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Krásny rok, vďaka vám!
Slovenská atletika má za sebou 

rok, ktorý priniesol priehrštie krás-
nych pozitívnych emócií.

Začali sme dobre hneď skraja 
roka, keď Slovensko na halových 
majstrovstvách Európy v Prahe re-
prezentovala rekordná výprava, 
a kde príjemne prekvapila Iveta Pu-
talová, naše anketové Prekvapenie 
roka.

Pozitívna vlna pokračovala na Európskych hrách v Baku, 
kde oduševnený tímový výkon vyniesol našu reprezentáciu až 
na najvyšší stupienok, hoci neskôr sme zlato nie našou vinou 
museli nechtiac vymeniť za striebro.

Čerešnička na torte bol, samozrejme, pekinský výkon Mate-
ja Tótha. Pri spomienke na jeho famózny pochod na päťdesiat-
ke alebo pri prezeraní fotografi í mi – a som presvedčený, že nie 
iba mne – aj dnes behajú zimomriavky po chrbte.

Slovenská atletika však nebola úspešná iba na športovom 
poli. Vlani na jeseň skrsol nápad kandidovať na ME 2017 v kro-
se. Dôsledná a dôkladná príprava priniesla ovocie: šampionát 
sa o dva roky uskutoční v Čilistove pri Šamoríne. A tak naša at-
letika oslavovala aj na diplomatickom poli. Zdolať Dublin, met-
ropolu krajiny, kde sú bežecké krosy niečo ako národný šport, 
nie je veru každodenná vec!

Parlament schválil nový zákon o športe a treba vyzdvihnúť, 
že v pracovnej skupine pripravujúcej túto dôležitú normu pô-
sobil aj predseda nášho zväzu Peter Korčok.

Samozrejme, myslíme aj na budúcnosť. Projekt Detská at-
letika priniesol viac ako tisícový prírastok členskej základne. 
Spolupráca s fi rmou Tesco, ktorá sa stala novým partnerom zvä-
zu, znamenala významnú fi nančnú podporu pre Detskú atleti-
ku. Zväz sa angažoval aj v dobročinnej sfére: spoluorganizovali 
sme letné atletické tábory pre deti z detských domovov.

Máme za sebou, dovolím si povedať, naozaj jedinečný 
a úspešný rok. Nezabúdame však, že za každým rekordom, 
víťazstvom, centimetrovým či stotinovým zlepšením, organi-
začným úspechom i novým štadiónom, ste najmä vy – obetaví 
tréneri, dobrovoľní funkcionári, športoví zanietenci, športovci. 
Práve vy ste venovali svoj um, úsilie i čas dobrej veci. Preto prá-
ve vám patrí veľké – ďakujeme.

V čase Vianoc hodnotíme odchádzajúci rok, pripomíname 
si jeho najkrajšie okamihy, oceňujeme najúspešnejších. Avšak 
už teraz nedočkavo nazeráme za horizont na obrovskú sochu 
Krista Spasiteľa v ďalekom Riu a veríme, že i pod ňou budeme 
prežívať nádherné chvíle a po chrbte nám budú behať zimom-
riavky. VLADIMÍR GUBRICKÝ, 

 generálny sekretár Slovenského atletického zväzu

sa dá kúpiť aj predplatiť
 Časopis SLOVENSKÁ ATLETIKA 

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

 Najpohodlnejšie je zabezpe-
čiť si ho formou celoročného 
predplatného v hodnote 10 eur 
– v tom prípade budete dostávať 
jednotlivé čísla bezprostredne 
po vyjdení poštou na adresu, 
ktorú uvediete. 

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

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

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

Matej Tóth so zlatom v pekin-
skom Vtáčom hniezde.
Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN
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MLÁDEŽNÍCKY TRÉNER ROKA

EDUARD ČORDÁŠ (24. 11. 1938) – Dlhoročný trnavský kouč dovie-
dol veľký talent slovenskej atletiky Michaelu Peškovú do fi nále behu 
na 400 m prekážok MEJ v Eskilstune do fi nále (6.) a k štvrtému juni-
orskému rekordu SR v kariére, keď sa zlepšila z 58,26 na 58,02. Edu-
ard Čordáš trénoval aj účastníčku MS do 17 rokov v Cali Emu Chova-
novú (400 m za 56,34) a členku rekordnej štafety SR na 4 x 400 m na 
EH v Baku Sylviu Šalgovičovú, ktorá sa zásluhou zlepšenia osobného 

rekordu na 53,76 posunula na siedmu priečku slovenských historických tabuliek.

PREKVAPENIE – OBJAV ROKA

IVETA PUTALOVÁ (24. 3. 1988) – Bratislavská štvorstovkárka z klu-
bu BK HNTN vletela do európskej špičky ako víchor. Na HME v Prahe, 
hoci mala z prihlásených štvrtý najslabší osobný rekord, skončila vo 
fi nále štvrtá. V rozbehu (53,28), semifi nále (52,99) i fi nále (52,84) 
zlepšila slovenský rekord. V hale utvorila 6 rekordov SR na 400 m 
a aj najlepšie slovenské výkony na 300 (38,77) a 600 m (1:30,54). 
V posúvaní maxím pokračovala i v lete, na 400 m sa zlepšila trikrát 

(53,07, 52,55, 52,18) a raz aj na 200 m (23,71). Zverenka trénera Lopuchovského skončila 5. 
na SU v Kwangdžu, vyhrala EH v Baku a bola členka víťazných štafi et SR na 4x100 m (44,92) 
a 4x400 m (3:35,03), ktoré utvorili slovenské rekordy.

VETERÁN ROKA

Milan BELIANSKY (7. 11. 1944) – Jeden zo zakladateľov AK Veterán 
Bratislava si na halových ME v Toruni v kategórii M70 vybojoval na 
60 m prek. zlato (10,21), druhé na HME v jeho kariére. Premiérový 
titul získal v Gente 2011. Ďalší úspech zaznamenal na MS 2015 v Ly-
one: na 80 m prekážok fi nišoval druhý (13,66). Milan Beliansky si 
výborne počínal i na Európskych hrách veteránov v Nice, kde získal 
4 medaily: zlato (80 m prek.: 13,97), striebro (200 m: 32,40) a dva 

bronzy (100 m: 15,01, diaľka: 413 cm). V jeho medailovej zbierke zo svetových a európskych 
veteránskych šampionátov sa po roku 2015 nachádzajú 3 zlaté, 8 strieborných a 4 bronzové 
medaily.

SENIORSKOU JEDNOTKOU ROKA MATEJ TÓTH, MLÁDEŽNÍCKOU MICHAELA   PEŠKOVÁ, PREKVAPENÍM IVETA PUTALOVÁ A VETERÁNOM MILAN BELIANSKY

Tridsaťdvaročný Tóth vyhral najjednoznačnejšie v his-
tórii ankety. Z maximálneho možného počtu 590 bodov 
získal 589! Zvíťazil s obrovským 140-bodovým násko-
kom pred kladivárom Marcelom Lomnickým. Ôsmy 
z pekinských MS sa z lanskej tretej priečky posunul na 
druhú takisto ako v roku 2013. Lomnický zaujal v roku 
2015 aj celkovo 6. miestom v kladivárskom seriáli IAAF.

Chodecký svetový šampión získal ocenenie Atlét 
roka štvrtý raz a dostal sa pred guliara Haboráka, ktorý 
vyhral tri razy. Rekordérom je však stále kladivár Libor 
Charfreitag, za kráľa slovenskej atletiky ho zvolili šesť-
krát.

ým pred rokom bojovali o slovenskí atletický trón Martina Hrašnová a Matej Tóth, 
obaja strieborní medailisti z ME v Zürichu, tentoraz o víťazovi ankety Atlét roka 
2015 nebolo pochýb. Chodec banskobystrického VŠC Dukla získal v Pekingu premi-

érové slovenské zlato na MS v ére samostatnosti, čo mu vynieslo jasné prvenstvo v ankete.

Matej Tóth má za sebou fantastickú sezónu. Začal ju 
v marci na Dudinskej päťdesiatke tretím najlepším sve-
tovým výkonom histórie 3:34:38 h, v máji si vybojoval 
striebro na Európskom pohári v Murcii na 20 km, v au-
guste získal titul majstra sveta a vyhral aj celkové hod-
notenie chodeckého seriálu IAAF (IAAF Race Walking 
Challenge). Ako prvý Slovák v histórii sa ocitol v nomi-
nácii na ocenenie Svetový atlét roka a od konca augusta 
je chodecká svetová jednotka podľa prestížneho portá-
lu All -Athletics.com.

Za Tóthom a Lomnickým skončila v hlasovaní štvors-
tovkárka Iveta Putalová, ktorá zvíťazila – právom – v ka-

tegórii „Prekvapenie/objav roka“. Zrejme zavážilo jej vy-
nikajúce 4. miesto na 400 m na halových ME v Prahe 
a séria slovenských rekordov.

Víťazka ankety z roku 2012 Lucia Hrivnák Klocová 
sa z vlaňajšieho 8. miesta posunula vďaka vystúpeniu 
na MS v Pekingu hneď za medailistov. Ak v olympij-
skom Riu 2016 zopakuje šiestu priečku na 1500 m 
z Londýna, nepochybne opäť zaútočí na medailové 
pozície v domácej atletickej ankete. Výškarovi Matú-
šovi Bubeníkovi na miesto v TOP 3 nestačilo ani uni-
verziádne striebro či halové skoky ponad 230 cm. 
V ankete sa mu ušla piata priečka, no tesne za ním 
sa v rozpätí 12 bodov zoradili ešte trojskokanka Dana 
Velďáková, maratónkyňa Katarína Berešová a kladi-
várka Martina Hrašnová.

Ocenenie Tréner roka 2015 získal Tóthov kouč Matej 
Spišiak, ktorý obhájil prvenstvo spred roka. V hlasova-

ní o najlepšieho mládežníka a mládežníckeho trénera 
uspeli tí istí ako vlani – prekážkarka na 400 m Michaela 
Pešková (vyhrala o jediný bodík pred 5. z ME „23“ troj-
skokanom Tomášom Veszelkom) a jej kouč Eduard Čor-
dáš. Za najlepšieho veterána vyhlásili halového majstra 
Európy na 60 m prek. a vicemajstra sveta na 80 m prek. 
v kategórii M70 Milana Belianskeho.

V ankete Atlét roka boli doteraz najúspešnejší vr-
hači s 10 prvenstvami – šesťkrát vyhral kladivár Libor 
Charfreitag, tri razy guliar Milan Haborák a raz kladivár-
ka Martina Hrašnová. Ocenenie získali šesťkrát chodci 
(štyrikrát Matej Tóth, dvakrát Igor Kollár), dvakrát pre-
kážkar Igor Kováč, jeden triumf majú na konte vytrvalci 
Róbert Štefko, Miroslav Vanko, štvorstovkár Štefan Ba-
lošák, trojskokanka Dana Velďáková a strednotratiarka 
Lucia Klocová.

 GABRIEL BOGDÁNYI

ATLÉT ROKA – MLÁDEŽ

MICHAELA PEŠKOVÁ (22. 10. 
1997) – Po lanskom striebre na OH 
mládeže pokračovala nádejná tr-
navská gymnazistka v napredovaní 
aj vo svojej prvej juniorskej sezó-
ne. Na MEJ vo švédskej Eskilstune 
skončila na 400 m prekážok šiesta, 
no bola najmladšia z osmičky fi na-
listiek. Škoda, že ideálnu formu vy-
chytila až dva týždne po MEJ: na 
slovenskom šampionáte v Banskej 

Bystrici získala prvý seniorský titul v juniorskom rekorde SR a rekorde 
M -SR 58,02. Týmto časom by brala v Eskilstune bronz. V koncoročný 
európskych juniorských tabuľkách na 400 m prekážok je siedma.

TRÉNER ROKA

MATEJ SPIŠIAK (5. 4. 1978) – 
Druhý rok jeho spolupráce s Ma-
tejom Tóthom bol ešte úspešnejší 
ako premiérový (striebro na ME), 
keď náš elitný chodec získal zlato 
na MS v Pekingu. Pod Spišiakovým 
vedením sa Tóth posunul na tretiu 
priečku historických tabuliek na 
50 km, v marci zašliapal v Dudin-
ciach famóznych 3:34:38 h. V má-
ji si vybojoval striebro na 20 km 

v Európskom pohári v Murcii, rok 2015 končí ako svetová chodec-
ká jednotka podľa All -Athletics.com a tabuľková na 50 km. Zo Spi-
šiakovej skupiny sa zlepšila i Mária Czaková (na 20 km z 1:34:13 
na 1:32:23), ôsma na SU. Dušan Majdán splnil na 50 km limit na 
OH.

 Vyplnené hlasovacie lístky odovzdalo 37 (vlani 28) zá-
stupcov klubov, 12 členov VV SAZ vrátane reprezentač-
ných trénerov a 10 novinári.

 Z dovedna 59 hlasovacích lístkov sa Tóthovo meno obja-
vilo najvyššie na 58 (najlepší nebol u jedného klubu), raz 
bola prvá štvorstovkárka Putalová a Tóth hneď za ňou.

 Medzi 5. výškarom Bubeníkom a ôsmou kladivárkou 
Hrašnovou bol rozdiel iba 12 bodov.

 Až štyri zo šiestich lanských laurátov obhájili svoje prven-
stvá, neuspeli kladivárka Lomnická v kategórii Prekvapenie/
objav roka a Puvák medzi veteránmi, ktorý skončil druhý.

 V kategórii dospelých sa v konečnom hodnotení objavilo 
26 atlétov (vlani 25), mládežníkov bolo takisto ako vlani 
12, trénerov dospelých 18 (vlani 16) a mládežníckych tré-
nerov tiež 18 (vlani 14).

 V prvej desiatke dospelých sa objavili štyria predošlí víťazi 
– Tóth (2006, 2013, 2014), Hrašnová (2009), D. Velďáková 
(2011) a Klocová (2012).

 Tóth sa v TOP 10 medzi dospelými umiestnil jubilejný 
desiaty raz v rade, predtým bol 1. (2006), 10. (2007), 
6. (2008), 3. (2009), 3. (2010), 2. (2011), 3. (2012), 
1. (2013) a 1. (2014).

ZAUJÍMAVOSTI Z ANKETY

ATLÉT ROKA – DOSPELÍ

 1. (1.) Matej Tóth (VŠC Dukla Banská Bystrica, chôdza) 
589

 2. (3.) Marcel Lomnický (VŠC Dukla Banská Bystrica, 
kladivo) 449

 3. (13.) Iveta Putalová (BK HNTN Bratislava, 400 m) 
426

 4. (8.) Lucia Hrivnák Klocová (AK ZTS Martin, 800 m) 
318

 5. (17.) Matúš Bubeník (AC Stavbár Nitra, výška) 253
 6. (5.) Dana Velďáková (VŠC Dukla Banská Bystrica, 

trojskok) 252
 7. (7.) Katarína Berešová (TJ Obal servis Košice, dlhé 

behy) 250
 8. (2.) Martina Hrašnová (VŠC Dukla Banská Bystrica, 

kladivo) 241
 9. (4.) Jozef Repčík (BK HNTN Bratislava, 800 m) 166

10. (16.) Jana Velďáková (VŠC Dukla Banská Bystrica, 
diaľka) 141

 Poznámka: V zátvorke umiestenie v roku 2014.

ATLÉT ROKA – MLÁDEŽ

1. Michaela Pešková (AŠK Slávia Trnava, 400 m prek.) 
94

2. Tomáš Veszelka (VŠC Dukla Banská Bystrica, troj-
skok) 93

3. Lucia Mokrášová (Spartak Dubnica, viacboje) 80

TRÉNER DOSPELÝCH

1. Matej Spišiak (chôdza) 165
2. Marcel Lopuchovský (šprinty a stredné trate) 88
3. Radoslav Dubovský (skoky) a Pavel Slouka 

(stredné trate) po 22

TRÉNER MLÁDEŽE

1. Eduard Čordáš (šprinty a prekážky) 98
2. Radoslav Dubovský (skoky) 66
3. Milan Sulety (viacboje) 58

PREKVAPENIE – OBJAV ROKA

1. Iveta Putalová (BK HNTN Bratislava, 400 m) 139
2. Katarína Berešová (TJ Obal servis Košice, dlhé 

behy) 48
3. Matúš Bubeník (AC Stavbár Nitra, výška) 46

VETERÁN ROKA

1. Milan Beliansky (AK Veterán Bratislava, prekážky, 
šprinty a diaľka) 112

2. Branislav Puvák (AC Stavbár Nitra, viacboje) 88
3. Anna Matúšová (TJ Družba Piešťany) 51

1993: IGOR KOLLÁR (chôdza)
1994: RÓBERT ŠTEFKO (dlhé behy)
1995: IGOR KOVÁČ (prekážky)
1996: ŠTEFAN BALOŠÁK (400 m)
1997: IGOR KOVÁČ (prekážky)
1998: MIROSLAV VANKO (dlhé behy)
1999: IGOR KOLLÁR (chôdza)
2000: MILAN HABORÁK (guľa)
2001: MILAN HABORÁK (guľa)
2002: MILAN HABORÁK (guľa)
2003: LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
2004: LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
2005: LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
2006: MATEJ TÓTH (chôdza)
2007: LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
2008: LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
2009: MARTINA HRAŠNOVÁ (kladivo)
2010: LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
2011: DANA VELĎÁKOVÁ (trojskok)
2012: LUCIA KLOCOVÁ (stredné trate)
2013: MATEJ TÓTH (chôdza)
2014: MATEJ TÓTH (chôdza)
2015: MATEJ TÓTH (chôdza)PR
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Rok 2015 charakterizoval Matej ako jednoznačne 
najúspešnejší v doterajšej kariére. Nielen v športe, ale 
aj v súkromí. Tóthovci sa v máji presťahovali z bansko-
bystrického bytu do domu s vytúženou terasou neďa-
leko Štiavničiek, Matejova polovička Lenka má novú 
prácu, v ktorej sa jej páči, a obaja majú veľkú radosť zo 
šikovných dcérok, osemročnej školáčky Emmky a šesť-
ročnej škôlkarky Ninky. „Úplne najdôležitejšie však je, 
že sme všetci zdraví,“ prízvukuje chodecký šampión.

S výnimkou aprílových pretekov v portugalskom 
Riu Maior, kde Tótha na dvadsiatke prvý raz po desia-
tich rokoch za zvláštnych okolností diskvalifi kovali pre 
údajné porušenie štýlu, bola celá jeho chodecká sezó-
na excelentná. Zväčša víťazil, ani raz neskončil horšie 
ako druhý.

„Na uplynulej sezóne by som nič nemenil, vyšlo mi 
naozaj takmer všetko. Rio Maior bola výnimka potvr-
dzujúca pravidlo. Ak sa aj niečo trochu skomplikovalo, 
nakoniec sa to prejavilo pozitívne. Napríklad, možno aj 
vďaka drobnému zraneniu v júli v Tatrách, na začiatku 
záverečnej prípravy na MS, sa nám s trénerom podari-
lo skvele načasovať formu na augustový svetový šam-
pionát.“

Pekinské zlato, prvé slovenské atletické na MS v ére 
samostatnosti, prinieslo Matejovi Tóthovi obrovskú po-
pularitu. Prijal ho prezident Andrej Kiska, s otvorenými 
ústami ho na besedách počúvali stovky malých školá-
kov. Pozývali ho všade. Azda sa nenašiel ani deň, ktorý 
by mu nespestrila nejaká mimošportová, spoločenská 
aktivita.

„Prvé týždne po pekinskom víťazstve boli enormne 
hektické. Fungoval som vtedy pod vplyvom veľkej eufó-
rie, a keďže už som nemusel ani veľmi trénovať – mal 
som v podstate po sezóne – bral som všetky povinnosti 

ok ako z rozprávky: na čo siahol, to mu vyšlo. Najväčšie emócie zažil v pos-
lednú augustovú sobotu v Pekingu. Do Vtáčieho hniezda vošiel s obrov-
ským náskokom. O to viac si mohol vychutnať záverečné desiatky metrov 

životnej päťdesiatky, ktorá mu priniesla titul svetového šampióna. Najmä vďaka 
nemu je 32-ročný chodec Matej Tóth štvrtý raz kráľ slovenskej atletiky. Bez akejkoľ-
vek debaty – úplne zaslúžene. „So všetkou skromnosťou, iné som ani neočakával,“ 
priznal. „Moje predchádzajúce víťazstvá v ankete Atlét roka boli oveľa tesnejšie.“

skôr pozitívne. Najmä, keď som videl okolo seba toľko 
radosti,“ spomína Matej Tóth na najhektickejšie obdo-
bie po návrate z MS.

Svetový šampión je dobrák od kosti. Snaží sa vždy 
pomôcť, málokedy niekoho odmietne. Aj teraz: akcia 
striedala akciu (vraj ich absolvoval vyše sto!), šialený 
kolotoč naberal na obrátkach. „Boli dni, keď som stihol 
aj päť či šesť stretnutí a k tomu väčšinou cesta z Banskej 
Bystrice do Bratislavy a späť.“

Matej sa cítil vyčerpaný a ostávalo mu čoraz menej 
času – na tréningy, na rodinu, na seba…

„Dlho som si nechcel pripustiť, že je toho prive-

ľa a nad moje sily. Dospelo to však do štádia, že som 
mal zhodou okolností v rovnaký deň vážny rozhovor 
s trénerom Maťom Spišiakom, fyzioterapeutom Deni-
som Freudenfeldom, manželkou Lenkou aj maminou 
Katarínou. Všetci naraz, nezávisle od seba, mi priam 
direktívne zakázali ďalej takto pokračovať – ak chcem 
na olympiáde v Riu niečo dosiahnuť. Vtedy som si 
povedal: dosť, stačilo! Všetky aktivity okrem tréningov 
som obmedzil na úplne minimum. Od tohto zlomové-
ho dňa som sa už nesľúbil každému, snažím sa nájsť 
kompromis. Verím, že ľudia to pochopia.“

Z vyše stovky rôznych prijatí, privítaní, stretnutí či 
autogramiád má Matej Tóth najkrajšie spomienky na 
slávnostné privítanie na Námestí SNP doma v Banskej 
Bystrici, kde ho čakali stovky priaznivcov. Nezabudne na 
úžasnú atmosféru na zimnom štadióne v rodnej Nitre, 
kde sa postaral o úvodné buly v zápase 3. kola hokejo-
vej ligy Nitra – Košice, a ani na fantastické dva októb-
rové dni v Košiciach, kde bol čestný hosť Medzinárod-
ného maratónu mieru. Prijal ho prezident Andrej Kiska 
i minister obrany Martin Glváč, obedoval s premiérom 
Robertom Ficom i ďalšími členmi vlády. Najemotívnej-
šie chvíle však zažil počas návštevy Základnej školy na 
Nábreží mládeže v rodnej Nitre. „Žiaci aj učitelia zapl-
nili chodby, schodištia a vytvorili súvislý koridor až do 
učebne, kde sa konala beseda. Všetci skandovali moje 
meno. Keď som kráčal po miestach, kde som strávil det-
stvo a stretával učiteľov, ktorí sa mi osem rokov veno-
vali, od dojatia sa mi tlačili slzy do očí,“ priznáva Matej 
Tóth.

Vďaka titulu majstra sveta a obrovskej popularite si 
vyskúšal aj rolu televízneho moderátora pri žrebovaní 
číselných lotériových hier spoločnosti Tipos a „hviezdil“ 
aj v populárnej zábavnej šou RTVS Milujem Slovensko, 

kde bol spolu s hercom, spevákom a humoristom Sá-
vom Popovičom a hudobnou skladateľkou Ľubicou 
Malachovskou -Čekovskou členom tímu Adely Banášo-
vej.

„Pri moderovaní žrebovania som nepociťoval tré-
mu, nebolo to vôbec stresujúce. Prekvapila ma len pre-
cíznosť, s akou sa nakrúcalo. Niektoré veci sme robili na 
viackrát, hoci som mal pocit, že to už lepšie aj tak ne-
odmoderujem. V šou Milujem Slovensko sa zišla dob-
rá partia, výborne sme sa zabavili. Mal som obrovskú 
výhodu, lebo s manželkou a deťmi podobné hry hráva-
me aj doma. V televízii som len využil svoju prax,“ vraví 
s úsmevom.

Mateja Tótha obrovský záujem o jeho osobu zasko-
čil. Ani v najdivokejšom sne nepredpokladal, že s titu-
lom majstra sveta príde toľko rôznych ofi cialít.

„Na to, čo sa udialo po Pekingu, sa nedalo pripraviť. 
Bral som to však ako pozitívum – nielen pre seba, ale aj 
pre celú našu atletiku. Žiaľ, deň má iba 24 hodín a ja 
som už nedokázal plnohodnotne stíhať všetko. Pukalo 
mi srdce, keď som si uvedomil, že zanedbávam svoju 
rodinku. Zdvihnutý varovný prst som najviac zaregis-
troval vo chvíli, keď staršia Emmka so slzami v očiach 

2006: O 47 BODOV (pred Luciou Klocovou)
2013: O 104 BODOV (pred Marcelom Lomickým)
2014: O 59 BODOV (pred Martinou Hrašnovou)
2015: O 140 BODOV (pred Marcelom Lomnickým)

CHODECKÝ MAJSTER SVETA MATEJ TÓTH O HEKTIKE PO PEKINGU:   PUKALO MI SRDCE, KEĎ SOM SI UVEDOMIL, ŽE ZANEDBÁVAM RODINKU

Matejova obrovská radosť na pekin-
skom stupni víťazov. Foto: PAVOL UHRIN

Rodina je Matejova priorita. Bozk od 
manželky Lenky po návrate z MS, dolu 
staršia dcérka Emmka, v pozadí mlad-
šia Ninka. Foto: JÁN LUKY

Matej a jeho „spolubojovníci“ v šou Milujem Slovensko Adela Banášová, Ľubica 
Malachovská -Čekovská a Sáva Popovič. Foto: RTVS

vravela manželke: Kiežby radšej ocko tú zlatú medailu 
nevyhral… Odvtedy som sa snažil s deťmi čo najviac 
zhovárať a vrátiť ich na prvé miesto v mojom nabitom 
časovom harmonograme.“

Popri všakovakých spoločenských povinnostiach 
Matej Tóth naďalej trénoval. V septembri trochu menej, 
mal už po sezóne, od začiatku októbra však intenzita 
jeho prípravy postupne naberala na obrátkach.

„Ukázalo sa, že v mene špičkového výkonu sa musí 
profesionál koncentrovať na šport takmer 24 hodín 
denne. Odtrénovať hodinku či dve, a potom sa veno-
vať iným aktivitám, sa dá zvládať maximálne týždeň 
alebo dva. Dlhodobo je to neúnosné. Už mi chýbal po-
koj, možnosť relaxovať, regenerovať a – mať pohodu,“ 
priznáva.

Prípravu na novú sezónu s prívlastkom olympijská 
začal Matej Tóth ofi ciálne 5. októbra, naplno zaberá od 
devätnásteho. Itinerár je približne rovnaký ako v pre-
došlej sezóne: do konca roka tréningy a pobyt v hypo-
xickom stane v Banskej Bystrici, v januári sústredenie 

ŽELANIE DO 
ROKU 2016

„Mojim blízkym, sebe, ale aj všetkým ľuďom 
prajem hlavne zdravie. Bez neho sú všetky ostat-
né želania zbytočné. Ak budeme zdraví, verím, 
že prídu aj vytúžené úspechy. Tie želám i sloven-
skej atletike. Za všetky spomeniem len jediný: 
aby po olympijských hrách v Riu neostala v ére 
samostatnosti bez olympijskej medaily.“

na Kanárskych ostrovoch, vo februári v juhoafrickom 
Johannesburgu, potom séria jarných štartov na 20 km 
(Lugano, Dudince, Poděbrady, možno tímové MS), pre-
teky v Borskom Mikuláši (10 km) a Hlohovci (5 km). So 
záverečnou prípravou na OH v Riu de Janeiro začne 20. 
júna na Sliezskom dome vo Vysokých Tatrách a kľúčo-
vé vysokohorské sústredenie na osvedčenom mieste 
v Trepalle (2200 m n. m.) a Livigne (1820 m n. m.) má 
naplánované od 11. do 31. júla. Päť dní po sústredení 
v Taliansku poletí do Brazílie, najprv na aklimatizačné 
sústredenie (5. – 17. 8.) v Juiz de Fora a odtiaľ sa tri dni 
pred pretekmi na 50 km (19. augusta o 9.00 h) presu-
nie do olympijskej dediny v Riu.

V závere roka 2015 čakajú na Mateja Tótha znova 
spoločenské povinnosti, zväčša anketové: Atlét roka, 
Športovec roka…

„Na vyhlasovaniach rôznych ankiet som sa zúčastnil 
aj v minulosti, to nie je nič vyčerpávajúce. Tréningový 
program zvládnem bez problémov plniť aj popri nich. 
Na tieto slávnosti sa tentoraz veľmi teším. Ale ešte ove-
ľa viac na Vianoce, keď budem patriť len a len svojej 
rodinke. Na tieto sviatky sa vždy teším. Odkedy máme 
deti, čoraz viac. V tomto roku, aj vzhľadom na všetko, čo 
sa udialo v uplynulých týždňoch, si asi prvý raz v živote 
želám, aby to pre nás boli naozaj sviatky pokoja.“

 GABRIEL BOGDÁNYI

 Na MS v Pekingu získal v chôdzi na 50 km prvé slovenské atletické zlato v ére samostatnosti.
 V marci na Dudinskej päťdesiatke zašliapal tretí najlepší výkon (3:34:38) na 50 km v histórii.
 Na Európskom pohári v Murcii skončil na 20 km druhý a už tretí raz za sebou sa na tomto podujatí dostal 

na stupne víťazov, čo sa podarilo len legendárnemu Korzeniowskému.
 Zvíťazil v celkovom hodnotení prestížneho chodeckého seriálu IAAF Race Walking Challenge.
 Ako prvý Slovák v histórii sa ocitol v ofi ciálnej nominácii (v širšom okruhu 9 kandidátov) na ocenenie Sve-

tový atlét roka.
 Rok 2015 ukončí ako tabuľková svetová jednotka na 50 km i rebríčková podľa portálu All -Athletics.com.

TÓTHOV ROK 2015

TÓTHOVE 
TRIUMFY 

V ANKETE

4 I DECEMBER 2015 4 I DECEMBER 2015

ATLÉT ROKA 2015 ATLÉT ROKA 2015



 Čo naznačilo uplynulé leto v sú-
vislosti so slovenskými mož-
nosťami na olympiáde v Riu de 
Janeiro?
„Predolympijský rok ukázal, že sa 

nemusíme báť. Výsledky, s výnim-
kou zlata Mateja Tótha, síce neboli 
úplne očarujúce, ale Lomnický, 
Hrivnák Klocová, ale aj Hrašnová, ak 
sa dá dokopy, môžu smelo uvažovať 
minimálne o fi nále.“

 Limit splnili doposiaľ trinásti. 
Existuje šanca, že v Riu budeme 
mať početnejšie zastúpenie ako 
v Pekingu 2008, kde štartovalo 
18 atlétov?
 „Asi nie, ale k pekinskému číslu 

sa môžeme výrazne priblížiť. Len 
nedávno po úprave limitov pribudli 
kladivár Lomnický a štvorstovkárka 
Putalová, veľkú nádej má i diaľkar-
ka Jana Velďáková. Dúfam, že sa 
z útlmu preberie kladivárka Lomnic-
ká, solídnu šancu majú chodec Kuč-
mín, oštepár Žeňúch, možno prekáž-
kar na 400 m Kučera. Odhadujem, 
že konečný počet bude 15 až 18, 
takže atléti by mohli tvoriť štvrtinu 
celej slovenskej výpravy.“

 Môže prekvapiť niekto, s kým 
sa vôbec nepočíta? Napríklad 
mladučká prekážkarka Michae-
la Pešková…
„Pre Peškovú olympiáda nie je 

v budúcej sezóne hlavná priorita, 
kľúčové sú pre ňu juniorské maj-
strovstvá sveta. Neprekvapilo by ma 
však, keby sa do tímu dostal niekto 

ŠÉFTRÉNER SAZ MARTIN PUPIŠ VRAVÍ, ŽE NAŠA ELITA 
MÁ NA PRÍPRAVU NA OH 2016 DOBRÉ PODMIENKY 

AJ DOSŤ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

éftréner Slovenského atletického zväzu Martin Pupiš verí, 
že k trinástim limitárom na OH 2016 v Riu de Janeiro pri-
budnú minimálne ďalší štyria a je presvedčený, že naša 

atletika privezie po vyše štvrťstoročí znova olympijskú medailu. 
Za hlavného adepta na cenný kov považuje chodca Mateja Tótha. 
Aj preto, lebo vďaka intelektuálnej výbave dozrel do štádia, že vie 
s rolou favorita žiť.

z vytrvalcov ako v Aténach, Pekingu 
i v Londýne. Čierny kôň môže byť 
napríklad Nikola Čorbová, limit 
v ženskom maratóne 2:45:00 nie je 
z ríše snov.“

 Slovensko čaká na atletický 
olympijský kov od Pribilin-
covho triumfu v Soule 1988. 
Skončí sa medailový pôst 
v Riu?
„O tom som presvedčený!“

 Predpokladáme, že za hlavné-
ho adepta na medailu považu-
jete chodca na 50 km Mateja 
Tótha…
„Áno, ale kandidát na medailu 

nemusí byť striktne len Maťo. Ak 
by sme sa v Riu priblížili k výsled-
kom z ME 2014 v Zürichu, bol by 
som maximálne spokojný. Stavím 
vlastné auto i byt, že na olympiáde 
získame medailu!“ (smiech)

 Kto sú podľa vás ďalší poten-
ciálni medailoví adepti?
„Kladivári Martina Hrašnová 

a Marcel Lomnický. Okrem toho, ak 
sa nebodaj niektorý zo strednotra-
tiarov, Repčík alebo Hrivnák Klo-
cová, dostane do fi nále na 800 m 
či 1500 m, stať sa potom môže už 
naozaj čokoľvek. Ak by trojskokan-
ka Dana Velďáková skákala ako 
v minulosti, tiež má nádej pozrieť sa 
relatívne zblízka na medailový stu-
peň. Všetci, ktorých som spomenul, 
majú potenciál na prvú osmičku, 
teda aspoň šancu privoňať k me-
dailám.“

LIMITÁRI NA OH 2016
MUŽI
JOZEF REPČÍK (800 m)

MATÚŠ BUBENÍK (výška)

MATEJ TÓTH (20 a 50 km chôdza)

MARTIN TIŠŤAN (50 km chôdza)

DUŠAN MAJDÁN (50 km chôdza)

ŽENY
LUCIA HRIVNÁK KLOCOVÁ (800 m)

KATARÍNA BEREŠOVÁ (maratón)

DANA VELĎÁKOVÁ (trojskok)

MARTINA HRAŠNOVÁ (kladivo)

MÁRIA GÁLIKOVÁ (20 km chôdza)

MÁRIA CZAKOVÁ (20 km chôdza) Fo
to
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 Apropo Lomnický: viacerí 
experti sa zhodujú, že má na 
medaily z ME, MS i OH, len by 
potreboval trénerský dohľad. 
Práve absencia kouča je vraj to, 
prečo je iba fi nalista a nie me-
dailista…
„S Marcelom sme na túto tému 

veľa debatovali. Viackrát proklamo-
val, že je náchylný možnosti anga-
žovať trénera. Tvrdí však, že zatiaľ 
nenašiel vhodné riešenie. Ani ja nie 
som vnútorne stotožnený s tým, že 
sa pripravuje sám, lebo aj najväčšia 
hviezda má občas krízu – a vtedy 
musí tréning odmakať, ak už nie 
pre seba, tak pre trénera. Marce-
lova sestra Nikola začala trénovať 
v Maďarsku u Parsovho kouča, preto 
verím, že sa nejaká čiastková pomoc 
ujde aj Marcelovi.“

 Čo je základný predpoklad, aby 
Slovensko medailu v Riu na-
ozaj získalo?
„Aby sa naše esá „nevypretekali“ 

pred olympiádou, a aby tí, ktorí sa 
v júli predstavia na ME v Amsterda-
me, poňali kontinentálny šam-

pionát ako medzičlánok na ceste 
k olympiáde, kde by mali dosiahnuť 
absolútny vrchol.“

 Majstrovstvá Európy (6. – 10. 
7.), na ktorých budú okrem 
chôdze a maratónu všetky os-
tatné disciplíny, sa skončia me-
siac pred začiatkom atletických 
súťaží v Riu. Zvládne naša elita 
v krátkom časovom období dva 
vrcholy?
„Určite áno, je len na tréneroch, 

aký model si zvolia – či budú mať 
ich zverenci dvojvrcholovú letnú 
sezónu, alebo budú ME brať ako sú-
časť prípravy na olympiádu. Všetci 
naši najlepší plánujú štart na oboch 
podujatiach.“

 Matej Tóth bol favorit už pred 
MS v Pekingu, ale vtedy ešte 
bez výraznejšieho celosvetové-
ho výsledku. Teraz ho už má. 
Zvládne v Riu úlohu favorita?
„Mladí, intelektuálne dob-

re disponovaní športovci si príliš 
pripúšťajú veľkú zodpovednosť, 
preto v mládežníckych kategóriách 
väčšinou neuspejú. Ani Maťo nikdy 
nebol medailista na juniorských ME 
či MS. Vďaka svojej intelektuálnej 
výbave však už dozrel do štádia, že 
vie s rolou favorita žiť, čo sa potvrdi-
lo na tohtoročnom svetovom šam-
pionáte. Po vylaďovacom tréningu 
som mu povedal: Existuje hrozba, 
že pôjdeš dlho sám. Odvetil mi, že 
je pripravený odšliapať si sám celú 
päťdesiatku… Intelekt, ktorý Maťovi 
v mladom veku skôr ubližoval, mu 
teraz môže dosť pomôcť.“

 Vlani naše kladivárky zažiarili 
– Hrašnová získala na ME v Züri-
chu striebro, Lomnická skončila 
v užšom fi nále ôsma. V tomto 
roku naopak – Lomnická sa na 
MS v Pekingu ani nedostala 

a Hrašnová vypadla v kvalifi ká-
cii. Čo sa stalo?
„Neviem, ale dúfam, že je to len 

osud nepárnych rokov a v párnom 
to bude zasa inak. Myslím si, že 
išlo o zhodu okolností – tak ako im 
vlani všetko vyšlo, teraz hralo všetko 
proti nim. Krivka ich výkonnosti išla 
v tomto roku zhora nadol, no verím, 
že na rok pôjde znova zdola nahor.“

 Vlani zväz vytvoril osemčlenný 
Tím Rio 2016. Osvedčil sa?
„Podľa mňa áno, aj keď niekomu 

sa môže zdať, že až tak nie, keďže 
Lomnická a Charfreitag sa nedostali 
na MS. Napriek tomu v ňom ostáva-
jú, lebo chceme ukázať, že jedna nie 
najlepšia sezóna neznamená stratu 
dôvery.“

 Aký nadštandard využívali čle-
novia Tímu Rio 2016 v porovna-
ní s inými reprezentantmi?
„Dostali fi nančnú podporu na-

vyše – vlani všetci po 2000 €, teraz 
už selektovane podľa výkonnosti 
opäť maximálne do rovnakej výšky. 
Financie mali prioritne na to, aby si 
mohli dopriať nadštandard, naprí-
klad zaplatiť aj pobyt fyzioterape-
uta na sústredení, kúpiť si doplnky 
výživy alebo zlepšiť si materiálovo-
-technické zabezpečenie.“

 Uvažujete o rozšírení či zúžení 
elitného tímu?
„Pre olympijský rok zatiaľ nie. 

Štartuje však projekt zväzového elit-
ného mládežníckeho tímu s názvom 
Atletický tím Tokio 2020+, ktorý do-
stane zvýšené fi nancie na prípravu, 
kvalitný výstroj i výživové doplnky.“

 Koľko nádejných atlétov v ňom 
bude?
„Predstava je zastrešiť najlepších 

dorastencov, juniorov a preteká-
rov do 23 rokov. V každej vekovej 
kategórii by boli v TOP tíme traja 
až šiesti, predbežne v ňom máme 
17 pretekárov. Mnohí kuvikajú, že 
po Riu sa nám atletika zosype, no 
my sa už dlhšie snažíme myslieť na 
budúcnosť. Preto dávame šancu na 
vrcholných podujatiach aj druhému 
sledu a preto vznikol mládežnícky 
TOP tím, ktorý je akoby naša záloha 
na olympiádu 2020 v Tokiu.“

 Poďme však späť k Riu. Aký je 
záujem o predolympijský atle-
tický kemp v brazílskom meste 
Juiz de Fora?
„Všetci, ktorí majú splnený 

olympijský limit, sa na ňom chcú 
zúčastniť. Po konzultáciách s atlétmi 
sme vybrali hotel na veľmi pokoj-
nom mieste v parku a s miestnou 
univerzitou máme podpísanú doho-
du o využívaní jej športovísk. Vyjdú 
nám maximálne v ústrety. Hoci 
polmiliónové Juiz de Fora vyzeralo 
úplne bezpečne, miestna samosprá-
va nám sľúbila policajnú i vojenskú 
ochranu. Prvá časť našich atlétov 
pricestuje na sústredenie 30. alebo 
31. júla, druhá príde deň pred ot-
vorením olympiády priamo do Ria 
a odtiaľ sa 5. augusta presunie do 
kempu. Do dejiska Hier sa budú po-
stupne vracať dva -tri dni pred štar-
tom. Okrem nás sa v Juiz de Fora 
budú pripravovať ešte poľskí, čínski 
a kanadskí atléti.“

 Hry sa uskutočnia na opačnom 
konci zemegule. Môže byť 
aklimatizácia a časový posun 
rizikový faktor?
„Podľa mojej skúsenosti zo sep-

tembrovej inšpekčnej cesty s Mate-
jom Tóthom a jeho koučom určite 

nie. Počasie nebolo extrémne, len 
ráno vládla vyššia vlhkosť. Aj časový 
posun – päť hodín na západ – sme 
zvládli bez ťažkostí. Nemali sme 
problém ani s hygienou, a myslím 
si, že počas olympiády bude ešte 
lepšia. Jediné riziko môže byť ľud-
ské zlyhanie s nesprávnym načaso-
vaním formy. Ale to sa môže stať aj 
v Európe.“

 Budú mať naši atléti dostatok 
fi nancií na zabezpečenie príp-
ravy na olympijské hry?
„Mnohí u nás sa tvária, že fi nan-

cií je málo, ale ja mám pocit, že na 
vrcholový šport je na Slovensku 
dosť peňazí. Podľa mňa je najväčší 
problém biedna športová infraštruk-
túra, a nie fi nancovanie vrcholového 
športu. Štátna dotácia pre každého 
účastníka OH je v porovnaní s pre-
došlými Hrami polovičná, každý 
dostane 5000 €. To je suma pre 
bežných limitárov. Elita však má ok-
rem týchto prostriedkov aj peniaze 
z ministerstva školstva z kapitoly 
pre vybraných športovcov. Sumy pre 
najlepších atlétov sa pohybujú od 
10 000 do 50 000 €.“

 Na čo športovci tieto peniaze 
míňajú prioritne?
„Najväčšia položka sú sústrede-

nia, potom lekárske zabezpečenie, 
fyzioterapeuti, doplnky výživy a čias-
točne výstroj. To sú základné veci, 
do ktorých investujú najviac.“

 Osem z jedenástich limitárov 
na OH je vo Vojenskom špor-
tovom centre Dukla Banská 
Bystrica, ktoré má nového ria-
diteľa. Richard Galovič nastúpil 
s novými predstavami a plán-
mi. Ako jeho zámery ovplyvnia 
podmienky atlétov Dukly na 
prípravu?
„U olympionikov skôr pozitívne. 

Všetci budú fi nančne úplne pokrytí, 
čo v minulosti nebývalo. Jediné 
negatívum je, že sa nám nepodarilo 
udržať v systéme nádejného pre-
kážkara na 400 m Martina Kučeru. 
Verím však, že aj túto nepríjemnosť 
ešte vyriešime.“

 Na záver otázka, ktorá ľudí vždy 
zaujíma: čo si myslíte, s akým 
úlovkom sa slovenská atletic-
ká výprava vráti z olympijských 
hier v Riu?
„Predpokladám, že to bude 

slovenský atletický nadštandard 
– jedna medaila a jedno umieste-
nie v prvej šestke. Pravda, ak sa nič 
závažné nestane.“

 GABRIEL BOGDÁNYI

Trio našich najvážnejších 
adeptov na medailu v Riu – 
Tóth, Hrašnová, Lomnický.
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LIEZLI NA 

TATRANSKÉ 

KONČIARE

Tatranský kemp bol pre veľkú 
väčšinu úvodný v príprave na novú 
sezónu, ktorej vrcholmi budú mar-
cové halové MS v Portlande, júlové 
ME v Amsterdame, juniorské MS, 
premiérové ME do 17 rokov, no naj-
mä olympijské hry v auguste v Riu 
de Janeiro.

Okrem naberania kondície v lo-
ne krásnej prírody na chodníkoch 
okolo druhého najväčšieho tatran-
ského plesa, v Areáli snov či v hote-
lovej posilňovni spestril našej elite 
pobyt aj bohatý program. Absolvo-
vala dva semináre – antidopingový 
s expertom Miroslavom Motyčí-
kom a tiež prednášku o princípoch 
správneho rozcvičenia sa s fyziotera-
peutom VŠC Dukla Banská Bystrica 
Denisom Freudenfeldom, ktorý 
dlhodobo spolupracuje s chodec-
kým majstrom sveta na 50 km z Pe-
kingu Matejom Tóthom. Šéftréner 
SAZ Martin Pupiš sa zasa s atlétmi 
podelil o poznatky zo septembro-
vej predolympijskej cesty do Ria de 
Janeiro.

„Makali“ aj tréneri a funkcionári 
– súčasťou programu boli zasadnu-
tia výkonného výboru, zväzových ko-
misií i všetkých sekcií (šprinty, behy, 
skoky, vrhy, chôdza) spojené s opo-
nentúrami tréningových plánov.

ŠTRBSKÉ 
PLESO UŽ 
TRETÍ ROK 
PRICHÝLILO 
SLOVENSKÚ 
ATLETICKÚ 
ELITU

LIEZLI NA 

TATRANSKÉ 

KONČIARE
nesmelého pokusu pred dvoma rokmi sa stala pekná tra-
dícia. Hotel FIS na Štrbskom Plese poskytol už tretí raz 
útočisko takmer ôsmim desiatkam popredných sloven-

ských atlétov, ktorí sa zišli na spoločnom sústredení reprezentan-
tov všetkých vekových kategórií.

AJ ČESKÉ HVIEZDY
Na Štrbskom Plese začínajú prípravu na sezónu tradične aj špičkoví 

českí atléti. V hoteli FIS si tréningový stan rozložili dvojnásobná maj-
sterka sveta na 400 m prekážok Zuzana Hejnová, halový svetový šam-
pión na 400 m Pavel Maslák, halová exmajsterka Európy na 400 m 
Denisa Rosolová, halový vicemajster Európy v diaľke Radek Juška či 
osemtisícový desaťbojár Adam Sebastian Helcelet. „Vrátili sme sa na 
naše obľúbené miesto do Vysokých Tatier, kde máme vždy skvelé pod-
mienky na tréning,“ poznamenal Juškov a Helceletov tréner Josef Ka-
ras, bývalý popredný desaťbojár s osobákom tesne pod 8000 bodov.

Členovia víťazného slovenské-
ho atletického družstva na premié-
rových Európskych hrách v Baku sa 
odfotografovali so zlatou medai-
lou (tím dostal len jednu, spoloč-
nú) a každý si prevzal pamätnicu 
Slovenského olympijského výboru 
venovanú tomuto podujatiu. Ško-
da len, že štyri dni po sústredení 
prišla Jóbova zvesť: pre doping 
azerbajdžanského kladivára Mar-
šina sa Rakúšan Siart posunie zo 
štvrtej priečky na tretiu, získa pre 
svoju krajinu bod navyše, takže 
Rakúsko dodatočne o pol bodu 
predstihne Slovensko a zrejme 
ho vyhlásia za nového atletického 
víťaza EH.

Z Baku však späť na Štrbské 
Pleso. Dobrá kondička sa dá získať 
aj na túrach vedúcich nezriedka až 
na vrcholy dvojtisícových tatrans-
kých končiarov. Strieborný výškar zo 
Svetovej univerziády 2015 Matúš 
Bubeník sa s novým tréningovým 
„parťákom“ Tomášom Zemanom 
a českým žrdkárom Michalom 
Balnerom vyštverali až do Bys-
trého sedla v nadmorskej výške 
2314 m. Ešte krajší výhľad na Tatry 
mala z vrcholu Východnej Vysokej 
(2429 m n. m.) maratónkyňa Kata-
rína Berešová. Skokanské dvojičky 

Danka a Janka Velďákové zasa vyšli 
na Predné Solisko (2117 m n. m.), 
hoci tento druh fyzickej prípravy 
nemajú vôbec v láske. Na Solisko sa 
vybral náš osemstovkársky rekordér 
Jozef Repčík s priateľkou, výškarkou 
Ivetou Srnkovou. Namiesto batohu 
niesol na chrbte svoju 13-mesačnú 
dcérku Lindu. „Bola to veru poriad-
na zaberačka! Dolu som už išiel 
sám, baby som radšej poslal lanov-
kou,“ podotkol.

Kým pred dvoma rokmi zíval 
hotelový detský kútik prázdnotou, 
teraz v ňom bolo nezvyčajne rušno. 
Okrem malej slečny Repčíkovej 
v ňom pútal pozornosť dvojročný 
Adamko, synček strednotratiarky Lu-
cie Hrivnák Klocovej. Popri mamine 
na malého nezbedníka dozeral ob-
čas tréner Pavel Slouka a úlohy „au 
pair“ sa ujal i náš najlepší tisícpäť-
stovkár Jozef Pelikán.

Niektorí, najčastejšie šprintéri 
Adam Závacký a Jakub Matúš, zvá-

dzali neľútostné súboje v biliar-
de, v hotelovej telocvični sa zasa 
odohrávali volejbalové a futbalové 
duely. Matej Tóth síce neovláda lop-
tu perfektne ako Messi či Ronaldo, 
ale v tradičnom futbalovom zápase 
chodcov neraz poriadne vyzvŕtal sú-
perov. „Spoločné sústredenie repre-
zentácie je výborná myšlienka. Do-
posiaľ som ho vždy absolvoval celé, 
žiaľ, teraz mi to neumožnili rôzne 
iné povinnosti. Som však rád, že 
som prišiel aspoň na pár dní,“ po-
znamenal svetový šampión.

Sústredenie našich najlepších 
– od dorastencov až po dospelých 
– chytilo za srdce aj kladivárske-
ho exmajstra Európy. „Prvý raz po 
osemnástich rokoch som koncom 
októbra na Slovensku, v tomto čase 
som už zväčša trénoval v Dallase. 
Veľmi sa mi v Tatrách páči, je tu su-
per atmosféra. Rád prídem znova,“ 
pochvaľoval si Libor Charfreitag.
 GABRIEL BOGDÁNYI

LUCIA HRIVNÁK KLOCOVÁ SA POKÚSI 
SPLNIŤ LIMIT NA OH AJ NA 1500 M

HRIVNÁK KLOCOVÁ NA OH
2004 ATÉNY  800 METROV 19. V SEMIFINÁLE
2008 PEKING  800 METROV 11. V SEMIFINÁLE
2012 LONDÝN 1500 METROV  6. VO FINÁLE

„Ak to takto pôjde ďalej, na olympiáde v Riu budem možno obhajovať 
bronz,“ sarkasticky podotkla naša najlepšia strednotratiarka. Nuž, nie je to 
vylúčené. Hrozí totiž, že o londýnske medaily prídu zlatá Ruska Savinovová 
aj jej bronzová krajanka Poistogovová. Potom by sa Lucia posunula dokonca 
už na štvrtú priečku!

„Nečestné praktiky súperiek v boji o medaily ma dosť demotivujú, je to 
skľučujúce. Keď sa prevalí dopingový škandál v mojej disciplíne, som z to-
ho smutná. Vtedy sa v duchu pýtam, či to všetko má vôbec zmysel, či mám 
pokračovať v tréningu, ktorý je mnohokrát na úkor rodiny, blízkych i môjho 
zdravia. Človek si mnoho vecí odopiera, len aby bol úspešný a dobrý v tom, 
čo robí. Keď dobehnete do cieľa, zaplavia vás obrovské emócie. A potom sa 
po rokoch dozviete, že v dôsledku dopovania súperiek už nie ste ôsma, ale 
siedma, šiesta. Toto šport ubíja…,“ prízvukuje Lucia.

Dodatočné posuny vo výsledkovej listine ju veľmi hnevajú. 
Prečo? Vysvetlila to jednoznačne: „Prežívate úplne iné emó-
cie, keď dobehnete šiesta na olympiáde, ako keď vám tento 
fakt oznámia po dvoch -troch rokoch a posun vo výsled-
koch vám príde poštou… Človek takto prichádza o veľa 
pozitívnych emócií, krásne okamihy sú už defi nitívne 
stratené.“

Tridsaťdvaročná Martinčanka je právom nahne-
vaná, že všetko jej úsilie a obeta vyjdú nazmar, keď 
musí súťažiť s „nasypanými“ súperkami. Počas 
pretekov však nerieši, či sa k výkonom dopracova-
li čestne alebo nečestne. Jednoducho – chce nad 
nimi zvíťaziť.

„Každý je strojcom svojho šťastia. Doping sa 

k o rok na olympiáde v Riu pobeží tisícpäťstovku, ani 
len netuší, aké umiestenie bude obhajovať. Lucia Hriv-
nák Klocová síce v londýnskom fi nále v roku 2012 do-

behla ôsma, ale medzičasom už dve súperky – víťazku Cakirovú-
-Alptekinovú z Turecka a siedmu Bielorusku Korejvovú – dodatočne 
diskvalifi kovali za doping.

športovcovi v budúcnosti určite nejako negatívne vráti. Je to predsa chémia, 
ktorá zanechá na organizme stopy. Ja som touto cestou nešla doteraz a ne-
pôjdem ňou ani v budúcnosti,“ vraví Lucia Hrivnák Klocová. „Takto mám is-
totu, že keď raz skončím s profesionálnou kariérou, môžem ešte mnoho ro-
kov behať iba pre radosť. Dopingový hriešnik, keď skončí so športom, má 
problém ďalej fungovať ako normálny smrteľník, lebo ho zväčša trápia vážne 
zdravotné problémy. Pred súťažou však o tom, kto dopuje, a kto nie, nepre-
mýšľam. Koncentrujem sa iba na seba a vždy sa usilujem podať stopercentný 
výkon. To je hlavný cieľ, pre ktorý dlhé roky tvrdo a poctivo trénujem.“

Lucia ešte nevie, či sa v Riu predstaví na 1500 alebo 800 metrov. Limit na 
kratšej trati už má vo vrecku, ale k poriadnej tisícpäťstovke sa po narodení 
synčeka Adamka v júni 2013 zatiaľ nedostala.

„V tejto chvíli fakt neviem, či budem v Riu bežať osemstovku alebo tisíc-
päťstovku. Zatiaľ je to päťdesiat na päťdesiat,“ povedala na nedávnom stret-
nutí našich olympionikov v Sielnici. „V každej sezóne sa cítim inak, aj vývoj 
prípravy je iný. Je to otázka sústredení, tréningových podmienok, možností 
vycestovať za teplom do zahraničia a najmä môjho zdravia. Ide o celú škálu 
problémov, ktoré riešime s trénerom za pochodu. Ak by ma v predolympij-
skom roku na dva mesiace nezastavili zranenia, usilovala by som sa o splne-
nie limitu na 1500 metrov. Vôbec som nečakala, že hneď na prvom zahranič-
nom mítingu padne limit do Ria na 800 m.“

Luciina niekdajšia parádna disciplína, v ktorej sa dva razy dostala do olym-
pijského semifi nále a šesťkrát do semifi nále na MS, bola pre ňu v uplynulej 

sezóne z núdze cnosť. Po zlomenine pravej časti panvy totiž nestihla na-
behať, čo si tisícpäťstovka vyžaduje. Preto sa s trénerom Pavlom 

Sloukom sústredili na osemstovku. Výsledok? Parádny! Na 
MS v Pekingu sa dostala do semifi nále a v ňom zabehla 

šiesty najlepší čas v kariére 1:59,14 min, najlepší od 
semifi nále pekinskej olympiády 2008.

„Limit na 800 metrov už mám, budúci rok 
sa ho pokúsim vybojovať aj na 1500 metrov. 

To je hlavný zámer, s ktorým sa chystám na 
novú sezónu. Ak sa to podarí, tesne pred 
olympiádou by som si mohla vybrať dis-
ciplínu podľa formy a pocitov, na ktorej 
trati si budem viac veriť. Ak limit na 1500 
metrov nezabehnem, dilema, čo v Riu 
bežať, odpadne,“ poznamenala Lucia 
Hrivnák Klocová. (šž, gb)
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Slovenská atletická reprezentácia v Tatrách. FOTO MARTIN ILLÉŠ
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Sršali z nás endorfíny
Keď sa darí, tak sa darí. Tak sa vraví a som rád, že to 

tento rok platí aj v mojom prípade. Som o to šťastnejší, 
že som pozitívnu energiu využil aj na veci, ktoré priamo 
nesúvisia s chôdzou.

Niekedy v októbri ma oslovil Peter Korčok, či by som 
nepodporil kandidatúru Šamorína na usporiadanie ME 
v krose. Ochotne, povedal som mu, aj keď som si nebol 
istý, či a ako môžem tejto snahe pomôcť. Keď mi pred 
odletom prišiel mailom scenár našej prezentácie, pocho-
pil som, že to náš tím myslí s kandidatúrou vážne. Moje 
predpoklady sa potvrdili už cestou do Frankfurtu. Takmer 
každú chvíľu sme využívali na debaty o prezentácii, chys-
tali sme si alternatívy odpovedí na otázky od členov rady 
Európskej atletiky. Pokračovalo to aj na mieste – až do 
neskorej noci. Už som nebol len pozorovateľ alebo prí-
vesok, ale reálna súčasť tímu a keď som videl nasadenie 
ostatných členov, tak ma to úplne strhlo.

Dostal som sa do pocitov, ktoré prežívam pred pre-
tekmi. A keď som zistil, že sme perfektne prípravení, tak 
som neprežíval nervozitu, ale skôr očakávanie. Počas pre-
zentácie sme si to užívali. Dopadla výborne – bez chybič-
ky. A zanechala hlboký dojem. Po nej nastal určitý rozdiel 
oproti pretekom. Už to nebolo v mojich či našich rukách, 
museli sme čakať na rozhodnutie rady. Počas hlasovania 
som síce nebol nervózny ako pred maturitnou skúškou, 
ale predsa to už bolo niečo iné ako predštartový stav. Na-
opak, vyhlásenie výsledkov, to už bolo čosi ako víťazné 
pretnutie cieľovej pásky. Keď oznámili, že právo organi-
zovať majstrovstvá Európy získal Šamorín, vypukla ob-
rovská radosť – endorfíny z nás priam sršali.

Nepochybujem, že v Čilistove usporiadame skvelý 
európsky krosový šampionát. Tak, ako som bol ja uveli-
čený, keď som prvýkrát vošiel do areálu hipoarény, tak 
po vstupe doň padne sánka aj jeho účastníkom. Multi-
funkčný Elements Resort sa stále dobudováva. V tom 
čase v ňom už bude stáť aj atletický štadión, možno aj 
atletická hala. Prostredie je veľmi dôležité. Podstatnejšie 
však bude tvrdo pracovať – v tomto smere tiež nemám 
obavy, organizačný výbor už teraz domýšľa každý detail. 
Sľubujem, že aj ja sa budem snažiť prispieť k úspechu 
majstrovstiev. Ako ich ambasádor. Musíme využiť túto 
šancu na propagáciu nášho športu na Slovensku, ale aj 
v Európe, prilákať nových fanúšikov, dostať opäť atletiku 
na televízne obrazovky a v neposlednom rade dať mož-
nosť talentovaným bežcom, aby sa doma ukázali. Efekt 
určite bude stáť za to.

Našu kandidatúru pred európskou vrchnos-
ťou reprezentovali predseda Slovenského atletic-
kého zväzu Peter Korčok, predseda predstaven-
stva Elements Resort Juraj Bača, Elena Malíková 
za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a špor-
tu SR, ktoré je garantom štátnej podpory šam-
pionátu, majster sveta v chôdzi na 50 km Ma-
tej Tóth a dvojica atletických manažérov Alfons 
Juck a Pavel Pruša. Hneď po úspešnom hlasova-
ní šéfovia európskej a slovenskej atletiky Svein 
Arne Hansen a Peter Korčok podpísali kontrakt 
o usporiadaní kontinentálneho krosového šam-
pionátu.

V ELEMENTS 
RESORTE 
V ŠAMORÍNE-
-ČILISTOVE BUDÚ 
V ROKU 2017 
MAJSTROVSTVÁ 
EURÓPY V KROSE

eď sa spojí výborná myšlienka s maximálnym úsilím, výsledkom je spravidla 
úspech. Asi to si mohol povedať tím ľudí, ktorý sa usiloval získať na Slovensko 
prvý raz v histórii európsky atletický šampionát. Vyšlo to. Deviateho novembra 

na zasadnutí rady Európskej atletiky vo Frankfurte nad Mohanom až 12 z jej 15 členov 
hlasovalo za usporiadanie 24. ME v krose v roku 2017 v športovom komplexe Elements 
Resort v Čilistove pri Šamoríne. Favorizovaný írsky Dublin dostal iba tri hlasy.

RADILI NÁM ROK POČKAŤ

Všetko však nebolo také jednoznačné, ako na-
povedá výsledok hlasovania. Zainteresovaní sa 
síce dva dni pred odletom do Frankfurtu, počas 
slovenského šampionátu v krose, usmievali, no 
v ich tvárach sa dalo postrehnúť i dosť napätia. 
Dôvod ozrejmil po návrate tímu z úspešnej mi-
sie autor myšlienky kandidatúry Ladislav Ásványi, 
podpredseda organizačného výboru:

„Spočiatku bolo až päť kandidátov, napokon 
sme sa do fi nále dostali spolu s Dublinom. Len-
že hodnotiaca komisia po návšteve Šamorína 

nám zhruba mesiac pred hlasovaním odporučila 
– nekandidovať, respektívne uchádzať sa o šampi-
onát až v roku 2018. Hľadala problémy v ubytova-
ní, vyčítala nám, že nemáme uzatvorenú dohodu 
o televíznych prenosoch na tri roky, hoci to v pô-
vodných požiadavkách nebolo, tvrdila, že chýba 
potvrdenie fi nančného zabezpečenia šampioná-
tu zo strany ministerstva… Napriek tomu sme sa 
nevzdali. Pracovali sme koncepčne, všetko sme 
konzultovali a zodpovedne sme sa pripravovali na 
frankfurtskú prezentáciu. Naším princípom bolo 
ísť do boja s pravdou, nevymýšľať si, nič neprik-
rášľovať – a napokon to vyšlo. Už dopredu som 
bol presvedčený, že sme spravili všetko, aby sme 
uspeli. Vyšlo to – a to je skutočne výborný pocit.“

EMÓCIE, ALE I ZODPOVEDNOSŤ

Získanie práva na usporiadanie majstrovstiev 
Európy, navyše veľmi presvedčivým rozdielom, 
vzbudilo emócie, ale vzápätí sa dostavil aj pocit 
zodpovednosti.

„Bola to významná chvíľa a úspech patrí všet-
kým, čo sa na ňom podieľali,“ vravel po návrate 
z Nemecka Peter Korčok. „Myslím si, že o našom 
víťazstve rozhodla výborne zvládnutá prezentácia 
pred členmi rady. Dlhodobo na nej pracoval tím 
ľudí. To, čo sme ukázali, členov rady EA zaujalo na-
toľko, že nás podporili a dali nám šancu. Dokonca 
aj tí traja, ktorí nám hlas nedali, nás po oznámení 
výsledku chválili. Veľmi dobrým ťahom sa ukázalo 
angažovanie chodeckého majstra sveta na 50 km 
Maťa Tótha do našej delegácie. Frankfurtskej pre-
zentácii s pekinskou zlatou medailou na hrudi do-
dal vážnosť, ale najmä srdce.“

Šéf slovenskej atletiky už myslí dopredu: „Toto 
je len štart dlhej dvojročnej cesty. Musíme urobiť 
všetko pre to, aby sme celej európskej atletickej 
rodine dokázali, že si šampionát zaslúžime, že do-
kážeme kvalitne zorganizovať aj také významné 
podujatie. Náš zväz má veľké plány a tieto maj-
strovstvá Európy sú pre nás len štartom.“

Rovnako poňal úspech i Juraj Bača, bývalý 
skvelý kajakár, dnes predseda predstavenstva Ele-
ments Resort, v areáli ktorého sa bude šampionát 
odohrávať: „Pridelenie majstrovstiev je – poveda-
né športovou terminológiou – iba víťazstvo v kva-
lifi kácii, fi nále nás čaká o dva roky. V cieli teda 
budeme až vtedy, keď úspešne ukončíme celý 
šampionát. Tešíme sa z toho, že Elements Resort 
bude dejiskom veľkého atletického podujatia. 
Podľa mňa v jeho prospech rozhodlo to, že naše 
multifunkčné stredisko ponúklo účastníkom kro-
sových ME 2017 všetky služby na jednom mieste. 
To možno v podmienkach Európy nemá obdobu. 

Na úspešnej kandidatúre však môže stavať aj náš 
areál. Budúci šampionát totiž vnímame ako bránu 
do sveta veľkej atletiky a veľkého športu vôbec.“

ŠANCA PREBUDIŤ DLHÉ BEHY

Dosť však už nadšenia. Pridelenie krosového 
šampionátu má aj dve dôležitejšie roviny. Tou pr-
vou je, že sa slovenská atletika dostala opäť do 
vážnosti tej veľkej – európskej. Niekdajšiu povesť 
dobrého organizátora získanú pred rokmi naprí-
klad chýrnym a tradičným mítingom P – T – S, 
ktorý vo svete označovali za Zürich východu, totiž 
medzičasom stratila. V prípade úspechu šamorín-
skych kontinentálnych majstrovstiev nadobudne 
slovenská atletika kredit plnohodnotného partne-
ra európskej i svetovej atletiky aj na poli organi-
zátorskom a bude môcť na ňom dlhodobo stavať. 
Tak treba chápať i Korčokove slová o štarte na dlhú 
a náročnú cestu do budúcnosti.

A tá druhá je možno ešte dôležitejšia. Európsky 
šampionát môže prebudiť dlhodobo zaostávajúcu 

Fo
to

: F
OT

OS
PO

RT
.S

K 
– P

AV
OL

 U
HR

IN RADI SA VRÁTIME
Slovenskí bežci a bežkyne v prvú novembrovú sobotu počas domáceho krosového šampioná-

tu vyvaľovali oči nad rozľahlosťou i komplexnosťou šamorínskeho areálu, ale aj nad prírodnou 
scenériou a možnosťami, ktoré ponúka. Bezmála všetci doň zavítali vôbec prvý raz. „Veľmi sa 
mi tu páči a verím, že sa sem o dva roky vrátim ako účastníčka majstrovstiev Európy,“ rozvíjala 
hneď plány myjavská juniorská šampiónka Zuzana Durcová. O úspechu slovenskej kandidatúry 
na ME nepochyboval ani čerstvý majster v kategórii vytrvalcov Peter Ďurec, člen banskobystrické-
ho klubu UMB, študent medicíny na pražskej Karlovej univerzite: „Žasnem, aké krásne športovis-
ko u nás vyrástlo. V roku 2017 budem promovať a štart na európskom šampionáte by mohol byť 
vyvrcholením mojej kariéry, lebo ako lekár už asi nebudem môcť vrcholovo behať.“

oblasť našej atletiky – dlhé behy. Celkom jasno má 
v tomto ohľade šéftréner zväzu Martin Pupiš: „Vo 
Frankfurte zvíťazila pravda a srdce. Úlohy sú jas-
né: musíme pre čilistovský šampionát vychovať 
bežcov, ktorí na ňom v konkurencii európskej elity 
nebudú iba do počtu. Máme na to dva roky, čo nie 
je síce veľa, no ani málo. Preto začneme praktic-
ky okamžite, už koncom novembra sa stretneme, 
aby sme pripravili reprezentačné tímy, ktoré by sa 
zamerali práve na čilistovské majstrovstvá. Sústre-
díme sa najmä na dnešných dorastencov, ktorý by 
mali mať najväčšie predpoklady uspieť o dva roky 
v kategóriách do 23 rokov. A to by potom dalo zá-
klad aj pre ďalšie obdobie.“

Pozitívne dlhodobé myslenie. Obe roviny na-
sledujúcich vážnych krokov vedenia slovenskej at-
letiky sú dôležité. Úspešná kandidatúra dala im-
pulz, všetko ostatné je na tom, ako ho zveľadíme. 
To je totiž určite najväčším posolstvom, ktoré priš-
lo z Frankfurtu. PETER RAČKO
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Na tlačovej konferencii po pridelení ME bol okrem Petra Korčoka a Mateja Tótha aj 
iniciátor myšlienky Ladislav Ásványi (vpravo).

Míliarky a juniorky na trati v multifunkč-
nom areáli Elements Resort v Šamoríne-
Čilistove: s číslom 203 slovenská míliar-
ská majsterka Iveta Putalová a s číslom 
193 najlepšia juniorka Zuzana Durcová.

Slovenská delegácia na zasadnutí rady 
EA vo Frankfurte nad Mohanom: zľa-
va Elena Malíková, riaditeľka odboru 
vzdelávania a medzinárodnej spolu-
práce na sekcii športu MŠVVaŠ SR, at-
letickí manažéri Pavel Pruša a Alfons 
Juck, svetový šampión Matej Tóth, 
predseda SAZ Peter Korčok a predse-
da predstavenstva Elements Resortu 
Juraj Bača.



Renomovaný 
slovenský štatistik 
MARIÁN KALABUS 
si trúfol na to, pred 
čím by asi „cukol“ 
aj drzý žurnalista 
– rozhodol sa 
zostaviť historické 
rebríčky osobností 
jednotlivých 
disciplín 
slovenskej atletiky 
naprieč stáročiami

edným z atribútov športu je fakt, že popularita aktuálnych hviezd po desaťročí vybledne pohltená 
žiarou nových mien. Po viacerých decéniách si na ne spomenie len hŕstka pamätníkov. Nie je to 
inak ani v atletike. Pokúsil som sa oprášiť mená z minulosti a zostaviť rebríček troch najúspešnej-

ších slovenských atlétov histórie v každej olympijskej disciplíne. Sú v ňom zaradení aj českí atléti štartu-
júci počas spoločného štátu za slovenské kluby. Rebríček je rozšírený aj o slovenských atlétov štartujúcich 
za uhorské či české kluby. Hlavným kritériom pri zostavovaní boli umiestenia na vrcholných podujatiach, 
najmä olympijských hrách (OH) a majstrovstvách sveta (MS) i Európy (ME). Ďalšími tituly majstrov Česko-
slovenska a Slovenska, rekordy a líderské pozície v tabuľkách. Do úvahy som však musel brať i slabšiu 
konkurenciu v začiatkoch atletiky, ale aj to, že v dávnych dobách boli jediným vrcholným podujatím olym-
pijské hry, čiže atléti nemohli získavať úspechy na MS a dlho ani na ME. Ako každý rebríček, aj tento je po-
značený dávkou subjektivity, preto ho prosím brať s určitou rezervou.

100 METROV

1. Alojz Sokol, 2. Andrej Engel, 3. Juraj Demeč
Je symbolické, že sa prehľad začína prvým slovenským olympijským medailis-

tom, ktorý v aténskej premiére novovekých olympijských hier v roku 1896 dobehol 
v najkratšom šprinte tretí. Alojz Sokol, rodák z Hronca, pridal ešte 4. miesto v trojsko-
ku a po rozbehu na 110 m prek. vo fi nale neštartoval. Andrejovi Engelovi na OH 1932 
štvrté miesto v medzibehu nestačilo na postup medzi 12 najlepších, jeho osobný re-
kord 10,6 z roku 1931 ho však zaraďoval do vtedajšej európskej špičky. Juraj Demeč 
štartoval na OH a troch ME v behu na 100 m, najväčšie úspechy však dosiahol ako 
člen čs. štafety na 4 × 100 m, ktorá na ME 1971 získala zlato a na OH 1972 jej k bron-
zu chýbali iba tri stotinky.

200 METROV

1. Andrej Engel, 2. Martin Briňarský, 3. Martin Pelach
Nevýrazná slovenská disciplína, v ktorej bolo ťažké určiť poradie. V prospech En-

gela, rodáka z Banskej Štiavnice, ktorý sa pre svoj židovský pôvod pred vojnou presťa-
hoval do Švédska, rozhodlo umiestnenie v prvej 15-ke na OH 1932, tri tituly majstra 
ČSR a v období 1929 – 1935 množstvo výkonov lepších ako slovenský rekord (osobný 
rekord 21,6 z r. 1931), keďže v roku 1928 odišiel zo Žiliny do Prahy. U aktuálneho 
rekordéra Briňarského (20,74 z r. 2002) zavážilo 10. miesto na ME 2002 a päť rokov 
na čele slovenských tabuliek. Pelach, štrnásty na ME 1978 a dvojnásobný čs. majster, 
ktorý už dlhé roky pôsobí ako tenisový tréner v Nemecku, zabehol štyri slovenské 
rekordy, čo ho posunulo pred letného aj zimného olympionika Mariána Vanderku, 
dnes dekana FTVŠ UK.

400 METROV

1. Štefan Balošák, 2. Ján Tomko, 3. Milan Filo
Lídrom je Štefan Balošák, dvojnásobný olympionik, semifi nalista atlantských OH 

1996, na ktorých v medzibehu dosiahol čas 45,32 s, už takmer dve desaťročia platný 
slovenský rekord, a siedmy z ME 1994. Najmladší zo štvrťkárskeho súrodeneckého 
tria pôsobí dnes ako riaditeľ športových zariadení mesta Martin, v ktorom sa narodil. 
Podtatranec Ján Tomko, ďalší zverenec Jána Šaffu z Dukly Banská Bystrica, získal naj-
väčšie úspechy v premiére MS v r. 1983 – skončil desiaty a pričinil sa aj o senzačné 
štvrté miesto čs. štafety. Pred Štefanovho staršieho brata Ľuboša zaraďujem Žilinčana 
Milana Fila, jediného slovenského atléta na helsinskej olympiáde 1952 a vôbec pr-
vého čs. bežca, ktorý ako člen ATK Praha zabehol štyristovku pod 48 sekúnd (osobný 
rekord 47,8 z r. 1952).

Prvá veľká postava slovenskej atletiky: Alojz Sokol. Ro-
dák z Hronca, tretí najrýchlejší šprintér na prvej novovekej 
olympiáde, mal na Hrách v Aténach 1896 na drese štartové 
číslo 1…

„Ešte šťastie, že som sa „vysypal“ iba do vlastnej drá-
hy. Ak by som po tom kotrmelci skončil v niektorej inej, 
štafetu by diskvalifi kovali,“ vrátil sa Adrián Baran k ne-
príjemnému zážitku z rozbehov šprintérskych štafi et. 
„Štart bol iba hodinu po mojej guliarskej súťaži, počas 
ktorej panovala štyridsaťstupňová páľava. Poriadne som 
sa v nej vytrápil. V závere úseku mi úplne stuhli nohy, tak 
som spadol. Ale kolík som stihol odovzdať včas.“

Prváka na vranovskom gymnáziu nominovali na 
EYOF ako vrhača a dosiahol naše najlepšie umiestenia: 
v guli skončil siedmy (15,89) a v disku desiaty (osobný 
rekord 48,36). Ďalší traja boli bežci, nuž vznikol nápad 
obsadiť aj šprintérsku štafetu. „Tréner s mojou účasťou 
súhlasil, tak som nastúpil,“ vysvetlil Baran okolnosti, za 
akých sa z talentovaného vrhača takpovediac za pocho-
du stal medailový šprintér.

ajkrajšie chvíle prežil toto leto v gruzínskom Tbilisi. Na Európskom olympijskom 
festivale mládeže (EYOF) bojovným výkonom prispel k prekvapujúcemu bronzu 
slovenskej štafety na 4 × 100 m. A to napriek tomu, že v rozbehu pri odovzdávke 

spadol. Čas však stačil na postup do fi nále a v ňom sa kvarteto Adrián Baran, Jakub Benda, 
Simon Rigász a Marcel Žilavý predralo až na stupeň víťazov.

 narodený  14. decembra 1999 vo Vranove nad Top-
ľou
 klub  MŠK Vranov nad Topľou
 tréner  Jaroslav Kolcun
 škola  Gymnázium vo Vranove nad Topľou
 osobné rekordy  18,27 (guľa, 4 kg), 16,86 (guľa, 
5 kg), 50,27 (disk, 1,0 kg), 50,43 (disk, 1,5 kg), 43,76 
(kladivo 5 kg), 182 (výška), 572 (diaľka)
 najväčšie úspechy  štart na EYOF 2015 v Tbilisi, člen 
bronzovej štafety SR 4 × 100 m, guľa: 7. miesto, disk: 
10. miesto, dorastenecký majster SR 2015 (guľa a disk), 
halový dorastenecký vicemajster SR (guľa), majster SR 
žiakov (guľa, disk), halový žiacky majster SR (guľa).
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ADRIÁN BARAN

ATLETIKA VYHRALA NAD FUTBALOM

„Adrián nie je iba silný a obratný, ale aj výbušný, čo 
potvrdil aj v štafete. Práve obratnosť a výbušnosť mu 
pomáhajú uplatniť sa v atletike,“ pripomína tréner Ja-
roslav Kolcun. „Jeho veľkou výhodou je aj pracovitosť, 
disciplína, cieľavedomosť a zodpovednosť. V príprave 
vždy poctivo odrobí všetko, čo treba. Vie sa dobre pri-
praviť na tréning i do školy. Deviatu triedu skončil s dvo-
ma dvojkami na vysvedčení.“

Tréner MŠK Vranov nad Topľou ho pozná ešte z ob-
dobia, keď bol jeho žiakom. Baran sa ako piatak -šiestak 
rozhodoval pre šport, ktorému sa bude naplno venovať. 
Lebo dovtedy hrával futbal za žiakov Nižného Hrušova, 
ba aj Vranova nad Topľou a v drese základnej školy bol 
zasa basketbalistom a hádzanárom… „Vedel som, že 

jeho rodičia aj starí rodičia sú postavami vysokí, takže 
predikčne to vyzeralo sľubne pre atletiku,“ spomína 
Kolcun. „Z rovnakého dôvodu ho však vranovskí futba-
loví tréneri intenzívne prehovárali, aby ostal pri futba-
le – výškou sa im perfektne hodil do brány. Preto som 
dvojnásobne rád, že si Adrián napokon vybral atletiku. 
Možno aj vďaka tomu, že v jeho rodine nebola nezná-
mym pojmom.“

Tréner, ktorý Barana počas štvorročnej spolupráce 
priviedol k žiackym aj dorasteneckým titulom majstra 
Slovenska vo vrhu guľou i v hode diskom, dodáva per-
ličku: „Adrián vrhá a hádže pravou rukou, no do lopty 
kope ľavou. Aj preto bol pre futbalistov taký zaujíma-
vý.“

Kolcun chce z Barana vychovať úspešného reprezen-
tanta. Podľa neho má na to všetky predpoklady. „Nepa-
mätám si, že by ma niečím nahneval. Je to poslušný 
a dobrý zverenec. Preto sa stále výkonnostne posúva 
dopredu,“ reagoval kouč Kolcun na otázku, či ho Adrián 
už niekedy nahneval.

CIEĽOM JE NÁVRAT DO TBILISI

Kým ešte koketoval s futbalom, trénovali spolu len 
dvakrát do týždňa, o dva roky však už každý deň. Aj vďa-
ka tomu z neho vychoval športovca, ktorý na svoj vek 
dokáže veľmi veľa. Štvorkilovú guľu už poslal do vzdia-
lenosti 18,27 m, s guľou o kilo ťažšou vrhol na trénin-
gu 17,27, na pretekoch však zatiaľ „len“ 16,86 m. Kla-
divom hádzal súťažne iba trikrát v živote. Najďalej ho 
poslal do vzdialenosti 43,76 m. Na majstrovstvách SR 
dorasteneckých družstiev v Dubnici nad Váhom vyhral 
všetky disciplíny, v ktorých štartoval – guľu, disk i kladi-
vo! Preto nečudo, že o talent z Vranova je veľký záujem 
aj v iných kluboch. On však nateraz zostáva verný svoj-
mu učiteľovi a trénerovi.

„Adrián dokáže skočiť do výšky 182 cm a do diaľky 
590,“ pripomína Baranovu všestrannosť jeho tréner. 
„Teraz však pracujeme najmä na tom, aby splnil limi-
ty na budúcoročné ME do 17 rokov v Tbilisi. Aďo sa do 
tohto mesta chce vrátiť do roka a do dňa. A rád by na ME 
súťažil v oboch svojich hlavných disciplínach – vo vrhu 
guľou i v hode diskom.“ To však nie je ľahká úloha. Zväz 
limit v guli (5 kg) sprísnil na 18,00 m a v disku (1,5 kg) 
na 55,00 m – Baranove osobné rekordy sú zatiaľ výraz-
ne slabšie. Šestnásťročný chlapec s ideálnou postavou 
diskobola (193 cm a 104 kg) sa však vopred nevzdáva.

O svojom talente dal vedieť už po necelom roku 
systematického tréningu. Bol prvý rok starší žiak, keď 
sa ako 13-ročný stal guliarskym vicemajstrom Sloven-
ska. Vtedy prvýkrát prekvapil svojho trénera. Druhý 
mierny šok zažil Jaroslav Kolcun pri Adriánovom „oso-
báku“ 17,27 m štvorkilogramovou guľou v žiackom 
päťstretnutí Slovinsko – Slovensko – Česko – Maďarsko 
– Chorvátsko v Maribore. No a tretí počas vlaňajšieho 
medzištátneho štvorstretnutia v Trnave, keď sa Baran 
osobným rekordom 16,86 m päťkilogramovým náči-
ním nominoval na Európsky olympijský festival mláde-
že do Tbilisi.

Vzhľadom na Adriánov zodpovedný prístup ku všet-
kému, čo robí, je veľký predpoklad, že sa tréner od neho 
dočká ďalších milých prekvapení.

 ŠTEFAN ŽILKA
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800 METROV

1. Jozef Plachý, 2. Zoltán Speidl, 3. Jozef Repčík
Kométou čs. atletiky na mexických OH 1968 bol iba 19-ročný Košičan Jozef Pla-

chý. Do sezóny vstúpil s osobným maximom 1:50,6, no v Mexiku zabehol v semifi ná-
le aj vo fi nále čs. rekord i neofi ciálny európsky juniorský rekord 1:45,9 a skončil piaty. 
O rok slávne vyhral osemstovku v medzikontinenálnom stretnutí Amerika – Európa za 
1:45,4 (do júna 2008 slovenský rekord), na ME získal striebro, na európskom šam-
pionáte 1971 dobehol šiesty a 1974 skončil v semifi nále, na OH 1976 už v rozbehu. 
Bežec známy zdrvujúcim fi nišom pôsobil neskôr v Prahe ako právnik a na jeho počesť 
sa v minulom desaťročí konala úspešná atletická súťaž žiactva Hľadáme nového Joze-
fa Plachého. Meno Zoltán Speidl poznajú iba odborníci, ale aj lučenecký rodák skončil 
na OH piaty – v uhorských farbách v Paríži 1900, kde štartoval aj na 400 m a na 200 m 
prek., čo bola v tom čase tiež olympijská disciplína – po kariére bol futbalovým roz-
hodcom. Pre aktuálneho slovenského rekordéra Jozefa Repčíka, ktorého najväčším 
úspechom je striebro zo Svetovej univerziády 2013 a 7. miesta na ME 2012 a 2014, 
zostala tretia priečka.

1500 METROV

1. Jozef Plachý, 2. Ivan Kováč, 3. Alexander Zvolenský
Plachý po stagnácii na 800 m prešiel v roku 1977 na dlhšiu trať a v prvom váž-

nom štarte na chýrnom bratislavskom mítingu P – T – S zabehol v drese pražskej Duk-
ly čs. rekord 3:37,04. Na MS v Prahe 1978 skončil dvanásty a na svojich štvrtých OH 
v Moskve 1980 dokonca šiesty. Jeho rovesník Ivan Kováč je držiteľom slovenského 
rekordu 3:39,4 už neuveriteľných 41 rokov! Účastník jedných letných (1974) a troch 
halových ME (1970, 1971, 1973) dlhé roky pôsobil ako rozhlasový reportér. Trojná-
sobný čs. majster Alexander Zvolenský štartoval už ako člen ATK Praha na ME 1954 
a v r. 1957 v Dortmunde ako prvý Slovák bežal na halových pretekoch. Zmienku si 
zaslúži aj český míliar Václav Čevona, štvrtý na OH 1948 a na ME 1946, ktorý sa na-
rodil v Rybárpoli.

5000 METROV

1. Miroslav Vanko, 2. Róbert Štefko, 3. Jozef Koščák
Možno trochu prekvapujúce poradie vyrovnanej dvojice našich najlepších dráho-

vých vytrvalcov. Martinský rodák Vanko skončil osemnásty na OH 1996 a ôsmy na ME 
1998, košický Štefko zase sedemnásty na MS 1995. Štefko bol slovenským tabuľko-
vým lídrom v r. 1991 – 1999, Vanko 2000 – 2008 s prerušením v r. 2005. Slovenský 
rekord 13:19,40 (1995) drží Štefko, ale Vanko (13:32,87) má zo všetkých disciplín 
a vekových kategórií neuveriteľných 51 titulov majstra SR. Kto z nich je lepší? O tre-
ťom mieste ďalšieho košického rodáka Jozefa Koščáka behajúceho aj za pražské a br-
nianske kluby, ktorý na premiérových ME 1934 obsadil 13. miesto a štartoval aj na 
OH 1928, niet pochýb.

10 000 METROV

1. Róbert Štefko, 2. Martin Vrábeľ, 3. Miroslav Vanko
Svojská taktika pripravila Róberta Štefka na ME 1994 nielen o medailu, ale možno 

aj o titul majstra Európy. Stále sa držal na chvoste vedúcej skupiny a jeho neskorý fi niš 
v poslednom kole stačil „iba“ na štvrté miesto. K titulu chýbali dve sekundy a k me-
daile sedem stotín… Škoda premárnenej príležitosti, lebo viac sa už nenaskytla – na 
ďalších ME skončil na desiatom a na OH 1996 až na 28. mieste. Jediný Slovák, kto-
rý 10 000 m zabehol pod 28 minút (a hlboko – 27:42,98 v r. 1997) a presadil sa aj 
v krose (na MS 1999 dvanásty a 2001 dokonca desiaty!), sa v roku 2004 stal občanom 
a reprezentantom Českej republiky (aj v Aténach 2004 na svojich tretích OH), kde do-
dnes žije. Ďalším výborným výsledkom slovenského vytrvalca bolo 6. miesto Martina 
Vrábeľa na MS 1987, no o rok na OH rozbeh nedokončil. Vanko skončil 33. na OH 
1996 a 30. na MS 1995.

MARATÓN

1. Karel David, 2. Martin Vrábeľ, 3. Róbert Štefko
Ako slovenský líder disciplíny, ktorá je stará ako novoveké olympiády (rok zrodu 

1896), mi vychádza český maratónec Karel David – v období 1987 – 1992 behával ako 
Benčíkov zverenec v drese Dukly Banská Bystrica. Novojičínsky rodák, víťaz viacerých 
maratónov (o. i. dvakrát Viedeň a raz MMM) a šiesty v Tokiu 1991 v osobnom rekor-
de 2:11:13, dobehol na ME 1990 siedmy, na OH 1988 na 55. a 1992 na 19. mieste. 
Martin Vrábeľ (osobný rekord 2:12:40 z r. 1991) skončil na MS v r. 1987 – 1993 po-
stupne na 12., 24. a 35. mieste, do cieľa olympijského maratónu v Soule 1988 však 
nedobehol. Róbertovi Štefkovi sa to z dvoch pokusov podarilo raz: v Sydney 2000 ne-
dokončil a v Aténach 2004 už ako reprezentant ČR skončil na 63. mieste. Stále je však 
jediným Slovákom, ktorý maratón zabehol pod 2:10 (2:09:53 v r. 1998). Ján Takáč, 
rodák z Choňkoviec (okres Sobrance) behávajúci za pražskú Slaviu, sa s 21. miestom 
na OH 1936 do tria najlepších nezmestil.

110 M PREKÁŽOK

1. Igor Kováč, 2. Alojz Sokol, 3. Július Ivan
Líderské postavenie krompašského rodáka Igora Kováča, ktorý v roku 1997 časom 

13,13 s posunul slovenský rekord k hranici svetovej extratriedy, je nespochybniteľ-
né. Nad všetkými jeho úspechmi čnie bronzová medaila z MS 1997, prvá v ére sa-
mostatnosti Slovenska. K nej pridal na svetových šampionátoch ešte 9., 13., 20. a 24. 
miesto. Na troch OH (najlepšie postup do medzibehu 1996) a dvoch ME sa mu už tak 
nedarilo. Všestranný Alojz Sokol, trinásťnásobný uhorský rekordér (po trikrát v šprin-
te, na prekážkach i v trojskoku) na OH 1896 po kolízii s deviatou prekážkou a páde 
v rozbehu napokon v štvorčlennom fi nale, v ktorom bežali len dvaja bežci, za nie cel-
kom vyjasnených okolností (zrejme chýbajúca dráha po spoločnom druhom mieste 
v rozbehu) neštartoval. Július Ivan (osobný rekord 13,55 z r. 1981), súťažil na OH, MS 

ŽRĎ

1. Karel Jelínek, 2. Stanislav Štefkovič, 3. Marián Žigala
Žrď je jedinou mužskou disciplínou, v ktorej na vrcholnom podujatí (OH, MS, ME) 

neštartoval ešte žiaden Slovák. Rebríček vedie Čech Karel Jelínek, ktorý viac ako de-
saťročie pôsobil v Dukle Banská Bystrica. Rodák z Kunčí bol v r. 1968 – 1977 deväť 
rokov lídrom slovenských tabuliek a 12-krát ho nájdeme v rekordnej listine. Všestran-
ný Nitran Stanislav Štefkovič má v nej 15 zápisov (kovovou aj laminátovou žrďou) 
a 7 sezón stál na čele tabuliek, ale iba dvakrát bol majstrom Slovenska, lebo v 50. 
a 60. rokoch sa šampionát z politických dôvodov neraz nekonal. Marián Žigala získal 
5 titulov a po 9 rokoch na čele tabuliek (1983 – 1992) sa rozhodol pre nohejbal, kde 
to dotiahol až na majstra sveta – dnes je trénerom reprezentácie. Do tria najlepších 
sa nezmestil 5-násobný majster SR Peter Pažák, ktorý vychoval množstvo mladých 
skokanov.

DIAĽKA

1. Milan Gombala, 2. Miroslav Hutter, 3. Jaroslav Priščák
Na otázku, aký je najdlhší skok Slováka do diaľky, by vedel odpovedať málo-

kto. V čase, keď je u nás problém skočiť 7 metrov, niektorých prekvapí fakt, že Milan 
Gombala v roku 1992 skočil 842 cm, aj keď s nedovolenou podporou vetra +4,5 m/
s (regulárne v hale 818 a vonku 812). To však už bol lučenecký talent členom pražskej 
Dukly, kde pokračoval v kariére ako český občan aj po rozdelení Československa. Na 
konte má dvoje OH a troje MS, na ktorých vždy skončil v druhej desiatke, ale v zbierke 
aj striebro z ME 1994. Ďalším Slovákom, ktorého talent sa naplno rozvinul v Prahe, je 
Miroslav Hutter, ktorý skončil na Európskych halových hrách (predchodca HME) šiesty 
a desiaty a na ME 1966 deviaty. Jaroslav Priščák striedal diaľku s trojskokom, získal 
bronz na juniorských ME 1975 a 12. miesto na ME 1978 – v Dukle Prahe, do ktorej 
prišiel až v r. 1981, sa zlepšil len v trojskoku (17,23), no pevne v nej zakotvil a už roky 
je riaditeľom Armádneho športového centra. Róbertovi Szélimu nestačil na umieste-
nie v prvej trojke ani platný slovenský rekord 805 cm spred 27 rokov, 24. miesto na 
MS 1987 a 4 tituly majstra SR.

TROJSKOK

1. Dmitrij Vaľukevič, 2. Ján Čado, 3. Peter Nemšovský
Trojskok do Vaľukevičovho príchodu evidoval troch s výkonmi za 17 metrov (Mi-

kuláš 17,53, Čado 17,34 a Priščák 17,23), ale v rekordnej listine fi gurovalo Čadových 
16,31, lebo Slováci aj v ňom vyšponovali výkonnosť až v pražských kluboch. Dmitrij 
Vaľukevič, rodák z Petrozavodska, najskôr v roku 2003 zlepšil otcov rodinný rekord 
na 17,57 a o dva roky, keď sa stal slovenským občanom, posunul aj náš rekord – na 
17,46. Na OH 2008 skončil na 14., na MS postupne na 10., 13. a 12., na ME na 15. 
a 7. a na halových MS na 5. a 7. mieste. Oravský samorast Ján Čado bol na MS 1983 
šiesty, o tri roky na ME až štrnásty, ale najväčšie úspechy dosiahol v hale: na ME v ob-

aj ME, ale bez výraznejšieho výsledku (najlepšie semifi nále na ME 1978), jeho najväč-
ším úspechom bolo 3. miesto v drese Európy vo Svetovom pohári 1981. Nitran Ivan 
Veselský, najlepší čs. prekážkar obdobia 1955 – 1959, štrnásty na ME 1958, ktorý sa 
14-krát sa zapísal do listiny slovenských rekordov, sa do trojice nedostal.

400 M PREKÁŽOK

1. Ivan Daniš, 2. Jozef Kucej, 3. Martin Kučera
Žilinský rodák Ivan Daniš ako 20-ročný, v tom čase už atlét pražskej Sparty, prekvapil 

postupom do fi nále a ôsmym miestom na ME 1971. V nasledujúcom roku získal na OH 
ešte hodnotnejšie desiate a o dva roky pridal ešte 16. miesto na ME. Ako prvý Slovák už 
v roku 1974 zabehol prekážkársku štvorstovku pod 50 sekúnd (osobný rekord 49,91) 
– po ňom až dodnes len traja. Najskôr Zvolenčan Jozef Kucej (slovenský rekordér časom 
48,94 z r. 1989), ktorý má za sebou 10 vrcholných podujatí: štartoval na troch OH (1988 
– 2000) i ME (1986 – 1994) a štyroch MS (1987 – 1995). Z rozbehu postúpil na všetkých 
ME, keď obsadil 11. a dvakrát 13. miesto. Zatiaľ posledným slovenským bežcom pod 50 
sekúnd je Martin Kučera, nečakaný víťaz Svetovej univerziády 2013.

3000 M PREKÁŽOK

1. Dušan Moravčík, 2. Milan Slovák, 3. Róbert Molnár
Čiernym koňom helsinských ME 1971 sa stal Dušan Moravčík, rodák z Bánova. 

Po víťazstve v rozbehu (posledný kilometer bez jednej tretry a s krvavou pätou!) zís-
kal neznámy bežec striebornú medailu, hoci na fi nále nastúpil so štyrmi stehmi – od 
zlata ho delila jediná sekunda. Člen Dukly Praha a zverenec Slováka Zvolenského do-
behol o rok na OH piaty a v sezóne zaostal za svetovým rekordom (8:22,0) necelé 
dve sekundy – k jeho čs. rekordu 8:23,8 sa dodnes nijaký Slovák ani Čech nepriblížil. 
Štartoval na troch OH (na posledných v Moskve 1980 skončil desiaty) a na dvoch ME. 
Slovenský rekord od r. 1978 časom 8:32,7 patrí Milanovi Slovákovi, účastníkovi ME 
v Prahe – zdá sa, že rekord v tejto dlhodobo stagnujúcej disciplíne vydrží ešte mnoho 
rokov. Stálicou slovenského stípla bol Róbert Molnár, v období 1966 – 1976 desať 
rokov líder slovenských tabuliek.

VÝŠKA

1. Ján Zvara, 2. Róbert Ruffíni, 3. Ivan Wardener
Hriňovčan Ján Zvara bol spočiatku trojskokan, no po prechode do Prahy zmenil 

disciplínu a dobre urobil: ako prvý čs. výškár preskočil 230 cm (1985) a s 236 cm 
v r. 1987 v hale i vonku je doteraz najlepší Slovák. Na ME 1986 skončil deviaty, na 
MS 1987 siedmy, na halových ME 1985 – 1987 postupne ôsmy, šiesty a štvrtý a na 
halových MS 1987 získal dokonca bronz – pred ním skončili len Paklin a Avdejenko 
(ZSSR) a za ním Kubánec Sotomayor. Na OH 1988 chýbal, na rozdiel od Róberta Ruf-
fíniho, ktorý v Soule obsadil 15. miesto a pridal ešte štyri štarty na MS (11., 14., 22. 
a 33. miesto). Najlepší olympijský výsledok však dosiahol ešte v r. 1912 v uhorskom 
drese rodák zo Solivaru Ivan Wardener, ktorý skončil deviaty.

Najlepší slovenský strednotratiar 
Jozef Plachý, jediný atlét, ktorému 
štatistik Marián Kalabus pririekol 
líderstvo v dvoch disciplínach – na 
800 aj 1500 metrov.

Prekážkár Igor Kováč získal na MS 1997 
prvú medailu v histórii samostatného Slo-
venska.

Imrich Bugár, rodák z južného Slo-
venska, prvý diskobol s titulom 
svetového šampióna, má úžasnú 
kariérnu bilanciu.

Najúspešnejší kladivár histórie Libor 
Charfreitag, prvý európsky šampión 
v ére samostatnosti.

Najvzácnejšia chvíľa 
v dejinách slovenskej 
atletiky: Jozef Pribili-
nec si na soulskej olym-
piáde 1988 kráča po zla-
tú medailu.

Hviezdne chodecké trio: Jozef Pribilinec, Matej Tóth 
a Pavol Blažek.
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zdávanie holdu osobnostiam, ktoré sa do dejín atletiky malej krajiny zapísali veľ-
kými písmenami, pokračuje. Najlepší stípliar, druhý slovenský atlét s európskou 
medailou zo sólovej disciplíny, a dvaja legendárni tréneri, zhodou okolností aj de-

kani fakúlt, na ktorých celoživotne pôsobili. Taká trojica pribúda do Siene slávy sloven-
skej atletiky. Vedenie SAZ sa ju rozhodlo založiť v roku 2013. Na začiatok do nej uviedlo 
trinásť legiend: sedem žijúcich a šesť in memoriam. Vlani ďalších päť, s jednou výnimkou 
všetko žijúcich. Teraz k nim pribúda Dušan Moravčík a in memoriam aj Róbert Rozim 
a Jaromír Šimonek.

ĎALŠIE TRI LEGENDY V SIENI SLÁVY
 jaromír šimonek
(8. 7. 1930 Šurany 

– 18. 2. 2015 Nitra). 
Prvý českosloven-
ský skokan do výšky 
ovládajúci štýl hori-
ne, majster Sloven-
ska 1953, ktorý sa stal 
trénerskou legendou. 
Súbežne pôsobil ako 
uznávaný pedagóg, metodik a vedec – bol 
prvým ponovembrovým dekanom bratislav-
skej FTVŠ (1991 – 1994). Ako autor mnohých 
odborných publikácií a prekladateľ prác zah-
raničných expertov dokázal štúdiom aj pra-
xou získané poznatky skvele uplatniť v tré-
nerskej profesii. Už v mladom veku doviedol 
zverencov k výkonom nad dva metre (Rožá-
nek, Lendel) a ďalších k výkonom ešte lepším 
(Moravec ako prvý v Československu pre-
skočil 220 cm, Roško, Benko, Pogány, Ka-
lafus, Benko, Horák…). Jeho najslávnejšou 
zverenkou však bola Mária Mračnová, bron-
zová na ME 1969, štvrtá na ME 1966 a šiesta 
na OH 1968, neskôr šé� a slovenskej atletiky. 
Až do konca života ostal v atletike ako tréner 
aj rozhodca. V roku 2002 získal výročnú Tro-
fej MOV Šport a životný štýl. (mo)

 róbert rozim
(3. 3. 1936 Zámos-

tie – 26. 12. 1992 
Banská Bystrica). 
Banskobystrická at-
letická legenda, nad-
šenec, ktorý pôsobil 
ako vysokoškolský 
telovýchovný peda-
góg, funkcionár, or-
ganizátor i moderátor stoviek podujatí (aj 
medzinárodných), ale najmä ako úspešný 
tréner. Patril medzi iniciátorov zrodu atle-
tickej triedy na ZŠ na Okružnej ulici, ne-
skôr aj prvého športového gymnázia v Čes-
koslovensku a z asistenta Pedagogického 
inštitútu sa prepracoval až na post prvého 
dekana Pedagogickej fakulty UMB v Ban-
skej Bystrici. Stál aj na čele atletického od-
dielu Slávie PF, istý čas najúspešnejšieho 
v celom Československu. Ako tréner vie-
dol plejádu úspešných bežcov a bežkýň 
Slávie a Dukly Banská Bystrica (o. i. Ivan 
Kováč, J. Šišovský, Samborský, Suchán, 
Schmidt, Bečka, R. Molnár, Slivka, Be-
húň, Vrábeľ, sestry Kučeríkové, Ozoráková-
-Čerchlanová), z ktorých mnohí podľa vzo-
ru nositeľa Čs. ceny fair play ostali verní 
atletike aj po kariére.

dobí 1983 – 1987 skončil štyrikrát štvrtý, medzitým však raz aj strieborný (1985). Po 
halových MS 1987 ostal v USA, po Novembri 1989 sa pokúsil o návrat domov aj k at-
letike (štart na halových MS 1991), ale vyznel platonicky. Bratislavský rodák Peter Ne-
mšovský získal v roku 1966 bronz na Európskych halových hrách a 10. miesto na ME 
a o rok v Prahe dokonca EHH vyhral. V ére 1961 – 1970 každoročne viackrát skočil za 
hranicu slovenského rekordu, ale štartoval za pražské kluby. Podobne Milan Mikuláš 
– na prvú trojku mu nestačilo ani 15. miesto na OH 1992. Alojzovi Sokolovi dokonca 
ani 4. miesto na OH 1896. Kuriozitou je, že nikto zo spomínaných Slovákov nemá slo-
venský titul – zato Bielorus až tri.

GUĽA

1. Mikuláš Konopka, 2. Milan Haborák, 3. Karel Šula
Najväčší úspech dosiahol Mikuláš Konopka ziskom titulu halového majstra Euró-

py 2007 skvelým výkonom 21,57. Nasledujúci rok ho však druhý raz usvedčili z do-
pingu (predtým po halových ME 2002) a doživotne potrestali, čo relativizuje jeho 
absolútny slovenský rekord aj sedem predošlých umiestení na OH, MS a ME od 10. 
po 23. priečku. O dva roky neskôr rovnako dopadol jeho švagor Milan Haborák, ktorý 
10-krát skončil v prvej tridsiatke, najlepšie desiaty na OH aj ME a jedenásty na MS. 
Moravský rodák Karel Šula bol lídrom 11-krát, má dva československé a osem sloven-
ských titulov.

DISK

1. Imrich Bugár, 2. Juraj Luntzer, 3. Alojz Kormúth
Jasnou slovenskou jednotkou je národnosťou Maďar a aktuálnym občianstvom aj 

dlhodobým pražským domicilom Čech Imrich Bugár. Ale zároveň aj prvý rodák zo Slo-
venska, ktorý získal titul atletického majstra sveta a stál na stupňoch na OH, MS aj ME, 
navyše prvý a jediný čs. diskár s výkonom za 70 m (71,26 je deviaty výkon svetovej 
histórie). Úspechy chlapa s rodným listom z Dunajskej Stredy, ktorý sa cez bratislavský 
Inter dostal do Dukly Praha, sú obdivuhodné: z OH 1980 striebro, z MS 1983 zlato, 
z ME bronz (1978) a zlato (1982). K tomu treba trojnásobnému olympionikovi pri-
rátať ďalšie tri umiestenia v prvej a štyri v druhej desiatke. K šampiónskemu hetriku 
mu chýba len olympijské zlato. Na OH 1908 skončil Prešporčan Juraj Luntzer siedmy, 
o štyri roky neskôr na 21. mieste. V tom čase sa však iné vrcholné súťaže nekonali – ME 
pribudli v roku 1934 a MS až v roku 1983. Dlhodobou diskárskou stálicou bol všestran-
ný vrhač Alojz Kormúth (disk i kladivo za 50 m, guľa takmer 15 m), ktorý na ME 1950 
skončil šiesty. Slovenský rekordér Jaroslav Žitňanský (67,20), ktorý dvakrát štartoval na 
OH a raz na ME, nemal šancu na miesto v triu diskobolov histórie.

KLADIVO

1. Libor Charfreitag, 2. Miloslav Konopka, 3. Marcel Lomnický
Trnavský rodák Libor Charfreitag pochádzajúci z vrhačskej famílie získal v tromfo-

vej slovenskej disciplíne posledného desaťročia bronz na MS 2007 a stal sa európ-
skym šampiónom 2010. Do tajov kladiva ho už v mladosti, rovnako ako dve dcéry, 
zaúčal otec, tiež bývalý kladivár, mama bola 5-násobnou slovenskou rekordérkou vo 
vrhu guľou. Legendu slovenskej atletiky, jej rekordéra hodom 81,81 m (2003), dlho-
dobo sužujú zdravotné problémy, napriek tomu poškuľuje po štarte na štvrtej, bu-
dúcoročnej olympiáde v brazílskom Riu de Janeiro. Miloslav Konopka, Mikulášovo 
dvojča, má na olympijskom konte 32., 14. a 23. miesto (2000 – 2008), deviate a de-
siate na MS (2003, 2007) a desiate na ME (2002), ale kariéru už za sebou. Nitriansky 
rodák Marcel Lomnický naopak verí, že vrchol má len pred sebou – z troch doterajších 
štartov na MS dvakrát skončil ôsmy, ale na druhej olympiáde si trúfa viac než len na 
postup do užšieho fi nále…

OŠTEP

1. Jan Železný, 2. Mór Koczán, 3. Marián Bokor
Oštepársky majster majstrov, trojnásobný olympijský víťaz Jan Železný počas 

pôsobenia v Banskej Bystrici na prahu hviezdnej kariéry získal striebornú olympij-
skú medailu 1988. Okrem nej aj bronz z MS 1987. Rodák z Mladej Boleslavi zdedil 
oštepársky talent po otcovi a dodnes je držiteľom svetového, európskeho, českého 
i slovenského rekordu – prvých troch výkonom 98,48 z roku 1996, kým slovenské-
ho výkonom 87,66 ešte z roku 1987. Olympijskú medailu má aj Mór Koczán, bronz 
získal ešte v roku 1912. Po dvoch štartoch za Uhorsko (1908, 1912) už bezmála ako Fo
to
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KTO JE MARIÁN KALABUS
Narodený 4. decembra 1954 v Žiline, atletický štatis-
tik, rozhodca, organizátor a historik, od r. 1971 sa ako 
člen združenia čs. štatistikov podieľal na zostavovaní 
svetových tabuliek, neskôr aj československých a slo-
venských, autor a spoluautor krajských a slovenských 
ročeniek i viacerých publikácií (o. i. 100 rokov organi-

zovanej atletiky na Slovensku, 90 rokov MMM, 90 rokov turčianskej atleti-
ky, Slovenskí atletickí lídri 1919-2015 a vekové tabuľky mládeže), člen ŠTK 
čs. a slovenského zväzu, od konca 80-tych rokov poverený vedením eviden-
cie slovenských rekordov, spolupracovník zahraničných štatistikov, člen au-
torského tímu Slovenskej atletiky.

štyridsiatnik hádzal na OH 1924 aj v drese Československa – skončil na 22. mieste. 
Trnavčan Marián Bokor má za sebou dve vystúpenia na OH (27. miesto v r. 2000 a 32. 
v r. 2004) a po jednom na MS (2005 – 19.) a na ME (2006 – 20.). Slovenským rodá-
kom (zo Spišskej Novej Vsi) je aj strieborný medailista OH 1928 Vojtech Szepeš, ktorý 
však reprezentoval Maďarsko.

DESAŤBOJ

1. Slaven Dizdarevič, 2. Stanislav Štefkovič, 3. Ivan Spalovský
Iba dve účasti na vrcholných podujatiach sú chudobnou vizitkou slovenskej úrov-

ne kráľovskej disciplíny. Slaven Dizdarevič po nachlp splnenom olympijskom limite 
obsadil v Pekingu 2008 24. miesto a päť rokov bol slovenským tabuľkovým lídrom. 
Rodina sarajevského rodáka utiekla na Slovensko pred vojnou. Stanislav Štefkovič, 
fenomén nitrianskej atletiky, skončil dvanásty na ME 1954 a slovenským lídrom bol 
dva roky. Tretia priečka v rebríčku patrí Ivanovi Spalovskému, 5-násobnému sloven-
skému šampiónovi, ktorý bol lídrom 8 rokov a 6-krát zlepšil slovenský rekord. Podob-
nú bilanciu má aj Peter Ihring (5 titulov, 7 rokov líder, 5 rekordov).

20 KM CHÔDZA

1. Jozef Pribilinec, 2. Pavol Blažek, 3. Roman Mrázek
V najúspešnejšej disciplíne slovenskej atletiky nestačí na historický primát ani ti-

tul majstra Európy a pod piedestálom zostali takí chodci ako Matej Tóth či Igor Kollár 
(šiesty a dvakrát ôsmy na MS). Všetci prešli rukami Juraja Benčíka, najúspešnejšieho 
slovenského trénera histórie, kedysi tiež výborného chodca. Olympijské a európske 
zlato (1988, resp. 1986) spolu s dvoma striebrami z MS (1983 a 1987) a jedným z ME 
(1982) zaraďujú Jozefa Pribilinca na čelo všetkých generácií našich atlétov. Rodák 
z Kremnice mal nevšedný talent, ale aj buldodžiu dravosť ísť za víťazstvami. Majster 
Európy 1990 Pavol Blažek sa môže pochváliť účasťou na štyroch OH (1980 – 1996), 
pričom o piatu ho obral nariadený bojkot OH 1984 v Los Angeles. Pozoruhodnú ro-
dinnú olympijskú niť natiahla v roku 2000 aj dcéra Zuzana. Pavol absolvoval prvých 
päť MS (v premiére 1983 skončil šiesty) a v r. 1978 – 1994 päťkrát štartoval aj na ME 
(okrem zlata získal v r. 1982 bronz), dnes behá maratóny. Trio najlepších chodcov do-
pĺňa rodák zo Sokolova Roman Mrázek, piaty na OH 1988 a šiesty na MS 1987, no na 
ME v oboch dvadsiatkach diskvalifi kovaný.

50 KM CHÔDZA

1. Matej Tóth, 2. Pavol Szikora, 3. Roman Mrázek
Tohtoročný najväčší úspech slovenského atléta v ére samostatnosti máme ešte 

v živej pamäti. Matej Tóth suverénne získal ako prvý Slovák titul majstra sveta. Na jar 
v Dudinciach zapochodoval tretí najlepší svetový čas v histórii a po predchádzajúcich 
úspechoch (víťazstvo vo Svetovom pohári 2010, 5. a 10. miesto na MS, 7. na OH) je 
jasnou jednotkou v chodeckom maratóne – aj so šancou na ďalšie úspechy. Pavol Szi-
kora patrí k tým, ktorí bojkotom OH 1984 prišli na vrchole výkonnosti o možnosť bo-
jovať o olympijskú medailu. Na „kontra -Hrách“ v Moskve, kde štartovala značná časť 
svetovej elity, skončil druhý, na ozajstných OH 1988 a 1992 na 10. a 27. mieste. Viac 
sa mu darilo na MS: 7., 11. a 16. miesto. Roman Mrázek po 5. mieste na OH 1988 na 
20 km pridal o štyri roky rovnakú priečku na 50 km, ďalšie dva štarty na tejto trati mu 
vyniesli 17. a 20. miesto.

 (Nabudúce rebríčky ženskej atletiky)

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

Dlho nič a potom tri naraz. 
V predvianočnom období vychŕ-
lili tlačiarne tri publikácie, ktoré 
atletickému fanúšikovi rozžiarili 
zreničky. Olympijský klub Banská 
Bystrica v decembri odpromo-
val dávnejšie nachystanú mono-
grafi u s názvom Atletická vášeň 
Róberta Rozima, v ktorej športový 
publicista a historik Miroslav Ha-
zucha docenil prácu Doc. PhDr. 
Róberta Rozima, CSc., všestran-
ného atletického experta a nad-
šenca. Bezmála 23 rokov po smrti 
ho SAZ uviedol do Siene slávy 

slovenskej atletiky, čím potvrdil 
jeho významný prínos pre krá-
ľovnú športov. Grafi kom takmer 
240-stranovej knihy s vyše 300 
fotografi ami a dokumentami je 
Peter Jakubovie a vytlačila ju fi r-
ma Dali. Slovenský atletický zväz 
takmer zároveň vydal dve cenné 
štatistické publikácie. Jednou sú 
Historické tabuľky Slovenska 
– v nich František Tóth s pomo-
cou ďalších dokončil dielo už ne-
bohého Jána Mutkoviča a zostavil 
stovku najlepších výkonov našich 
atlétov vo všetkých olympijských 

disciplínach do konca roku 2014. 
Druhou je dvojjediné dielo šta-
tistika Mariána Kalabusa s náz-
vom Slovenskí atletické lídri 1919 
– 2015 a Vekové tabuľky mládeže. 
Dôsledkom autorovho dôsledného 
štúdia histórie je jeho pokus 

o slovenský piedestál v každej 
olympijskej disciplíne, ktorý pub-
likujeme v štatistickej časti tohto 
čísla Slovenskej atletiky. Možno 
ešte unikátnejšie sú však historické 
desiatky výkonov mládeže podľa 
veku od 10 do 19 rokov.

 dušan moravčík
(27. 5. 1948 Bá-

nov). Po Jozefovi 
Plachom druhý Slo-
vák, ktorý získal na 
ME medailu v indi-
viduálnej disciplíne. 
Nádejným bežcom 
sa javil už na želez-
ničnom učilišti v Br-
ne, ale stípliara európskeho formátu z ne-
ho vychoval až tréner Alexander Zvolenský 
(odchovanec trnavskej atletiky) v pražskej 
Dukle. Na premiérových ME v Helsinkách 
1971 na 3000 m prek. vyhral rozbeh napriek 
tomu, že posledný kilometer bežal bez jed-
nej tretry a s krvavým priehlavkom – vo fi -
nále si so štyrmi stehmi senzačne dobehol 
po striebornú medailu v čs. rekorde 8:26,1! 
O rok na mníchovskej olympiáde 1972 skon-
čil piaty (podobne ako štyri roky predtým 
Plachý). Bežal aj na ďalších dvoch Hrách 
(1976 rozbeh, 1980 desiaty) a dvoch ME 
(1974 desiaty, 1978 rozbeh). Od roku 1977 
bol Pisaříkovým zverencom v RH Praha. 
Jeho osobný rekord na 3000 m prek. 8:23,8 
(1972) je o takmer 10 sekúnd lepší ako slo-
venský rekord, ale zabehol ho ako člen čes-
kého oddielu.

Kniha o Rozimovi a dve ďalšie

4 I DECEMBER 2015 4 I DECEMBER 2015

SIEŇ SLÁVYŠTATISTICKÁ PRÍLOHA



DRÁMA PRE ĎURECA
Celý týždeň pred majstrovstvami Slovenska v parádnom Elements Resort v Čilistove pri 

Šamoríne bolo počasie ako z pohľadníc, akurát v sobotu sa zozimilo, zafúkalo a mrholenie sa 
striedalo s dažďom. Ani to však našim najlepším bežcom neprekážalo a predviedli kvalitné 
výkony. V hlavných kategóriách motivovali bežcov i nominačné kritériá na decembrové ME 
vo francúzskom Hyéres, kam sa kvalifi kovali prví traja z vytrvaleckých kategórií a víťazi junior-
ských. A tomu zodpovedala i účasť – s výnimkou zraneného Jozefa Urbana nechýbal zo špič-
ky nik. Bonusom bol štart štvrtej z halových ME 2015 na 400 m Ivety Putalovej na míliarskej 
dištancii – napokon i nečakane víťazný.

Kategória vytrvalcov mala viacero favoritov, no napokon ju ovládol obhajca titulu Peter 
Ďurec. Juraja Vitka však zdolal iba o púhych 25 stotín. Pravda, ten minirozdiel zapríčinila 
nepochopiteľná chyba Ďureca, ktorý si kúsok pred cieľom pomýlil smer a za čelom pretekov 
zaostal o približne 10 metrov. Napokon všetko výborným fi nišom napravil. „Sám si neviem 
vysvetliť, čo sa stalo. Štyri okruhy som bežal, ako bolo treba, v poslednom som sa pomýlil. 
Ale nič to, stratu som dobehol a vyhral,“ vyznal sa v cieli študent Lekárskej fakulty KU v Pra-
he. Spokojný bol i vicemajster Juraj Vitko, kvôli ktorému organizátori vymenili štart mužskej 
a ženskej vytrvaleckej kategórie. PR manažér žilinských futbalistov tak stihol získať miesten-
ku na ME i ligový zápas – pre Žilinu napokon víťazný. Ostatné hlavné kategórie boli akoby 
rozhodnuté vopred. Olympionička Katarína Berešová, hoci nie celkom zdravotne v poriadku, 
získala už svoj šiesty krosový titul (na ME v Hyéres však rezignovala) a juniorské prvenstvá si 
vybojovali, tiež s jasným náskokom, Michal Talán a Zuzana Durcová.

Organizátorom možno vyčítať vari len jediné: majstrovstvá Slovenska poňal SAZ ako ot-
vorené i pre rekreačných bežcov, no tých bolo pramálo. Možno aj preto, lebo o tejto možnosti 
vedel len málokto. Škoda, lebo tí, čo behajú pre radosť, prišli o zážitok – dnes sa to dá už s is-
totou napísať – zabehnúť si na trati majstrovstiev Európy. (ptr)

FAKTY Z ČILISTOVA
 muži  – VYTRVALCI (9 km): 1. P. Ďurec (UMB B. Bystrica) 28:37, 2. Vitko (MKŠS Kys. 
Nové Mesto) 28:37, 3. J. Szabo (TJ Obal servis Košice) 28:42. DRUŽSTVÁ: 1. TJ Obal ser-
vis Košice (J. Szabo, Sahajda, Tomeček) 7, 2. AK Vetrán Bratislava 18, 3. Slávia Trnava 20. 
MÍLIARI (3,6 km): 1. Jablokov (Slávia UK Bratislava) 10:50, 2. Bubeník (MKŠS Kys. Nové 
Mesto) 10:59, 3. Pelikán (Slávia UK) 11:16.
 ženy  – VYTRVALKYNE (7,2 km): 1. K. Berešová TJ Obal servis Košice) 25:27, 2. Martinská 
(MAC Redox Lučenec) 25:46, 3. Čorbová (Sportdiag Team Senec) 26:15. DRUŽSTVÁ: 1. TJ 
Obal servis Košice (Berešová, Vnenčáková/hosťovanie, Gajdošová) 6, 2. MKŠS Kys. Nové Mes-
to 17, 3. Slávia UK Bratislava 22. MÍLIARKY (3,6 km): 1. I. Putalová (BK HNTN Bratislava) 
14:26, 2. Slafkovská (AK Veterán Bratislava) 14:36, 3. Glatzová (Slávia UK Bratislava) 15:02.

Juraj Vitko si na Night Run -e v Bratislave vybo-
joval zlato na domácom šampionáte v cestnom 
behu na 10 km. FOTO SITA – ROBERT TAPPERT

Elita v súťaži vytrvalcov na M -SR v krose 
(zľava): Vitko, Pástor, Sahajda, Csiba, Ďurec, 
Szabo. FOTO JÁN LUKY

Katarína Berešová 
získala už svoj šiesty 
krosový titul.
 FOTO JÁN LUKY M
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M -SR V KROSE

PRVÝ TITUL PRE VITKA
V polovici trate po prvom okruhu všetko nasvedčovalo, že Jozef Urban si v rámci Medzi-

národného maratónu mieru (MMM) v Košiciach pripíše na konto tretí titul majstra Sloven-
ska. Viedol s náskokom 2:03 min pred Jurajom Vitkom, ktorý s maratónom zďaleka nemá 
toľko skúseností. Ibaže v cieli bolo poradie opačné: Urbanovi sa ozvala zranená päta a v zá-
verečných kilometroch si preto už len kontroloval striebornú pozíciu na domácom šampi-
onáte.

Dvadsaťdeväťročný Vitko získal premiérový titul za 2:25:01 h, keď dobehol celkovo 
ôsmy za šesticou Keňanov a Etiópčanom Tolossom. Z Jurajovho titulu mal obrovskú radosť 
aj primátor Kysuckého Nového Mesta Ján Hartel, ktorý pár sekúnd po tom, ako sa Vitko obja-
vil v cieli, telefonicky gratuloval koučovi Milanovi Slivkovi. Veru, takú skvelú a lacnú reklamu 
pre mesto, o akú sa postaral v priamom prenose RTVS Juraj Vitko, len tak ľahko nezoženie.

„Bežalo sa mi výborne. Nemal som žiadnu krízu, postupne som sa približoval k Jožovi. 
Na 35. kilometri som ho predbehol a rýchlo som sa mu vzdialil,“ vravel 29-ročný bežec klu-
bu MKŠS Kysucké Nové Mesto. „Teší ma, že sme s trénerom zvolili správnu taktiku a dobre 
som si rozložil sily. Atmosféra popri trati bola výborná, najmä v závere už diváci akoby bežali 
namiesto mňa.“

Košický MMM bol pre Vitka druhý v kariére, ktorý dokončil. V prvom v auguste na nároč-
nej trati a v extrémnej horúčave fi nišoval v Rajci druhý za Ukrajincom Starodubcevom. Teraz 
však bežal bezmála o 20 minút rýchlejšie. Ani to mu však nestačilo, aby prekonal maratón-
sky „osobák“ svojho trénera Slivku 2:23:20 h. Možno mu to vyjde na jar, no pripravovať sa 
na maratón je popri práci PR manažéra futbalistov MŠK Žilina náročné. „V budúcnosti by 
som chcel atakovať hranicu 2:20 h, no uvidím, čo stihnem natrénovať,“ poznamenal Juraj 
Vitko.

Súboj o ženský titul pri neúčasti olympioničky Kataríny Berešovej (vyhrala ôsmy raz pol-
maratón) a 6-násobnej šampiónky Ingrid Petnuchovej otvorený. Napokon zvíťazila nadpo-
ručíčka Armády SR behajúca za AŠK Skalica Sylvia Sebestian, ktorá v jubilejnom desiatom 
štarte na MMM dobehla celkovo štvrtá. Trojhodinovú métu a ani osobný rekord 2:59:06 
h však neprekonala. „S prvenstvom som vôbec nepočítala,“ priznala 38-ročná vytrvalkyňa, 
v tomto roku aj vicemajsterka SR v polmaratóne.

FAKTY Z KOŠÍC
 muži (m -sr)  1. Vitko (MKŠS Kys. N. Mesto) 2:25:01, 2. J. Urban (JM Demolex Bardejov) 
2:26:36, 3. Švajda (ŠK ŠOG Nitra) 2:33:30. DRUŽSTVÁ: 1. Slávia Trnava „A“ (Švajda/hosťo-
vanie, Záhorec, M. Puškár, Ilavský) 15, 2. TJ Obal servis Košice 16, 3. BK Steel Košice 27.
 ženy (m -sr)  1. Sebestian (AŠK Skalica) 3:01:12, 2. Komárňanská (BMSC Bratislava) 
3:09:20, 3. Píšová (Baník Prievidza) 3:23:35.

M -SR V MARATÓNE

PREKVAPENIE 
Z MYJAVY

Prvý raz v histórii bojovali bežci o slovenské tituly v cestnom 
behu na 10 km v Bratislave v skvelej atmosfére populárneho 
bratislavského nočného behu – Telekom Night Run. Titul, druhý 
v tejto súťaži v kariére (predtým v roku 2013) získal hladko Juraj 
Vitko za 31:15 min s náskokom 26 sekúnd pred Borisom Csi-
bom, bronz si vybojoval už 41-ročný veterán Imrich Pástor, ob-
hajca titulu. Rekordnú masu 3612 bežcov odštartoval chodecký 
svetový šampión Matej Tóth.

„V električkovom tuneli pod hradom som zrýchlil a odvtedy 
som bežal už sám,“ prezradil Juraj Vitko. „V závere som sa snažil 
ešte vystupňovať tempo, aby som pokoril hranicu 31 minút, no 
už som to nestihol.“

Bratislavský nočný beh vyhral tretí raz v kariére, teraz však 
po päťročnej pauze. Navyše, triumfy v prvých dvoch ročníkoch si 
vybojoval na kratších tratich (2009 – 5,5 km, 2010 – 7,0 km).

Súťaž žien mala senzačnú víťazku. Druhý triumf nepribudol 
na konto nádejnej Lucii Janečkovej, ktorá bola najlepšia už v se-
demnástich v roku 2012 a nevyhrala ani v Česku žijúca Martin-
čanka Katarína Beľová, ale najlepšia bola 19-ročná Myjavčanka 
Zuzana Durcová. Vekom stále juniorka štartovala na nočnom 
behu v Bratislave prvý raz a – hneď zvíťazila. Vybojovala si prvý 
slovenský seniorský titul v kariére.

„To, že zvíťazím, som naozaj nečakala! Od začiatku do konca 
som viedla, no stále som Lucku Janečkovú cítila za sebou. De-
fi nitívne som jej ušla až na posledných 500 metroch,“ vravela 
Durcová, ktorú atmosféra nočného behu uchvátila: „Super! Nie 
je nič lepšie pre bežca, keď ho takmer po celej trati diváci po-
vzbudzujú.“

FAKTY Z BRATISLAVY
 muži  1. Vitko (MKŠS Kys. N. Mesto) 31:15, 2. Csiba (BMSC 
Bratislava) 31:41, 3. Pástor (Slávia TU Košice) 32:34.
 ženy  1. Durcová (Spartak Myjava) 36:02, 2. L. Janečková 
(BMSC Bratislava) 36:19, 3. K. Beľová (AK ZTS Martin) 38:03.

M -SR V CESTNOM BEHU M -SR VO VIACBOJOCH

SOLÍDNY SEDEMBOJ 
KUŠTÁROVEJ

Kým u dospelých prežívajú viacboje na Slovensku krízu, 
v kategórii mladšieho žiactva je o ne veľký záujem a na domáci 
šampionát na Mladej Garde v Bratislave sa dokonca robil výber. 
Mužský desaťboj hlavný favorit Branislav Puvák (AC Stavbár Nit-
ra) nedokončil, veteránsky majster sveta a Európy v kategórii 35 
až 39-ročných po troch disciplínach odstúpil zo súťaže. Na titul 
preto stačilo Štefanovi Sedlákovi v konkurencii 5 desaťbojárov 
slabučkých 4499 bodov. Pätica súťažila aj v sedemboji žien, no 
len vďaka tomu, že štartovali aj dve juniorky. Triumfovala 20-roč-
ná Katarína Kuštárová, ktorá nazbierala solídnych 5124 bodov. 
O osobný rekord (o 11 boodv) ju však obral fakt, že súčet rých-
lostí vetra v troch disciplínach, v ktorých sa meria , presiahol po-
volených 6 m/s.

FAKTY Z MLADEJ GARDY
 muži  – DESAŤBOJ: 1. Sedlák (Elán Kežmarok) 4499, 2. Pavel-
ka (Slávia STU Bratislava) 3965, 3. Mrva (Slávia UK Bratislava) 
3728.
 ženy  – SEDEMBOJ: 1. Kuštárová (VŠC Dukla B. Bystrica) 
5124, 2. Lajčáková (Spartak Dubnica) 4702, 3. Flosníková (VŠC 
Dukla) 4307.

FAKTY Z HYÉRES
Quat augait, vendre velis nit accum vel eum qui erciduis ate-

tum ing esed te enit, sim dolorem ipsuscipsum dio odiametue 
feugiat luptatie facilluptat alis alisit nullandre tem iriure eril ius-
trud magna feuisit veliquatio core core tet ver aut lum zzrilis nos 
num venis dunt nummy nos dolore faccums andrem irit aut alit 
inis nullaor tismodolenis nisciliquis nonulpu tpation sequis au-
tet am, velenis nim dunt ulla faciduipit wis el del del er ad tin ul-
lam ercilis molobor sequat, quatie exerit at. Lor sisim iuscidu is-
secte facipit augait, quisim iusto od tat do consenim euguero el 
ut am dit veliquatet, vero odignim vulput pratem nosto odit laor 
sim iureet velessim ipis aut am, quis acidunt at ex ea corperaese 
delit luptat. Ut dolor ipit lute eugait nonulla consed duisse feum 
dolore do odolorp eriustrud tat. Adionse feuisci psustrud erat lo-
bor am volent volenia mconseq uisit, quismodolore modipsum 
ad esequisit lorperostrud eseniat lum inci tie moluptatie dolut 
nostio consed dui et, quat amcorer aessequat.

In henibh eugiamcons nos nos nulla feu feu faci bla feummy 
non hendipsum nulput lutpat irilla augue magnit wisim quis-
sequat inim dolorper iliquip ecte facilis nos aut inim exero diat 
ing enit autpate corpero dolese exeraes sequam, quat. Ut exer 
sequis aut augait wisciduis non hendrem vulput wis et lutem 
augueriustin ut lore diat exeraessi.

Andit, quamcon henis eummodo lestie dio delesequat. San-
dre magna cor suscipisci euiscilisi.

Deleniam num voloborerat. Ugait dunt nos ad ectet ing eu 
faccum duip eum vulput velisissim quiscil luptat, quis nisim iri

ME V KROSE
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REKORDY ŽILAVÉHO 
A BENDU

Slovenský žiacky šampionát jednotlivcov v Dubnici okorenili dva 
slovenské rekordy – na 60 m dosiahol Marcel Žilavý (AC Malacky) 
7,06 s a na 300 m Jakub Benda (AC Stavbár Nitra) 35,98 s. Zverenec Vla-
dimíra Handla Žilavý si ako jediný vybojoval tri prvenstvá. Okrem šesť-
desiatky vyhral aj diaľku (660 cm) a beh na 100 m prekážok (13,15), 
keď ho o slovenský rekord obral vietor nad povolené 2 m/s do chrbta. 
Aj Benda triumfoval dvakrát, okrem trojstovky získal zlato na 150 m 
(16,85). V rovnakých disciplínach (150 m: 18,86 a 300 m: 41,10) zvíťa-
zila u dievčat Emma Zapletalová z ŠK ŠOG Nitra). Najúspešnejší klub bol 
Spartak Dubnica, ktorý získal až 12 majstrovských titulov (4 u chlapcov 
a 8 u dievčat) pred AC Stavbár Nitra s 5 zlatými medailami.

Na žiackom šampionáte družstiev na Mladej Garde v Bratislave zvíťa-
zili chlapci zo ŠŠK J. A. Komenského v Bardejove, no pre administratívne 
nezrovnalosti s hosťovaním v rámci východoslovenskej oblasti SAZ rozho-
dol o udelení dvoch titulov, druhý pririekli pôvodne druhému Spartaku 
Dubnica. V súťaži dievčat obhájili zlato suverénne Dubničanky. V behu na 
100 m prekážok zlepšil mimo súťaže štartujúci Žilavý aj v silnom proti-
vetre 1,4 m/s slovenský rekord Andreja Bendu z roku 1990 o stotinku na 
13,46 s. Zaujal Lukáš Hronček (AK Danica Zvolen), ktorý na 1500 m pre-
kážok zaostal časom 4:29,23 min za rekordom SR iba o 1,03 s.

M -SR ŽIACTVA

OPÄŤ TRIUMFY ŠK ŠOG
Nič nové pod slnkom: slovenské tituly v súťaži dorasteneckých družstiev obhájili 

na šampionáte v Dubnici tímy ŠK ŠOG Nitra pred družstvami domáceho Spartaka, 
bronzové priečky si vybojovali dorastenci MAC Redox Lučenec a dorastenky Slávie 
ŠG Trenčín. Nitrania triumfovali už 13. raz v rade, tentoraz s rekordným takmer 100-
bodovým náskokom. Nitrianky zaokrúhlili počet titulov na desať. Víťazi získali prá-
vo štartu v Európskom pohári klubov v roku 2016, slovenskí majstri fi gurujú v B-
-kategórii.

M -SR DRUŽSTIEV DORASTU NITRIANKY ZOSTÚPILI
Juniorky ŠK ŠOG Nitra štartovali v Európskom pohári družstiev už 9. 

raz, no prvýkrát v elitnej A -kategórii. V silnej konkurencii však skončili 
v Istanbule posledné ôsme a zostúpili do „béčka“. Najlepšie umieste-
nie si vybojovala Simona Takácsová, na 100 m prekážok skončila tretia. 
Juniorov ŠK ŠOG Nitra obsadili v B -kategórii EP v portugalskej Leirii 6. 
miesto z 10 tímov. Najlepší individuálny výsledok dosiahol Miroslav Bo-
rovka, ktorý vyhral beh na 3000 m prekážok (10:08,44). Na stupne ví-
ťazov sa dostal aj Matúš Meluš, ktorý skončil na 110 m prekážok tretí 
(15,26). Nitrania štartovali v juniorskom EP už dvanásty raz.

JUNIORSKÝ EP TÍMOV

CHLAPCI TRETÍ, 
DIEVČATÁ PIATE

Takisto ako vlani aj teraz v Břeclavi si slovenské žiacke výbery vybojovali v me-
dzištátnom stretnutí s Maďarskom, Chorvátskom, Slovinskom a Českom iba jedi-
né individuálne prvenstvo, avšak na rozdiel od minulého roka neskončili posledné. 
Chlapci získali tretiu priečku so ziskom 142 bodov za Českom (212) a Maďarskom 
(206), ale pred Slovinskom (120) a Chorvátskom (119). Dievčatá skončili opäť po-
sledné piate s 86 bodmi s veľkou stratou na štvrté Chorvátsko (152). Zvíťazili Maďar-
ky so 199 bodmi pred Češkami (188) a Slovinkami (174).

Slovenské nádeje si vybojovali osem medailových umiestení (bilancia 1 – 1 – 6). 
O jediné prvenstvo sa postaral všestranný Marcel Žilavý (AC Malacky), ktorý vyhral 
beh na 100 m prekážok v slovenskom žiackom rekorde 13,03. Svoje vlastné maxi-
mum zlepšil až o 43 stotín! Zverenec trénera Vladimíra Handla zvíťazil pred Čechom 
Romančenkovom s obrovským náskokom 48 stotín. Jedinú druhú priečku pre slo-
venské farby vybojoval Daniel Danáč (AC Stavbár Nitra) v hode kladivom výkonom 
60,50 m. V oštepe žiačok okorenila Júlia Hanuliaková (Slávia ŠŠ Trenčín) 3. miesto 
slovenským rekordom 43,29 m.

NAJLEPŠÍ SLOVÁC V BŘECLAVI
 chlapci  – 100 m prek.: 1. Žilavý 13,03 – žiacky rekord SR, výška: 3. Škultéty 185, 
kladivo (5 kg): 2. Danáč 60,50, 3000 m chôdza: 3. Krestianko 14:05,87.
 dievčatá  – 300 m: Zapletalová 40,95, oštep (500 g): J. Hanuliaková 43,29 
– žiacky rekord SR, 3000 m chôdza: Burzalová 15:23,77
 mix  – 4 × 300 m: 3. Slovensko (Hrudkay, Kudlíková, Figa, Zapletalová) 2:38,30

MEDZIŠTÁTNE STRETNUTIE ŽIACTVA
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Ambulancia ortopédie a ortopedickej protetiky
• Vyšetrenie, diagnostika a liečba vrodených i získaných 

ochorení s prejavmi na pohybovom aparáte
• Návrh optimálnych ortopedických pomôcok pre liečbu 

dôsledkov úrazov
• Komplexné opatrenia v prevencii druhotných poškodení 

pohybového aparátu
 

Fyziatricko – rehabilitačné oddelenie
Naši kvalifi kovaní pracovníci zabezpečujú komplexnú rehabilitá-
ciu pacientov s ochoreniami pri ktorých využívajú vyšetrovacie, 
diagnostické a liečebné postupy s využitím najmodernejších 
prostriedkov fyzikálnej terapie:

• LASER IV. generácie HIRO 3 najmodernejší prístroj určený 
na laseroterapiu. Systém pracujúci s patentovaným HILT 
pulzom, ktorý umožňuje nové terapeutické metódy obzvlášť 
pre hlboko uložené zápaly

• Lokálna kryoterapia pri úrazoch, zápaloch a ochoreniach 
pohybového aparátu

• Pulzná elektromagnetická terapia liečba degeneratívnych 
ochorení kĺbov a chrbtice

• Liečba rázovými vlnami zariadenie Masterpuls MP 100 
je to prevratná neinvázna liečba bolesti bez skalpela 

• Ďalšie známe terapie ako elektroliečba, ultrazvuk 
magnetoterapia, biolampa, termoterapia, vodoliečba, 
masáže, individuálny telocvik a iné

Výroba ortopedických a protetických pomôcok
• Všetky druhy ortéz horných, dolných končatín a trupu ako 

napr. ortézy prstov, zápästia, lakťa, členkové a kolenné 
ortézy, fixačné ortézy krku a pod.

• Výroba ortopedických vložiek analogicky alebo digitálne 
automatizovaným 2D-systémom SCANPED a vákuovým 
systémom, ktoré sú určené pre všetky športové aktivity

• Všetky druhy protetických pomôcok

ORTOTECH, spol. s r. o.
Nám. L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 / 47 29 711, 718, 719
www.ortotech.sk

KOMPLETNÁ STAROSTLIVOSŤ 
PRE NAŠICH KLIENTOV

Moderné diagnostické zariadenie MR prístroj 
O -SCAN Release3.X primárne určený na 

vyšetrovanie končatín a kĺbov

Športové vložky 3D GEL

magnetická rezonancia



V ELÁNE UŽ ZASA SRŠÍ DETSKÝ ELÁN

Deti vždy boli a budú súťaživé, znelo ako mot-
to rozhovorov s učiteľmi a trénermi bez ohľadu na 
to, či prišli z Petržalky, Galanty, Nových Zámkov, 
Pezinka alebo zo Skalice. Stačilo ich sledovať. Vo 
farbách svojich škôl sa na pretekoch snažili, čo im 
sily stačili. A pritom neustále jedným očkom sle-
dovali, ako sa vo vedľajšej dráhe darí konkuren-
tom. Hneď po súťažiach tvorili veľké klbká zve-
davosti pred tabuľou s výsledkami. Chceli vedieť, 
ako bežal kamarát, ako skákala spolužiačka, čo 
vlastne dokázali súperi z iných škôl. V čom boli od 
nich lepší a v čom zasa nie. To bol ich tradičný ritu-
ál po skončení každej disciplíny.

Od jesene 2003 sa v bratislavskej hale Elán za 
veľkého záujmu škôl z celej republiky uskutočnilo 
dovedna osemdesiat takýchto atletických piatkov-
-sviatkov. Posledný na jar 2013. Potom z fi nan-
čných dôvodov nastala dvojročná prestávka…

NÁVRAT VŠETKÝCH POTEŠIL

„Je veľmi dobré, že organizátori tieto prete-
ky obnovili. V našej škole nemáme podmienky 
na atletiku, tak sme veľmi radi využili možnosť 
otestovať žiakov v krásnej hale. A radi využijeme 
aj každú ďalšiu,“ ubezpečovala Silvia Kováčová 
z bratislavského osemročného gymnázia pre mi-
moriadne nadané deti na Skalickej ulici.

Takmer identické slová chvály povedala Anna 
Butkovská, ktorá doviedla takmer pol stovky žia-
kov zo Spojenej školy na Tilgnerovej ulici v Bra-
tislave. Aj ona využila možnosť zmapovať atletic-
ké vlohy predovšetkým nových študentov: „Som 
milo prekvapená, že aj v septembri k nám prišli 
šikovní športovci. Vždy, keď dostaneme možnosť, 
prídeme do Elánu. Pravidelne sme sem chodili 
pred tým, ako súťaž zanikla, a budeme chodiť aj 
po jej obnovení. Organizátori na čele s riaditeľom 
pretekov pánom Ozorákom robia pre nás neoce-
niteľnú službu. Sme radi, že to ani po dvojročnej 
pauze nevzdali a napriek všetkým problémom do-
kázali podujatie opäť naštartovať.“

K jej slovám sa pridali aj kolegovia z Vrakune, 
Petržalky, Pezinka, Galanty, Šurian, Levíc či z Hlo-
hovca. Všetci organizátorov iba chválili. Aj táto ná-
zorová zhoda je dôkazom, že preteky počas dvoj-
ročnej pauzy veľmi chýbali. Podľa predsedu SAZ 
Petra Korčoka podujatie pre školskú mládež chý-
balo aj vedeniu slovenskej atletiky. Preto ho začle-
nilo medzi projekty, ktoré bude v rámci možností 
vždy podporovať. „Seriál mal veľmi dobrú odozvu. 
Bolo naozaj škoda, že sa v jeho tradícii nepokračo-

o jedinej regulárnej atletickej haly na Slovensku sa na jeseň vrátil obľúbený det-
ský seriál. Po zbytočnej dvojročnej prestávke. Obnovenie celoslovenských podu-
jatí pod názvom Zo školských lavíc do atletickej haly Elán privítali všetci učitelia 

a ešte viac ich žiaci. Na októbrovom kole sa ich predstavilo 363 a na novembrovom už 
vyše 550.

valo. Preto sme ho zaradili medzi naše projekty. 
Verím, že postupne počet pretekov v jednej sérii 
ešte rozšírime,“ nádeja sa šéf našej atletiky.

Obnovenú premiéru atletického cyklu prišiel 
podporiť aj predseda parlamentu Peter Pellegrini, 
ktorý si ochotne vyskúšal aj úlohu štartéra šprintu 
žiakov.

INVESTÍCIA DO DETÍ SA VRÁTI

„Mám tu 19 detí z Hlohovca a okolia. Prišli sme 
vlakom. Staršie deti mi počas cesty pomôžu s tými 
mladšími. Tvoria veľmi dobrý kolektív, vedia si na-
vzájom pomôcť, držia spolu. Aj pred chvíľou sa všet-
ky tešili z toho, že ich kamarátka vyhrala beh dievčat 

na 600 metrov,“ vravel známy tréner mládeže Ján 
Šiška z Bojničiek. Práve táto obec už dlhšie domi-
nuje v žiackych súťažiach západoslovenského regi-
ónu. „Byť pred takými baštami atletiky ako Trnava, 
Nitra, Trenčín či Dubnica nad Váhom, je pre nás ob-
rovským povzbudením,“ prízvukoval Šiška.

Zanietene rozprával o každodennej práci s at-
letickou mlaďou, ale očami neustále sledoval dia-
nie na dráhe. Veď jeho zverenci už tradične tvrdili 
muziku v konfrontácii s rovesníkmi z iných škôl. 
Podľa neho by politici mali mať na pamäti najmä 
to, že investícia do detí sa nám vždy vráti. A na-
opak, nezáujem o ne sa môže vypomstiť. „Čo do 
týchto detí teraz vložíme, to sa nám o niekoľko ro-
kov vráti. To je skúsenosť ľudstva stará mnoho sto-
ročí,“ poznamenal 60-ročný elektrikár, ktorý ener-
giou nabíja už niekoľkú generáciu malých atlétov 
AK Bojničky.

Bodaj by atletické talenty viedlo čo najviac 
takých nadšencov. Je dobré, že podobní fanatici 
pracujú aj v osvedčenom kolektíve organizátorov, 
vďaka ktorým seriál Zo školských lavíc do športo-
vej haly Elán chytil druhý dych. ŠTEFAN ŽILKA

Seriál pretekov Zo školských lavíc do at-
letickej haly Elán, ktorý SAZ organizuje 
s podporou Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, bude pokračovať 
aj v roku 2016. Presné termíny už majú 
preteky v druhej polovici školského roku 
2015/16:

 Piatok 12. februára 2016
 Piatok 11. marca 2016
 Piatok 8. apríla 2016
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Tel.: +420 495 215 115, Fax: +420 220 618, e -mail: info@jiipast.cz www.jipast.cz

Detská atletika – už 4 sady!
Český atletický zväz v spolupráci s fi rmou JIPAST, a. s., zostavil sady detských atletických pomôcok, 
ktoré sú určené pre atletické kluby a telesnú výchovu na základných školách.

 1-11800 Atletická škôlka ČAS Jipast pre 5 až 7-ročných 19 138 Kč
 4-11548 Atletická miniprípravka ČAS Jipast pre 8 až 9-ročných 23 132 Kč
 8-14262 Atletická prípravka ČAS Jipast pre 10 až 11-ročných 24 757 Kč
 1-12100 Školská atletika Atletická ČAS Jipast pre 1. – 5. ročník ZŠ 15 126 Kč

Doskočisko Atlantis A – skok o žrdi
Doskočisko Atlantis A – skok o žrdi
Doskočisko má cerifi kát IAAF. Je určené pre štadióny, kde sa usporadúvajú preteky najvyš-
ších kategórií IAAF. Konštrukcia: rozmery 10×6×0,8 m.
Duck board – ochranný PE rošt je pevné spojený s jednotlivými dielmi doskočiska.
 1-10255  329 000 Kč

Spoločnosť Jipast, a. s., je ofi ciálny 
dodávateľ atletického náradia a náčinia 
pre Český atletický zväz.

Nový štandard pre všetky telocvične RinoSet® program
Základom nového programu je dopadová žinenka rozmerov 300×200×30 cm spojená ideálne navrhnutým 
spájaním jednotlivých častí suchým zipsom.

RinoSet® možno použiť ako cvičebnú plochu, bežne používanú v telocvičniach, ale aj ako akroba-
tickú dráhu, rozbehový pás, telocvičňovú lavičku, fl orbalové mantinely, švédsku debnu, tribúnu, 
prekážkovú dráhu.
 3-11103 4 diely 23 40 0 Kč
 3-11104 1 diel 6 134 Kč
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GALÉRIA KLUBU

RUSNÁKOVCOM SA 230 MÁLI
– CHCÚ ASPOŇ 500 ČLENOV

V Slávii momentálne evidujú 229 členov, pod-
ľa Rusnákovej sa však toto číslo ešte môže do kon-
ca kalendárneho roka zmeniť: „Stále prebiehajú 
prestupy a registrácie nových členov pre príp-
ravky a žiakov základných škôl. Aj v tomto škol-
skom roku sa nám podarilo otvoriť na ZŠ v Čani 
atletický krúžok. Vedie ho Marianna Škovranová, 
ktorej chodí pomáhať jej dcéra Radka – pri mame 
sa učí pracovať s omladinou. Aj takto svojpomoc-
ne si pestujeme možných nástupcov. Krúžky sme 
založili aj v dvoch materských školách. Prípravky 
od troch do desiatich rokov majú na starosti An-
drea Hlaučová a Barbora Merkovská. Michal Rus-
nák sa zasa venuje chlapcom a dievčatám vo veku 
9 – 13 rokov, pričom jeden jeho žiak v tomto roku 
už reprezentoval Slovensko na pretekoch vo Var-
šave. A to ešte v zálohe máme známeho vytrval-
ca Imricha Pástora, ktorý sa chystá na trénerskú 

ATLETICKÝ KLUB SLÁVIA TU KOŠICE VZNIKOL S HLAVNÝM POSLANÍM DAŤ ŠANCU   TALENTOM, ALE HRDO SA HLÁSI AJ K TZV. OTVORENÉMU KLUBU PRE VŠETKÝCH

RUSNÁKOVCOM SA 230 MÁLI
– CHCÚ ASPOŇ 500 ČLENOV

Nepoznám iný klub, ktorý založili dvaja ľudia a všetko je na ich pleciach. 
Napriek tomu sme s manželom radi, že sme sa na to v roku 2007 odhod-
lali,“ tvrdí trénerka a zároveň aj šéfka atletického klubu Slávia TU Košice 

Henrieta Rusnáková. „Tešíme sa, že si k nám nachádzajú cestu mnohé košické talen-
ty. To je naše hlavné poslanie. S týmto zámerom sme klub založili.“ Bývalá chodky-
ňa vychovala viacerých reprezentantov: výškara Lukáša Beera, šprintérku Alexan-
dru Bezekovú či osemstovkárku Radku Škovranovú, účastníčku tohtoročných MS do 
17 rokov a Európskeho olympijského festivalu mládeže.

dráhu, a aj Róberta Rafáča, ktorý z rodinných dô-
vodov musel s prípravou mlade na isté obdobie 
prestať.“

O výkonnostný rast sa v klube starajú aj piati 
externí tréneri, ktorí si podelili sféry vplyvu. Jaros-
lav Rusnák, Henrietin manžel, sa venuje skupine 
skokanov, prekážkárov, bežcov a viacbojárov nad 
15 rokov. Po pracovnom čase, vo svojom voľne. At-
letika je jeho veľké hobby. Podobný prípad je Igor 
Konovalov, ktorý má pod palcom vrhačov.

NA ZAČIATKU BOLA OLYMPIA ŠG

Košická rodáčka Henrieta Rusnáková bola za-
mlada popredná chodkyňa, pred 20 rokmi maj-
sterka Slovenska na 10 km, neskôr účastníčka 
Európskeho pohára (1998, 2000, 2001), víťazka 
talianskeho open šampionátu na 50 km (1999). 
Študovala na košickom osemročnom športovom 

gymnáziu – a od roku 2007 na ňom pôsobí ako 
profesionálna trénerka atletiky.

Práve ona iniciovala založenie klubu, ktorý na 
scénu prišiel pod názvom Atletický klub Olympia 
Športové gymnázium Košice. V období, keď at-
letika vo východoslovenskej metropole, v ktorej 
mala viac než storočnú tradíciu, padala na dno. 
Po dohode o novej podobe vysokoškolského špor-
tu v podmienkach Technickej univerzity Košice 
a o zapojení tejto inštitúcie do výchovy talentov 
premenovali pôvodnú Olympiu ŠG na súčasný 
Atletický klub Slávia TU Košice. Aj vďaka užitočnej 
kooperácii s vysokou školou sa dnes v klube môžu 
venovať systematickej práci s nadanými malý-
mi i veľkými atlétmi z celého košického regiónu. 
Momentálne takmer dvadsiati majú šance rozšíriť 
rady reprezentantov Slovenska od juniorov až po 
seniorskú elitu.

SEN O VEĽKOM KLUBE

Rusnáková žije s kráľovnou športov aj po pracov-
nom čase: vedie dve skupiny najmladších a mlad-
ších žiakov a žiačok. Preto nechýba na žiadnych 
pretekoch v Košiciach a jeho okolí. Napriek tomu 
všetky talenty sama nedokáže zmapovať. Sem -tam 
jej však dobrou radou poslúžia kolegovia.

„Snažím sa chodiť na všetky školské súťaže 
– od základných kôl až po regionálne. A všade si 
všímam pohybovú zdatnosť detí. Ak ma niektoré 
niečím upúta, oslovím jeho učiteľa alebo rodičov. 
Tak som na okresnom kole základných škôl obja-
vila Alexandru Bezekovú. Radku Škovranovú som 
zasa spoznala na pretekoch Hľadáme nového Jo-
zefa Plachého. Keďže môžem nadaným adeptom 
sľúbiť štúdium na športovom gymnáziu a tréning 
v jeho priestoroch, veľa komunikujem s učiteľmi. 
Aj od nich som dostala niekoľko tipov na šikov-
ných chlapcov či dievčatá. Deti treba oslovovať, 
lebo samy od seba na tréning neprídu,“ vysvetlila 
44-ročná šéfka Slávie TU Košice.

Rusnákovci snívajú o veľkom klube s minimál-
ne päťsto členmi, ktorým by sa venovalo aspoň 
dvadsať trénerov. A nie iba zanietených externis-
tov, ale s profesionálnym statusom. Ich ďalšou 
túžbou je dobudovať a vybaviť košický štadión tak, 
aby mohol byť dejiskom špičkových súťaží v súla-
de s pravidlami IAAF.

KLUB, GYMNÁZIUM, UNIVERZITA

Výhodou košického klubu je previazanosť zák-
ladných škôl na športové gymnázium a nadväzne 
na Technickú univerzitu. „Šanca pokračovať po 
skončení gymnázia na vysokej škole môže byť veľ-
kou výzvou pre mladých atlétov nielen z Košíc, ale 
aj zo širšieho okolia. V klube im môžeme pomôcť 
vytýčiť smer ich ďalšej kariéry nie iba počas aktív-
nej činnosti, ale aj po jej skončení,“ pripomína. 
„Ako trénerka na strednej škole môžem talentom 

zaručiť športový, ale aj vedomostný rast. Ak ich vý-
konnosť spĺňa podmienky, môžu u nás trénovať 
a súčasne študovať na osemročnom športovom 
gymnáziu. To predsa v dnešnej dobe nie je málo.“

Nepochybne aj vďaka tomu sa Rusnákovcom 
podarilo založiť perspektívny atletický klub, ktorý sa 
každý rok rozrastá. „Na rast členskej základne sme 
veľmi pyšní,“ prízvukuje šéfka Slávie. „Takisto však 
aj na výborných ľudí v klube, ktorí v práci s deťmi 
neľutujú ani piatky, ani sviatky. Iba ten, kto pomáha 
športu popri zamestnaní, vie, aké náročné poslanie 
si títo ľudia dobrovoľne zvolili. Tomuto krásnemu 
športu sú oddaní na 120 percent. A teší nás aj to, že 
za nami všetkými vidieť aj výborné výsledky.“

Prvým v krátkej histórii klubu bolo 11. miesto 
chodkyne Diany Gáborčíkovej na ME 2009 do 17 
rokov. Neskôr prišli ďalšie a ešte lepšie. Skokan do 
výšky Lukáš Beer s osobným rekordom 226 cm má 
za sebou štarty na ME 2011 do 23 rokov v Ostra-
ve, ME 2014 v Zürichu i halových ME 2015 v Pra-
he a na Svetovej univerziáde v Gwangdžu skončil 
šiesty. Šprintérka Alexandra Bezeková, bývalá člen-
ka AK Slávia TU Košice, na tej istej univerziáde sen-
začne postúpila do fi nále behu na 100 m a bola 
aj členkou reprezentačných štafi et SR 4 × 100 m 
a 4 × 400 m, ktoré na Európskych hrách v Baku 
utvorili slovenské rekordy. Osemstovkárka Radka 
Škovranová štartovala v tomto roku na MS do 17 
rokov v Cali i na EYOF v Tbilisi…

DVERE OTVORENÉ VŠETKÝM

„My sa hrdo hlásime k takzvanému otvorené-
mu klubu, čiže klubu pre všetkých. Máme otvore-
né dvere pre každého seriózneho záujemcu o atle-
tickú prípravu. Vďaka tomu naša základňa utešene 
rastie,“ poodhaľuje Rusnáková jedno z tajomstiev 
pribúdajúceho počtu členov. Najmä najmenších 
adeptov majú v Košiciach ideálne „zaškatuľkova-
ných“ – v rámci celoslovenského projektu pod náz-
vom Atletika deťom. Začínajú atletikou pre mater-
ské školy, pokračujú prípravkami pre deti od 5 do 
11 rokov, nasledujú mladší žiaci (12 – 13 rokov), 
po nich starší žiaci (14 – 15 rokov). Pretekárov nad 
15 rokov nájdete v dorasteneckých a juniorských 
tímoch, seniorov zasa medzi dospelými a veterán-
mi. Slávia TU Košice štartovala v oboch ročníkoch 
obnovenej ligovej súťaže seniorských tímov – ako 
jediný klub z východného Slovenska!

Úlohou číslo 1 však ostáva práca na rozvoji po-
hybových schopností u malých detí. „Chceme ich 
zdokonaliť v technike pohybu, ktorá je pre atletiku 
alfou a omegou. Bez dobrého pohybového zákla-
du nevyrastie kvalitný atlét. A druhou vecou, kto-
rú deťom odmala trpezlivo vštepujeme, sú zása-
dy zdravého klubizmu. Musia vedieť, za aký klub 
súťažia. A musia si klubové farby aj vážiť,“ s dôra-
zom na každé slovo vraví trénerka Rusnáková. Ako 
hybná sila AK Slávia TU Košice má pre tých, ktorí 
stále váhajú, ešte jeden odkaz: „Mladých atlétov, 
ktorí v príprave i na súťažiach preukážu svoj talent 
a chuť bojovať za naše farby, môžeme dlhodobo 
podporovať vďaka vlastnému programu podpory 
a rozvoja talentovanej mládeže. Taká možnosť by 
mohla byť veľkým lákadlom pre talenty z celého 
košického regiónu.“

Energická šéfka košickej Slávie TU má poho-
tovú odpoveď aj na otázku, čo ju momentálne Fo
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Počet členov 229 (211 mužov, 108 žien)
Počet pretekárov 219
Počet trénerov 6
Počet rozhodcov 4

 lukáš beer  skokan do výšky, osobné 
maximum 226 cm, účastník ME 2011 do 
23 rokov v Ostrave, ME 2014 v Zürichu 
(17. miesto), halových ME 2015 v Prahe 
(16.), Svetovej univerziády 2015 v Kwang-
džu (6.).
 diana gáborčíková  chodkyňa, účast-
níčka ME 2009 (11.), dorastenecká a juni-
orská reprezentantka SR.
 radka škovranová  bežkyňa na 800 m, 
účastníčka MS 2015 do 17 rokov v Cali 
(28.), Európskeho olympijského festiva-
lu mládeže v Tbilisi (19.), na ktorom bola 
aj členkou štafety 4 ×100 m (13.), halová 
majsterka SR 2015 v päťboji dorasteniek.
 miroslava stašová -ivanová  chodky-
ňa, osobný rekord na 20 km 1:47:40, býva-
lá reprezentantka SR, účastníčka Európske-
ho pohára v Dudinciach 2013.

Najúspešnejším členom klubu je skokan do výšky Lukáš Beer, zverenec Ing. Jaro-
slava Rusnáka, šiesty na Svetovej univerziáde 2015 a účastník dvoch európskych 
šampionátov.

Šestnásťročná Radka Škovranová je 
všestranný talent: slovenská majster-
ka v päťboji, na MS do 17 rokov osem-
stovkárka a na EYOF -e aj členka šprin-
térskej štafety…

Jedna z mnohých klubových fotografi í: predsedníčka Henrieta Rusnáková v hor-
nom rade vpravo, podpredseda Jaroslav Rusnák, jej manžel, naopak v dolnom 
vľavo.

najviac trápi: „Nesystematická práca Východoslo-
venského atletického zväzu a najmä závisť, ktorá 
panuje v tomto regióne. S niečim podobným sme 
v Košiciach zápasili aj v roku 2002. Máme s tým už 
svoju skúsenosť, ale my sa nevzdáme. Nedáme sa 
zlomiť.“ ŠTEFAN ŽILKA

„Chceme deti zdokonaliť v technike 

pohybu, ktorá je pre atletiku alfou 

a omegou. Bez dobrého pohybového 

základu nevyrastie kvalitný atlét. 

A druhou vecou, ktorú im odmala 

trpezlivo vštepujeme, sú zásady zdravého 

klubizmu.“ HENRIETA RUSNÁKOVÁ
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KOVAL systems, a. s.
Krížna 950/10

018 61 Beluša
Slovenská republika

OD MYŠLIENKY K VÝROBKU
výrazná orientácia spoločnosti na zákazníka spolu 

s vlastným konštrukčným a vývojovým oddelením umožňuje 
zákazníkom podieľať sa na vývoji nových výrobkov a vytvoriť 

tak výrobky presne podľa svojich predstáv.

OD MYŠLIENKY K VÝROBKU
výrazná orientácia spoločnosti na zákazníka spolu 

s vlastným konštrukčným a vývojovým oddelením umožňuje 
zákazníkom podieľať sa na vývoji nových výrobkov a vytvoriť 

tak výrobky presne podľa svojich predstáv.

www.kovalsystems.com

Spoločnosť bola založená v roku 1993 pod názvom EK. Zameriavala sa na vý-
robu bankovej techniky, prostriedkov na uloženie a uschovanie dennej peňaž-

nej 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, automa-

tické 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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