NECHALA NA 
DRÁHE SRDCE

Už v prvý deň predpoludním, 
v prvom rozbehu z druhej dráhy, 
prekvapila odborníkov, keď sa zlep-
šila z 54,04 na 53,28 s. Národný re-
kord posunula o 72 stotín a časom 
sa nominovala do semifi nalových 
behov, ktoré boli v ten istý deň ve-
čer, ten jej presne o 18.17 h. Mala 
veľmi krátky čas na regeneráciu. Za 
pomoci realizačného tímu (super 
fyzioterapeutov) ju však zvládla 
na výbornú. Vo večernom behu sa 

odvďačila nečakaným postupom do 
sobotňajšieho fi nale a opätovným 
zlepšením slovenského rekordu na 
52,99 s – navyše v prvej dráhe!

To naznačovalo, že je v superfor-
me. Literatúra aj moje skúsenosti 
hovoria, že atlét, ktorý v hale dosta-
ne prvú dráhu, je dopredu odpísaný 
a nemôže očakávať nejaké výrazné 
zlepšenie a celkový výsledok. Iveta 
túto teóriu poprela, v zdrvujúcom fi -
niši pri vbiehaní do cieľa sa jej uvoľ-
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Zemanovci (vľavo Tomáš, vpravo Ľubomír) počas lanské-
ho sústredenia v Španielsku na barcelonskom Nou Campe 
– u konkurencie, lebo fandia madridskému Realu.
 Foto: ARCHÍV TOMÁŠA ZEMANA

Iveta Putalová, prvá dáma slo-
venskej halovej sezóny 2015, 
a jej tréner Marcel Lopuchov-
ský.

Lopuchovského tréningová skupina sa na jednom zo sú-
stredení v juhoafrickom Potchefstroome práve vybrala na 
tréning: zľava Lendvorský, Repčík, Putalová, Timoranský 
a Štuková.



nila prvá dráha a ani sám neviem, 
odkiaľ zobrala toľko síl, keď sa tak-
zvane hodila do cieľa. Pri pohľade 
na tabuľu som veľmi netrpezlivo 
čakal na verdikt cieľovej kamery. Po 
niekoľkých sekundách sa pod Roso-
lovej menom zjavilo Putalovej a jej 
famózny čas 52,99 s. Iveta v tomto 
behu ukázala, aká je bojovníčka 
– nechala srdce na dráhe. Ja som 
od šťastia tak vyskočil, že som skoro 
spadol na nižšie poschodie, so šťas-
tím ma zachytil Denis Danáč, keby 
sa mu to nepodarilo, neviem, čo by 
nasledovalo.

Postup do fi nále bolo niečo 
neuveriteľné a veľké prekvapenie 
pre celú našu výpravu. Bol som si 
istý, že Iveta vo fi nále urobí všetko 
pre to, aby neskončila na posled-
nom mieste, čo sa aj naplnilo. Mala 
26 hodín na regeneráciu. Z trénin-
gov som vedel, že má veľmi dobrú 
regeneračnú schopnosť, nepochy-
boval som, že po dôkladnej práci 
fyzioterapeutov z Banskej Bystrice 
zregeneruje a bude pripravená na 
sobotňajšie fi nále. Ani v najkrajšom 
sne sa mi však neprisnilo, že bude 
bojovať o medailu. Je to úžasná 
bojovníčka.

Prišiel očakávaný deň a čas 
fi nale – sobota 19.10 h. Iveta si 
vybojovala konečne výhodnú tretiu 
dráhu. Tým, že sme mali trénerské 
miesta vysoko, mohol som s pre-
hľadom merať medzičasy. Napriek 
najpomalšej štartovej reakcii 0,211 
to rozbehla Iveta veľmi svižne a pri 
medzičase na 200 m 24,3 s som 
si v duchu pomyslel, že dievča to 
riadne prepálilo. Čakal som, kedy ju 
to položí, ale ten moment našťastie 

neprichádzal, stále sa držala, aj ked 
nie na veľmi výhodnej pozícii. Bola 
uzavretá, no po čase som usúdil, 
že to vlastne bolo veľké šťastie, 
lebo 150 m sa vyvážala na chrb-
toch súperiek. Medzičas na 300 m 
37,5 s signalizoval, že keď tempo 
vydrží, bude to čas hlboko pod 53 s, 
čo sa aj naplnilo. Pri vybiehaní zo 
zákruty mala moja zverenkyňa do-
statok síl – dokázala sa ešte aj „lak-
ťovať“ so Španielkou Indirou Terre-
rovou, čo ju doslova odstrelilo do 
piatej dráhy a nakoniec skončila na 
peknom 4. mieste, pričom zabehla 
v poradí šiesty národný rekord v se-
zóne 52,84 s.

Je škoda, že pražský šampionát 
nemohli na televíznych obrazov-
kách sledovať slovenskí priaznivci 
atletiky, pretože vidieť niečo také, 
že slovenská bežkyňa zo skromných 
podmienok vie držať krok s európ-
skou špičkou, je úplne výnimočné.

KTO JE IVETA PUTALOVÁ

Narodená 24. marca 1988 v Bra-
tislave, odchovankyňa Športoveho 
gymnázia v Bratislave, v súčasnosti 
študuje na Vysokej škole zdravot-
níctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 
je v treťom ročníku a fi nišuje na 
bakalárskej práci. Dosiaľ bola člen-
kou Slávie UK Bratislava, aktuálne 
prestupuje do klubu Hraj na tie 
nohy (HNTN).

Počas atletickej kariéry prešla ru-
kami viacerých trénerov: Ivan Suja, 
Danka Horská, Štefan Bielik, Dušan 
Štancel, otec Viliam Putala. Všetkým 
chcem touto cestou poďakovat a od-
kázať im, že je aj ich úspech, že Ive-
tu atletika stále baví a až teraz uká-

PRIEREZ PUTALOVEJ VÝKONNOSTI (r. 2008 – 2014)

ROK VEK 400 m 200 m
2008 20 56,93 25,03
2009 21 56,18 24,51
2010 22 56,43 25,45
2011 23 58,23 26,73
2012 24 57,03 26,47
2013 25 54,82 24,51
2014 26 53,25 24,12
2015 27 52,84 24,10

ČO JE ZA VÝRAZNÝM
ZLEPŠENÍM

Sám som zvedavý, čo Putalová 
predvedie v lete. Bilancovať rok 
2015 by bolo ešte veľmi skoro, veď 
hlavná sezóna je len predo dverami. 
Halovú sezónu však už môže-
me hodnotiť ako veľmi úspešnú. 
V prvom rade vďaka tomu, že na 
prípravu dostala fi nančnú pomoc 
od nového klubu Hraj na tie nohy, 
do ktorého prestupuje v jarnom ob-
dobí. Pomohol jej napriek tomu, že 
nebola jeho členkou a neexistovala 
100-percentná záruka prestupu. To 
si ako tréner veľmi vážim. Nemô-
žem však zabudnúť ani na fi nančnú 

testera a laktátomeru. Upravila si 
stravu a zmenila jedálniček – začala 
jedávať potraviny, ktoré jej auto-
maticky dopĺňali zásoby železa, čo 
je nesmierne dôležité pri trénovaní 
vo vysokých nadmorských výškach. 
To sa u nej odzrkadlilo pri nabera-
ní všeobecnej kondície a následne 
behaní špeciálnych temp na 400 
a 800 m. Pripomínam: keď máte 
nízku hladinu železa, ani nechoďte 
do hôr.

Potchefstroom je univerzitné 
mestečko, ktoré má okolo milióna 
obyvateľov, ale aj s priľahlými dedi-

5. 1 – 11. 1. I. fáza II. fáza

PONDELOK
60 m – 80 m – 100 m – 80 m – 60 m 

(7,4 – 9,6 – 12,2)
 sila do 80 – 85 % z maxima 

UTOROK rozcvička 
2 × 300 m – 300 m– 200 m Int– 15 – 6 min 

tem 14 – 13,5 s
STREDA 6 × km v tempe AP 4:40 voľno

ŠTVRTOK
sila 90 – 95 % 

(premiestenie 50 kg, rýchle podrepy do 120 kg, 
výstupy na lavičku do 45 kg atď.)

ohybnosť, koordinácia, skočnosť, odhody

PIATOK
250 m – 200 m – 150 m – 120 m 

(32,5 – 24,5 – 18,8 – 14,6)
klusanie 4 km, rovinky, strečing, rege

SOBOTA voľno klusanie 6 km strečing

NEDEĽA rozcvička 
300 – 400 – 500 – 400 – 300 

(14 s – 15 – 16 – 15 – 14}
12. – 20.1 I. fáza II. fáza

PONDELOK klusanie, rovinky sila do 70 % z maxima
UTOROK rozcvičenie, ABC amortizaky 5 × 100 m, rovinky rýchlost 2x 40 – 50 – 60 – 80
STREDA 6 km stupňovaný beh, koniec 4:30 voľno
ŠTVRTOK rozbehanie 2 × 4 × 120 m Int – 3 – 8 priemer 15,0
PIATOK klusanie 6 km, rovinky sila do 85 % z maxima
SOBOTA prechody cez prekážky, odhody, rovinky 3 × 4 × 150 m Int 50 m medzi. priem. 23 s
NEDEĽA voľno voľno

PONDELOK rozcvičenie ako pred pretekmi
300 m – 2 × 200 m – 150 m 

(38, – 24,4 – 24,8 – 18,1)
UTOROK klusanie pred odchodom cesta na Slovensko 

zala, čo v nej naozaj je, že sa do nej 
oplatilo investovať. V mládežníckych 
kategóriách ukázala, že je ozajstný 
talent. Veď ako dorastenka zabehla 
60 m za 7,72 a 200 m za 24,84 s, 
čo nie sú časy na zahodenie. V diev-
čenskom veku prešla zložitými 
obdobiami: mala zdravotné problé-
my a po prekonaní mononukleózy 

nami. Počas školského roka je tam 
vyše 30 tisíc študentov. Mestečko 
žije športom a atletika patrí medzi 
tri najpopulárnejšie. Na prvom 
mieste je americký futbal, druhé 
patrí pozemnému hokeju a tretia je 
atletika. Atléti majú v tomto meste 
veľmi dobré zázemie, preto vrelo 
odporúčam atlétom aj trénerom vy-
užívať tamojšie stredisko. Inšpiruje-
te sa a naberiete ďalšiu energiu do 
práce. Niektorí vnímajú Juhoafrickú 
republiku ako rozvojovú krajinu, ale 
nie je to tak, v športe sú pred nami 
o poriadny kus. Vždy, ked sa vrátim 

domov, musím dlhšie obdobie 
doslova predýchavať, ako chceme 
konkurovať svetu, keď nemáme 
podmienky adekvátne podmien-
kam súperov.

Záverečný 2-týždňový mikrocyk-
lus pred halovou sezónou od 5. do 
20. januára 2015 v Južnej Afrike 
(tabuľka č. 1).

Zvýraznené sú tréningy a časy 
na tréningoch, ktoré naznačovali, že 
Iveta Putalová sa dostáva do život-
nej formy. Po príchode na Sloven-
sko bola jedna z úloh neochorieť, čo 
sa podarilo.

prišiel nárast hmotnosti, kvôli čomu 
trpel hlavne pohybový aparát, na-
stali problémy s okostnicami. Jedno 
som vedel a cítil: keď dievča vydrží 
a ostane pri atletike, môže raz behať 
veľmi rýchlo. Iveta sa totiž atleticky 
nevybila v ranej mladosti – teraz to 
začína prinášať ovocie a atletika ju 
baví o to viac.

pomoc od Slovenského atletického 
zväzu.

Prípravné obdobie začala Puta-
lová týždňovým reprezentačným 
sústredením vo Vysokých Tatrách 
v hoteli FIS, kde si pobyt ešte pre-
dĺžila o jeden tyždeň. Toto sústre-
denie bolo zamerané na rozvoj 
všeobecného posilňovania, odrazov 
a kondície formou kondičnej turis-
tiky a klusaní na úrovni aerobného 
pásma (AP do 2 mmol/LA). Tým, že 
sme sa cielene pripravovali na ha-
lovú sezónu, bol som nútený skrátiť 
akumulačné obdobie na 8 týždňov. 
Predošlé roky som sa snažil naťa-
hovať toto obdobie na 12 týždňov, 
čo je pre niektorých slovenských 
trénerov absurdné. Na doplnenie: 
Ivetine objemové dávky v tomto ob-
dobí sa pohybovali od 50 do 70 km 
za týždeň.

DVE VÝZNAMNÉ 
SÚSTREDENIA V JAR

Koncom novembra 2014 sme 
odišli na trojtýždňové sústredenie 
do Južnej Afriky, do vychýreného 
stredohorského strediska v juhoaf-
rickom Potchefstroome – a začiat-
kom januára 2015 sme sa tam vrá-
tili na ďalšie, takisto trojtýždňové. 
Komplex leží v nadmorskej výške 
1350 metrov a vyhľadávajú ho aj 
silné atletické federácie (Francúzsko, 
Poľsko, Švédsko, Nórsko, Fínsko, An-
glicko, Nemecko atď). Mne je toto 
stredisko veľmi známe, chodieval 
som doň ako atlét a mimoriadne sa 
mi zapáčilo.

V novembri a decembri sme 
mali kvalitné klimatické podmien-
ky a mohli sme sa viac zamerať na 
väčší objem rýchlosti a nadväzne 
aj na rozvoj rýchlostnej vytrvalos-
ti – rôzne variácie s ťahačom, bez 
ťahača, pričom celkový objem na 
tréningu predstavoval 500 m až 
700 m v rôznych kombináciách. 
K tomu sme pridali posilňov-
ňu – dovolili sme si väčší objem 
sily, ktorú som sa potom snažil 
pretransformovať do výbušnej 
sily formou odhodov a odrazov, 
čo sa neskôr ukázalo ako veľmi 
efektívne.

Iveta predtým vôbec nechodie-
vala na podobné sústredenia, na-
priek tomu veľmi dobre reagovala 
na nadmorskú výšku. Aklimatizácia 
jej trvala päť dní. Všetko som sa 
snažil kontrolovať pomocou spor-

DVA KĽÚČOVÉ TÝŽDNE

Tabuľka číslo 2 znázorňuje ob-
dobie dvoch týždňov pred vrcholom 
tohtoročnej halovej sezóny, ktorým 
bol európsky šampionát v Prahe. Je-
denásť dní pred halovými ME Iveta 
v prvý deň majstrovstiev Slovenska 
zabehla slovenský rekord 54,04 vo 
svojej hlavnej disciplíne, čiže na 
400 m, navyše vo veľmi silnej kon-
kurencii (Slaničková, Štuková). O deň 
neskôr si na polovičnej trati dvakrát 
zlepšila osobné maximum (až na 
24,10). Tento osobný rekord nazna-
čoval, že Iveta je výborne pripravená 
rýchlostne a predošlý národný rekord 
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Niektoré merané úseky behala Putalová s Repčíkom.

Vo dvojici s Alexandrou Štukovou.



ME V KROSE

Na začiatku prípravy sa mi ani 
nesnívalo, že Iveta Putalová v ha-
lovej sezóne 2015 v 12 štartoch 
zabehne osemkrát národný rekord 
(NR) a jedenásťkrát posunie osobné 
maximum (PB – personal best) na 
tratiach od 60 až po 600 m.

na 600 m 1:30,54 zasa, že aj vytrva-
lostne – to všetko dokopy dávalo 
predpoklady atakovať na 400 m čas 
hlboko pod 54 sekúnd.

Po veľmi náročnom víkende 
domáceho šampionátu sme nasle-
dujúci týždeň zamerali prevažne na 

21. 2 – 1. 3 doobeda poobede 

SOBOTA  
HM – SR – Bratislava: 400 m 54,04 – NR, 

medzičasy 25,3 – 38,5

NEDEĽA rozbehanie 2 km, strečing…
HM – SR – Bratislava: rozbeh 200 m 24,51, 

fi nále 200 m 24,10 

PONDELOK voľno
klusanie 20 min, 5 × 100 m, 
rovinky, masáž, regenerácia

UTOROK voľno
rovinky... necítila sa dobre... 
tuhé nohy... vysoké CK 7,54

STREDA voľno klusanie, rovinky, masáž

ŠTVRTOK voľno
sila/premiestenie do 80 % , podrepy, 

vyskákanie s činkou

PIATOK voľno
skočnosť, odhody medicimbalom 

od pŕs 10 ×, rovinky

SOBOTA voľno
štarty 5 × 20 – 30 m, 3 × 150 m, Int – 5 min, 

priemer 18,5 
NEDELA voľno 5 × km 4:20, Int – 1 min

2. 3 – 8. 3 doobeda poobede 

PONDELOK voľno 
v čase rozbehov 2 × 200 m 24,6 – 25,1 Int 

– 2:30 min 
UTOROK 5 × km 4:20 Int – 1 min, 5 × 100 m rovinky masáž
STREDA cesta do Prahy voľno
ŠTVRTOK rozcvička, štarty, 150 m uvoľnovanie, fyzioterapia 

PIATOK
rozbeh 400 m 53,28 – NR, 3. miesto, 

postup do semifi nále
podvečer semifi nále 400 m 52,99 –NR, 

2. miesto, postup do fi nále

SOBOTA
voľné klusanie 2 km, strečing, 60 min., 

fyzioterapia
fi nále 400 m 52,84 – NR, 4. miesto, 

medzičasy 24,3 a 37,5 
NEDELA voľno voľno Fo
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regeneráciu. V týždni európskeho 
šampionátu som hlavnú pozornosť 
zameral na tréning v pondelok, 
ktorý bol kľúčový pred piatkový-
mi rozbehmi na HME. Ivete vyšiel 
nad moje očakávania. V múdrych 
knihách sa píše, že keď zrátame dve 

Pripravil 
MARCEL LOPUCHOVSKÝ

HALOVÁ SEZÓNA 2015 
– ŠTARTY A VÝKONY

23. 1 600 m 1:30,54 NR Praha

23. 1 300 m 38,77 NR Praha

31. 1 400 m 54,54 NR Viedeň

3. 2 400 m 54,17 NR Toruň

10. 2 400 m 54,71 Eaubonne

14. 2 60 m 7,69 PB Viedeň

21. 2 400 m 54,04 NR Bratislava 

22.2 200 m R 24,51 PB Bratislava 

22.2 200 m F 24,10 PB Bratislava 

6.3 400 m R 53,28 NR Praha

6.3. 400 m S 52,99 NR Praha

7.3. 400 m F 52,84 NR Praha

dvojstovky a pripočítame tri sekun-
dy, mal by nám vyjsť výsledný čas. 
Putalovej súčet znel: 24,6 + 25,1 = 
49,7 + 3,0 = 52,7. Čo sa aj potvrdi-
lo. Čas, ktorý zabehla vo fi nále halo-
vých majstrovstiev Európy sa presne 
stotožňoval s teóriou: 52,84 s.

Na brehu Dunaja v šamorínskej lokalite Čilistov 
vzniká zásluhou ambiciózneho fi nančníka a podni-
kateľa Maria Hoffmanna všešportový komplex, kto-
rý v prípade naplnenia predstáv nebude mať páru 
nielen na Slovensku, ale ani v stredoeurópskom 
regióne. Základom areálu na celkovej rozlohe 100 
hektárov s názvom Elements Resort je hipoaréna, 
ktorá bola už v septembri 2014 centrom majstrov-
stiev sveta vo vytrvalostnom jazdení mladých koní. 
Onedlho dokončia gymnastickú halu, pred kolaudá-
ciou je otvorený olympijský bazén a pri ňom krytá 
dvadsaťpäťka, stavať začnú osemdráhový atletický 
štadión s rozcvičovacou plochou, uvažuje sa s viac-
účelovou halou, ktorej súčasťou by bol atletický 
ovál a vari aj velodróm a tiež s vodáckym komple-
xom. Pred dokončením sú rozsiahle posilňovne, 
rehabilitácia, veľký ubytovací komplex a reštaurač-
né i stravovacie zariadenia. Všetko v dosahu niekoľ-
kých stovák krokov.

Hipoaréna s takmer 1700-metrovou dostihovou 
dráhou, uprostred ktorej sú nielen trávnaté a pies-
kové parkúrové kolbiská, ale aj dve na seba nad-
väzujúce tribúny, inšpirovala v Šamoríne žijúceho 
lokálpatriota a fi lantropa Ladislava Asványiho k ná-
padu usporiadať v nej európsky krosový šampionát. 
Všetko išlo dosť rýchlo a pritom kvalitne. Slovenský 
atletický zväz bol za, a tak už vlani v decembri odces-
tovala delegácia prípravného výboru do Lausanne 
a v sídle Európskej atletiky (EA) predložila predbež-
nú kandidatúru na ME 2017. Vo februári tohto roku 
poslal SAZ aj ofi ciálnu prihlášku a už na máj ohlásila 
návštevu Šamorína aj ďalších troch uchádzačských 
miest hodnotiaca komisia EA. Defi nitívne rozhodnu-
tie o dejisku padne vo voľbách na zasadaní rady aso-
ciácie v novembri.

Konkurencia je tvrdá: okrem Slovenska sa 
o usporiadanie kontinentálneho šampionátu 2017 
v cezpoľnom behu hlásia aj Írsko, Nórsko a Portu-
galsko.

„Je, no domnievam sa, že máme značné šance,“ 
myslí si Asványi, bývalý atlét a dlhoročný šéf brati-
slavských hál Elán a Mladosť. „Technické zabezpe-
čenie poskytne Elements Resort, pre ktorý je každé 
veľké podujatie akousi uvádzacou investíciou. Šam-
pionát by sa uskutočnil na veľmi kvalitnej dostiho-
vej dráhe, ako už neraz v minulosti. Našou veľkou 
prednosťou by mala byť komplexnosť a kompakt-
nosť, lebo všetko – ubytovanie, stravovanie, technic-

lovenský domicil mali či majú viaceré chýrne atletické podujatia, ale len jedi-
né bolo šampionátom – majstrovstvá sveta 1997 v polmaratóne, ktoré úspešne 
usporiadali v Košiciach za účasti 228 bežcov a bežkýň zo 45 krajín. Po dvadsiatich 

rokoch sa možno dočkáme ďalšieho. Slovenský atletický zväz podal kandidatúru na maj-
strovstvá Európy 2017 v krose, ktoré mieni organizovať v Šamoríne -Čilistove.

ké zázemie, rehabilitácia, VIP priestory – máme po-
ruke, doslova pár krokov od seba. Divákom by slúžili 
obe tribúny, z ktorých je celá trať ako na dlani. To 
všetko sme uviedli v našej prihláške. Samozrejme, 
aj ďalšie dôležité skutočnosti. Splnili sme všetky po-
žiadavky európskej asociácie, medzi nimi aj predlo-
ženie správy o miestnych meteorologických pome-
roch za posledných päť rokov.“

„Nejdeme do žiadneho dobrodružstva,“ ubezpe-
čuje iniciátor kandidatúry. „S predpokladaným prís-
pevkom od Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR by sme mohli docieliť vyrovnaný rozpo-
čet, s RTVS sme už predbežne dohodli televízny pre-
nos, podporuje nás aj mesto na čele s primátorom 
Gabrielom Bárdosom.“

Rovnako optimisticky sa k myšlienke organizo-
vať kontinentálny šampionát postavil predseda SAZ 
Peter Korčok: „Zapadá to do našej koncepcie podpo-
rovať rozvoj atletiky motivačnými stimulmi najmä 
pre mladých. Uvažovali sme aj o usporiadaní novo-
vznikajúcich majstrovstiev Európy do 17 rokov, ale 
na ich organizovanie zatiaľ nemáme infraštruktúru. 
Krosový šampionát je pre nás prístupnejší. Ak ho 
dostaneme, bude to dobrá reklama pre celú našu 
atletiku, čilistovský Element Resort aj mesto Šamo-
rín. A najmä pre mladých. Obrovská motivácia, kto-
rá by mohla podstatne zvýšiť kvalitu našich dlhých 
a stredných behov.“

Ambiciózne sa rozrastajúci areál si počas de-
cembrovej návštevy Slovenska pozrel aj fenomenál-
ny skokan o žrdi Sergej Bubka, dnes viceprezident 
IAAF a – otváral oči. Olympijského šampióna a šesť-
násobného majstra sveta počas prehliadky sprevá-
dzal jeden z našich najlepších rýchlostných kanois-
tov, bronzový z aténskych OH 2004 Juraj Bača, ktorý 
je predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti 
Elements Resort.

Rozhodnutie o dejisku ME 2017 padne až na 
jeseň, ale Šamorínčania aj zväz bez ohľadu naň už 
ohlásili akési generálky. Ôsmeho mája v čilistov-
skom areáli odštartujú tretí ročník šamorínskeho 
Pomlé Runu, behu pre všetkých. „S pretekmi pre ši-
rokú verejnosť rátame aj v návrhu rámcového prog-
ramu majstrovstiev Európy,“ pripomína Asványi. No 
a šéf zväzu Korčok dodáva: „Tohto roku budú v Čilis-
tove krosové majstrovstvá Slovenska a na budúci rok 
chceme podujatie povýšiť na šampionát krajín V4 – 
teda Poľska, Maďarska, Česka a Slovenska.“ (ptr)

 Majstrovstvá Európy v cezpoľnom behu sa usporadúva-
jú od roku 1994 vždy v decembri – prvé dva ročníky hostil 
Alnwick na severovýchode Anglicka, posledný vlani bul-
harské mesto Samokov.

 Doterajších 21 krosových šampionátov organizova-
lo pätnásť krajín: trikrát Veľká Británia, dvakrát Belgicko, 
Portugalsko, Slovinsko a Taliansko, raz Švédsko, Švajčiar-
sko, Chorvátsko, Nemecko, Holandsko, Španielsko, Írsko, 
Maďarsko, Srbsko a Bulharsko. Tohtoročný sa uskutoční 
vo Francúzsku (Hyères -Toulon) a budúcoročný v Taliansku 
(Chia).

 O usporiadanie krosových ME 2013 sa uchádzali aj Du-
dince, ale EA ich pririekla Belehradu a Dudinciam na ten 
rok pridelila hostiteľstvo Európskeho pohára v chôdzi.

 Kandidatúry na ME 2017 podali štyri krajiny, z ktorých 
dve šampionát ešte nehostili – Slovenska a Nórsko. V Por-
tugalsku bol dvakrát (Oeiras 1997, Albufeira 2010), v Ír-
sku raz (Dublin 2009). Nórsko, Portugalsko a Slovensko 
v prípade neúspechu predbežne prejavili záujem aj o ME 
2018, okrem nich ešte Holandsko.

 Program majstrovstiev pozostáva zo šiestich behov 
a dvanástich súťaží (vždy jednotlivcov a družstiev – môžu 
mať šesť členov, ale hodnotia sa len najlepší štyria): v kate-
góriách dospelí (muži, ženy), do 23 rokov a juniori.

 Najvyššia účasť bola na ME 2013 v Belehrade: 525 
účastníkov z 36 krajín.

 Bezkonkurenčne najúspešnejším účastníkom v histó-
rii je Ukrajinec Sergij Lebiď, ktorý získal deväť zlatých in-
dividuálnych medailí (1998 – 2010), okrem nich jednu 
striebornú, dve bronzové a navyše jeden tímový bronz.
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KANDIDATÚRAMETODICKÁ PRÍLOHA – TRENDY V ŠPORTE

Na štarte štvorstovkárskeho fi nále halových ME v Prahe…

… a na trati.

Iniciátor kandidatúry Ladislav Asvá-
nyi v čilistovskom komplexe.
 Foto: PETER CHANAS



 V akom stave je slovenský rozhodcovský zbor?
„V celkom dobrom, aj keď, samozrejme, stále je čo zlepšovať. SAZ eviduje 

rozhodcov v súlade so zákonom o športe a zväzovou smernicou v troch kvali-
fi kačných stupňoch – rozhodcovia na miestnej úrovni (I. stupeň), na oblastnej 
(II. stupeň) a na národnej (III. stupeň).“

 Prevláda staršia či mladšia generácia arbitrov, šesťdesiatnici či trid-
siatnici?
„Početne je zastúpená najmä stredná veková generácia, no musím pri-

znať, že máme mnoho rozhodcov patriacich do staršej generácie nad 60 ro-
kov. Je ich viac ako mladých, čo nemajú ešte tridsať.“

 Nahrádzajú mladí kontinuálne starších?
„Už som spomenul, že starší majú prevahu, ale zatiaľ máme dostatok aj 

mladších, takže generačná výmena na najvýznamnejších rozhodcovských 
postoch a funkciách je plynulá.“

 Kto je slovenský atletický rozhodca?
„Vo väčšine prípadov je to bývalý atlét, či už muž alebo žena vo veku naj-

častejšie okolo päťdesiat rokov.“
 Prevládajú muži alebo ženy?

„Pomer je približne rovnaký.“
 Ako často školíte rozhodcov v jednotlivých kvalifi kačných stupňoch?

„Školenia organizujeme každý rok, priemerne tri až štyrikrát. To isté sa 
týka aj kurzov pre rôzne rozhodcovské špecializácie.“

 Kto sa môže stať rozhodcom?
„Každý člen Slovenského atletického zväzu, pričom podmienkou je vek, 

ktorý je u každého kvalifi kačného stupňa a rozhodcovskej špecializácie iný. 
Minimum je však 18 rokov. Samozrejme, na to, aby mohol záujemca absol-
vovať školenie vyššieho stupňa, musí mať úspešne zvládnutý nižší.“

 Z čoho sa skladá rozhodcovský kurz, je náročné zvládnuť ho? Aké skúš-
ky robia kandidáti?
„Školenie na získanie kvalifi kácie rozhodcu atletiky pozostáva z predná-

šok k všeobecnej časti – napríklad športová etika, právo v športe, základy pr-
vej pomoci, k špeciálnej časti, ako sú pravidlá atletiky, a z praktickej časti, kto-
rou je rozhodovanie na atletickej súťaži. Časový rozsah školenia sa líši podľa 
kvalifi kačných stupňov. Školenie sa končí písomnou skúškou zo všeobecnej 
aj špeciálnej časti.“

 Koľko momentálne na Slovensku evidujeme atletických rozhodcov 
v jednotlivých kvalifi kačných triedach a koľkí z nich majú chodeckú 
špecializáciu alebo licenciu štartéra či obsluhovateľa cieľovej kame-
ry?
„Rozhodcov I. stupňa, čiže na miestnej úrovni, je 290. V druhom stupni 

na oblastnej úrovni máme 161 a v treťom stupni na národnej úrovni 165 
rozhodcov. Dovedna to činí 616 arbitrov, z nich je 46 chodeckých. Štartérsku 
špecializáciu má 36 a obsluhovať cieľovú kameru môže 33 rozhodcov.“

 Koľko percent z tých, čo majú rozhodcovskú kvalifi káciu, sa reálne aj 
zapája do činnosti?
„Zo spomenutých 616 približne polovica. Je to dané najmä tým, že roz-

tletických rozhodcov je na Sloven-
sku vyše šesťsto. Pomaly však za-
čína prevažovať staršia generácia. 

Lákadlom pre mladých by mohla byť šan-
ca vidieť úplne zblízka všetko, čo atletika 
v rozmanitosti jednotlivých disciplín po-
núka – aj na ME, MS či olympijských hrách. 
Predseda komisie rozhodcov Slovenské-
ho atletického zväzu Peter Filo ml. nevidí 
budúcnosť nášho rozhodcovského stavu 
v čiernych farbách.

 Dubničan Peter Filo (1975) vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, pracuje ako štátny 
zamestnanec. Od detských liet pôsobil v AK Spartak Dubnica nad Váhom – na súťažnej úrovni sa atletike aktívne neve-
noval, ako rekreačný bežec sa však pravidelne zúčastňoval na behoch v dubnickom regióne.

 Viac ako 10 rokov pôsobil vo funkcii hlavného rozhodcu na všetkých významných domácich i medzinárodných at-
letických súťažiach organizovaných v Dubnici nad Váhom (Atletický most, Európsky pohár klubov, majstrovstvá SR). 
Bol hlavný rozhodca a inštruktor rozhodcov na Európskom pohári/ME družstiev v Banskej Bystrici a Európskom pohári 
v chôdzi v Dudinciach.

 Vo výkonnom výbore SAZ pracuje už vyše 10 rokov ako predseda komisie rozhodcov, legislatívnej komisie a v minu-
losti bol aj člen disciplinárnej komisie. Po nedobrovoľnom odchode z AK Spartak Dubnica nad Váhom je momentálne 
člen AŠK Slávia Trnava, kde tiež vykonáva vedúce rozhodcovské funkcie na rôznych atletických súťažiach.

KTO JE PETER FILOSLOVENSKÍ ATLETICKÍ 
ROZHODCOVIA

I. STUPEŇ 290
II. STUPEŇ 161
III. STUPEŇ 165

ROZHODCOVSKÉ 
ŠPECIALIZÁCIE

ŠTARTÉRI 36
CIEĽOVÁ KAMERA 33
CHÔDZA 46
MERANIE ŠTADIÓNOV A TRATÍ 5
VÁŽENIE NÁRADIA A NÁČINIA 4

PREDSEDA KOMISIE ROZHODCOV SAZ PETER FILO: ROZHODCA   MUSÍ BYŤ OSOBNOSŤ, KTORÁ VZBUDZUJE REŠPEKT A UZNANIE

hodcovia sú aj v kluboch, ktoré atletické súťaže vôbec neorganizujú, a preto 
majú menšiu možnosť aktívne sa zapájať do činnosti.“

 Čo motivuje ľudí, aby sa stali atletickými rozhodcami?
„Už som spomenul, že rozhodcovia sú prevažne bývalí atléti či atlétky. Pre-

to u nich prevažuje túžba ostať aj po skončení aktívnej kariéry v kontakte so 
športom, ktorému sa venovali a mali ho radi.“

 Z ktorých klubov či regiónov je najväčší záujem o prácu atletického roz-
hodcu a naopak, kde je ich nedostatok?
„V každom regióne sú kluby, ktoré majú veľa rozhodcov. Z najaktívnejších 

spomeniem bratislavské kluby Sláviu UK a Sláviu STU, AŠK Slávia Trnava, AC 
Stavbár Nitra, OŠG Nitra, AK Spartak Dubnica, Dukla Banská Bystrica a Aka-
demik TU Košice. Najväčší nedostatok aktívnych rozhodcov pociťujeme na 
východe Slovenska.“

 Pozývajú našich rozhodcov aj na podujatia najvyššieho rangu, ako sú 
olympijské hry, majstrovstvá sveta či Európy?
„V zozname medzinárodných arbitrov máme v súčasnosti troch, samých 

chodeckých – Silviu Hanusovú z Košíc, v Írsku žijúcu Zuzanu Costin Malíko-
vú, bývalú slovenskú rekordérku, a Banskobystričana Martina Škarbu. Všetci 
pravidelne rozhodujú na medzinárodných súťažiach vrátane najvýznamnej-
ších.“

 Čo musí rozhodca vedieť, aby dostával pozvánky na veľké podujatia?
„Cesta do zoznamu medzinárodných rozhodcov a odtiaľ na kľúčové šam-

pionáty vedie predovšetkým cez perfektnú znalosť cudzích jazykov, najmä 
angličtiny, a absolvovanie odborných skúšok organizovaných Medzinárod-
nou asociáciou atletických federácií (IAAF) alebo Európskou atletikou (EA).“

 Čo má človek z toho, že rozhoduje atletické súťaže?

„Okrem dobrého pocitu, že je súčasť krásneho športu, dostáva aj drobnú 
fi nančnú odmenu. Jej výška závisí od toho, akú funkciu rozhodca na atletic-
kej súťaži zastáva.“

 Čo podľa vás najviac ťaží našu atletickú rozhodcovskú komunitu?
„Predovšetkým by sa žiadalo trochu omladiť rozhodcovský zbor. Najmä 

v niektorých regiónoch a mestách – napríklad v Bratislave je veľký počet star-
ších rozhodcov a za nich sa zatiaľ nečrtá náhrada.“

 Nemáte problémy s obsadzovaním súťaží?
„Keďže komisia rozhodcov SAZ sa snaží čo najužšie spolupracovať s uspo-

riadateľmi pretekov, zatiaľ sa nestalo, že by na súťažiach nemal kto rozho-
dovať.“

 Dostávate často sťažnosti od pretekárov či funkcionárov na prácu roz-
hodcov? Ak áno, na čo najčastejšie?
„Nemienim tajiť, občas sa vyskytnú výhrady. Aj rozhodca sem -tam urobí 

chybičku, no určite nie úmyselnú. Tak ako sa vyskytujú chyby v každej ľudskej 
činnosti, sú aj v práci nášho rozhodcovského zboru. Väčšina sťažností na prá-
cu arbitrov je však neopodstatnená, pramenia skôr z neznalosti ustanovení 
pravidiel atletiky zo strany pretekárov a niektorých funkcionárov.“

 Zvyknú vás tréneri či pretekári občas aj pochváliť?

„Občas áno, najmä ak sa spor vyrieši v ich prospech. Vždy to však musí byť 
v súlade s pravidlami atletiky a súčasne musí byť zachovaný duch fair -play.“

 Najmä vo futbale je rozhodca pánom na ihrisku. Platí to aj v atletike?
„Malo by. Rozhodca musí byť osobnosť, ktorá si svojimi znalosťami, sprá-

vaním a vystupovaním vybuduje rešpekt a uznanie pretekárov, trénerov i di-
vákov.“

 Ako často siahajú atletickí arbitri po žltých či červených kartách? Za aké 
priestupky ich udeľujú najčastejšie?
„Žlté karty využívajú rozhodcovia pomerne často, najmä za nešportové 

správanie sa pretekárov. Časté je najmä rušenie ostatných nevhodným sprá-
vaním sa počas štartu v šprintoch. Žlté karty vyťahujeme aj za používanie vul-

garizmov. A červené? Nespomínam si za posledné roky na nijaký prípad, kde 
by sme niekomu na atletickej súťaži na Slovensku udelili červenú kartu.“

 Ako ste sa vy osobne dostali k rozhodovaniu?
„Prostredníctvom otca Petra Fila, dlhoročného pretekára a neskôr atletic-

kého funkcionára, trénera a rozhodcu v Dubnici nad Váhom. Odmalička mne 
i bratovi Milošovi vštepoval lásku k atletike.“

 Koho považujete za svoj rozhodcovský vzor?
„V prvom rade otca, ktorý ma priviedol k atletike i k práci rozhodcu. Z os-

tatných si vážim najmä bývalých šéfov komisie rozhodcov SAZ, docenta Barto-
lomeja Rusinu z Bratislavy a inžiniera Emila Ruska z Košíc. Rešpekt mám však 
aj pred ďalšími špičkovými arbitrami ako profesor Ivan Čillík, bratia Kalabu-
sovci, Ivan Soviš či Vlasta Nemcová.“

 Čo pokladáte na tejto práci za najťažšie?
„V niektorých situáciách je naozaj veľmi náročné zachovať si rozvahu, 

sústredenosť a nadhľad. Rozhodovať bez zbytočných emócií, spravodlivo 
a presne v duchu pravidiel atletiky – to je alfa a omega.“

 Na čo by ste lákali mladého človeka, aby sa stal atletickým rozhod-
com?
„Asi na možnosť vidieť úplne zblízka to, čo všetko atletika v rozmanitosti 

svojich jednotlivých disciplín ponúka. Ak bude mať záujem a chuť vzdelávať 
sa, núka sa mu možnosť zažiť neskôr aj majstrovstvá Európy, sveta či dokonca 
olympijské hry.“

 GABRIEL BOGDÁNYI
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Peter Filo (vpravo) v spoločnosti novomestského funkcioná-
ra Kazimíra Hunčíka – v pozadí od chrbta jeho otec Peter Filo 
st., bývalý predseda dozornej rady a disciplinárnej komisie 
SAZ, ktorý zomrel v decembri 2014. Foto: ARCHÍV PETRA FILU

Dvaja rozhodcovskí nezmari: bývalý šéf komisie rozhodcov 
SAZ Bartolomej Rusina (vľavo) a Ivan Suja. Foto: JÁN LUKY



Dobré meno kysuckých bežcov dnes šíria pre-
dovšetkým zverenci trénerskej dvojice Milan Slivka 
a Alena Pochybová. Slivka učí na gymnáziu a popri 
trénovaní vedie i atletický klub, Pochybová je jeho 
zverenka a aj ako štyridsiatnička ešte aktívna bežky-
ňa.

ysučania milujú najmä dlhé behy. 
Hoci MKŠS – AK Kysucké Nové 
Mesto má aktuálne len päťdesiat 

registrovaných členov, minulé dva roky 
najmä vďaka mladým vytrvalcom a vy-
trvalkyniam skončil v hodnotení sloven-
ských klubov na základe výsledkov domá-
cich šampio nátov všetkých kategórií v top 
desať (na 9. mieste). Navyše, už tri roky po 
sebe je zo všetkých najúspešnejší na repub-
likovom šampionáte v cezpoľnom behu.

ATLETICKÝ KLUB MKŠS KYSUCKÉ NOVÉ MESTO JE UŽ DESAŤROČIA   ZÁSOBÁRŇOU ÚSPEŠNÝCH SLOVENSKÝCH VYTRVALCOV A VYTRVALKÝŇ

Slivka obe funkcie prebral po priateľovi, tréne-
rovi Milanovi Skokanovi, ktorý pred viac než desia-
timi rokmi odišiel z Kysúc najskôr k futbalistom do 
Žiliny, neskôr ako kondičný tréner našiel uplatnenie 
v Prahe -Žižkove a teraz je členom realizačného tímu 
hádzanárskeho klubu Sporta Hlohovec. S kysuckou 
atletikou ho však ešte spája bežkyňa Adriana Vitko-
vá, ktorú naďalej trénuje.

PRVOU SLOVENKOU – KYSUČANKA

Začiatky kráľovnej športu v Kysuckom Novom 
Meste siahajú do obdobia medzi dvoma vojnami. 
Tunajší atléti využívali najmä futbalové ihrisko na 
brehu rieky Kysuca a krátku bežeckú dráhu i dosko-
čisko vedľa neho.

Na prahu päťdesiatych rokov tu začínala Alena 
Hejtmánková, rodená Holárková, vôbec prvá Slo-
venka, ktorá štartovala na atletických majstrovstvách 
Európy (ako 18-ročná v Berne 1954). Výbornú výš-
kárku, ktorej slovenský rekord 162 cm prekonala až 
v roku 1964 Mária Mračnová, vtedy ešte Faithová, 
preslávil najmä päťboj – v ňom skončila na ME tri-
násta a na Svetových akademických hrách 1954 do-
konca štvrtá.

Atletika má v meste bohatú tradíciu. Staršie ús-
pechy sú späté najmä s trénermi Jaroslavom Srhol-
com a Milanom Skokanom. Srholec stál na prahu 
dlhej a úspešnej kariéry bežeckých dvojčiat Kučerí-
kových a obaja viedli aj dvojnásobného chodecké-
ho olympionika Petra Tichého. U Srholca začínal, no 
najdlhšie spolupracoval s duom Skokan – Schwartz. 
K titulu v chodeckom maratóne ako 35-ročný pridal 
ďalší v bežeckom. A maratónky neodložil dodnes. 
V rokoch s dvojkou na začiatku vyhral väčšinu slo-
venských maratónov. V roku 2007 po štyroch dru-
hých miestach aj Kysucký, po košickom MMM druhý 
najstarší na Slovensku – premiéru mal v roku 1953.

NAJVIAC SA NAUČIL OD ROZIMA

Aby sme nezostali pri všeobecnom konštatova-
ní, Milan Slivka sa podujal zostaviť menoslov repre-
zentantov Československa či Slovenska, ktorí začali 
v Kysuckom Novom Meste. Je bohatý, posúďte sami: 
Alena Holárková -Hejtmánková, Edmund Hlatký, Pa-
vol Játi, Milan Behúň, Ján Holák, Milan Slivka, Ale-
na Kučeríková -Močáriová, Jana Kučeríková, Marián 
Hunčík, Jozef Mintách, Peter Tichý, Alena Grešáková-

-Pochybová, Ladislav Halama, Richard Čuntala, Mi-
chal Kavacký, Roman Hanzel, Marián Budoš, Adria-
na Vitková, Ivana Sobolová, Lenka Jakubcová, Tomáš 
Banetka.

Z neho vidieť, že na Kysuciach vyrástli predovšet-
kým výborní bežci na stredné a dlhé trate, prípadne 
chodci, a až na drobné výnimky – zásluhou Srholca 
a Skokana. Pre atletiku je dobré, že v ich práci vytrva-
lo pokračuje Milan Slivka, ďalší fanatik z regiónu.

Pod Srholcom po dvoch rokoch ako sotva 18-roč-
ný zabehol 5000 m za 14:56 min, 2000 m prekážok 
za 5:47,8 a 1500 m za 3:58. Počas štúdia na Peda-
gogickej fakulte v Banskej Bystrici bol členom Slávie 
PF a neskôr Dukly. Vtedy ho už trénoval nezabudnu-
teľný Róbert Rozim, s ktorým získal o. i. českosloven-
ský krosový titul (1984) a zlepšil viacero osobných 
rekordov (1500 m 3:52,72; 3000 m v hale 8:10,95; 
3000 m prek. 8:43,27; 5000 m 13:57,14; 10 000 m 
29:30,87; polmaratón 1:06:15; maratón 2:23:20).

„S výnimkou maratónu za osobné maximá vďa-
čím Rozimovi – a od neho som sa aj trénersky naj-
viac naučil,“ zdôraznil Slivka. V roku 1986 sa vrátil 
domov a získal ešte dva tituly majstra Slovenska na 
10 000 m (1989 a 1991) a dve víťazstvá na Kysuc-
kom maratóne (1988, 1992) – to prvé v traťovom 
rekorde 2:23:57, ktorý platil 16 rokov, až kým sa na 
štarte neobjavili Afričania.

TRÉNER AJ ŠÉF KLUBU

„Popri behaní som sa akosi prirodzene začal veno-
vať trénovaniu. Atletický klub vediem už viac než de-
saťročie,“ vraví. „Ako trénera ma teší každý dobrý vý-
sledok ktoréhokoľvek zverenca. Od tých prvých – Petra 
Gajdoša či Miloša Šplháka – až po tých dnešných.“

Ako sa priznal pri mapovaní míľnikov klubu, rád 
spomína na spoluprácu s Michalom Vlčkom, mara-

tóncom Michalom Kavackým aj s juniorským maj-
strom SR na 10 000 m Antonom Kubom.

„V roku 2013 ma potešili žiacke slovenské rekor-
dy Nikoly Štefundovej na 1500 m a Michala Kuče-
ru na 300 m. Rok predtým zabehla Soňa Kohútová 
slovenský žiacky rekord na 150 m, ktorý však nebol 
uznaný. Vlani sa výkonnostne posunuli Soňa Kohúto-
vá na 800 m, Branislav Šarkan na 5 000 i 10 000 m 
aj Jakub Benko v cezpoľnom behu. Juraj Vitko, ktorý 
behá za JM Bardejov, sa výrazne zlepšil na 10 000 m 
a v polmaratóne, v ktorom reprezentoval Slovensko 
na majstrovstvách sveta,“ dodal.

Slivka aktuálne trénuje šesticu, z ktorej piati sú 
vo svojich vekových kategóriách najlepší na Sloven-
sku. Na majstrovstvách SR 2013 dosiahli obdivuhod-
nú medailovú bilanciu 9 – 3 – 12.

O deviate miesta klubu v bodovaní šampionátov 
sa zaslúžili najmä Nikola Štefundová, Soňa Kohúto-
vá, Adriana Vitková, Michaela Jarošová, Lukáš Príva-
ra, Patrik Žúbor, Alena Pochybová, Branislav Šarkan, 
Jakub Benko, Veronika Otrubová a Michal Kavacký.

NA OBZORE TARTANOVÝ OVÁL

„Snažíme sa vyhľadávať bežcov nielen z Kysucké-
ho Nového Mesta, ale aj z okolia. Isto by nám po-
mohla školská liga. Predpokladom jej organizovania, 
ale aj ďalšieho rozvoja atletiky, je realizácia projektu 
400-metrového tartanového oválu. Má podporu vo 
vedení mesta a už prebieha výberové konanie na do-
dávateľa. Na výstavbu výrazne prispeje akciová spo-
ločnosť INA Kysuce,“ informuje Slivka. „Za vypraco-
vanie a zaplatenie projektovej dokumentácie chcem 
poďakovať aj vedeniu SAZ. Dúfam, že dáme dokopy 
potrebné fi nančné prostriedky a nová dráha sa stane 
realitou. Predovšetkým v zime máme veľké problé-
my: cesty sú plné áut, niekedy sa okrem klusu nič 
odbehnúť nedá. Budúcu zimu nám pomôže príprava 
v zrekonštruovanej mestskej hale a snáď už aj spo-
mínaný tartan.“

Kysučania sa budú musieť vyrovnať aj so stratou 
tréningového okruhu v lesíku pri rieke, ktorý čoskoro 
zaberie diaľnica. „S priateľom -bežcom Vladimírom 
Káčeríkom už máme nachystané náhradné rieše-
nie,“ ubezpečuje Slivka, ktorý v hlave nosí kopu pro-
jektov.

„Atletika v Kysuckom Novom Meste patrí medzi 
tradičné športy a má podporu samosprávy, čo potvr-
dilo jej prijatie do Mestského kultúrno -športového 
strediska,“ konštatuje. „Naším cieľom je jej ďalší roz-
voj. Bol by som spokojný, ak by sa nám o päť či o de-
sať rokov darilo aspoň tak ako doteraz.“

A čím si vysvetľuje aktuálny prienik klubu do 
elitnej desiatky? „Máme atlétov so stabilnou výkon-
nosťou. Predpokladom dobrých výkonov je popri 
nevyhnutnej dávke talentu najmä tréning a prístup 
k nemu. Podstatnú úlohu zohráva vzťah bežcov a tré-
nerov k behu. Máme beh radi, žijeme ním,“ vraví.
 ŠTEFAN ŽILKA

 ALENA HEJTMÁNKOVÁ -HOLÁRKOVÁ  naša najvšestrannejšia atlétka päťdesiatych rokov, v päťboji 
účastníčka ME 1954 (13. miesto) a štvrtá na Svetových akademických hrách 1954, majsterka Slovenska na 
200 m (1954), 80 m prek. (1960), v skoku do výšky (1959, 1960) aj do diaľky (1954), slovenský ženský re-
kord vo výške zlepšila v období 1951 – 1960 deväťkrát (prvý raz ako 14-ročná!), v diaľke a v päťboji trikrát 
a raz aj vo vrhu guľou.
 PETER TICHÝ  účastník chodeckých pretekov na 50 km na OH 1996 (32.) a 2000 (17.), ME 1994 (15.) 
a 1998 (12.), Svetových pohárov 1995 (19.), 1997 (16.), 1999 (27.) a 2002 (8.), na 10 km juniorských 
MS 1986 (21.) a juniorských ME 1987 (8.), veteránsky majster sveta 2007 v kategórii 35-39 r. v chôdzi na 
20 km, na ME v behu na 100 km dvakrát dvanásty (2008 a 2009), 2010 na 27. mieste, účastník MS 2010 
na 100 km (36.), majster SR v chôdzi na 50 km (1990), v maratóne (2004), sedemkrát v cestnom behu na 
50 km (2008-14) a raz na 100 km (2009), trojnásobný víťaz ankety o najlepšieho chodca SR (1998, 2000, 
2002).
 JANA BAUCKMANNOVÁ -KUČERÍKOVÁ  účastníčka ME 1986 na 3000 m (rozbeh), na ME 1990 na 
1500 m ôsma, na 3000 m skončila v rozbehu, na ME 1995 v krose (už za Česko) 69. miesto, trikrát štarto-
vala aj na MS – 1991 na 1500 a 3000 m (rozbeh) a 1986 a 1990 v krose (121., resp. nedobehla), sedemná-
sobná čs. majsterka na 1500 a 3000 m (1983 – 1991), trojnásobná v krose (1984 – 1986), dvakrát majsterka 
Slovenska na 800 m (1983, 1984) a raz v krose (1986), dodnes slovenská rekordérka na 3000 m (8:56,49), 
v historických tabuľkách druhá na 5000 (15:55,55),  štvrtá na 1000 (2:46,44), 1500 (4:13,32) a 10 000 m 
(33:43,01).
 ALENA MOČÁRIOVÁ -KUČERÍKOVÁ  účastníčka MS v krose 1987 (111. miesto), 1991 (90.) a polmara-
tónskych MS 1997 (72.), osemnásobná čs. majsterka na 3000 (1988), 10 000 m (1990), v cestnom behu 
(1986) a v krose (1982, 1983, 1986, 1987 a 1991), slovenská majsterka na 800 (1982), 1500 (1981, 1986, 
v hale 1987, 2000), 3000 (v hale 2000, 2001), 5000 m (1995, 1998 – 2000) a v krose (1981, 1982, 1983 
a 1986, 1998), dodnes slovenská rekordérka na 5000 m (15:43,67), v historických tabuľkách na 10 000 m 
druhá (33:15,84), na 1500 m tretia (4:13,21), na 3000 m štvrtá (9:05,37), na 800 m ôsma (2:07,12), rekor-
dérka v počte víťazstiev na národnom behu Devín – Bratislava (sedem v období 1986 – 2001).
 ROMAN HANZEL  účastník behu na 800 m na halových ME 2002 (rozbeh) a halových MS 2004 (roz-
beh), juniorských ME 1995 (13. miesto), juniorských MS 1996 (semifi nále), ME 1999 do 23 rokov (rozbeh), 
ôsmy na Svetovej univerziáde 2003; majster SR na 800 m (hala 1999, 2000 a 2002, 2003 vonku 1999, 
2003 a 2004), dvojnásobný na 1500 m (2002, 2003 hala i vonku), v historických tabuľkách štvrtý na 800 
(1:47,24) aj 1000 m (2:21,19).
 ADRIANA VITKOVÁ  šiesta bežkyňa na 1500 m na MS 1999 do 17 rokov (najlepšia Európanka), trinásta 
na Svetových hrách mládeže 1998, účastníčka ME v krose 1998 a 1999 (medzi juniorkami 52., resp. 60.), 
šesťnásobná majsterka SR na 1500 m (vonku 1997, 2000 a 2014, hala 1997-99), raz na 800 (hala 1999) 
a 3000 m (hala 1998), dva roky študovala v americkom Dallase, potom ju zastavili zranenia, v r. 2013 sa 
vrátila k atletike a vlani získala slovenský titul aj v polmaratóne.

MKŠS – AK KYSUCKÉ NOVÉ MESTO 
VO FAKTOCH

Počet členov 50 (32 mužov a 18 žien)
Počet pretekárov 48
Počet trénerov 3
Počet rozhodcov 4

GALÉRIA KLUBU
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Tréner Milan Slivka a časť jeho zveren-
cov: Juraj Vitko, Patrik Žúbor, Nikola 
Štefundová a Soňa Kohútová.
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Dvojnásobný olympionik Peter Tichý 
na zábere z aténskych MS 1997.



V prvú septembrovú sobotu 1972 sa Lud-
vík Daněk v Mníchove v poslednom pokuse 
oprel do disku tak, ako si to želal už pred-
tým v Tokiu a v Mexiku a na tretej olympij-
skej dekorácii mu konečne odovzdali aj zlatú 
medailu a zahrali československú hymnu.

Desať rokov predtým boli spolu na eu-
rópskom šampionáte v Belehrade. Daňko-
vom prvom z piatich, Petrovičovom prvom 
aj poslednom. Padli si do noty. „Neprídeš sa 
s nami podeliť o radosť? Organizujeme Štít 
Nitry v hode diskom,“ zavolal mu Laco po 
Mníchove. „To víš, že jo,“ zareagoval Lud-
va.

Daněk končil najslávnejšiu sezónu ka riéry 
pod Zoborom. V druhú októbrovú sobotu 
1972 výkonom 65,68 – o meter a 28 centi-
metrov dlhším, ako bol jeho víťazný olym-
pijský.

O dva roky v Nitre dostavali areál poľ-
nohospodárskeho výstaviska Agrokomplex 
a o ďalšie dva sa na neďalekom atletickom 
štadióne začala písať slávna história vrhač-
ského mítingu s tromi skratkami v názve: 
AX – PS – CX.

„Manažérom Agrokomplexu bol podni-
kavý Štefan Baťalík, ktorý sa neskôr preslá-
vil aj ako futbalový šíber,“ spomína Petrovič. 
„Podarilo sa nám na spoluprácu nahovoriť 
aj šéfov zlatomoraveckého Calexu, ktorý vy-
rábal najlepšie chladičky v Československu 

JUBILUJÚCI OSEMDESIATNIK 

LADISLAV PETROVIČ SPOMÍNA NA 

SLÁVNU ÉRU MÍTINGU S TROMI 

SKRATKAMI A TROMI 

SVETOVÝMI REKORDMI

„PRÁVE SOM SKONČIL TRÉNING 
S CHLAPCAMI. TERAZ SI EŠTE 
TROCHU ZACVIČÍM SÁM A POTOM 
SA VÁM UŽ VENUJEM,“ POVEDAL. 
LADISLAV PETROVIČ AKO KEBY ANI 
NEMAL MAŤ OSEMDESIAT. „JA NA 

ŠTADIÓNE AJ ZOMRIEM. UŽ SA NA 
TO TEŠÍM,“ ZAŽARTOVAL. „V DNEŠNEJ 

KONDÍCII VÁM TO EŠTE DVADSAŤ 
ROKOV NEHROZÍ,“ ZAREAGOVAL SOM. 

POKRČIL NOSOM: „EMIL ZÁTOPEK 
HOVORIEVAL, ŽE SI NETREBA KLÁSŤ HNEĎ 

NAJVYŠŠÍ CIEĽ, TAKŽE MOJÍM NAJBLIŽŠÍM 
JE DOŽIŤ SA 83 – 84 ROKOV, TO JE V MUŽSKOM 

POKOLENÍ NAŠEJ RODINY TAKÁ NORMA.“

a istý čas sponzoroval šprintérsky trojboj. 
No a tretí do partie bol patrón našej telový-
chovnej jednoty – nitrianske Pozemné stav-
by. Každá z troch fi riem zložila po 50 tisíc 
korún a mohli sme začať.“

NA ZAČIATKU BOLA TEHLA
Rodinná sága Petrovičovcov by bol príma 

námet na román o dopadoch troch režimov 
a dvoch vojen na potomkov drobnej šľachty 
mnohonárodnej monarchie. Otcovi predko-
via pochádzali zo slavónskeho Osijeku, ale 
on sa už narodil v Zlatých Moravciach a na 
konci prvej svetovej vojny žil v Nitre. Ako 
dôstojník maďarskej armády však po roz-
pade Rakúsko -Uhorska musel odmašírovať 
z felvidéku – aj s mladou manželkou Erži-
kou z Topoľčianok. Späť na Slovensko sa 
vrátili až v štyridsiatom siedmom. Ako rodi-
čia deviatich detí.

Najmladší Ladislav mal vtedy dvanásť 
rokov. „Narodil som sa v Nagykanizsi ako 
Maďar, ale po repatriácii som z otcovej vôle 
dostal do vienka slovenskú národnosť a – 
maďarofi lstvo,“ smeje sa večne dobre nala-
dený jubilant.

Jeho osudom sa stal disk. „Zavinila to 
tehla,“ tvrdí. „Najstarší brat sa zamiloval do 
behania, ale raz po návrate z pretekov v Za-
laegerszegu nám nadšene rozprával o vr-
hačskej disciplíne, ktorú videl prvý raz. Disk 

vyzerá ako dva zlepené taniere, vysvetľoval. 
Keďže sme si ho nevedeli predstaviť, rozbil 
tehlu na dve polky. Mal som vtedy len osem 
rokov, ale tú poltehlu som hodil ďalej než 
o štyri roky starší brat Béla. Pravda, on mal 
talent na iné, neskôr sa stal akademickým 
maliarom.“

Laco si s prvým, gumeným diskom si za-
hádzal v najsevernejšej doline Prievidzské-
ho okresu, kde Petrovičovcom pririekli dom 
– čoby volejbalista Sokola Tužina na miest-
nom futbalovom ihrisku. Neskôr ako šurian-
sky maturant vyhral spartakiádu poľnohos-
podárskych škôl v skoku do výšky. „Disku 
som sa systematicky začal venovať až na vo-
jenčine – a až v jej druhom roku ako sparrin-
gpartner Alojza Kormútha som v Bratislave 
do prípravy zaradil činky,“ tvrdí.

VYTREL KRUH A ZÍSKAL TITUL
Petrovičov rázny prienik medzi českoslo-

venskú elitu sa začal jeho premiérovým ho-
dom za 50 m na Rošického memoriáli 1959 
(51,30), ale najmä ďalším slovenským rekor-
dom 52,38 o rok v Březnici na Příbramsku, 
kde s prosbou o trénerské konzultácie oslo-
vil doktora Koltaia, otca úspechov maďar-
ských vrhačov. S Jenő -báčim si najskôr len 
písali, neskôr však za ním raz za mesiac do-
chádzal do Budapešti.

Sezónu európskeho šampionátu 1962 za-

čal parádnym výkonom 54,28 m, no zväz 
oznámil, že o nominácii do Belehradu roz-
hodne jediná súťaž: majstrovstvá Českoslo-
venska v Ostrave. „Pred začiatkom disku 
lialo a v kruhu stáli kaluže. Keďže som ne-
mal rád mokrý kruh, zohnal som handru, 
preskočil plot a povytieral som ho,“ spomí-
na Petrovič. Vytrel kruh aj kocúra favorizo-
vaným Zdeňkovcom, Čihákovi a Němcovi, 
olympionikom z Ríma 1960. Hneď prvým 
pokusom hodil 53,77 m a získal čs. titul. Da-
něk len o 24 centimetrov menej – a na eu-
rópsky šampionát prekvapujúco cestovali 
dvaja nováčikovia.

To leto mal Petrovič skvelú fazónu, v jú-
ni v Nitre poslal disk dokonca tri centimetre 
za 59 m, čiže výrazne za vtedy už sedemroč-
ný Mertov československý rekord 56,69, ale 
výkon sa do ofi ciálnych tabuliek nedostal. 
„Ani sa nemohol,“ čestne priznáva nitrian-
sky diskobol. „Fúkal severný vietor a v roz-
cvičke som hodil za 56 metrov. V súťaži však 
ledva za 54. Po nej som už neofi ciálne ho-
dil tri pokusy a v každom disk zaletel za 58 
metrov!“

Belehradské ME mu nevyšli, ako si pred-
stavoval – skončil dvadsiaty výkonom 50,28. 
„Rok 1962 bol najťažší v celom mojom živo-
te. Bojoval som o nomináciu na európsky 
šampionát, desaťkrát som splnil vypísaný 
limit 53 metrov, okrem toho som končil vy-

sokú školu, písal diplomovku, chystal sa na 
štátnice – a vtedy ma v akademickom týždni 
ešte poslali na preteky do Varšavy, navyše 
vlakom. To ma tak vyčerpalo, že som stratil 
formu,“ tvrdí.

Z Petroviča sa neskôr stal úspešný tréner, 
na prelome šesťdesiatych a sedemdesiatych 
rokov pôsobil istý čas aj na poste trénera-
-metodika, čiže v podstate ústredného tréne-
ra slovenskej atletiky, ale keď sa v Bratislave 
nedočkal bytu, vrátil sa do Nitry. Za druholi-
govú Nitru hádzal ešte dva roky pred päťde-
siatkou – v jednom tíme s osemnásťročným 
synom Františkom, ktorý síce otcov rekord 
57,38 neprekonal, ale tiež sa zapísal do listi-
ny slovenských šampiónov (v r. 1984, už ako 
19-ročný).

HISTORICKÝ SVETOVÝ REKORD
O Nitre už vtedy šiel chýr ako o vrhačs-

kom raji, ktorý má dohodu s bohom vet-
ra. Do sveta ho poslala nemecká oštepárka 
Ruth Fuchsová, dvojnásobná olympijská 
šampiónka, najväčšia hviezda premiérového 
ročníka mítingu AX – PS – CX 1976.

„Organizovať veľké preteky v malom 
meste v dobe, keď skoro na všetko bolo 
potrebné povolenie až z Prahy, znamenalo 
uchodiť si nohy a zavše prosiť priam na kole-
nách,“ vraví dlhoročný riaditeľ nitrianskeho 
podujatia. „Na prvom ročníku ešte neboli 

dokončené šatne a japexový povrch mal len 
oštepársky a diaľkársky sektor. A na druhom 
som sa modlil, aby Helena Fibingerová pre-
konala svetový rekord, ale zasa nie až o toľ-
ko, aby ho nebolo možné uznať.“

Keď štadión v Chrenovej začiatkom se-
demdesiatych rokov projektovali, mužský 
svetový rekord vo vrhu guľou mal hodnotu 
21,78 m a ženský dokonca iba 20,43 m. Vo 
februári 1977 však Fibingerová v Jablonci 
posunula hranicu svetového halového maxi-
ma na rovných 22 a pol metra. Presne toľko 
bolo v Nitre od kruhu po koniec dopadiska, 
čiže po železnú ohradu, za ktorou už stáli 
diváci. Dokonca o pár centimetrov menej, 
lebo organizátori zasadili pred plot dosku, 
aby guľa po dopade cezeň neodskakovala 
do hľadiska, ale vracala sa späť do sektoru.

„Ten plot ma dráždi,“ hecovala sa už po-
čas rozcvičky „Heluš“, vtedy čerstvo vydatá 
za kouča Jaroslava Šmída. V sobotu 20. au-
gusta 1977 o 16.55 štvorkilová guľa z jej rúk 
hneď v prvoej sérii vyryla jamu tesne pod 
ním. „Keby ju capla o kúsok ďalej, dopadne 
na foršňu a rekord neplatí,“ smeje sa po ro-
koch Petrovič. Vtedy mu však nebolo všetko 
jedno, halové výkony ešte nemali punc ofi -
ciálnych rekordov a v listine letných sveto-
vých rekordov fi guroval rok starý Fibingero-
vej výkon 21,99 m z Opavy.

Hlavný rozhodca nechal dĺžku pre isto-

Prvý svetový rekord mítingu AX – PS – CX utvorila Helena Fibingerová v roku 1977. Guľa dopadla doslova k nohám divákov a dĺžku 
pokusu rozhodcovia pre istotu premerali trikrát. Gratulačné bozky na Helenine líca vtlačili aj americkí guliari Terry Albritton (vľavo) a Al 

Feuerbach, svojho času tiež svetoví rekordéri.

JUBILUJÚCI OSEMDESIATNIK 

LADISLAV PETROVIČ SPOMÍNA NA 

SLÁVNU ÉRU MÍTINGU S TROMI 
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a jeho druhý 
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Stavbára Nitra.
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O druhý svetový rekord mítingu sa v roku 
1984 postarala diskárka Zdena Šilhavá.

Aj oštepár Jan Železný, veď pod Zoborom 
utvoril prvý z piatich svetových rekordov.

tu zmerať trikrát, vždy s rovnakým výsled-
kom: 22,32! Bola to historická chvíľa: ženský 
svetový rekord mal prvý raz v dejinách vyššiu 
hodnotu než mužský – aj keď, samozrejme, 
treba pripomenúť, že chlapská guľa je o tri 
a štvrť kilogramu ťažšia. Fibingerovej spon-
tánne tančeky za ovácií publika strhli aj bý-
valých amerických svetových rekordérov Ala 
Feuerbacha a Terryho Albrittona, ďalších 
celebritných účastníkov mítingu – jeden jej 
vybozkával ľavé, druhý pravé líčko, Terry si 
s ňou dokonca zakrepčil v slipoch. Medzi-
časom sa už na internáte piekla maxitorta 
so štyrmi magickými ciframi, ktorú na sláv-
nostnom večere dostala aj so skladacím bi-
cyklom.

JEDEN DISK, DVA REKORDY
„Finančné prémie sme dávali iba v pár 

ročníkoch, na ktoré nám prispela svetová 
federácia, ale vždy sme všetky sponzorské 
peniaze s výnimkou nevyhnutných nákla-
dov na organizáciu investovali do športov-
cov – do ubytovania, leteniek, účastníckych 
medailí či spomienkových tričiek. Som pre-
svedčený, že aj preto sa k nám radi vracali,“ 
vraví Petrovič.

V auguste 1984 prišli pod Zobor čerstvé 
bronzové diskárky z olympiády aj kontra-
olympiády: tretia na OH v Los Angeles 
Rumunka Florenta Craciunescuová a Češ-

ka Zdena Šilhavá, tretia z pretekov Druž-
ba v Prahe. Na strahovských hrách bojko-
tujúcich socialistických krajín vyhrala Irina 
Meszynská z NDR vo svetovom rekorde 
73,36 m. Utvorila ho červeným diskom znač-
ky Obol, ktorý jej nezištne požičala Šilhavá, 
lebo Nemkino náčinie rozhodcovia odmietli 
uznať za regulárne. Zdena si ho rok predtým 
priniesla ako suvenír z premiérového sveto-
vého šampionátu v Helsinkách, na ktorom 
skončila šiesta.

Keď sa 26. augusta ráno ešte s rozospa-
tými očami v pražských Dejviciach balila, 
hodila disk do vaku ani nesnívajúc, že po 
deviatich dňoch ho pošle na ďalší rekord-
ný let jej ruka. „Keby záležalo len na mne, 
dám už mojej pobolievajúcej päte pauzu, ale 
rozhodla autorita manžela a zároveň tréne-
ra. Jednak si to sľúbila, jednak máš formu, 
povedal – a bolo po debate,“ smia-
la sa Šilhavá po pretekoch, 
v ktorých až štyrikrát 
prehodila 70 metrov 
a olympijskú me-
dailistku zdolala 
o osem a pol met-
ra.

Hneď v prvej 
sérii využila ide-
álny protivietor 
sprava fúkajúci si-

lou 3 – 5 m/s a Meszynskej svetový rekord 
zlepšila výkonom 74,56 m o 120 centimet-
rov! „Z klietky čiary splývajú, mne sa sprvu 
nezdalo, že disk dopadol až tak ďaleko. Len 
čo som však zbadala pána Petroviča, ako 
šprintuje z tribúny k miestu dopadu, zača-
la som šípiť veľký výkon,“ vravela. „Musel 
som vyštartovať, lebo rozhodcovia pôvodne 
len zapichli značku s tým, že výkon odmera-
jú až po súťaži,“ spomína riaditeľ mítingu. 
„Tomu ročníku predchádzal veľký lejak, na-
šťastie však dlho netrval. Zakrátko vyšlo sln-
ko, ktoré spolu s vetrom vysušilo rozbežis-
ká aj kruhy, čo pomohlo k viacerým skvelým 
výkonom.“

Diskár Imrich Bugár dosiahol európsky 
výkon roka 70,24 m, Gejza Valent životných 
69,70, ružomberská oštepárka Elena Burgá-
rová takisto kariérny československý rekord 

66,56. Aj dodnes platný Hanulákovej 
slovenský rekord 64,06 v hode 

diskom má nitriansky domi-
cil a tohodňový dátum. 

„Gabiku, kľúčovo guliar-
ku, trénoval Karel Šula, 
na tréningy diskárskej 
techniky ju však po-
sielal ku mne,“ pri-
pomína Petrovič. Ne-
šťastná z vetra bola len 
Eva Murková, v diaľke 

na rozdiel od vrhov má jeho sila limity: do-
siahla životné výkony, skočila 713 a 717 cm, 
ale s nedovolenou podporou vetra 4,6, resp. 
3,6 m.

ŽELEZNÉHO ŠTART K VÝŠINÁM
Nitra trpela na vrhačov a vrhači na ňu. 

Máloktorý štadión sveta má v rekordnej lis-
tine toľko slávnych mien ako areál nitrian-
skeho Stavbára. Čo vrhačská disciplína, to 
minimálne zlatý medailista OH, MS alebo 
svetový rekordér. Mužskému oštepu tróni 
dokonca trojtitulová celebrita: Jan Železný, 
trojnásobný olympijský aj svetový šampión 
a päťnásobný svetový rekordér.

Keď Nemec Uwe Hohn v lete 1984 tak-
mer prehodil futbalové ihrisko (104,80 m), 
svetová federácia oštepu pristrihla krídla – 
posunula mu ťažisko smerom ku hrotu. Že-
lezný sa do nanovo vedenej rekordnej listi-
ny premiérovo zapísal 31. mája 1987 ešte ako 
dvadsaťročný a tiež pod Zoborom. Po cirka 
150 tréningových hodoch z plného rozbehu 
s novým náčiním.

„Obával som sa, že na tvrdom, už doží-
vajúcom nitrianskom japexovom rozbežis-
ku budem cítiť boľavý chrbát, preto som 
volil v prvých dvoch pokusoch pomalší ná-
beh. Až v treťom som sa odvážil výdatnejšie 
sa oprieť do oštepu – a na prekvapenie bol 

z toho o takmer dva metre kvalitnejší sveto-
vý rekord než doterajší Tafelmeierov,“ čudo-
val sa mladoboleslavský rodák, ktorý slávnu 
kariéru rozbiehal ako člen banskobystrickej 
Dukly pod vedením Jaroslava Halvu. „Starý 
typ najlepšie plachtil v protivetre, pre nový 
je výhodnejší vietor zozadu. Taký, aký fúkal 
v Nitre, aj keď ideálny by bol ešte silnejší.“

Vtedy ešte nik netušil, že z mladíka vyras-
tie najúspešnejší oštepár histórie. Zdalo sa, 
že až prehnane a pridlho prežíva to, že na 
prvých seniorských majstrovstvách Európy 
v Stuttgarte 1986 nepostúpil do fi nále. Nit-
riansky rekord prijal chladne: „Ak mám byť 
úprimný, hneď by som ho vymenil za medai-
lu z veľkého podujatia.“

ZA MÁLO PEŇAZÍ VEĽA MUZIKY
Petrovič bol naopak po Železného re-

korde v extáze. „Šé� réner vrhov českoslo-
venskej atletiky Josef Brych ma objal a po-
vedal mi: Upokoj sa, bojím sa, že dostaneš 
in farkt,“ spomína. „Bol som naozaj vzruše-
ný, lebo po guliarskom a diskárskom sveto-
vom rekorde sa u nás zrodil aj oštepársky 
a do kompletnej kolekcie nám chýbal už len 
jeden, kladivársky.“

Európska atletická asociácia síce nitrian-
sky míting v roku 1985 zaradila do svoj-
ho kalendára s tým, že jeho súčasťou bude 

Petrovič je na štadióne denne aj v zime: na 
fotografi i z tej poslednej v spoločnosti trom-
fov jeho tréningovej skupiny: zľava Nikolas 
Broš a Viktor Daňo, vpravo Patrik Bučko.

Diskár Imrich Bugár bol v Nitre obľúbený: v roku 
1984 prehodil magických 70 m.

vždy aj medzištátne vrhačské viacstretnutie, 
ale fi nančne ho nepodporila, takže bol skôr 
na odpis než na vzostupnej vlne. Nečakaný 
tretí svetový rekord však pomohol predĺžiť 
jeho existenciu o ďalších pätnásť rokov.

V roku 1991 sa konečne našli peniaze na 
tartanové pokrytie dráhy aj sektorov a nasle-
dujúce leto sa v Chrenovej uskutočnil česko-
slovenský šampionát – ako sa ukázalo, roz-
lúčkový. So skvelými výkonmi: diaľkár Milan 
Gombala skočil 811 cm, trojskokan Milan 
Mikuláš 17,31 m a obaja si v hodine dvanástej 
vybojovali účasť na olympiáde 1992. Navyše 
piatimi štartmi sa ideálne nažhavil na zlatý 
barcelonský desaťboj Róbert Změlík.

O rok sa tadžikistanský olympijský a sve-
tový šampión Andrej Abduvalijev snažil 
splniť sen Nitranov aj o kladivárskom re-
korde – dosiahol však „len“ svetový výkon 
roka 82,78. Svetový rekord Jurija Sedycha 
86,74 m z ME 1986 platí dodnes – mimo-
chodom, už štvrťstoročie žije vo Francúz-
sku aj s manželkou, guliarkou Natáliou Li-
sovskou, ktorej o rok mladší svetový rekord 
22,63 m takisto ešte nik neprekonal.

Pod Zoborom sa napokon uskutočnilo 27 
ročníkov renomovaných pretekov. Posledný 
v roku 2002. „Keď nám vtedajší primátor 
škrtol sľúbených 100-tisíc korún, poveda-
li sme dosť. Bol to nízkonákladový míting 
s vysokoefektívnymi výkonmi, za málo pe-
ňazí veľa muziky,“ myslí si Petrovič. „Okrem 
ročníka organizovaného v spolupráci so Slo-
venským atletickým zväzom, ktorého rozpo-
čet dosiahol milión slovenských korún, ani 
jeden nestál viac než 800-tisíc.“

O čosi neskôr sa defi nitívne skončila aj 
história bratislavskej péteesky, podujatia 
pokladaného v najslávnejšej ére za „Zürich 
východu“. A slávne to nevyzerá ani s budúc-
nosťou dubnického Mosta.

Chýrne podujatia miznú, organizátori, 
čo ich prežili, však ostávajú atletike verní aj 
na staré kolená. Petrovič trávi dopoludnia 
doma v domčeku na Zobore, no popoludnia 
na štadióne pod ním. Trénuje vrhačské ná-
deje aj seba – v auguste mieni ako osemde-
siatnik hádzať diskom na veteránskych maj-
strovstvách sveta vo francúzskom Lyone. 
Jeden zo synov mu už zabukoval letenku aj 
ubytovanie.

„Chlapče, ty máš takú krv. Ty si posad-
nutý neposednosťou,“ povedal mu ešte ako 
školákovi jeden svojrázny Tužinčan, ktorý 
ho často pozoroval, keď na futbalovom ih-
risku hádzal disk. „Asi mal pravdu. Dnes je 
zdrojom mojej vitality je najmä to, že som 
stále s mladými,“ vraví. „V zime hlavne ben-
čujem, na jar a v lete aj hádžem, celý rok sa 
racionálne stravujem a každý deň si dám 
pohár -dva vínneho striku.“

 MARIÁN ŠIMO

> Jubilujúci rodák z maďarskej Nagykanizse 
(12. mája 1935) slúži kráľovnej už 65 rokov: ako ak-
tívny atlét (dodnes účastník veteraniád), tréner, roz-
hodca, organizátor a funkcionár.
> Najúspešnejší slovenský diskár šesťdesiatych ro-
kov: účastník majstrovstiev Európy 1962 v Belehra-
de (20. miesto výkonom 50,28 m), majster Česko-
slovenska 1962 (53,77), rok predtým druhý, v r. 1964 
tretí, 1960 a 1963 štvrtý, slovenský šampión 1958 
– 1960 (v r. 1961-67 sa majstrovstvá Slovenska neu-
skutočnili).
> Slovenský rekord Alojza Kormútha 50,31 z roku 
1957 posunul za päť rokov (1959 – 1964) o vyše se-
dem metrov – až na hodnotu 57,38 m (deviaty naj-
lepší slovenský výkon v histórii).
> Vyštudovaný inžinier bol najskôr odborný asis-
tent na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, 
neskôr profesionálny vrhačský tréner, pričom zve-
rencov doviedol k 15 titulom majstra Českosloven-
ska rôznych vekových kategórií – viedol o. i. Lakti-
šovú, Svoradovú, Košudovú, svojho syna Františka, 
istý čas aj čs. rekordéra v oštepe Babiaka, podieľal sa 
na diskárskej príprave Hanulákovej, silovej oštepára 
Poskočila, dnes vedie talentovaných vrhačov Broša, 
Bučka a Daňa (dvoch z nich mu posunul z Bojničiek 
tréner Ján Šiška).
> Prispel k zrodu Štítu Nitry v hode diskom, neskôr 
bol riaditeľ chýrneho medzinárodného vrhač ského 
mítingu AX – PS – CX, pričinil sa aj o vybudovanie 
atletického štadióna a haly v Nitre -Chrenovej.

LADISLAV PETROVIČ (80)

> Štvrťstoročie patril medzi členov najvyššieho 
orgánu slovenskej atletiky, sedem rokov (do 1994) 
vo funkcii podpredsedu SAZ, v r. 1990 – 1992 bol 
i podpredsedom Českej a slovenskej atletickej únie 
a na OH 1992 vedúcim atletickej časti čs. výpravy. 
Stojí na čele Olympijského klubu regiónu Nitra 
a v r. 1995 ho vyznamenali Cenou mesta Nitra.
> Na veteránskych šampionátoch získal sedem me-
dailí: na svetových tri bronzové (Buff alo 1995, San 
Sebastian 2005, Sacramento 2011), na európskych 
dve strieborné (Budapešť 1990, Cesenatico 1998) 
a dve bronzové (Poznaň 2006 a Nyíregyháza 2010).
> Všetky tri Petrovičove deti vyštudovali telový-
chovnú vysokú školu: František je šé� réner atletiky 
v Malajzii, Ladislav docent na univerite v anglickom 
Leedsi a Hana, ktorá je vydatá v kanadskom Toron-
te, učí prisťahovalcov angličtinu.

KEĎ POD ZOBOROM TRÓNIL VRHAČSKÝ RAJ
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„Organizovať

 veľké preteky v malom 

meste v dobe, keď skoro 

na všetko bolo potrebné 

povolenie až z Prahy, 

znamenalo uchodiť si nohy 

a zavše prosiť priam na 

kolenách.“



Jiří Koukal (70): Najprv trénujem Martinu, potom seba

Vtedy bažant, dnes posledný Mohykán. Býva-
lého úspešného kladivára, neskôr trénera Jiřího 
Koukala vrátila späť do hry Martina Hrašnová. Už 
ako penzistu a veterána.

„To ja som ju prvý oslovil – pred tromi rokmi,“ 
upresňuje Koukal. „Kladivu som verný aj na staré 
kolená a v rámci prípravy na veteránske súťaže si 
chodievam na Štiavničky zahádzať. V príprave na 
sezónu 2012 jej kladivo pričasto lietalo do poto-
ka. Dovolil som si jej trochu do toho kecať. Vedela, 
že ju poznám od začiatkov, tak nenamietala, brala 
ma ako konzultanta a z mojich rád si aj dosť vzala. 
Ale vtedy to ešte bolo tak trochu načierno – v Duk-
le panoval názor, že na jej príprave sa majú po-
dieľať len tí, čo sú za to platení. Martina sa mi po 
sezóne, v ktorej získala striebro na majstrovstvách 
Európy, ale neuspela na olympiáde, poďakovala 
a darovala mi tričko.“

ohol by písať kroniku banskobystrickej Dukly. Pred päťdesiatimi rokmi ho vo Vy-
škove na Morave spolu s ďalšími z atletického „béčka“ pražskej Dukly naložili do 
vojenskej vetriesky a vysadili na Štiavničkách, kde sa na rozkaz z Generálneho 

štábu Čs. ľudovej armády začali klásť základy prvého armádneho klubu na Slovensku.

Jiří Koukal (70): Najprv trénujem Martinu, potom seba

JIŘÍ KOUKAL (70)
 Narodil sa 24. apríla 1945 v Jenišoviciach (okres 

Chrudim, ČR). V Chocni sa vyučil za nástrojára, v Ban-
skej Bystrici večerne vyštudoval Strednú priemysel-
nú školu strojnícku, potom diaľkovo Pedagogickú 
fakultu UMB a trénerstvo na bratislavskej FTVŠ.

 S atletikou začínal v Jenišoviciach, pokračoval 
v Chocni, r. 1964 hosťoval za Pardubice, vo Vyško-
ve na Morave a od 1965 je členom Dukly Banská 
Bystrica.

 V hode kladivom získal štyri tituly majstra Slo-
venska (1968, 1970, 1973, 1976) a štyrikrát zlepšil 
slovenský rekord (63,62, 63,84, 64,18 a 67,10), na 
majstrovstvách Československa bol raz druhý a päť-
krát tretí.

 V období 1976-93 pôsobil v Dukle ako vrhačský 
tréner, potom podnikal v cestovnom ruchu a odvla-
ni je spolu s Jozefom Páričkom trénerom Martiny 
Hrašnovej.

 Ako veterán získal v hode kladivom, resp. bre-
menom jeden svetový a dva európske tituly.

 Má tri deti: dve dcéry (Melánia a Alexandra) 
a syna rovnakého mena s osobným rekordom 62,86 
(2003), ktorý bol juniorským majstrom SR 2001 
a na šampionáte dospelých trikrát tretí.

SWIEC SKONČIL
Generálny sekretár SAZ Pavol Swiec k 28. feb-

ruáru 2015 na vlastnú žiadosť ukončil svoje pôso-
benie vo zväze. „Svoju budúcnosť však aj naďalej 
spájam so športom,“ skonštatoval. Štyridsaťtriroč-
ný Swiec šéfoval sekretariátu presne dva roky, vie-
dol ho od 1. marca 2013, keď vo funkcii vystriedal 
Annu Kirnovú, ktorá prešla na post medzinárod-
ného sekretrára SAZ. Predtým pôsobil od októbra 
1995 až do konca roka 2012 v rôznych pozíciách 
v sekcii štátnej starostlivosti o šport a mládež na 
Ministerstve školstva vedy, výskumu a športu SR. 
Od januára 2007 do septembra 2010 šéfoval od-
boru fi nancovania, potom bol až do marca 2011 
poverený vedením celej sekcie. Úrad SAZ dopo-
siaľ viedli siedmi generálni sekretári: Alojz Oveč-
ka (apríl 1939 – jún 1973), Martin Šebesta (jún 
1973 – marec 1974), Ivan Čech (marec 1974 – ok-
tóber 1974), Štefan Chudík (október 1974 – októ-
ber 1984, marec 1989 – jún 1999), Viliam Martin-
kovič (október 1984 – marec 1989), Anna Kirnová 
(jún 1999 – február 2013) a Pavol Swiec (marec 
2013 – február 2015).

LEGENDOU ATLÉTKA
Anketa hľadajúca najúspešnejšieho slo-

venského športovca roka mala v decembri 
2014 už 22. ročník, ale len piaty raz na jej 
galavečere ocenili aj Športovú legendu. 
Po boxerovi Jánovi Zacharovi, hokejistovi 
Jozefovi Golonkovi, futbalistovi Jozefovi 
Adamcovi a hádzanárovi Antonovi Frolovi 
poctili novinári týmto titulom atlétku – Evu 
Šuranovú. Jedinú slovenskú olympijskú 
medailistku v atletike, ktorá v Mníchove 
1972 získala bronz, keď dvakrát zlepšila 
čs. rekord, navyše striebornú na rímskych 
ME 1974, ocenenie očividne dojalo: „Vô-
bec som s tým nerátala, som nadšená a veľ-
mi šťastná.“

Legendárny žrdkár Sergej Bubka, kto-
rý dva zo svojich 35 svetových rekordov 
utvoril na štadióne Interu na Pasienkoch, 
zavítal v závere minulého roka do Brati-
slavy. Bol jedným z prominentných hostí 
slávnostného galavečera Atlét roka 2015, 
na ktorom spolu s predsedom NR SR Pet-
rom Pellegrinim odovzdal ocenenie kráľo-
vi slovenskej atletiky Matejovi Tóthovi.

„Na Bratislavu mám krásne spomien-
ky, preto som s radosťou prijal pozvanie 
predsedu SAZ Petra Korčoka a prišiel som 
opäť. V tomto krásnom meste mám stále 

veľa priateľov,“ pripomenul Bubka, čest-
ný občan Bratislavy, člen MOV a vicepre-
zident IAAF.

Bubka v našom hlavnom meste na 
chýrnom mítingu Pravda – Televízia – Slov-
naft štartoval osemkrát, dvakrát zlepšil 
svetový rekord: 26. mája 1984 skočil 585 
a 9. júna 1988 dokonca 605 cm. Tieto re-
kordy mu bude navždy pripomínať zará-
movaná fotografi a z druhého bratislavské-
ho rekordu s kúskom tartanu z Pasienkov, 
ktorú mu na pamiatku venoval Slovenský 
atletický zväz.

BUBKA V BRATISLAVE

Rovnako ako na londýnskych Hrách sa do fi -
nále nedostala ani na majstrovstvách sveta 2013 
v Moskve a keď sa vlani na prelome apríla a má-
ja začala strachovať, či splní limit na zürišské maj-
strovstvá Európy, zdvihla telefón a vykrútila Kou-
kalovo číslo.

Rodák z Chrudimska nikdy predtým netréno-
val ženu, ale to i preto, že dámam dovolili hádzať 
kladivom až v polovici deväťdesiatych rokov, keď 
ako profesionálny tréner na Dukle končil. V jednej 
z prvých várok jeho zverencov bol Jozef Cencer, 
neskôr Martinin prvý tréner v ére, keď sa ešte vo-
lala Danišová. V ktorejsi z ďalších banskobystrický 
rodák Miroslav Vričan, ktorého Koukalovi v rámci 
rozdelenia disciplín medzi dve Dukly odvelili do 
Prahy, kde hodil 72,26, m, a v jednej z posledných 
Martin Kliment, údajne najväčší talent, ibaže za-
ľúbený každú chvíľu do inej disciplíny.

Koukal senior ešte aj dnes výkonom 67,10 m 
z roku 1977 fi guruje v slovenských historických 
tabuľkách na šiestom mieste. Syn zhodného 
mena sa vydal v jeho šľapajach, no netromfol ho. 
„Ako 21-ročný hodil takmer 63 metrov, viac než ja 
v tom veku, no potom nemal podmienky porov-
nateľné s mojimi,“ ospravedlňuje ho.

Otec je nezmar, na svetových a európskych ve-
teránskych hrách získal už desať medailí, z nich tri 
zlaté. Vlani si nechal operovať meniskus, aby mo-
hol bojovať o ďalšie. „Tohtoročný veteránsky prog-
ram však podriadim Hrašnovej kalendáru,“ ubez-
pečuje. „Aj v príprave je to tak: najprv trénujem ju, 
až potom seba.“

Martinin problém je technika – práve tú má 
Koukal štyri dni v týždni na starosti. „Zmeniť ju je 
neskoro, snažíme sa ju aspoň upraviť,“ vraví. „Vy-
trieskavala sa v dlhých obrátkach a na odhod jej 

už neostávalo dosť energie. Viac zapájala ruky, 
menej nohy a ešte menej ich špičky, takže kladivo 
ju predbiehalo. Dnes už v tréningu občas zvládne 
aj desať obrátok za sebou a vo všetkých sa udrží 
v osi, čo je dôležité, lebo sa tak nenadrie.“

„Je veľmi pracovitá, až ju treba brzdiť,“ tvrdí 
kouč. „V posledný marcový deň hodila o kilo ťaž-
ším, päťkilogramovým kladivom 66 m, ale ne-
dala si pokoj a v mŕtvom ťahu si natiahla chrbát. 
Hlava nepochopila, preto telo povedalo dosť.“ 
Koukal nepochybuje, že Hrašnová má na viac než 
76,90 m z mája 2009. Nevyzerá na rojka, napriek 
tomu medzi rečou v narážke na svetový rekord 
utrúsil: „Osemdesiatka stále ešte nepadla, to je 
naše šťastie.“ MARIÁN ŠIMO

OSLAVUJÚ
ŠTEFAN HRUŠOVSKÝ: narodený 3. marca 1930 
v Nálepkove, šprintér Slávie VŠT Košice, osobné re-

kordy 100 m 10,9, 200 m 22,6, 400 m 51,4, člen štafety Slávie 
4 × 400 m, ktorá získala slovenské tituly 1956-57, neskôr tréner, 
rozhodca (aj na ME 1978), od roku 1985 štartér MMM – v tomto 
roku by ho mal odštartovať jubilejný, tridsiaty raz.

IVAN VARGA: narodený 17. marca 1935 v Galante, 
v mladosti šprintér, neskôr pedagóg na bratislavskej 

FTVŠ, autor viacerých odborných publikácií, tréner, špecialista na 
skok o žrdi, viedol slovenských rekordérov éry po Štefkovičovi – o. i. 
Ivana Jablonského (432), Andreja Pappa (od 440 po 480, osobný 
rekord 490), Petra Pažáka (490), kondičný tréner tenistov.
TERÉZIA JEDLIČKOVÁ: narodená 21. apríla 1935 v Cíferi, hádza-
nárka, potom atlétka -oštepárka Slávie Bratislava, majsterka Sloven-
ska 1958 a 1959, slovenská rekordérka výkonom 36,83 (1955), ne-
skôr funkcionárka slovenského zväzu.
KOLOMAN GRANEC: narodený 21. apríla 1935 vo Viničnom, sko-
kan o žrdi (405, r. 1959), pedagóg, tréner (Danišovci, Galandovci), 
rozhodca, funkcionár, zakladateľ Slávie Medik Martin, organizátor 
Behu k srdcu SNP.
LADISLAV PETROVIČ: narodený 12. mája 1935 v Nagykanizsi 
(Maďarsko) – profi l v rámci rubriky Včera a dnes na 22. – 25. strane.

VLADIMÍR CHMELKO st.: narodený 12. júna 1940 
v Hliníku nad Hronom, trojskokan, osobný rekord 

13,44  (r. 1963), neskôr (dodnes) rozhodca.
JÚLIUS KOLČITER: narodený 21. marca 1945 v Kruž-
lovskej Hute (okres Bardejov), diaľkár (740) a desaťbo-

jár (6278) Slávie UK Bratislava a VSŽ Košice, neskôr úspešný tréner 
– v Košiciach viedol o. i. diaľkárov Leitnera (v Dukle Praha halový 
majster Európy), Priščáka (794, v trojskoku ako člen Dukly 17,23), 
výškára Prezbruchého (218).
ŠTEFAN MEREŠ: narodený 25. marca 1945 v Bratislave, stredno-
tratiar Slovana Bratislava, štvornásobný majster Slovenska na 
1500 m (1967, 1969-70 a 1975), slovenský rekord z 3:51,5 posunul 
na 3:45,3, osobné rekordy – 800 m 1:51,2 (1967), 1000 m 2:26, 1 
(1964), 1500 m 3:45,3 (1967), 1 míľa 4:07,0 (1969, 6. výkon his-
tórie), 2000 m 5:21,0 (1967, 10.), neskôr tréner (zverenci o. i. Štít, 
Slouka, Lániček, Peťovský, Cs. Nagyová, Kirnová, dnes s Dudom ve-
die Pelikána).
JIŘÍ KOUKAL: narodený 24. apríla 1945 v Jenišoviciach – profi l 
na 24. strane.
JÁN ŠIŠOVSKÝ: narodený 19. júna 1945 v Novom Meste n. V., 
strednotratiar Považana Nové Mesto n. V. a Dukly B. Bystrica, zve-
renec Róberta Rozima, člen striebornej čs. štafety 3 × 1000 m na 
Európskych halových hrách 1969 a fi nišman striebornej čs. štafety 
na 4 × 800 m na halových ME 1973 (s ním Samborský, Kováč a Pla-
chý), štartoval aj na ME 1974, HME 1970, 1971 a 1974 (na 800 m 
vždy skončil v rozbehu), čs. majster 1975 a 1976 na 1500 m, maj-
ster Slovenska na 400 m (1967, 1973) a 800 m (1967-68 a 1971), 
slovenský rekordér na 880 y (1:55,1 a 1:54,6), 1000 (2:25,1) 
a 2000 m (5:19,6), osobné rekordy 800 m 1:47,2 (1974, 3. výkon 
histórie), 1500 m 3:40,9 (1976, 5.).

IMRICH BUGÁR: narodený 14. apríla 1955 v Ohra-
doch (okres Dunajská Streda), diskár Dunajskej Stre-

dy (tréner Vendégh), Interu Bratislava (Hurtoň) a Dukly Praha (Vl-
ček), účastník troch OH – strieborný medailista 1980 (zlato mu ušlo 
o 26 cm), v r. 1988 dvanásty, 1992 skončil v kvalifi kácii, majster 
sveta 1983, na MS 1987 siedmy, 1991 a 1993 (v druhom prípa-
de už ako reprezentant ČR) sa nedostal do fi nále, majster Európy 

1982, bronzový 1978, ôsmy 1986 a siedmy 1990, vo Svetovom 
pohári 1981 tretí, z rodákov zo Slovenska získal najviac českoslo-
venských titulov – 13, ako prvý čs. diskár prehodil 70 m a šesťkrát 
zlepšil čs. rekord – naposledy v r. 1985 svetovým výkonom roka 
71,26, po skončení kariéry pracoval v AŠC Dukla Praha na úseku 
zahraničných stykov.
MIROSLAV OKÁĽ: narodený 6. júna 1955, bežecký tréner (o. i. 
olympionika v maratóne Matanina), šéftréner slovenskej atletiky 
(10 mesiacov v r. 1996 – 1997), tréner športového gymnázia v Ban-
skej Bystrici.

JOZEF KUCEJ: narodený 23. marca 1965 vo Zvolene, 
prekážkár Lokomotívy Zvolen, SVŠT Bratislava a Dukly 

B. Bystrica, zverenec trénerov Igríniho, Luptáka a Molnára, dodnes 
slovenský rekordér na 400 m prek. časom 48,94 (r. 1989), vo Sve-
tovom pohári 1989 v Barcelone štvrtý, osobné rekordy na 200 m 
21,61 (1989) a 400 m 46,58 (1990), účastník troch OH (1988, 
1992 a 1996 rozbeh), štyroch MS (1987, 1991, 1993 a 1995 roz-
beh), semifi nalista troch ME (1986, 1990, 1994), 6-násobný česko-
slovenský a 8-násobný slovenský šampión.
ĽUBOŠ BALOŠÁK: narodený 5. apríla 1965 v Martine, šprintér 
ZŤS Martin (tréneri Viera a Valér Richterovci) a Dukly B. Bystrica 
(Ján Šaffa), čs. a slovenský rekordér na 400 m 45,59 (1987 – zlep-
šil ho brat Štefan na OH 1996 stále platným slovenským rekordom 
45,32, hneď za ním je v historických tabuľkách Ľubošov výkon), 
ďalšie osobné rekordy: 100 m 10,68 (1985), 200 m 20,92 (1985), 
účastník MS 1987 na 400 m (rozbeh 46,49, medzibeh 46,76), ha-
lových ME 1984 na 200 m (rozbeh 21,68) a 1990 na 400 m (roz-
beh 47,85), čs. majster na 200 (1985, hala 1984) a 400 m (1987-
89, hala 1990), slovenský na 200 m (1989, 1993).
ROMAN PAROLEK: narodený 21. apríla 1965 v Martine, cho-
dec ZŤS Martin, Slávia PF a Dukla Banská Bystrica, účastník Sve-
tového pohára 1989 (20 km nedokončil), osobné rekordy 20 km 
1:27:23,6 (1989), 50 km 4:03:40 (1988), neskôr tréner Dukly 
(Mrázek, Bátovský, Korčok, Janek), v r. 1991-92 aj slovenskej cho-
deckej reprezentácie.
JÁN ZÁHONČÍK: narodený 23. apríla 1965 v Skalici, chodec Bor-
ského Mikuláša a Dukly Banská Bystrica, na 20 km na OH 1992 
28. miesto, na ME 1990 10., na halových ME 1990 na 5 km pia-
ty, čs. majster 1989 na 20 km, majster SR na 20 km 1989 a 1990, 
na 50 km 1988, osobné rekordy 20 km 1:21:41 (1992), 50 km 
3:58:20 (1988).
VLADIMÍR CHMELKO ml.: narodený 14. mája 1965 v Bratislave, 
diaľkár Slávie STU Bratislava, osobný rekord 687, neskôr funkcionár, 
v r. 1992 – 2002 predseda oddielu STU, v r. 1998 navrhol úspešnú 
atlétku klubu Máriu Mračnovú za predsedníčku SAZ (viedla ho až 
do jesene 2012), krátko aj riaditeľ bratislavského medzinárodné-
ho mítingu.
ĽUBOŠ CESNEK: narodený 15. júna 1965 v Nededzi (okres Žilina), 
strednotratiar a vytrvalec žilinských klubov a MK Rajec, majster SR 
na 1500 m (1988), 10 000 m (1992), v maratóne (1993, 1999), 
v krose (1988 míliari, 1991 vytrvalci), aktuálne predseda atletické-
ho klubu ŠKP Žilina.
IGOR KOLLÁR: narodený 26. júna 1965 v Žiari nad Hronom, cho-
dec Dukly B. Bystrica (tréner Juraj Benčík) a Hi -Tec B. Bystrica (Mi-
roslav Klus), slovenský atlét 1993 a 1999, na 20 km účastník troch 
OH: 1992 devätnásty, 1996 diskvalifi kovaný, 2000 31. miesto, na 
MS 1991 13., 1993 a 1995 8., 1997 12., 1999 6. (na 50 km dis-
kvalifi kovaný), na ME 1994 7., 1998 15., na 5 km na halových MS 
1991 diskvalifi kovaný, na halových ME 1992 5. a 1994 15., osobné 
rekordy 20 km 1:18:41 (1996), 50 km 3:55:43 (1999), na 20 km 
čs. majster 1992, 8-násobný majster SR (1985, 1987, 1992-96, 
1998).
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Šéf SAZ Peter Korčok a Sergej Bubka so zará-
movaným kúskom tartanu z Pasienkov.
 Foto: SITA – JÁN SLOVÁK

Jiří Koukal a Martina Hrašnová so 
striebrom z ME 2014.
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

 Foto: ŠTARTFOTO – JÁN SÚKUP



Najbližšie oslavujem až stovku, takže sa starajte 
o vaše zdravie,“ zvykol podpichnúť bývalých zveren-
cov na oslavách jubileí. V júli mal dovŕšiť 85 a až do 

konca vlaňajška nič nenasvedčovalo, že by sa nestor sloven-
skej výšky Jaromír Šimonek zberal na druhý svet. O to väčší 
šok a smútok vyvolala 18. februára zvesť o jeho smrti.

„Ešte pätnásteho decembra sme s ním hrali te-
nis, tradičnú štvorhru starých pánov, a žartovali, že 
naše kvarteto čoskoro dosiahne súhrnný vek 320 
rokov,“ spomína Ján Koštiaľ, 73-ročný „benjamí-
nok“ zohratej partie, v ktorej atletické trio Šimo-
nek, Varga, Koštial dopĺňal skvelý basketbalový 
kouč Miroslav Rehák. „Jaro o potrebe celoživotnej 
pohybovej aktivity nielen prednášal, ale ju aj uplat-
ňoval – behal, hral tenis, posilňoval. Poslucháčom 
Univerzity tretieho veku dokonca zorganizoval let-
ný výcvikový tábor na Richňavských jazerách, kde 
mal chatu.“

Šuriansky rodák (narodený 8. júla 1930) prvý 
v Československu zvládol štýl horine a v roku 1953 
v drese bratislavskej Slávie získal slovenský titul. 
Slávu si však získal najmä ako tréner. Už ako mladý, 
v Kristovych rokoch. Prví po Savčinskom preskočili 
dva metre jeho zverenci: Milan Rožánek (200) a Vi-
liam Lendel (203).

V jeseni 1964 prišla do Bratislavy študovať ta-
lentovaná, no plachá Košičanka Mária Faithová. 
Mesiac trénovala na Kalinčiakovej sama podľa plá-
nov gymnaziálneho učiteľa Jána Stopku, až kým 
ju neoslovil. Keď zistil, že je študentkou športovej 
fakulty, na ktorej vyučuje, vyvalil oči a položartom-
-polovážne povedal: „Fajtyš, vysvetlia mi, ako sa 

JAROMÍR ŠIMONEK – DOCENT, KTORÉHO PRÁVOM POKLADALI ZA PROFESORA

oni mohli dostať na našu školu bez protekcie.“ Od-
vtedy si úctivo onikali.

V šesťdesiatom šiestom sa pod Šimonekovým 
vedením za tri mesiace zlepšila zo 166 na 174 cm 
a na budapeštianskom európskom šampionáte jej 
bronz unikol len na pokusy. Na mexickej olympiá-
de 1968 z rovnakého dôvodu neskončila štvrtá, ale 
až šiesta. O rok na majstrovstvách Európy v Aténach 
však už stála na piedestále, aj keď „len“ na bron-
zovom stupienku: skočila 183 cm, toľko čo víťazka, 
lenže až na tretí pokus, preto československú hym-
nu nehrali jej, ale Milene Hübnerovej -Rezkovej.

„Šimonek bol úžasne rozhľadený odborník, 
navyše pedant a poctivec, ktorý nepoznal od–do,“ 
konštatuje Mračnová, ktorá neskôr štrnásť rokov 
stála na čele Slovenského atletického zväzu a dnes 
je jeho čestnou predsedníčkou.

„Len málo pedagógov a zvlášť trénerov s takou 
pravidelnosťou a dlhodobo snorilo po nových poz-
natkoch ako Šimonek,“ tvrdí jeho žiak František 
Chmelár, dlhoročný šéf Slovenského olympijského 
výboru. „Za minulého režimu bola bežne dostupná 
len ruská odborná literatúra. Predajňa Sovietskej 
knihy na hornom konci Námestia SNP dostávala 
novinky raz týždenne a on sa s kolegami Ivom Hav-
líčkom a Františkom Korčekom priam pretekal, kto 

sa dostane k tým pár kusom.“ Čo bolo zvlášť cen-
né, mnohé cez vydavateľstvo Šport na danú dobu 
rýchlo v preklade sprostredkoval aj iným. „Ostatné 
rozpožičal alebo porozdával,“ dodáva Koštial.

Hoci skokanské štýly sa prevratne menili, vy-
choval či nejaký čas trénoval niekoľko generácií 
úspešných reprezentantov – v historickej desiatke 
slovenskej mužskej výšky sú šiesti: Robert Ruffi ni, 
Peter Horák, Ľubomír Roško, Ľubomír Benko, Mar-
tin Kalafus, Michal Pogány. Hneď za ňou Roman 
Moravec, ktorý v roku 1971 ako vôbec prvý v Čes-
koslovensku prekonal hranicu 220 cm. Dlháň zva-
ný „Tyčka“ oslovoval Šimonka „šéfe“. Po ňom ple-
jáda ďalších.

„Bol to jeden z naj -naj -ľudí, čo som poznal. Keď-
že pochádzam z rozvedenej rodiny, tak môj druhý 
nevlastný otec. Jemu vďačím za všetko to, čo som 
dosiahol,“ rozplýva sa Pogány, ktorý v osemdesia-
tych rokoch posunul Moravcov rekord a neskôr sa 
v Dunajskej Strede, ale najmä v Brne vypracoval 
na úžasne úspešného trénera. Trojskokanku Šárku 
Kašpárkovú, životnú partnerku, doviedol až k titulu 
svetovej šampiónky 1997. Keď jej Šimonek gratu-
loval, povedala mu: „Je to aj váš úspech: vy ste vy-
chovali Miša a on mňa.“

Mračnovú po prvom materstve, aj na druhej, 
montrealskej olympiáde 1976, na ktorej skonči-
la štvrtá, viedol Viliam Lendel, jeden z prvých Ši-
monekových zverencov. Na deň presne mesiac 
po olympijskej súťaži skákala „Fája“ na domácom 
šampionáte v Třinci. Už ako majsterka si dala latku 
zdvihnúť na úroveň čs. rekordu – 192 cm. „Rozbeh 
dve stopy dozadu!“ zakričal jej Lendel. Bývalý a sú-
časný tréner sedeli v hľadisku vedľa seba. Keď sko-
čila, Šimonek typicky pohmkal a podávajúc ruku 
uznanlivo skonštatoval: „Pán kolega, mali pravdu.“

„Veľa vedel, veľa naučil a najmä veľa uplatnil 
v trénerskej praxi,“ zostručňuje Chmelár. Mal svo-
je zásady, neriadil sa módnymi vlnami. „Docent 
s lopatou v ruke,“ pohŕdavo hovorili na jeho adre-
su niektorí, keď na FTVŠ vyšlo z módy prednášať, 
publikovať a zároveň aj trénovať. Kypriť piesok 
v doskočisku, donekonečna dvíhať spadnutú latku 
na poste trénera či rozhodcu, nič z toho nepokladal 
za nedôstojné. Ak predsa niečo, tak podporovať do-
ping. „Nikdy nechcel mať nič spoločné s anabolika-
mi,“ tvrdí Koštial.

Za minulého režimu nestraníci nemali šancu 
na profesúru a keď ho po Novembri nahovárali, 
aby sa o ňu uchádzal, hodil rukou, že „jeden titul 
hore -dole“, a radšej sa venoval trénovaniu. „Váš syn 
pôsobiaci v Nitre už je profesor,“ poznamenal som 
raz. Ani som nestihol dopovedať a – vyprevadil ma 
odpoveďou: „Tak to má byť – deti majú tromfnúť 
rodičov.“

Aj bez profesúry sa stal dekanom FTVŠ (1991 
– 1994). Umrel ako docent, ale písalo sa: Odišiel 
profesor výšky. A právom. MARIÁN ŠIMO
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BLÍZKO MESTA, CELKOM INÝ SVET...

Areál sa nachádza v krásnom a ničím nerušenom 
prostredí Sekierskej doliny, na rozsiahlom 

členitom pozemku, s rozlohou viac ako dva 
hektáre, s upravenými trávnikmi a skalkami. 
Pozostáva z piatich apartmánových domov 

a dvoch chatiek, reštaurácie, recepcie, školiacej 
miestnosti a terasy s kozubom. Súčasťou areálu 
je široký výber športových aktivít a rybárčenie vo 

vlastnom rybníku. V letnom období je otvorený 
salaš s vonkajším sedením.

Poloha 4 km od mesta Zvolen a 20 km od 
Banskej Bystrice umožňuje návštevníkom 

kultúrne vyžitie aj v týchto mestách.

PRE ŠPORTOVÉ A RELAXAČNÉ VYŽITIE JE K DISPOZÍCIIPRE ŠPORTOVÉ A RELAXAČNÉ VYŽITIE JE K DISPOZÍCII
 osem profesionálnych bowlingových dráh 
Brunswick,

 stolný tenis a biliardový stôl veľkosť číslo 9,
 antukový tenisový kurt a kurt s umelou trávou 
s nočným osvetlením,

 tri plážové volejbalové ihriská,
 všešportová hala,
 badminton, petang, rôzne loptové hry na trávnikoch, 
detské ihriská,

 v letnom obdodí je možné využívať bazén (ohrievaný 
kolektormi a vybavený, lehátkami), detský bazén pre 
našich najmenších,

 bicykle na prenájom.

Športcentrum EKOMA, s. r. o.
Sekier – Osada 8746 | 96 001 Zvolen

tel./fax: +421 45 536 4031
mobil: +421 918 363 603, +421 918 363 606, +421 918 363 609

e-mail: info@sportcentrum-ekoma.sk
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Zašportujte si s rodinou, zbierajte nálepky a bodujte.

Vý ažok z Tesco Behu pre život bude použitý na prípravu 

športovo-vzdelávacích táborov pre deti z detských domovov.

Pobežte pre zdravie svojej 
rodiny a prispejte
na dobrú vec

TERMÍNY BEHOV 2015:

10. 5. BANSKÁ BYSTRICA

17. 5. TRNAVA 

23. 5. KOŠICE 

24. 5. TREN ÍN 

7. 6.  NITRA

13. 6. ŽILINA 

14. 6. PREŠOV

20. 6. BRATISLAVA

Viac informácií na www.tesco.sk
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