
OC
EN

EN
IE

, K
TO

RÉ
 

PR
EV

ÝŠ
ILO

 V
ŠE

TK
Y

TÚ
ŽI

LA
 S

OM
 P

O 
HY

M
NE

, 
AL

E 
NE

DO
ŽI

LA
 S

OM
 S

A 
JE

J

P 
- T

 - S
 O

ŽI
JE

 
NA

 N
OV

OM
 M

IE
ST

E,
 

PO
D 

ST
AR

ÝM
 N

ÁZ
VO

M

IVETA PUTALOVÁ OPÄŤ V RÍŠI ZÁZRAKOV

Aj na halových MS v Portlande 
sa prebila do fi nále

CENA  I 1,50 €
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HALOVÉ MS PORTLAND 2016
Putalová ako inšpirácia pre Volka | Iveta opäť bojo-
vala a – šokovala | „IT rýchlik“ má impulz na leto

HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ SR
Rekord Nitranov, skokanské dvojičky uspeli 
na šesťdesiatke
Nevídané: trénerka uchmatla titul zverenke
MLÁDEŽNÍCKE ŠAMPIONÁTY
Juniori | Dorast | Staršie žiactvo | Mladšie žiactvo
NÁVRATY
Banskobystrická latka: Za vernosť Offspringu 
opäť 230! | Míting Elán: Vyhrala len Czaková | MS 
v polmaratóne: Vitko 19. z Európanov | Halové ME 
veteránov: Puvák a Sládek zlatí | EP vo vrhoch: Naši 
nepresvedčili | M -SR v polmaratóne: Urbanov víťaz-
ný hetrik | Dudinská päťdesiatka: S Tóthom do Ria 
Majdán a Tišťan | Chodecký míting v Poděbradoch: 
Gálikovej rekord, Kučmínov limit na OH
TALENT
Andrej Mitašík: Túži behať rýchlo ako Repčík
ŠTATISTICKÁ PRÍLOHA
Piedestál ženskej atletiky: Od Gleskovej 
po Malíkovú
OCENENIE
Matej Tóth: Ocenenie, ktoré prevýšilo všetky ostatné
JUBILEUM
Eva Šuranová: Túžila po hymne, ale nedožila sa jej
NÁVRAT P – T – S
Znovuzrodenie slávneho mítingu: Na novom mies-
te, pod starým názvom
VČERA A DNES
Alojz Sokol: Prvý medzi prvými – v cieli stovky tretí 
U NÁS V KLUBE
AC Malacky: Snívajú, že vychovajú olympionika
PERSONÁLIE
Oslavujú – Opustili nás

Elektrizujúci olympijský rok
A je tu opäť olympijský rok! 

Mám pocit, že starnutie vnímam 
práve len optikou štvorročných 
olympijských cyklov a ešte tým, 
ako rastú moje dve dievčatá Em-
mka a Ninka. Keď sa s niekým 
bavím o roku 2004, zdá sa mi, 
ako keby to bolo len vlani. A pri-
tom uplynul už tucet rokov a sú 
za nami ďalšie dvoje olympijské hry.

Zo spomienok sa žiť nedá a platí to aj pre športovcov. 
Z predchádzajúcich úspechov potrebnú formu nezíska-
te. Treba sa pustiť – a verím, že už sme sa všetci pusti-
li – do tvrdej práce. Rio sa nezadržateľne blíži. A aj keď 
zvyknem hovoriť, že príprava na OH sa začína deň po 
skončení predchádzajúcich hier, teraz už ide naozaj do 
tuhého. Celá príprava, sústredenia, tréningy, načasova-
nie formy – všetko musí byť naplánované na deň pres-
ne. Olympijské hry sú veľmi špecifi cké práve tým, že sú 
len raz za štyri roky. Takmer každý sa na ne chystá s ešte 
väčším nasadením a úsilím ako trebárs na majstrovstvá 
sveta. Už teraz to cítiť vo vzduchu.

Starší a úspešní sa snažia využiť svoje skúsenos-
ti, osvedčené tréningové podmienky. Mnohí z nich sa 
práve v Riu chcú rozlúčiť s kariérou. Čo najúspešnejšie. 
Mladí „vlci“ hladní po úspechu sa zase chystajú preraziť 
do svetovej špičky. Dávajú do prípravy všetko. Pre nich 
je to hop alebo trop. Aj preto sú výsledky v olympijskej 
sezóne a najmä priamo na hrách najkvalitnejšie v celom 
štvorročnom cykle.

Pre mňa je rozbiehajúca sa sezóna tiež špecifi cká 
a výnimočná. Na olympiádu sa síce chystám už štvrtý raz, 
ale nikdy som nebol v role favorita, nikdy som na ňu ne-
cestoval v pozícii úradujúceho majstra sveta. Minulý rok 
bol celý skvelý, darilo sa mi od februára až do konca au-
gusta. Už pri hodnotení lanskej sezóny som však avizo-
val, že aj keby mi príprava nevychádzala podľa predstáv, 
som ochotný obetovať všetko pre úspech v Riu.

Držím palce všetkým, ktorí sa o účasť na OH 2016 
musia ešte pobiť. Želám im, aby čo najskôr splnili limity 
a mohli sa čo najdlhšie v pokoji pripravovať na vrchol 
sezóny, ktorá má priam elektrizujúci prívlastok – olym-
pijská.

majster sveta v chôdzi na 50 km

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 atle-
tického zväzu v Bratislave na 
Bajkalskej ulici 7A, 3. poschodie. 

 V prípade záujmu kontaktujte
 Tomáša Benka,

telefón: +421 918 950 100
e-mail: benko@atletikasvk.sk.

 Adresa na zasielanie poštových 
alebo e-mailových objednávok 
ročného predplatného:
Slovenský atletický zväz
Bajkalská 7A 
831 04 Bratislava 
telefón: +421 918 950 100
e-mail: benko@atletikasvk.sk

Ivete Putalovej sa v hale darí. Po 
4. mieste na ME 2015 v Prahe skončila 
na MS 2016 v Portlande na 400 m šies-
ta.  Foto: PAVOL UHRIN
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TRI BODY PRE DVOJČLENNÚ SLOVENSKÚ MINIVÝPRAVU V PORTLANDE A 40. MIESTO V HODNOTENÍ KRAJÍN

Ján Volko
Iveta Putalová s trénerom Marcelom Lopuchovským.

Putalová v portlandskom rozbehu na 400 m.

PUTALOVÁ AKO INŠPIRÁCIA PRE VOLKA

T rikrát v ére samostatnosti nemala slovenská atletika zastúpenie v elitnej osmičke na halových 
MS – v Toronte 1993, Barcelone 1995 a Budapešti 2004. Nič sa na tom nezmenilo ani po šam-
pionáte v Portlande. Zásluhou Ivety Putalovej. Na 400 m skončila šiesta, do hodnotenia krajín 

získala 3 body a vďaka nej bolo Slovensko 40. zo 148 krajín.

Po striebre Gabriely Sedlákovej na 800 m v Indiana-
polise 1987 dosiahla druhé najlepšie slovenské umies-
tenie v bežeckej disciplíne na HMS, avšak najlepšie 
v ére samostatnosti. Vo fi nále bežali len dve Európanky: 
Slovenka Putalová a Poľka Swietyová. Pre 28-ročnú Bra-
tislavčanku to bola siedma štvorstovka v sezóne: štyri 
v priebehu dvoch týždňov (6. – 20. 2.) absolvovala pred 
šampionátom, ďalšie tri v rozmedzí necelých 31 hodín 
priamo v Portlande. V záverečnej v sobotu 19. marca 
však už Ivete neostali sily na povestný zdrvujúci fi niš.

„Súperky mi ušli hneď na začiatku, stratila som kon-

IVETA OPÄŤ BOJOVALA A – ŠOKOVALA

Pokojne by jej mohol patriť prívlastok halová špecialistka. Pod holým nebom doposiaľ veľkú 
dieru do sveta neurobila, no pod strechou – to je už iná káva! Na pražskom európskom šampi-
onáte sa vlani nečakane prebila až do fi nále a dobehla v ňom štvrtá. V závere marca v Portlan-

de na halových MS 2016 predviedla čosi podobné. Štvorstovkárka Iveta Putalová skončila v závereč-
nom súboji o medaily napokon šiesta, ale výrazne nad plán.

5. MIESTO
IGOR KOVÁČ (60 m prek.) Paríž 1997
MÁRIA MELOVÁ (výška) Maebaši 1999
DMITRIJ VAĽUKEVIČ (trojskok) Valencia 2008

6. MIESTO
DANA VELĎÁKOVÁ (trojskok) Dauha 2010
IVETA PUTALOVÁ (400 m) Portland 2016

Medzi 29 štátmi, ktoré získali cenný kov, však dvoj-
členná slovenská výprava chýbala (okrem Putalovej 
štartoval ešte Ján Volko na 60 m). Práve medaila z ha-
lových MS spolu s pódiom z OH ostávajú pre našich at-
létov v ére samostatnosti naďalej zakliate.

„Iveta predviedla fantastický výkon, k tomu ťažko 

PUTALOVÁ NA HMS 2016
ROZBEH 2. v III. behu 54,53 (postup)
SEMIFINÁLE 3. v I. behu 53,13 (postup)
FINÁLE 6. za 54,39

„IT RÝCHLIK“ MÁ IMPULZ NA LETO

Šprintér Ján Volko si predĺžil halovú sezónu o dva týždne. Namiesto sústredenia v španiel-
skom Benidorme letel na opačný koniec sveta na západ USA do Portlandu. „Účasť na halových 
MS bol bonus navyše, pred sezónou sa nám o tom ani len nesnívalo,“ priznala Volkova tré-

nerka Naďa Bendová.

Cesta do Oregonu sa 19-ročnému šprintérovi nit-
rianskeho Stavbára nečakane otvorila na základe 
pravidla, že každá krajina (ak nemá limitárov) môže 
nominovať jedného muža a jednu ženu, ale nie do 
technických disciplín. Volko sa na šampionát kvalifi ko-
val vďaka osobnému rekordu 6,70 na 60 m na mítingu 
v Linzi z 12. februára.

V Portlande si nepočínal zle, ale ani neoslnil. V pre-
miére na veľkom svetovom podujatí skončil celkovo 
35. z 54 štartujúcich (6. v I. rozbehu), 10. z Európanov 
a dosiahol svoj štvrtý najlepší čas v kariére 6,80. Na 
semifi nále by mu nestačilo ani vyrovnanie osobného 
maxima 6,70. Posledný postupujúci s časom dosiahol 
ešte o tri stotinky lepší výkon. Mimochodom, pred na-
ším mladíkom skončil v rozbehoch len jediný mladší 

VOLKOVE TOP ČASY NA 60 M
6,70 LINZ (12. 2.)
6,75 JABLONEC (5. 3.)
6,78 LINZ (12. 2.)
6,80 JABLONEC (5. 3.)
6,80 PORTLAND (18. 3.)
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niečo dodať,“ hodnotil Putalovej vystúpenie v Portlan-
de šéftréner SAZ Martin Pupiš. „Teší ma, že naše odváž-
ne myšlienky prinášajú reálne výsledky. Pred dvoma 
rokmi sme snívali o účasti štafety žien na 4 × 400 m 
na ME, pričom jej súčasť bola aj Iveta. Vyšlo to a vďa-
ka štafete mohla nastúpiť aj na hladkú štvorstovku, hoci 

nemala limit. To bol pre ňu silný impulz. Potom na HME 
v Prahe, kde dokonca bojovala o medailu, ukázala, že 
kontaktný beh v hale jej sedí. Potvrdila to aj v Portlande. 
Vidieť, že tréner Marcel Lopuchovský v nej dokázal nájsť 
a prebudiť šampiónku.“

Šéftréner Pupiš dúfa, že napredovanie talentované-
ho šprintéra Jána Volka bude mať podobný trend ako 
u Putalovej a šance, ktoré dostal (okrem účasti na HMS 
2016 napríklad i dodatočná nominácia na HME 2015), 
stopercentne zužitkuje v prospech ďalšieho rastu.

„Jeho výkony v poslednom období nasvedčujú, že 
tréneri Naďa Bendová a Róbert Kresťanko odvádzajú 
naozaj kus dobrej práce, čo pri Jánovom intelekte a po-
kore môže byť veľký prísľub do budúcnosti. Samozrej-
me, jeho výkon v Portlande nemôžem, na rozdiel od 
Ivetinho, hodnotiť v superlatívoch. Myslím si však, že 
odviedol, na čo mal, a výsledok zodpovedá jeho aktu-
álnym možnostiam,“ skonštatoval Pupiš

Šiesty raz od roku 1993 štartovali na HMS dvaja 
slovenskí atléti. Dostať sa na svetový šampionát pod 
strechou je však čoraz ťažšie. IAAF totiž prísne limity 
sprísnila ešte viac. V žrdi a výške stanovila také, aby po-
čet účastníkov nebol vyšší ako 12, v diaľke, trojskoku 
a guli zasa 16. Doplatil na to výškar Matúš Bubeník. 
Hoci v halovej sezóne skočil 230 cm, do Portlandu sa 
nedostal.

Martin Pupiš: „IAAF si musí položiť otázku, či toto 
je tá správna cesta ku globalizácii a transparentnosti. 
Zvláštne ´donominácie´ na technické disciplíny vyvo-
lávajú veľa otáznikov. S kolegami z iných krajín sme 
o tom viackrát diskutovali a zhodli sme sa, že to nie je 
dobrý trend. Veľmi ma mrzí, že Matúš nedostal od IAAF 
šancu cestovať do Portlandu. Naozaj nie je veľa športov, 
kde by mali športovci na hrane svetovej desiatky prob-
lém s účasťou na majstrovstvách sveta.“

takt. Dosť to na mňa doľahlo a už som v sebe nenašla 
žiadne sily – fyzické ani psychické,“ ospravedlňovala Pu-
talová svoju šiestu priečku, poslednú fi nálovú. „Z účin-
kovania na MS som trochu v rozpakoch. Na jednej stra-
ne som šťastná, že som sa dostala do fi nále, zároveň 
som však sklamaná, že som nepokorila hranicu 53 se-
kúnd a neposunula slovenský rekord 52,84.“

Nechýbalo však veľa a Putalová by namiesto troch 
štvorstoviek bežala v Portlande iba jedinú. A možno ani 
nie celú. Zmätkujúca Jamajčanka Gordonová totiž v roz-
behu spôsobila po približne 230 m kolíziu: Putalová do 

nej takmer vrazila, stratila rytmus, no, našťastie, udržala 
sa na nohách.

„Musela som zareagovať v stotinke sekundy. Hoci 
som vybehla až do tretej dráhy, rýchlo som sa dotiahla 
na dvojicu predo mnou a napokon som dobehla druhá, 
čo znamenalo priamy postup do semifi nále. Stálo ma 
to však veľa síl. Čas bol nad 54 sekúnd, ale cítila som sa 
ako po štvorstovke za 51.“

Putalovej kouča Marcela Lopuchovského pri kolízii 
oblial studený pot. „Do kelu! A je po nádejach, Ivetu dis-
kvalifi kujú,“ mihol sa mu v hlave katastrofi cký scenár. 
Myslel si, že situáciu zapríčinila jeho zverenka: „Stál 
som na opačnej strane oválu a detailne som nevidel, čo 
sa stalo. Spomalené zábery však, našťastie, jasne ukáza-
li, že Iveta na incidente nenesie vinu.“

Už po necelých siedmich hodinách od rozbehu priš-
lo na rad semifi nále. Hneď v prvom sa Putalová celý čas 
držala za Američankou Spencerovou a hoci sa v závere 
pred ňu natlačila ešte Swietyová, na fakte, že v premié-
re na HMS postúpi do fi nále, sa nič nezmenilo.

„Akú som si dávala pred semifi nále šancu na po-
stup? Dvadsať, najviac tridsať percent,“ priznala členka 
bratislavského BK Hraj na tie nohy.

Šieste miesto na halových MS je paráda a – výraz-
ne nad všetky očakávania. „Nemám veľké oči, avšak na 
vrchol roka by nemal ísť športovec len s cieľom, že sa 
chce na šampionáte zúčastniť. Zabojujem o čo najlepšie 
umiestenie, chcem sa prebiť aspoň do semifi nále. Finá-
le? To by bolo z ríše snov,“ tvrdila Iveta Putalová pred 
portlandským šampionátom.

Občas sa však aj najdivokejšie sny menia v skutoč-
nosť. V prípade našej elitnej štvorstovkárky sa to stalo už 
druhý raz. A odmenou pre ňu je (nielen) prémia 4000 
dolárov od IAAF.

šprintér – Abdullah Mohammed zo Saudskej Arábie. 
Ján Volko svoje krátke účinkovanie v Oregon Conventi-
on Centre oznámkoval trojkou. „Úplne spokojný by som 
bol len v prípade, ak by som si zlepšil alebo aspoň vy-
rovnal osobný rekord 6,70,“ vyhlásil študent počítačo-
vých a komunikačných systémov na Fakulte informatiky 
a informačných technológií STU v Bratislave.

Prečo sa jeho túžba nesplnila? „Žiaľ, tentoraz mu 
chýbal povestný drajv v závere,“ poznamenala tréner-
ka Bendová a pridala stručné hodnotenie halovej zimy: 
„Janko má za sebou výbornú sezónu, ktorá ho posúva 
k novým cieľom. Čo je dôležité – stále napreduje. Vý-
konnostný cieľ v tomto roku v hale na 60 m mal 6,80. 
Výrazne ho prekročil.“

Volko sa na 60 m v porovnaní s vlaňajškom zlep-
šil o 16 stotín – zo 6,86 na 6,70, jedenásťkrát v sezóne 
šprintoval rýchlejšie, ako bol jeho osobák na jej začiat-
ku, a utvoril aj slovenský rekord do 23 rokov na 200 m 
21,40. Práve k dvojstovke sa upiera zrak v letnej sezóne. 

Víťaz tejto disciplíny na EH v Baku by sa chcel na 200 m 
kvalifi kovať na ME v Amsterdame. Limit je 20,95, jeho 
osobný rekord 21,08.

Naďa Bendová: „Skúsenosti a zážitky z Portlandu 
sú pre Janka i mňa impulz na leto. Možnosť vidieť na 
vlastné oči veľký atletický svet je obrovská motivácia. Ak 
to človek zažije raz, chce znova a – urobí pre to maxi-
mum!“

PRIPRAVIL GABRIEL BOGDÁNYI
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VŠC DUKLA ZNOVA NAJÚSPEŠNEJŠÍM KLUBOM DOMÁCEHO   HALOVÉHO ŠAMPIONÁTU V BRATISLAVSKOM ELÁNE

ŠPRINTY

MEDAILOVÉ DVOJIČKY: 
JANKA ZLATO, DANKA BRONZ

Keď Ján Volko zakľakol do blokov vo fi nále 
šesťdesiatky, už vedel, že výškar Bubeník nesko-
čil potrebných 233 cm a jemu sa otvára cesta na 
halové MS. V tej chvíli sa v ňom miešali dva po-
city – úľava, že má takmer istý štart v Portlande, 
a napätie zo súboja s obhajcom titulu Jakubom 
Matúšom. Napokon prevládol druhý a – o 3 sto-
tinky prehral. Matúš si časom 6,79 vyrovnal druhý 
najlepší výkon v kariére. „Janko je v tomto roku 
vo výbornej forme a ja sa len vraciam po zranení. 

Kým vlaňajší seniorský halový šampionát v hale Elán bol špecifi cký tým, že každý slovenský 
šampión (okrem výšky a žrde) dostal šancu štartovať na ME v Prahe, tentoraz podobný moti-
vačný náboj domácemu vrcholu v posledný februárový víkend chýbal. Zvyčajnou motiváciu 

– okrem výškara Bubeníka – neboli tentoraz ani limity na vrchol roka. IAAF ich totiž nastavila ex-
trémne prísne. Kľúčová otázka šampionátu preto znela: kto pocestuje na halové MS do Portlandu so 
štvorstovkárkou Putalovou? Bubeník alebo mladý šprintér Volko? Organizačne špičkovo zvládnutý 
šampionát priniesol iba jediný slovenský rekord kvarteta Stavbár Nitra (Danáč, Ma. Talán, Benda, 
Volko) na 4 x 200 m 1:28,82 min. V medailovej bilancii sa po lanskom triumfe Slávie UK Bratislava 
vrátila na trón banskobystrická Dukla s bilanciou 7 – 3 – 7. Najúspešnejší účastníci boli šprintéri Ján 
Volko s Denisom Danáčom (2 – 1 – 0), dva individuálne tituly získali Jana Velďáková (60 m a diaľ-
ka), Peter Ďurec (1500 a 3000 m) a Andrej Bician (60 m prek. a diaľka).

S prvenstvom som, priznám sa, vôbec nepočítal. 
Víťazstvo beriem ako výbornú východiskovú pozí-
ciu na leto,“ tešil sa Matúš.

„Zaspal som na štarte, to sa občas stáva,“ vravel 
sklamaný, iba 19-ročný Volko. „Na dvojstovke, kto-
rú mám radšej, si chcem všetko vynahradiť.“ Cieľ 
splnil – zvíťazil za 21,63 s obrovským náskokom 
79 stotín pred Benkom.

Ženskú šesťdesiatku ovládli pri neúčasti chorej 
líderky tabuliek Alexandry Bezekovej (patria jej 4 
najlepšie časy v sezóne) dvojičky Velďákové. Jana 
získala zlato (na 60 m štvrté na HM -SR 2006, 2009, 
2011, 2016), Dana bronz. „Pred šampionátom 
sme si s Jankou povedali, že by nebolo zlé posta-

viť sa prvý raz v živote spoločne na stupne víťazov 
v šprinte. Teším sa, že to vyšlo,“ radovala sa trojsko-
kanka Dana, ktorá si v rozbehu zlepšila osobný re-
kord spred 10 rokov až o 12 stotín na 7,61. Jana 
Velďáková pobehovala v úvodný deň šampionátu 
v Eláne zo sektora do sektora. O tretej popoludní sa 
začala jej úspešná obhajoba titulu v skoku do diaľ-
ky (výkonom 641 cm získala 11. titul), o 15.35 si 
odskočila na rozbeh šesťdesiatky, hneď potom sa 
vrátila na zvyšné tri pokusy do diaľkarského sekto-
ra a o 16.45 zakľakla do blokov vo fi nále behu na 
60 m. Výsledok? Dve zlaté medaily za necelé dve 
hodiny!

Absenciu Bezekovej, ktorá si 15. februára 
v Ostrave utvorila osobáky na 60 (7,41) i 200 m 
(23,64), využila Iveta Putalová a tri dni pred odle-
tom na sústredenie do Kalifornie pred halovými 
MS získala na 200 m (24,28) štvrtý titul, prvý po 
sedemročnej pauze.

Na 400 m triumfovali „pražskí“ favoriti – u mu-
žov obhájil zlato v českej metropole študujúci 
Denis Danáč (48,73), u žien si dlhodobo v Pra-
he žijúca, pracujúca a trénujúca Lucia Slaničková 

vybojovala zlato po štyroch rokoch (56,02). „Keď 
musím dokazovať pozíciu favorita, cítim sa vždy 
trochu nervózny, ale veril som, že to dokážem,“ 
poznamenal Danáč. „Ak by som takýto čas dosiah-
la v lete na štvorstovke s prekážkami, to by bola 
paráda,“ vyslovila svoje želanie Slaničková, ktorá 
sa už defi nitívne rozhodla, že bude prekážkarka 
na 400 m a nie viacbojárka.

V štafete na 4 × 200 m kvarteto AC Stavbár 
Nitra v zložení Denis Danáč, Matúš Talán, Jakub 
Benda, Ján Volko obhájilo titul a takisto ako vlani 
utvorilo slovenský klubový rekord 1:28,82. Lanské 
maximum 1:29,37 zlepšili Nitrania o 55 stotín.

PREKÁŽKY

VÍŤAZNÝ NÁVRAT BICIANA
Úspešný návrat po 8-mesačnom dopingovom 

treste za marihuanu absolvoval Andrej Bician. Vy-
hral beh na 60 m prekážok (8,44, vo vloženom 
behu však 8,29) a pridal aj zlato v diaľke. „Nevedel 
som sa dočkať! Atletika je môj životný štýl. Kým bu-
dem vládať, budem súťažiť,“ skonštatoval 31-roč-
ný Bratislavčan. „S premiérou som spokojný. Vlani 
som vyhral za 8,23, a to som absolvoval o 30, mož-
no až 40 percent lepšiu prípravu ako teraz.“

Vladimíra Šibová vlani v auguste ukončila 

zverenec Tibora Danáča. „Medzičas na štvorstovke 
bol super, ale po 500 metroch mi došla para. Ne-
šlo to… Škoda,“ povzdychol si.

Nová šampiónka na 800 m Alexandra Štu-
ková sa vďaka takmer 4-sekundovému zlepše-
niu osobného rekordu na 2:08,07 posunula 
v historických slovenských tabuľkách na siedmu 
priečku. „Perfektne mi vyšiel scenár pretekov, 
takto sme si to s trénerom naplánovali. V závere 
som mala ešte dosť síl,“ vravela Štuková, ktorá sa 
700 m „viezla“ za obhajkyňou Paulou Habovštia-
kovou (semifi nalistka HME 2013 už znova na diaľ-
ku trénuje s holandským koučom Eugenom van 
Kruchtenom) a na poslednej stovke ju prevalco-
vala.

Študent 4. ročníka Lekárskej fakulty KU v Pra-
he Peter Ďurec si v posledný februárový víkend 
odskočil do Bratislavy a oba štarty na domácom 
šampionáte premenil na zlato. Najprv vyhral bez 
väčšej námahy tisícpäťstovku a v nedeľu obhá-
jil titul na 3000 m s neuveriteľným náskokom 
24,46 sekundy pred už 41-ročným veteránom Im-
richom Pástorom. Po štvorročnej pauze sa vďaka 
zdrvujúcemu fi nišu tešila z titulu na 3000 m No-
vozámčanka vo farbách BMSC Bratislava Lucia Ja-
nečková.

Trio najrýchlejších žien na 60 m (zľava): D. Velďáková, J. Velďáková, Šibová.Danáč (vľavo) vyhral beh na 400 m, Talán osemstovku a obaja sa tešili spolu aj z titulu na 4 × 200 m.

Štuková (vpravo) získala na 800 m zlato, Holleyová 
bronz.

SKOKY

REKORDNÉ TITULY OČKAIOVEJ 
A DANY VELĎÁKOVEJ

Výškar Matúš Bubeník síce po troch striebrach 
(2012, 2013, 2014) a bronze (2010) získal po prvý 
raz titul majstra Slovenska v hale, ale z jeho tváre 
sa zračilo zjavné sklamanie. Túžil zaútočiť na port-
landský limit 233 cm, lenže zasekol sa už na 225. 
Presne po 58 minútach zostal v súťaži len sám. Na 
súboj s 225 cm sa už vyzliekol z „teplákov“, ale latka 
na stojanoch nevydržala ani raz. „Cítil som sa fajn, 
bol som odhodlaný zabojovať o limit 233 cm,“ vy-
svetľoval 26-ročný strieborný medailista zo Sveto-
vej univerziády 2015 v Kwangdžu, ktorý uprostred 
halovej sezóny ukončil štúdium na Masarykovej 
univerzite v Brne. „Veril som, že keď to dobre tra-
fím, môže to dopadnúť dobre. Žiaľ, netrafi l som… 
Chýbal mi rytmus a aj plynulosť rozbehu – každý 
pokus bol iný. Výsledok ma mrzí, lebo fyzicky sa cí-
tim pripravený na úplne iné výkony.“

Vo výške žien zaujal súboj Kataríny Kuštáro-
vej s Tatianou Dunajskou, ktorý napokon vyhrala 

učiteľské štúdium fyziky a biológie na Fakulte 
prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Nepo-
stavila sa však za katedru pred deti, ale poveda-
la si, že nasledujúci rok venuje atletike. Zámer 
jej celkom vychádza. V halovej sezóne súkala na 
60 m prekážok jeden osobný rekord za druhým. 
Z predsezónneho maxima skresala až 33 stotín. 
Na M -SR, kde získala svoj prvý titul, sa zastavi-
la na 8,49 – v historických slovenských tabuľ-
kách je už tretia. Na jej vzostupe má veľký po-
diel i kouč Igor Kováč, bronzový na stodesiatke 
na MS 1997. „Je výborný motivátor, mnohé veci 
zo svojej praxe mi vie aj názorne ukázať,“ zdô-
raznila Šibová.

BEHY

ĎURECOVO DOUBLE, ODVÁŽNY TALÁN
Tri naše najväčšie bežecké esá halu vynechali. 

Jozef Repčík bol v čase šampionátu na sústrede-
ní v juhoafrickom Potchefstroome, Lucia Hrivnák 
Klocová na Kanárskych ostrovoch, kde jej robil 
sparingpartnera Jozef Pelikán.

Mužskú osemstovku vyhral v obdivuhodnom 
sóle talentovaný Matúš Talán s neuveriteľným 6-
sekundovým náskokom. „Chcel som sa pokúsiť 
o zlepšenie osobného rekordu 1:49,94,“ priznal 
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VŠC DUKLA ZNOVA NAJÚSPEŠNEJŠÍM KLUBOM DOMÁCEHO   HALOVÉHO ŠAMPIONÁTU V BRATISLAVSKOM ELÁNE

MUŽI

60 m: Jakub Matúš (Slávia STU Bratislava) 6,79
200 m: Ján Volko (AC Stavbár Nitra) 21,63
400 m: Denis Danáč (AC Stavbár Nitra) 48,73
800 m: Matúš Talán (AC Stavbár Nitra) 1:54,75
1500 m: Peter Ďurec (UMB Banská Bystrica) 
3:59,64
3000 m: Peter Ďurec (UMB Banská Bystrica) 
8:30,88
60 m prek.: Andrej Bician (Slávia UK Bratislava) 
8,44
Výška: Matúš Bubeník (AC Stavbár Nitra) 221
Žrď: Tomáš Krajňák (Akademik TU Košice) 490
Diaľka: Andrej Bician (Slávia UK Bratislava) 669
Trojskok: Martin Koch (Slávia UK Bratislava) 
15,07
Guľa: Matúš Olej (VŠC Dukla Banská Bystrica) 
17,80
Sedemboj: Andrej Bician (Slávia UK Bratislava) 
4752
4 × 200 m: AC Stavbár Nitra (Danáč, Ma. Talán, 
Benda, Volko) 1:28,82 – rekord SR a rekord HM -SR
4 × 400 m: Slávia UK Bratislava (Jablokov, Ivan, 
Drozda, Bottlík) 3:25,40

 ŽENY 

60 m: Jana Velďáková (VŠC Dukla Banská Bystri-
ca) 7,52
200 m: Iveta Putalová (BK HNTN Bratislava) 24,28
400 m: Lucia Slaničková (Spartak Dubnica) 56,02
800 m: Alexandra Štuková (BK HNTN Bratislava) 
2:08,07
1500 m: Kristína Hegedüsová (VŠC Dukla Banská 
Bystrica) 4:50,72
3000 m: Lucia Janečková (BMSC Bratislava) 
10:22,37
60 m prek.: Vladimíra Šibová (VŠC Dukla Banská 
Bystrica) 8,49
Výška: Katarína Kuštárová (VŠC Dukla Banská 
Bystrica)180
Žrď: Slavomíra Očkaiová (Spartak Dubnica) 340.
Diaľka: Jana Velďáková (VŠC Dukla Banská Bys-
trica) 641
Trojskok: Dana Velďáková (VŠC Dukla Banská 
Bystrica) 13,52
Guľa: Ivana Krištofi čová (Slávia UK Bratislava) 
13,14
Päťboj: Katarína Kuštárová (VŠC Dukla Banská 
Bystrica) 3898
4 × 200 m: Spartak Dubnica (Málková, Holleyo-
vá, Slaničková, Bučková) 1:42,57
4 × 400 m: Slávia Trnava (Chovanová, Máčalová, 
Pešková, Šalgovičová) 3:52,91
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Peter Ďurec bol suverénne najlepší na 1500 i 3000 m. Všestranná Kuštárová si vybojovala zlato vo výške.

Predseda SAZ Peter Korčok odovzdáva zlato Andrejovi Bi-
cianovi za víťazstvo na 60 m prekážok.

viacbojárska špecialistka. Prekonala 180 cm a po-
kúšala sa o osobný rekord 182 cm. „Výšku mám 
rada, ale v lete sa chcem prioritne venovať viacbo-
ju,“ priznala Kuštárová.

Víťaz Európskych hier 2015 v Baku i predošlých 
troch šampionátov Ján Zmoray, ktorý 16. januára 
zlepšil vo Viedni slovenský žrdkársky rekord na 
532 cm, v Eláne pre chorobu chýbal. Po štvorroč-
nej prestávke vyhral piaty raz (2008, 2010 - 2012, 

2016) Košičan Krajňák. Zaujímavosť: najmladší 
v štartovej listine, žiacky majster SR 2016 v hale 
Maroš Ralík, má len 15 rokov, najstarší, jeho klu-
bový kolega a vlaňajší víťaz žŕdky v kategórii M55 
na EH veteránov v Nice Jozef Vašina, o 35 viac.

Žŕdku žien vyhrala prekvapujúco 35-ročná Sla-
vomíra Očkaiová (za slobodna Sľúková), získala 
už štrnásty halový titul v kariére (1998 – 2006, 
2008, 2009, 2011, 2012, 2016). Takisto 14. raz 

vyhrala trojskok Dana Velďáková, ale len výko-
nom 13,52 m. „Dosť som sa vytrápila, moje sko-
ky nemali šmrnc,“ priznala dvojnásobná bronzová 
medailistka z halových ME (2009, 2011). „Chcela 
som si zlepšiť sezónne maximum 13,74. Asi som 
mala radšej skákať z kratšieho rozbehu, nie z plné-
ho. Ale bol to dobrý tréning.“ V trojskoku mužov si 
Martin Koch vybojoval piate zlato v rade a utvoril 
aj výkon roka 15,07 m.

VRHY

ZA VÍŤAZMI PRIEPASŤ
Mužská guľa, kedysi naša parádna disciplína 

(Haborák, Konopka, Pankuch, Vanek), prežíva veľ-
kú krízu – na bronz stačilo aj 13,80 m… Aké -také 
kritérium momentálne znesie len Matúš Olej. Na 
začiatku februára si o 36 cm zlepšil osobné ma-
ximum na 18,61 m a v historických tabuľkách sa 
posunul z 8. na 7. pozíciu. Na šampionáte v Eláne 
nemal vážnejšieho konkurenta a štvrtý titul za se-
bou (17,80 m) získal s náskokom 1,67 m. V guli 
žien mala deafl ympijská šampiónka Ivana Krišto-
fi čová, ktorú pripravuje Dušan Dědeček, len dva 

NEVÍDANÉ: TRÉNERKA UCHMATLA TITUL ZVERENKE
O rekordný zápis, ale v počte zlatých medailí, sa postarali žrdkárka Slavomíra Očkaiová (za 

slobodna Sľúková) a Dana Velďáková v trojskoku, ktoré svoje disciplíny na domácom halovom 
vrchole vyhrali už štrnásty raz. „S Dankou sme sa pred šampionátom dohodli, že majstrovskú 
sériu ťaháme ďalej,“ usmievala sa mamička 1,5-ročného Matiasa, ktorá získala titul po štvorroč-
nej pauze. Predtým vyhrala 13-krát v rokoch 1998 – 2006, 2008, 2009, 2011, 2012. Stačili jej 
na to iba tri úspešné pokusy. Jej zverenka Anna Mária Hrvolová, ktorá ukončila halovú sezónu 
s 355 cm ako jasná líderka tabuliek, prepásla obrovskú šancu na zlato. Slzy smútku ukrývala pred 
svetom s tvárou zaborenou do teplákov. „Chcela som Annu Máriu len vyhecovať, na zlato som 
nepomýšľala. Všetko však dopadlo inak. Asi zavážili moje skúsenosti,“ vravela Slávka držiac na 
rukách synčeka. „Pred šampionátom som absolvovala tri súťaže, to bola celá moja príprava. Pô-
vodne som ani len nechcela štartovať, defi nitíva padla až v deň pretekov.“ O titule sa rozhodlo na 
výške 340 cm: Slávka Očkaiová ich prekonala na prvý šup, jej zverenka na druhý.  (gb)

1. VŠC Dukla Banská Bystrica 7 – 3 
– 7, 2. AC Stavbár Nitra 5 – 5 – 1, 3. 
Slávia UK Bratislava 5 – 2 – 4, 4. Spar-
tak Dubnica n/V. 3 – 4 – 2, 5. BK HNTN 
Bratislava 2 – 1 – 0, 6. UMB Banská 
Bystrica 2 – 0 – 0, 7. Slávia STU Brati-
slava 1 – 1 – 3, 8. Akademik TU Košice 
1 – 0 – 1, 9. Slávia Trnava, BMSC Brati-
slava 1 – 0 – 0, 11. ŠK ŠOG Nitra 0 – 5 
– 2, 12. Slávia TU Košice 0 – 2 – 1, 13. 
AC Malacky, AK ZTS Martin, AFK Nové 
Mesto n/V., Sparta Považská Bystrica, 
ŠŠK Bardejov 0 – 1 – 0, 18. TJ Obal 
servis Košice 0 – 0 – 2, 19. ABC Hu-
menné, AK Junior Holíč, MKŠS Kysuc-
ké Nové Mesto, Tatran Spišská Nová 
Ves 0 – 0 – 1.
Poznámka: Na 4 × 200 m žien bronz 
neudelili, v medailovej bilancii sú za-
počítané len výsledky halových M -SR 
bez šampionátov v chôdzi a viacbo-
joch, ktoré sa uskutočnili samostatne.

platné pokusy (13,14 a 13,00). Oba jej však po-
hodlne stačili na piaty titul s takmer 2-metrovým 
náskokom, hoci tak málo na halových M -SR ako 
v tomto roku nikdy predtým nevrhla.

VIACBOJE

KUŠTÁROVÁ UŽ PIATA V HISTÓRII
Týždeň po zlatom comebacku, keď získal zla-

to na 60 m prekážok a v diaľke, si Andrej Bician 
vybojoval v Eláne ďalší titul – dovedna už ôsmy 
v sedemboji (2004, 2007, 2008, 2009, 2012, 
2013, 2014, 2016). Obhajca titulu, vlaňajší vete-
ránsky majster Európy v päťboji v hale a majster 
sveta v desaťboji vonku v kategórii M35 Branislav 
Puvák bol po prvom dni šiesty, no majstrovský se-
demboj nedokončil.

V päťboji žien nazbierala najviac bodov Katarí-
na Kuštárová, s 3898 bodmi sa posunula na pia-
tu priečku slovenských historických tabuliek za 
Podrackú (4307), Mokrášovú (4266), Slaničkovú 
(4185) a Tomašekovú (3917). V súťaži žien však 
štartovala sama, konkurenciu jej robili len tri ju-
niorky. V sedemboji starších žiakov utvoril Maroš 
Ralík slovenský rekord súčtom 4262 bodov, dote-
rajšie maximum zlepšil o 164 bodov.

 GABRIEL BOGDÁNYI

MEDAILOVÁ BILANCIA

MAJSTRI SLOVENSKA 2016

 ČÍSLO 1 I APRÍL 2016  ČÍSLO 1 I APRÍL 2016

HALA 2016 – MAJSTROVSTVÁ SRHALA 2016 – MAJSTROVSTVÁ SR



Jakub Benda
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Patrícia Garčárová Oliver MurckoLea Farkas

JUNIORI

REKORD ŠTAFETY ŠOG NITRA
Jednodňový šampionát (21. 2.) ozdobil slovenský rekord 1:43,83 na 

4 × 200 m kvarteta dievčat ŠK ŠOG Nitra (Ostrožlíková, Vlčková, Zapletalová, 
Zeleňáková), ktoré doterajšie maximum svojich oddielových kolegýň (Zeleňá-
ková, Ledecká, Nováková, Ostrožlíková) z 22. 2. 2015 zlepšili o 46 stotín.

Dva individuálne tituly si vybojovalo trio pretekárov – vekom ešte do-
rastenci Jakub Benda (tréner V. Bezdíček) z nitrianskeho Stavbára (200 m 
– 22,75, diaľka – 650), Patrícia Garčárová z Tatrana Spišská Nová Ves (60 m 
– 7,78, 200 m – 25,33, o týždeň neskôr na M -SR dospelých splnila zverenka 
trénera Ľ. Gargulu časom 25,15 limit na ME do 17 rokov) a strieborná z OH 
mládeže 2014 na 400 m prekážok Michaela Pešková (tréner E. Čordáš) zo Slá-
vie Trnava, ktorá vyhrala behy na 400 (56,31) a 800 m (2:20,26).

Najviac titulov patrilo VŠC Dukla Banská Bystrica a ŠK ŠOG Nitra – po tri. 
Dve zlaté medaily získali AC Malacky, Sparta Považská Bystrica, AC Stavbár Nit-
ra, Tatran Spišská Nová Ves a Slávia Trnava.

DORAST

OPAVSKÝ OBRAL BENDU O HETRIK
Talentovaný Jakub Benda, ktorý zdedil perfektné atletické gény od rodičov, 

bývalých atlétov Andreja Bendu a Nade Juríčekovej, stál na najvyššom stu-
pienku opäť dva razy (200 m – 22,73, diaľka – 652). Zlatý hetrik mu nečakane 
prekazil na 60 m Matúš Opavský, ktorý časom 7,16 vyrovnal práve Bendov 
slovenský dorastenecký výkon roka. „Bolo to jedno z najväčších prekvapení 
šampionátu,“ komentoval Opavského triumf zväzový šéftréner mládeže do 
17 rokov Milan Laurenčík. Zaujal i víťazný čas 4:10,37 Lukáša Hrončeka (tré-
ner E. Földvári) na 1500 m. „Už štyri roky nik na dorasteneckom halovom šam-
pionáte tak rýchlo nebežal,“ podotkol Laurenčík.

Dva individuálne tituly si vybojovala aj zverenka Kristiána Cupáka Sára Poly-
áková (Slávia UK), ktorá bola najlepšia na 200 m (25,19 – splnila limit na ME 17) 
i 400 m (57,86). Stabilnú formu potvrdila víťazným výkonom 170 cm výškar-
ka Monika Zavilinská z Holíča (tréner D. Chanečka), ktorá v sezóne skočila už 
174 cm a splnila limit na ME 17. Až štyri kluby získali po tri zlaté medaily – Slávia 
UK Bratislava, VŠC Dukla Banská Bystrica, Spartak Dubnica a ŠK ŠOG Nitra.

STARŠIE ŽIACTVO

NAJÚSPEŠNEJŠÍ MURCKO A ŠVECOVÁ
Najúspešnejšie kluby na M -SR staršieho žiactva boli s troma titulmi 

ŠK ŠOG Nitra a Inter Bratislava. Po dve prvenstvá nazbierali AC Malacky, MAC 
Rača, ŠŠK J. A. Komenského Bardejov, AC Stavbár Nitra a Spartak Dubnica. 
Majstra Slovenska malo celkovo až 13 klubov! Všetci noví šampióni dostali 
okrem zlatých medailí (celá kolekcia cenných kovov mala nový dizajn) aj tričko 
s nápisom Majster Slovenska.

„Už aj v tejto vekovej kategórii do 15 rokov badať rukopis jednotlivých tré-
nerov, no kľúčové je, aby sa v tomto veku v príprave zameriavali najmä na pre-
cízne zvládnutie techniky. Medaily by mali byť vnímané ešte len ako vedľajší 
produkt tréningu,“ zdôraznil šéftréner mládeže do 17 rokov Milan Laurenčík.

Tri zlaté si vybojovali aj najlepší jednotlivci – u chlapcov Oliver Murcko (In-
ter, tréner Š. Bielik) na 60 (7,46) a 150 m (17,51), u dievčat Andrea Švecová 
(ŠOG Nitra, tréner V. Ištván) na 150 (19,66) a 300 m (41,30), pričom obaja boli 
aj členmi víťazných štafi et na 4 × 200 m.

MLADŠIE ŽIACTVO

TRI ZLATÉ PRE NOVÉ ZÁMKY A ATU KOŠICE
Záujem o atletiku rastie aj medzi najmladšími. Na šampionáte mladšieho 

žiactva štartovalo vyše 350 pretekárov, ktorých rodičia i ďalší príbuzní vytvo-
rili zaujímavú divácku kulisu. Na M -SR zažiarili dve vychádzajúce hviezdičky. 
Lea Farkas z AC Nové Zámky (tréner J. Szák) zvíťazila na 150 (20,41) i 300 m 
(44,63) a v diaľke pridala striebro (471). Rovnakú bilanciu mal aj Tomáš Graj-
carík (trénerka S. Vallášová) z Nového Mesta nad Váhom, vyhral šesťstovku 
(1:42,48), bol druhý na 60 m a patril do víťazného kvarteta na 4 × 200 m. 
Dva tituly si vybojovali Martin Repa z Galanty (60 a 300 m), Andrea Švecová 
z ŠOG Nitra (60 a 600 m) a Michaela Molnárová z košického Akademika TU 
(60 m prekážok a diaľka).

Z klubov sa na čele medailovej bilancie ocitli AC Nové Zámky a Akademik 
TU Košice, ktoré získali po tri zlaté. Dva tituly putovali do Olympie Galanta 
a AFK Nové Mesto nad Váhom. (gb)

FAKTY ZO ŠTIAVNIČIEK
muži  1. Tamberi 235 – svetový výkon roka, 2. Fassinotti (obaja Tal.) 235, 3. D. Thomas (Bah.) 233, 4. Grabarz (V. Brit.) 233, 5. Bubeník (SR) 230, 6. Ba-
niótis (Gréc.) 230,… 12. Beer (SR) 220.
 ženy  1. Amatová (Nig.) 193, 2. Skoogová (Švéd.) 191, 3. Hrubá (ČR) 191,… 9. Dunajská 180, 11. Kuštárová (obe SR) 170 (vo fi nále Latky 5 miest 
Michlíková 180).

Radosť Matúša Bubeníka po zdolaní 230 cm.

Šestnásť disciplín, dve stovky atlétov zo 17 krajín a súboj majstrov sve-
ta na 50 km Mateja Tótha s Írom Robertom Heffernanom na 5000 m – to 
všetko ponúkol 15. ročník mítingu Elán. V najsledovanejšom chodeckom 
dueli zimy však nevyhral ani Tóth, ani Heffernan! Cenný skalp oboch šam-
piónov získal prekvapujúco Tom Bosworth, ktorý utvoril rekord haly, mí-
tingu i britský – 18:54,18.

Tóth fi nišoval štvrtý za 19:25,42, pred majstra sveta z Pekingu sa do-
stali ešte vicemajster Európy 2010 Poliak Sudol a Ír Heffernan, víťaz päť-
desiatky na MS 2013 v Moskve.

„Mrzí ma, že som nezvíťazil, vždy, keď sa postavím na štart, chcem 
vyhrať,“ priznal úprimne Tóth, ktorého v prestížnom dueli majstrov sveta 

15. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO HALOVÉHO MÍTINGU ELÁN

VYHRALA LEN CZAKOVÁ, TÓTH AŽ ŠTVRTÝ
povzbudzovali otec Viliam i starší brat Michal. „Keďže na extra dobrý čas 
som si netrúfal, vyskúšal som šliapať od začiatku na čele a udávať tempo. 
Ibaže dlho mi to nevydržalo…“

Už po druhom kilometri bolo jasné, že to nebude Maťov deň. Zvere-
nec Mateja Spišiaka odfukoval (dôsledok ľahkého prechladnutia a zane-
sených dutín) a „spadol“ na piatu priečku. Útechou preňho bol len celko-
vo 13. titul majstra Slovenska.

Pri nepochopiteľne slabom zastúpení slovenských atlétov (všetka česť 
Ivete Putalovej, ktorá aj tesne po návrate z tréningového kempu v JAR 
podporila míting štartom na 60 m!) získala jediné prvenstvo pre naše far-
by chodkyňa Dukly Mária Czaková na 3000 m.  (gb)

SLOVÁCI NA ELÁNE
 muži  60 m, I. séria: 7. Turčáni 6,98, II.: 5. Turčáni 6,97, 400 m: 4. Pavelka 51,81, 800 m: 4. Jablokov 1:55,36, 1500 m: 7. Kostúr 4:01,00, diaľ-
ka: 2. A. Tóth 666, 5000 m chôdza: 4. (1. M -SR) M. Tóth 19:25,42, 7. (2.) Kučmín 19:43,27, 9. (3.) Majdán (všetci VŠC Dukla) 20:03,36.
 ženy  60 m, I.: 4. Šibová 7,63, II.: 3. Šibová 7,62, 400 m: 3. Bučičová 1:01,71, 800 m: 4. Holleyová 2:15,55, 60 m prek. – I.: 4. Šibová 8,74, 
II.: 3. Šibová 8,61, diaľka: 2. Dziubľuková 508, trojskok: 6. Durkechová 12,15, 3000 m chôdza: 1. (1. M -SR) Czaková 12:58,13, 2. (2.) Hornáková 
13:44,76, 4. (3.) Čubaňová (všetky VŠC) 14:16,47.

22. ROČNÍK BANSKOBYSTRICKEJ LATKY V SKOKU DO VÝŠKY

BUBENÍK: ZA VERNOSŤ OFFSPRINGU OPÄŤ 230!
Pred pretekmi uvažoval, že divákom ponúkne novú pesničku. Napo-

kon však ostal pri pôvodnej a – urobil dobre. Skladba You´re Gonna Go 
Far, Kid od kapely Offspring po roku opäť vystrelila Matúša Bubeníka 
k méte svetovej extratriedy. Skvelých 230 cm prekonal na prvý pokus! 
„Defi nitívne rozhodnutie o hudbe padlo až ráno v deň pretekov. Povedal 
som si: kým sa mi darí, budem skákať na osvedčenú klasiku.“

Odchovanec holíčskej atletiky žijúci v Brne, klubovo zastrešený nit-
rianskym Stavbárom, no zároveň aj člen VŠC Dukla Banská Bystrica (nie 
atletického oddielu, ale armádneho strediska), skákal na BBL štvrtýkrát. 
V roku 2010 skončil 8. (221 cm – OR), o dva roky bol 9. (225 – OR), vlani 
šiesty (231 – OR) a teraz piaty (230), keď ho predstihli len samé esá – maj-
stri sveta (Tamberi, D. Thomas), bronzový z OH (Grabarz) a šiesty z HMS 
(Fassinotti).

Dvadsaťšesťročný zverenec Svatoslava Tona si počínal na Štiavnič-
kách ako vlani – výborne: od 210 do 224 bez opravy, na 227 mal jednu 
a 230 cm prekonal opäť na prvý raz. A potom takisto ako pred rokom ata-
koval Ruffíniho slovenský halový rekord 232 cm z roku 1988. „Nechýbalo 
mi veľa, ale v mojich skokoch už bolo viac sily ako techniky. Rešpekt pred 
233 centimetrami som nemal, skôr som doplatil na to, že sa zo mňa vytra-
tila sústredenosť. Ak chcete preskočiť 233 cm, musí vám všetko vyjsť na 
sto percent,“ vysvetľoval.

Hoci Bubeník rekord nezlepšil, veril, že 233 cm, čo bol zároveň ex-
trémne tvrdý limit na halové MS v Portlande, prekoná do konca nomi-
načnej uzávierky. Žiaľ, nestihol to a IAAF ho do USA medzi tucet elitných 
výškarov nepozvala ani na základe renkingového postavenia. Namiesto 

halových MS ukončil sezónu víťazstvom na 40. ročníku Valašskej latky. 
Prekonal 220 cm a na pokusy zdolal bronzového z OH 2004 v Aténach 
Čecha Bábu, ktorý tiež márne čakal na portlandskú pozvánku.

Zopár telegrafi ckých údajov o BBL 2016: rozpočet 40-tisíc eur, šies-
ti muži skočili aspoň 230 cm, prvý raz v histórii však až štyria „preleteli“ 
ponad 233 cm, súťaž žien vyhrala premiérovo Afričanka (Amatová z Nigé-
rie jediná zdolala 193 cm) a vo vypredanom hľadisku sedeli prominentní 
hostia – chodecký majster sveta Matej Tóth a olympijský šampión, 4-ná-
sobný víťaz BBL a v súčasnosti člen MOV Švéd Stefan Holm.  (gb)
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„Misia splnená!“ hlásil z Čiech 
šéftréner chodeckej reprezentácie 
Roman Benčík. Slovákom sa na 
84. ročníku pretekov v Poděbra-
doch, ktoré boli zároveň slovenský 
šampionát mužov na 20 km, dari-
lo nad očakávanie. Mária Gáliková 
zlepšila národný rekord na 20 km 
(1:30:53), Anton Kučmín splnil na 
limit na OH v Riu a výrazne si po-
sunul osobák na 20 km (1:20:43), 
družstvo žien vyhralo medzištát-
ne osemstretnutie, mužské aj bez 
Tótha skončilo z 13 tímov druhé, 
limity a osobné rekordy pridali se-
niorskí i mládežnícki reprezentanti 
(Úradník, Morvay, Hornáková, Čer-
ný, Hačundová).

Gáliková skončila v súťaži 

žien štvrtá a o 49 sekúnd zlepši-
la vlastný rekord SR z 21. 3. 2015 
z Dudiniec. „Bol nečakaný, ne-

predpokladala som, že príde takto 
skoro. Forma mi však išla rapídne 
nahor. Na tréningoch som chodila 
rýchlo ako nikdy predtým. Vtedy 
som začala niečo tušiť,“ vysvetľova-
la skúsená chodkyňa, ktorá by do 
konca kariéry chcela prekonať hra-
nicu 1:30 h. „Zimná príprava nebo-
la ideálna, na kľúčovom sústredení 
v JAR som zo zdravotných dôvodov 
improvizovala. Po návrate ma zasa 
trápil nedostatok železa, v Dudin-
ciach som ani nechcela štartovať. 
Všetko som však zvládla vďaka tré-
nerovi a manželovi Romanovi Ben-
číkovi. Rekord je výsledok jeho per-
fektnej práce.“

Rýchlejšiu dvadsiatku ako Kuč-
mín, ktorého trénuje Matej Spišiak 

a na jeseň mu hrozilo vyradenie 
z Dukly, zašliapalo len päť našich 
chodeckých legiend. „Mám za se-
bou výbornú zimnú prípravu, preto 
ma – poviem to úprimne – môj vý-
kon 1:20:43 nejako extra neprek-
vapil. Som však nesmierne rád, 
spadol mi veľký kameň zo srdca. 
Medzičas 40:38 na 10 km nazna-
čoval, že aj keby som sa už len do-
plazil do cieľa s vypätím všetkým 
síl, Rio mi neujde. Keď sa mi v ďal-
ších piatich kilometroch podarilo 
udržať tempo pod štyri minúty na 
kilometer, vedel som, že padne aj 
dovtedajší osobák 1:21:59,“ vravel 
v cieli celkovo 10. Kučmín, ktorý si 
vybojoval aj tretí titul majstra SR na 
20 km (2010, 2013, 2016). (gb)

MS V POLMARATÓNE

VITKO DEVÄTNÁSTY Z EURÓPANOV
Na 22. svetovom šampionáte vo waleskom Cardiffe reprezen-

tovala Slovensko rovnaká dvojica ako pred dvoma rokmi v Koda-
ni. Dvadsaťdeväťročný Juraj Vitko, PR a marketingový manažér 
futbalistov MŠK Žilina, obsadil 58. miesto za 1:06:50, pričom bol 
19. z Európanov. Zo Slovákov skončil v histórii MS vyššie len Ró-
bert Štefko (1997 a 2001 – 29., 1992 – 32.). „Bežalo sa mi veľmi 
dobre, ale počasie nám vôbec neprialo. Dážď, neskôr lejak a silný 
vietor ma obral o osobák,“ vravel Vitko. Zopár sekúnd stratil aj pre 
prevýšenie v závere. V ideálnych podmienkach mal predpokla-
dy zlepšiť si osobný rekord 1:06:33. Tri týždne po MS sa Slivkov 
zverenec pokúsil v Hamburgu o maratónsky limit na OH v Riu 
2:19:00 h. Chýbalo mu 1:44 min, no osobný rekord si zlepšil 
časom 2:20:44 o viac ako 4 minúty. Katarína Berešová fi nišova-
la 62. za 1:16:20 h. „Som rada, že vôbec behám, takže v rámci 
svojich možností som odviedla maximum,“ skonštatovala naša 
elitná maratónkyňa, ktorú v celom zimnom prípravnom období 
trápil zápal úponu pod achilovkou. „Problém sa snažíme riešiť 
zlepšením biomechaniky Katkinho behu aj špeciálnymi vložkami 
do maratóniek, ktoré jej vyrobili v Hradci Králové. Žiaľ, často mu-
sela improvizovať a využívať alternatívne formy tréningu,“ objas-
ňoval Berešovej kouč a známy michalovský športový lekár Gabriel 
Valiska. Podľa neho je dobré, že SAZ dáva našim najlepším šancu 
konfrontovať sa so svetovou špičkou: „Naberú skúsenosti, seba-
vedomie, vyskúšajú a otestujú si niečo nové. A to je pre napredo-
vanie dôležité.“

SLOVÁCI V CARDIFFE
 muži  58. Vitko 1:06:50.  ženy  62. Berešová 1:16:20.

EURÓPSKY POHÁR VO VRHOCH

SLOVÁCI V ARADE
 muži  guľa: 12. Olej 16,78.  muži do 23 rokov  kladivo: 10. Končoš 
63,42.  ženy do 23 rokov  disk: 11. Kočárová 44,74, oštep: 14. M. Var-
gová 44,58.

NAŠI NEPRESVEDČILI
Na tom, že v histórii EP vo vrhoch získalo Slovensko zatiaľ len dve bron-

zové medaily (v Pule 2002 oštepár Bokor a kladivár Konopka), sa nič ne-
zmenilo ani po 16. ročníku tohto podujatia v rumunskom Arade. Najlepšie 
umiestenie z kvarteta našich vrhačov si vybojoval kladivár banskobystrickej 
Dukly Karol Končoš, ktorý skončil v súťaži mužov do 23 rokov 10. výkonom 
63,42 m z poslednej série. „Takto skoro som sezónu ešte nezačínal, preto 
hodnotím môj výkon skôr pozitívne. Mrzí ma, že som nehodil viac, lebo dva 
pokusy som mal na úrovni osobného maxima. Žiaľ, výkony okolo 65 metrov 
boli s prešľapom,“ komentoval Končoš svoje vystúpenie.

M -SR V POLMARATÓNE

URBANOV VÍŤAZNÝ HETRIK
Štvrtý raz v histórii bojovali slovenskí vytrvalci o polmaratónske národné 

tituly na ČSOB Bratislava Marathon, kde vo všetkých disciplínach štartovalo 
rekordných 11 453 bežcov. Zvíťazili favoriti – Jozef Urban si na konto pripí-
sal majstrovský hetrik (2014 – 2016) a Petra Fašungová zasa premiérový 
titul na tejto trati. Tímové zlato patrí mužom TJ Obal servis Košice (J. Urban, 
Valíček, Repák) a ženám bratislavskej Slávie STU (Vnenčáková, Pokorná, Kl-
čová/Chomaničová). „Nečakal som, že z plného tréningu zvládnem 1:07:49 
h. Chcel som bežať na úrovni 1:09:00, takže čas ma príjemne prekvapil. 
Škoda, že som celý čas bežal sám. Snažil som sa dotiahnuť na Maďara Kos-
zára, ale v protivetre sa mi to nedarilo,“ tvrdil Urban. Petra Fašungová už 
profi  kariéru ukončila, našla si zamestnanie v Bratislave a behá len pre ra-
dosť. Napriek tomu si o minútu zlepšila osobák na 1:19:48 h. „Prvý raz som 
na šampionáte štartovala ako amatérka a bežalo sa mi lepšie i ľahšie, ako 
keď som bola pod tlakom,“ priznala v cieli.

Veteránsky viacbojársky šampión Brani-
slav Puvák.

SLOVÁCI V ANCONE
 zlato  Branislav Puvák (M35, päťboj: 3439 b.), Peter Sládek 
(M55, päťboj: 3802 b.)  striebro  Eva Poláková (W70, disk: 
25,21), Zuzana Seková (W35, žrď: 290), Milan Beliansky (M70, 
60 m prek.: 10,24)  bronz  Nina Howorka (W35, 800 m: 
2:17,53), Katarína Marettová (W40, oštep: 35,93), Anna Ma-
túšová (W55, výška: 128), Anna Matúšová (W55, bremeno: 
13,14), Richard Múdry (M45, trojskok: 13,25)

HALOVÉ ME VETERÁNOV

PUVÁK A SLÁDEK ZLATÍ
Na 11. halových ME veteránov v talianskej Ancone si sloven-

ská výprava vybojovala až 10 medailí – 2 zlaté, 3 strieborné a 5 
bronzových. Branislav Puvák (AC Stavbár Nitra) vyhral päťboj v ka-
tegórii M35 (35- až 39-roční) súčtom 3439 bodov a Peter Sládek 
(TJ Orava Dolný Kubín) bol najlepší v rovnakej disciplíne v kate-
górii M55 (55- až 59-roční), keď nazbieral 3802 bodov. Pre Puvá-
ka to bol už štvrtý cenný titul v kategórii najmladších veteránov. 
V roku 2014 vyhral na ME v Izmire desaťboj, vlani na halových 
ME v Toruni päťboj, na MS v Lyone desaťboj a teraz v Ancone zno-
va európsky halový päťboj. Okrem medailí si naši veteráni vybo-
jovali aj ďalších 27 fi nálových umiestení: 6× 4., 6× 5., 7× 6., 
4× 7. a 4× 8. miesto.

Katarína Berešová s trénerom Gabrielom 
Valiskom v Cardiffe.

35. ROČNÍK DUDINSKEJ PÄŤDESIATKY A MAJSTROVSTVÁ SR V CHÔDZI

S TÓTHOM PÔJDU DO RIA MAJDÁN A TIŠŤAN
O olympijskú nomináciu na 50 km chceli zabojovať piati. Získali ju 

napokon tí, ktorí už limit mali z vlaňajška – Dušan Majdán a Martin Tiš-
ťan. Obaja budú v Riu robiť spoločnosť majstrovi sveta Matejovi Tóthovi. 
Pri jeho absencii (doliečoval si zranenie holennej šľachy) potvrdil pozíciu 
našej dvojky Majdán: zo 77 chodcov skončil 23. časom 3:58:41. Splni-
la sa mu túžba, prvý raz v kariére sa predstaví na olympiáde. „Psychicky 
to nebolo jednoduché, nechcel som dopadnúť ako pred štyrmi rokmi, 
keď som síce v Dudinciach zašliapal prvýkrát pod 4 hodiny, ale časom 
3:59:05 mi limit na londýnske hry ušiel o päť sekúnd,“ priznal už štvor-
násobný majster Slovenska (2012, 2013, 2014, 2016). Pred štartom ne-
bol v jednoduchej situácii. Limit na OH síce mal z minulého roka (takisto 
aj Tišťan), ale ak by neskončil v prvej dvojke v rámci M -SR a dvaja najlepší 
by zašliapali pod 4:06:00 h, z nominácie by ho vytlačili. Tretí do partie 
v Riu je Martin Tišťan, ktorý skončil hneď za Majdánom 24. v osobnom 
rekorde 4:00:43 h. Maximum z EP 2015 v Murcii si zlepšil o 1:43 min. 
Ďalší vážni adepti na OH preteky nedokončili. Anton Kučmín, ktorý sa na 
štart 50 km postavil po 9 rokoch, vzdal po 25. km (šliapal na čas 3:56 
h) pre problémy so zadným stehenným svalom, Petra Tichého ml. stopli 

Top slovenské chodkyne – rekordér-
ka Gáliková (vľavo) a šampiónka 
Czaková.

FAKTY Z DUDINIEC
muži  50 km: 1. Augustyn (Poľ.) 3:43:22, 2. Ojala (Fín.) 3:46:25, 3. Blocki (Poľ.) 3:47:16,… 23. (1. M -SR) Majdán 3:58:41 – limit na OH, 24. (2.) Tiš-
ťan (obaja SR/VŠC Dukla) 4:00:43 – limit na OH, ďalší preteky nedokončili. 20 km: 1. Bosworth (V. Brit.) 1:20:41, 2. Giupponi (Tal.) 1:20:52, 3. Ibanez 
(Švéd.) 1:20:54.  ženy  20 km: 1. Giorgiová (Tal.) 1:28:05, 2. De Senová Rochová (Braz.) 1:28:22, 3. Cabecinhová (Portug.) 1:29:11,… 14. (1. M -SR) 
Czaková 1:33:58 – limit na OH, 20. (2.) Gáliková 1:35:58 – limit na OH, 29. (3.) Hornáková (všetky SR/VŠC Dukla) 1:40:43.

okolo 35. kilometra otlaky. Najlepšia zo Sloveniek na 20 km žien bola 
v konkurencii 58 chodkýň Mária Czaková – 14. Zverenka dua Martin Pupiš 
– Matej Spišiak si vybojovala svoj tretí domáci titul na dvadsiatke (2011, 
2012, 2016). (gb)

84. ROČNÍK CHODECKÝCH PRETEKOV V PODĚBRADOCH A M -SR MUŽOV NA 20 KM

GÁLIKOVEJ REKORD, KUČMÍNOV LIMIT NA OH

PODĚBRADSKÉ FAKTY
 muži  (20 km): 1. Karlström (Švéd.) 1:19:11,… 10. (1. M -SR) Kučmín 1:20:43 – limit na OH, 33. (2.) Úradník 1:25:34, 36. (3.) Majdán (všetci SR) 
1:25:50. Medzištátne stretnutie (13 tímov): 1. Švédsko 5, 2. SR (Kučmín, Majdán/Rízek) 16, 3. Bielorusko 17.
 ženy  (20 km): 1. Ortegová (Mex.) 1:29:35,… 4. Gáliková 1:30:53 – rekord SR, 7. Czaková 1:33:04, 24. Hornáková (všetky SR) 1:39:52. Medzištátne 
stretnutie (8 tímov): 1. SR (Gáliková, Czaková/Hornáková) 4, 2. Ukrajina 12, 3. Francúzsko 15.

Matej Tóth (vľavo) sleduje dudinskú bitku o Rio (zľava): Majdán, Rízek, Tišťan.

Fo
to

: F
OT

OS
PO

RT
.S

K 
– P

AV
OL

 U
HR

IN

 ČÍSLO 1 I APRÍL 2016  ČÍSLO 1 I APRÍL 2016

NÁVRATY NÁVRATY



TÚŽI BEHAŤ 
RÝCHLO AKO REPČÍK

Piedestál ženskej atletiky:
Od Gleskovej po Malíkovú

100 METROV

1. Eva Glesková -Lehocká, 2. Eva Murková, 
3. Helena Tavelová -Straková

Finalistka OH 1972, spoludržiteľka svetového rekordu z éry ručného merania ča-
sov (11,0, r. 1972), zvolenská rodáčka Eva Lehocká, od r. 1967 manželka svojho tré-
nera Pavla Gleska, štartovala na troch olympijských hrách (1964 – 1972) a dodnes 
drží najstarší ženský slovenský rekord výkonom 11,29 z OH 1968 v Mexiku. Bezkon-
kurenčne najlepšia šprintérka histórie má na konte so zranením odbehnuté olympij-
ské fi nále v Mníchove 1972 (8. miesto) a tiež fi nále na dvoch ME: v Budapešti 1966 
skončila štvrtá a v Aténach 1969 siedma. Eva Murková okrem diaľkarských úspechov 
získala na stovke dva čs. tituly a 5 slovenských líderských tabuľkových pozícií, ne-
hovoriac o 5. a 7. mieste na halových ME 1984 a 1985 na 60 m. Pri absencii ďal-
ších medzinárodných úspechov tretia priečka pripadla povojnovej šprintérke Hele-
ne Tavelovej -Strakovej, rodáčke zo Stankovian, odchovankyni atletiky v Baťovanoch 
(Partizánskom), ktorá sa šesťkrát zapísala do domácej rekordnej listiny (najlepší 12,6) 
a päť rokov (1945 – 1949) trónila na čele tabuliek.

200 METROV

1. Eva Glesková -Lehocká, 2. Lucia Ivanová, 
3. Monika Kočišová -Kropáčová

Aj na dvojnásobnej trati patrí vedúca pozícia šprintérskej jednotke, najmä vďaka 
umiesteniam na OH (14. miesto v r. 1964 a 26. v 1968) a ME 1966 (6. miesto). Za 

Vo svetovom i domácom meradle je ženská atletika v porovnaní s mužskou mladšia o niekoľko desaťročí. Na novovekých olympijských hrách 
dámy prvýkrát súťažili v roku 1928, aj to iba v piatich disciplínach – v behoch na 100 a 800 m, štafete 4 × 100 m, skoku do výšky a v hode diskom. 
Ženské majstrovstvá Československa mali premiéru už v roku 1923, no prvá slovenská rodáčka sa na nich predstavila až o desať rokov. Navyše, zo 

všestrannej Štefánie Pekarovej z Rajca štartujúcej za Žilinu a neskôr pražskú Slaviu sa v druhej polovici tridsiatych rokov – podobne ako z českej sveto-
vej rekordérky na 800 m Zdeňky Koubkovej – vykľul muž… A tak primát patrí diskárke Margaréte Schieferovej, trstínskej rodáčke, jedinej predvojno-
vej účastníčke československých šampionátov (1936). Majstrovstvá Slovenska žien sa prvýkrát konali paradoxne počas vojny, v roku 1944. Nadväzujúc 
na článok v predchádzajúcom čísle, uvádzam môj rebríček tria slovenských atlétok, vrátane ich pôsobenia v neslovenských kluboch, v každej súčasnej 
olympijskej disciplíne naprieč ôsmimi decéniami. Pri zostavovaní som bral do úvahy najmä úspechy na olympijských hrách, na svetových, európskych, 
prípadne československých a slovenských šampionátoch, utvorené rekordy a postavenie v tabuľkách. Na záver si dovoľujem uviesť aj desiatku najlep-
ších slovenských atlétov histórie bez ohľadu na disciplíny. S vedomím, že o poradí sa dá diskutovať či polemizovať.

ňou nasleduje Lucia Ivanová, už 13 rokov slovenská rekordérka (23,06) a účastníčka 
MS 2003 (32. miesto). Moniku Kočišovú -Kropáčovú na tretiu priečku posunulo päť 
slovenských rekordov (najkvalitnejší 25,1, ďalšie štyri utvorila na 400 m a až päť na 
800 m) a šesť líderských pozícií (1955 – 1960).

400 METROV

1. Anna Chmelková -Blanáriková, 2. Jozefína Čerchlanová, 
3. Iveta Putalová

Špačinská rodáčka so šokujúcim víťazstvom na budapeštianskych ME 1966 
(52,9) je dosiaľ jedinou našou majsterkou Európy pod holým nebom. O dva roky 
pridala 20. miesto na OH v Mexiku. Ako prvá čs. atlétka zabehla 400 m pod 54 a 53 
sekúnd a 9× zlepšila čs. rekord. Druhá Jozefína Čerchlanová má z ME individuálne 
15. miesto (1974) a ako členka čs. štafety 4 × 400 m sa zaslúžila o 6. a 8. miesto 
(1978 a 1974). Všestranná bežkyňa zvíťazila v 19 (!) z 25 medzištátnych stretnutí, 
26× prekonala čs. rekord na tratiach od 200 po 1000 m (4× na 400 m), už vyše 
41 rokov je držiteľkou slovenského rekordu (51,98) a osem rokov bola tabuľkovou 
líderkou. Ani 4. miesto na vlaňajších halových ME v Prahe nestačilo Ivete Putalovej 
na lepšiu ako 3. priečku. Okrem toho bola 19. (a 14. v štafete) na ME 2014 a 36. 
na MS 2015, je držiteľkou halového rekordu a posledné tri roky tabuľkovou jed-
notkou.

800 METROV

1. Lucia Hrivnák Klocová, 2. Gabriela Sedláková, 
3. Zuzana Marková -Moravčíková

Rekordné tri olympijské účasti má okrem Gleskovej -Lehockej a „českej“ Sloven-
ky Hlavoňovej -Kováčikovej aj Martinčanka Lucia Hrivnák Klocová. Dve v behu na 
800 m znamenali 11. a 19. miesto, rekordných 6 účastí (s D. Velďákovou) na MS 
semifi nálové umiestenia od 9. po 20. priečku a tri štarty na ME (na štvrtých beža-
la 1500 m) vždy prvú desiatku: 4., 5. a 10. miesto. Medaily zbierala v juniorskom 
veku: z MS má striebro a bronz, z ME zlato a z ME do 23 rokov striebro. S výnim-
kou materskej prestávky (2013) je 15 rokov líderkou slovenských tabuliek (2000 – 
2015). Juniorská majsterka Európy 1985 a halová vicemajsterka sveta 1987 Gab-
riela Sedláková má na konte jediný čas pod dve minúty (1:58,37), kým Klocová 
21 – je však slovenským rekordom! Na halových ME skončila 4. a 6. (1987 a 1988) 
a v období 1984 – 1992 bola 9 rokov na čele domácich tabuliek. Nitrianska rodáčka 
Zuzana Moravčíková má najlepší osobný rekord 1:56,96, ale dosiahla ho, podobne 
ako všetky úspechy, v drese VŠ Praha. Na prvých MS v r. 1983 skončila na 9. mieste 
a k nemu pripojila striebro zo štafety 4 × 400 m vo hviezdnej zostave Kocembová, 
Matějkovičová, Moravčíková, Kratochvílová v čase 3:20,32. Na halových ME 1983 
získala striebro, o rok neskôr dobehla šiesta. Jozefína Čerchlanová, ktorá v r. 1976 
ako prvá Slovenka zabehla 800 m pod dve minúty, sa do prvej trojky už nezmes-
tila.

Piedestál ženskej atletiky:
Od Gleskovej po Malíkovú

Dve hviezdne dámy slovenskej atletiky 20. storočia: historicky najlepšia šprintérka 
Eva Glesková -Lehocká (vpravo) a jediná šampiónka „letných“ ME, štvrtkárka Anna 
Chmelková -Blanáriková.

Karta sa obrátila a starší brat spolu s rodičmi 
mu teraz najviac drží palce. Všetci sú jeho veľký-
mi fanúšikmi. Vďaka ich pochopeniu a podpore 
účastník lanských MS do 17 rokov v kolumbij-
skom Cali každý rok vo svojej hlavnej disciplíne, 
osemstovke, výkonnostne rastie. Dobré rodinné 
zázemie je základ napredovania. Ale výrazné zlep-
šenie osobného rekordu na 1:52,49, ktorý minulý 
rok v júni na medzištátnom stretnutí dorastu v Tr-
nave znamenal splnenie limitu na MS 17 v Cali, si 
Andrej doteraz nevie vysvetliť. Jednoducho – stalo 
sa to. Sadol mu deň, všetko mu vyšlo na sto per-
cent.

Druhák na Strednej priemyselnej škole v Po-
važskej Bystrici spomenutým časom najviac prek-
vapil trénerku Evu Miklovičovú, s ktorou spolupra-
cuje len druhý rok. Práve ona bola aj na začiatku 
atletickej kariéry slovenskej rekordérky na 400 m 
prekážok Lucie Slaničkovej.

PO CALI HO PRIBRZDIL KLIEŠŤ

Pre Andreja Mitašíka bola účasť na šampioná-
te do 17 rokov v Cali doteraz najväčší športový zá-
žitok.

„Keď som sa na štarte osemstovky poobzeral 
okolo seba, aby som sa presvedčil, do akej spo-

Andrej Mitašík v medzištátnom stretnutí dorastu v Trnave, kde si zabehol osobný rekord 1:52,49.
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TÚŽI BEHAŤ 
RÝCHLO AKO REPČÍK
T rénerka Eva Miklovičová si Andreja Mitašíka všimla už pred šiestimi rokmi ako mladšieho žia-

ka v drese AO Olympia Považská Bystrica. Vtedy chodil do športovej triedy na ZŠ Školská. „Roz-
hodol sa pre ňu, lebo chcel byť atlét ako jeho starší brat Peter. Ten bol pre Andreja vzorom,“ 

podotkla trénerka Eva Miklovičová na adresu svojho talentovaného zverenca – osemstovkára, ktorý 
sníva, že raz pobeží na olympiáde.

ločnosti som sa dostal, trochu sa mi roztriasli ko-
lená,“ priznal. Aj v Južnej Amerike však všetkých 
presvedčil, že je výnimočný talent a bojovník na 
pohľadanie. Oveľa lepších súperov sa nezľakol 
a senzačne postúpil do semifi nále, kam sa dosta-
lo len osem Európanov. V ňom skončil celkovo na 
19. mieste.

Škoda, že jeho športový rozlet zabrzdila bo-
relióza. „Vlani na pretekoch v Poľsku ma uhryzol 
kliešť. Dlho sme nevedeli, prečo som neustále 
unavený. Až dôkladné vyšetrenia odhalili dôvod 
mojich problémov. Od konca februára som musel 
vypustiť tréningy a vyhýbať sa akejkoľvek náma-
he. Bral som antibiotiká, šport vystriedala liečba,“ 
vravel smutne Andrej. K svojej obľúbenej atletike 
sa vrátil až na začiatku apríla. Trénerke Miklovičo-
vej však sľúbil, že zameškané počas tejto jari do-
ženie.

JEHO DEVÍZA JE VŠESTRANNOSŤ

„Ako mladší žiak som skúšal prekážky, skok do 
diaľky i výšky. Aj v týchto disciplínach sa mi darilo, 
bol som dokonca tretí na majstrovstvách Sloven-
ska vo viacboji, ale nakoniec som si vybral osem-
stovku. Páči sa mi najviac,“ prezradil Andrej Mita-
šík. Nemal ani dvanásť, keď v roku 2010 skončil 

 NARODENÝ:  5. decembra 1998 v Považ-
skej Bystrici
KLUB: Sparta Považská Bystrica
 trénerka:  Eva Miklovičová (od jesene 
2014)
 prvý klub:  AO Olympia Považská Bys-
trica
 predchádzajúci tréneri:  Milan Lau-
renčík a Juraj Kubiš
 škola:  SPŠ v Považskej Bystrici, 
odbor drevárstvo/nábytkárstvo
 osobné rekordy:  50,10 (400 m), 
1:52,49 (800 m), 4:08,78 (1500 m)
 najväčšie úspechy:  semifi nalista na 
800 m MS 2015 do 17 rokov v Cali (celko-
vo 19.), víťaz behu na 800 m na medzištát-
nom stretnutí dorastu Česko – Maďarsko 
– Slovinsko – Slovensko v Trnave 2015, 
dvojnásobný víťaz behu na 800 m na 
European Games Kids (2010, 2011), 
víťaz celoštátnej postupovej súťaže 
žiakov Hľadáme nového Jozefa Plachého 
(2011), viacnásobný majster SR v behu 
na 800 m v kategóriách žiactva, dorastu 
a juniorov

v celoštátnej postupovej súťaži Hľadáme nového 
Jozefa Plachého druhý na 1000 m za 3:05,54. 
O rok už na fi nále zvíťazil časom 2:48,52 min.

Športovú všestrannosť a pohybový talent zde-
dil po otcovi: „Dvadsať rokov hral futbal za Považ-
skú Teplú, takže v našej rodine sme mali po kom 
získať športové gény.“

„Raz by som chcel štartovať na olympiáde, to 
by bol zrejme vrchol mojej kariéry. Najskôr však 
musím behať osemstovku aspoň tak rýchlo ako 
Jozef Repčík. Jemu by som sa chcel podobať,“ 
prezradil svoje túžby Andrej Mitašík, ktorý svoje 
tohtoročné úsilie zameria predovšetkým na splne-
nie limitu na juniorské MS v poľskom Bydgoszczi. 
Tento šampionát je preňho veľké lákadlo.

ZOPAKOVAŤ TRNAVSKÉ PRETEKY

„Dúfam, že už som si vyčerpal všetku smolu, 
ktorá sa mi doteraz lepila na päty, a zdravotné 
problémy sú už za mnou,“ želá si zo všetkého naj-
viac talentovaný strednotratiar. Verí, že znova prí-
du podobné životné preteky, aké mu vlani v Trna-
ve otvorili dvere na MS do 17 rokov v Cali.

Podľa Mitašíkovho bývalého trénera Milana 
Laurenčíka je Andrej bežecký talent, aký Považská 
Bystrica nemala 30 rokov. Na svoj vek je príkladne 
zodpovedný, sebavedomý i pracovitý. Ani jeden 
tréner, ktorý ho počas doterajšej krátkej atletickej 
kariéry viedol, nemal s jeho tréningovou morál-
kou nijaký problém. A to je dobrý predpoklad, aby 
sa mu raz jeho sen o štarte na olympijských hrách 
splnil. ŠTEFAN ŽILKA
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1500 METROV

1. Lucia Hrivnák Klocová, 2. Jana Bauckmannová -Kučeríková, 
3. Andrea Změlíková -Sollárová

Klocová z pôvodného 8. miesta na OH 2012 postúpila po diskvalifi kácii dvoch bežkýň 
ofi ciálne už o dve priečky a po ďalšej, zatiaľ neofi ciálnej diskvalifi kácii (Bulutová) to do-
konca vyzerá na 5. miesto. Na ME 2014 skončila šestnásta a patrí jej aj slovenský rekord 
(4:02,99 v semifi nále OH 2012). Najlepšie umiestenie na ME dosiahla Kysučanka Jana 
Kučeríková, ktorá v roku 1990 dobehla ôsma a o rok neskôr na MS skončila na 31. mieste. 
Tretia pozícia patrí halovej i míliarskej rekordérke Sollárovej (neskôr manželke desaťbo-
járskeho olympijského šampióna Róberta Změlíka) s 23. miestom na MS 1993 a piati-
mi líderskými pozíciami v slovenských tabuľkách (1990-1994). Pre trenčiansku rodáčku 
Emíliu Přivřelovú -Ovádkovú, dvanástu z ME 1969, kde bola premiéra tejto, vtedy najdlh-
šej ženskej trate, prvú Slovenku s absolvovaným maratónom, sa miesto v trojici najlep-
ších neušlo. Kučeríková i Ovádková dosiahli svoje najlepšie výsledky v českých kluboch.

5000 METROV

1. Ľudmila Melicherová, 2. Jana Bauckmannová -Kučeríková, 
3. Andrea Změlíková -Sollárová

Spolu s pôvodnou ženskou traťou 3000 m, ktorá sa v polovici 90-tych rokov zmenila na 
„mužských“ 5000 m, je jednotkou Ľudmila Melicherová, ktorá už v žiackom veku udivova-
la nevšednými výkonmi. Na halových ME 1985 skončila na 3000 m šiesta časom 9:19,17, 
čo je dodnes halový rekord. Vonku je rekordérkou na tejto trati Jana Kučeríková (8:56,49), 
účastníčka MS (24. miesto v r. 1991) i ME (16. a 19. miesto). Tretie miesto si vybojovala An-
drea Sollárová, 34. z MS 1993 a 4-násobná tabuľková líderka, tesne pred aktuálnou rekor-
dérkou na 5000 m Alenou Močáriovou -Kučeríkovou (15:43,67), Janiným dvojčaťom.

10 000 METROV

1. Ľudmila Melicherová, 2. Katarína Berešová, 
3. Dana Janečková -Krajčovičová

V najdlhšom dráhovom behu štartovali na vrcholnom podujatí iba dve sloven-
ské reprezentantky. Na ME 1986 skončila fi ľakovská rodáčka Ľudmila Melicherová 
sedemnásta časom 32:47,24, ktorý je doteraz slovenským rekordom, a na ME 2014 
Trebišovčanka Katarína Berešová devätnásta. Melicherovej patrí päť líderských pozí-
cií, Berešovej sedem. Pre Melicherovú hovorí päť zápisov do rekordnej listiny na tejto 
trati, ale Berešová má 5 slovenských titulov, kým Melicherová jediný. Tretia priečka 
zásluhou ôsmich titulov v r. 1996 – 2008 a siedmich jednotkových postavení pripadla 
Dane Janečkovej pred rýchlejšou Alenou Močáriovou -Kučeríkovou.

MARATÓN

1. Ľudmila Melicherová, 2. Katarína Berešová, 
3. Anna Balošáková -Pitlová

Podobne ako v behu na 10 000 m, aj v maratóne sa o primát uchádzali dve naj-
lepšie vytrvalkyne a zasa sa miska váh naklonila k Melicherovej. Pre Berešovú ho-

vorilo skvelé 22. miesto na MS 2015 (piata Európanka), pre Melicherovú ostatné 
porovnania: OH 45. / 99. miesto, rekordy 5 / 0, slovenské tituly 2 / 1, líderstvo v tabuľ-
kách 10 / 3 a víťazstvá na veľkých maratónoch vo Viedni (1990 a 1991) a v Košiciach 
(1994). Dilemou bola aj tretia priečka: dať prednosť rýchlejšej, ale krátkodobejšej 
bežkyni, olympioničke Zuzane Tomasovej -Šaríkovej (67. na OH 2008), Breznianke ži-
júcej v USA, alebo dlhoročnej kysuckej matadorke Anne Balošákovej? Napokon som 
uprednostil podstatný rozdiel v kvantite (asi iba 4 dokončené maratóny oproti 163) 
pred menej výrazným rozdielom v kvalite (2:39:27 a 2:47:44) a rozhodol sa pre Ba-
lošákovú, ktorá má 7 slovenských titulov a desiatky víťazstiev na menších domácich 
a zahraničných maratónoch. Treba spomenúť aj trenčiansku rodáčku Annu Pichrtovú-
-Baloghovú a jej dva výborné výsledky – 28. miesto na OH 2004 a 27. na MS 2005, ale 
už v drese Českej republiky – ktorými by konkurovala dvom najlepším.

100 M PREKÁŽOK

1. Miriam Cupáková -Bobková, 2. Eva Šuranová -Kucmanová, 
3. Eva Golierová -Kekelyová

Rodáčka zo Spišskej Novej Vsi absolvovala všetky tri vrcholné podujatia (37. na OH 
2008, 22. na MS 2007, 31. a 22. na ME 2002 a 2010), získala 8 majstrovských titulov, 
drží slovenský rekord (13,04), a tak o jej prvenstve niet pochýb. A to ešte nespomínam jej 
halové úspechy na 60 m prek. Na druhé miesto som dal diaľkarku Evu Šuranovú, 6-ná-
sobnú čs. rekordérku na 100 m pr. (13,6) s dvoma titulmi majsterky ČSSR (1968 a 1969) 
a 7 rokmi na poste líderky slovenských tabuliek. Eve Kekelyovej, 9-násobnej líderke slo-
venských tabuliek (1950 – 1958) v behu na 80 m prekážok, ktorý bol olympijskou discip-
línou do r. 1968, patrí tretia priečka. Na účastníčku halových ME 2015 Luciu Mokrášovú, 
jednotku tabuliek rokov 2012 – 2015, už miesto na stupňoch nezostalo.

400 M PREKÁŽOK

1. Miriam Karperová -Hrdličková, 2. Lucia Slaničková, 
3. Michaela Pešková

O Hrdličkovej primáte rozhodlo 16. miesto na ME 2002, 9 rokov na poste slovenskej 
jednotky a 7 titulov majsterky SR (oboje v období 1998 – 2008). Na Slaničkovej konte 
je 18. miesto na ME 2014, 7 líderských pozícií (2006 – 2014), tri tituly a aktuálny slo-
venský rekord (56,96). Tretia Michaela Pešková má zatiaľ iba jeden titul a jeden líderský 
post, ale zbierala úspechy na veľkých mládežníckych podujatiach: získala striebro na 
OH mládeže (2014) i Európskom olympijskom festivale mládeže (2013) a 6. miesto 
na juniorských ME (2015). Štyri majstrovské tituly a rovnaký počet jednotkových postov 
(1980 – 1986) nestačili Eve Eibnerovej -Šulekovej na trio najlepších.

3000 M PREKÁŽOK

1. Katarína Pokorná, 2. Kristína Guttmannová -Protičová, 
3. Ľubomíra Maníková -Klobučníková

Najmladšia ženská disciplína má iba 14-ročnú históriu, zatiaľ bez slovenskej účas-
ti na vrcholných akciách. A tak o poradí rozhodujú domáce kritériá: po päť titulov a lí-
derských pozícií (2009 – 2015) získala Katarína Pokorná, po tri tituly i jednotkové 

posty (2003 – 2007) Kristína Guttmannová -Protičová, ktorej patrí aj slovenský rekord 
(10:34,02), a po dva tituly a sezónne primáty (2011 – 2012) Ľubomíra Maníková.

VÝŠKA

1. Mária Mračnová -Faithová, 2. Jana Brenkusová, 
3. Mária Henkel -Melová

Najväčšie úspechy košickej rodáčky, neskôr predsedníčky SAZ, sa spájajú s OH 
a ME, keďže MS sa v jej ére ešte nekonali. Na hrách v Mexiku 1968 obsadila šieste 
a o 8 rokov v Montreale dokonca štvrté miesto, čo ju so ziskom 8 olympijských bo-
dov radí na čelo slovenského rebríčka žien. Skákala na štyroch ME: v r. 1969 získala 
bronzovú medailu, tri roky predtým bola štvrtá a neskôr pridala ešte 8. a 13. miesto. 
Mračnová má 7 zápisov v čs. rekordnej listine a zvíťazila v ôsmich z 20 medzištátnych 
stretnutí. Z trojice vyrovnaných výškarok za ňou najvyššie hodnotím Janu Brenkuso-
vú, 21. na MS 1991, 11. na ME 1990 a 10., 11. a 17. na halových ME, ktorá získala 
vonku 4 tituly a 7 sezón bola tabuľkovou jednotkou. Pred Alicu Javadovú, 25. na OH 
1996, 21. na MS 1995 a 8. na halových ME 1996, sa dostala držiteľka slovenského re-
kordu Mária Henkel -Melová (196 cm). Na halových MS 1999 skončila piata, štyri roky 
predtým na konci druhej desiatky, podobne na ME 2002, na halových ME 2002 bola 
dvanásta a šesť rokov viedla slovenské tabuľky. Treba spomenúť aj šaliansku rodáčku 
Zuzanu Hlavoňovú -Kováčikovú, ktorá v r. 2000 skočila rovné dva metre, ale už ako 
česká reprezentantka – jej najväčšími úspechmi sú strieborné medaily z halových MS 
(1999) i halových ME (2000) a tri štarty na OH (jedenásta 1996 a 2000).

ŽRĎ

1. Slavomíra Očkaiová -Sľúková, 2. Dana Čížková, 
3. Bronislava Surová

V relatívne mladej ženskej disciplíne (prvý šampionát v r. 1997) sa Slovenka 
ešte nenominovala na vrcholné podujatie. Jasnou jednotkou je Slavomíra Očkaiová-
-Sľúková, ktorá v období 1998 – 2013 nezískala letný slovenský titul iba raz, 15× bola 
tabuľkovou líderkou a množstvo zápisov má aj v listine rekordov – patrí jej aj aktuálny 
slovenský rekord 412 cm. Zo šedého priemeru za ňou najvyššie staviam trojnásobnú 
mládežnícku rekordérku (od žiačok po juniorky) Danu Čížkovú s osobným rekordom 
401 cm, ktorá mala smolu, že súťažila v ére Sľúkovej. Bronislava Surová je popri Sľú-
kovej jedinou ženou, ktorá získala titul i jednotkovú tabuľkovú pozíciu (r. 2009).

DIAĽKA

1. Eva Šuranová -Kucmanová, 2. Eva Murková, 3. Jana Velďáková
Jedinou slovenskou olympijskou medailistkou je Eva Šuranová, ktorá si z Mnícho-

va 1972 doviezla bronz. Okrem toho získala striebro na ME 1974, keď predtým vybo-
jovala na ME 7. a 12. miesto (1969 a 1966). Všestranná atlétka prekonala 25 česko-
slovenských rekordov a získala 13 titulov – z nich päť rekordov a osem titulov v diaľke 
(osobný rekord 667 cm). Eva Murková dosiahla najväčšie úspechy na halových ME: 

v roku 1983 vyskákala zlato a v ďalších dvoch rokoch striebro. Dodnes ako jediná pre-
konala hranicu siedmich metrov – jej letný slovenský rekord 701 cm z mája 1984 má 
už takmer 32 rokov (v hale jej k méte 7 m chýbal centimeter). Jana Velďáková je tra-
dičnou účastníčkou vrcholných podujatí (najlepšie 27. na OH 2012, 12. na MS 2007 
a 9. na ME 2010 i 2012) a vonku získala 13 slovenských titulov.

TROJSKOK

1. Dana Velďáková, 2. Galina Čisťjaková, 3. Irina Beskrovná
O pár minút staršia z dvojičiek Velďákových má o jeden slovenský titul menej, 

ale drží slovenský rekord (14,51) a najmä dosiahla významnejšie úspechy na vrchol-
ných podujatiach: 12. na OH 2012, na MS v r. 2005 – 2015 17., 12., 8., 11., 11., 15., 
na ME 5., 6., 7., 14. a 24. Na halových ME získala dokonca aj dve bronzové medaily 
(2009 a 2011), navyše 6. a dve 10. miesta (2007, 2013, 2015), na halových MS jed-
no šieste (2010) a tri ôsme miesta (2006, 2012 a 2014). Galina Čisťjaková, stále ešte 
svetová rekordérka v skoku do diaľky (752 cm), je v slovenskom trojskokanskom reb-
ríčku druhá. Najväčšie úspechy získala ako reprezentantka ZSSR: 5 zlatých medai-
lí na halových MS a ME v období 1985 – 1990 (štyri v diaľke, jedna v trojskoku) 
a diaľkarský bronz na OH 1988. Za Slovensko súťažila od r. 1996: v trojskoku na OH 
1996 skončila 13., na MS 1997 17., rovnako aj na halových ME 1996. Tretia priečka 
patrí Irine Beskrovnej, ktorá osobným maximom 14,07 dopĺňa trio 14-metrových 
trojskokaniek. Dcéra Čisťjakovej a trojskokana Alexandra Beskrovného má na konte 
17. miesto na ME 2006, 10. na halových ME 2007 a 3 tituly majsterky SR (o jeden 
viac ako mama).

GUĽA

1. Gabriela Hanuláková, 2. Eva Charfreitagová -Duchoňová, 
3. Anna Stachovičová

Doteraz žiadna slovenská guliarka neštartovala na vrcholnom podujatí, ba ani 
žiadna nezískala titul majsterky Československa, čo sa už ani nezmení. A tak o prven-
stve aktuálnej rekordérky Gabriely Hanulákovej (16,96) rozhodlo 8 slovenských ti-
tulov (1976 – 1985) a 13 líderských pozícií (1974 – 1986). Druhé miesto patrí Eve 
Charfreitagovej -Duchoňovej, mame úspešného kladivára Libora, zásluhou šiestich 
titulov (1967 – 1981), piatich zápisov do rekordnej listiny a štyroch rokov na pozícii lí-
derky (1967 – 1972). Tretie sa ušlo všestrannej vrhačke, diskárskej legende Anne Sta-
chovičovej, ktorá vo vrhu guľou 6× zlepšila slovenský rekord (11,59), získala 3 tituly 
(1947 – 1954) a 8 rokov fi gurovala na čele slovenských tabuliek (1947 – 1957).

DISK

1. Margaréta Dusby -Imhofová -Schieferová, 
2. Ivona Tomanová -Holubová, 3. Anna Stachovičová

Meno najlepšej slovenskej diskárky v histórii Margaréty Schieferovej poznajú iba 
atletickí experti. Rodáčka z Trstína zažiarila (i zhasla) v roku 1936, keď sa ako vôbec 

Lucia Hrivnák Klocová fi guruje na 
čele rebríčkov na 800 aj 1500 m.

Vytrvalkyňa Ľudmila Melicherová je ako jediná líderkou 
troch disciplín – na snímke ako víťazka viedenského mara-
tónu 1990.

Mária Mračnová -Faithová, medailistka ME, na OH štvrtá 
a šiesta.

Jediná slovenská olympijská medai-
listka, strieborná diaľkarka z Mnícho-
va 1972 Eva Šuranová -Kucmanová. Martina Hrašnová -Danišová, kladivárka s medailami z MS aj ME.

Chodeckou jednotkou je Zuzana Cos-
tin Malíková.

 ČÍSLO 1 I APRÍL 2016  ČÍSLO 1 I APRÍL 2016

ŠTATISTICKÁ PRÍLOHAŠTATISTICKÁ PRÍLOHA



prvá členka slovenského klubu (VŠ Bratislava) stala ženskou atletickou majsterkou 
Československa – výkonom 36,59 m zlepšila čs. rekord a kvalifi kovala sa na OH v Ber-
líne, na ktorých ako historicky prvá slovenská atletická olympionička obsadila v kon-
kurencii 19 štartujúcich 12. miesto „zaisťovacím“ pokusom 34,03 m (ďalšie dva pre-
šliapla). Mala veľký talent, na čs. juniorských majstrovstvách 1936 získala štyri zlaté 
medaily (60 m, diaľka, disk a 4 × 100 m), ale uprednostila štúdium práva a po jeho 
dokončení sa vydala do Rakúska, kde sa po nej stopy končia… Ďalšie dve diskárky 
charakterizuje, na rozdiel od Schieferovej, dlhoveká stabilná výkonnosť. Trnavčanka 
Ivona Tomanová, za slobodna Holubová, získala neuveriteľných 21 titulov majsterky 
SR (1992 – 2014) a nepretržite 23 sezón bola domácou jednotkou! Jasne tromfl a aj 
Annu Stachovičovú s 9 titulmi (1949 – 1960) a 14-ročným kraľovaním bez preruše-
nia (1948 – 1961), ktorá 12× zlepšila slovenský rekord (46,42). Aktuálnej rekordérke 
Gabriele Hanulákovej (64,00 z r. 1984) sa miesto na piedestáli neušlo.

KLADIVO

1. Martina Hrašnová -Danišová, 2. Nikola Lomnická, 
3. Eva Charfreitagová

Trojnásobná kladivárska medailistka z vrcholných podujatí Martina Hrašnová su-
verénne kraľuje všetkým slovenským vrhačkám. Bratislavská rodáčka obsadila na OH 
8. a 20. miesto (2008 a 2012), na MS skončila postupne 23., 13., 3., 21. a 16. (2001 – 
2015) a na ME dvakrát 26. (2002 a 2006) a dvakrát druhá (2012 a 2014). Mladšej 
sestre nášho nitrianskeho Marcela kladivára patrí druhá priečka najmä zásluhou ne-
čakaného 8. miesta na ME 2014. V ére Hrašnovej, ktorá získala 10 titulov, sa Niko-
le Lomnickej podarilo ukoristiť iba dva. Tretie miesto patrí ďalšej z vrhačskej rodiny 
Charfreitagovcov – Eva prevzala priekopnícke žezlo novej ženskej disciplíny v 90-tych 
rokoch od svojej staršej, predčasne zosnulej sestry Radky. Na konte má tri tituly, 10 re-
kordov (ďalších 6 nebolo schválených) a 4 roky trónila na čele slovenských tabuliek.

OŠTEP

1. Elena Burgárová -Kubáňová, 2. Elena Révayová, 
3. Eva Hanuliaková -Krajčoviechová

Rodáčka z Diviny pri Žiline je jedinou slovenskou oštepárkou, ktorá štartovala na 
vrcholných podujatiach: na úvodných MS 1983 obsadila 16. miesto a na ME skončila 
dvakrát jedenásta (1978 a 1982). Má 8 československých a 7 slovenských titulov, 8× 

prekonala čs. rekord (66,56 starým modelom oštepu). Elene Révayovej patrí druhá 
priečka zásluhou 12 slovenských titulov (1983 – 1996) a nepretržitého 14-ročného 
líderského postavenia v tabuľkách. Aj ona prehodila starým modelom oštepu 60 m. 
Eva Krajčoviechová bola na konci storočia poslednou líderkou starým a prvou novým 
modelom oštepu. Spolu má na konte 4 líderské roky, 6 titulov majsterky Slovenska 
(1996 – 2011) a je aktuálnou slovenskou rekordérkou (53,07).

SEDEMBOJ

1. Marcela Podracká, 2. Alena Hejtmánková -Holárková, 
3. Anna Ihringová -Vargová

Slovenská rekordérka Marcela Podracká (6046 b.) obsadila na MS 1993 šestnás-
te a o rok neskôr na ME jedenáste miesto. Získala 5 titulov a 10 rokov (1986 – 1995) 
bola slovenskou jednotkou. Alena Holárková skončila v premiére ženských viacbojov 
na ME 1954 na 13. mieste. Na čele slovenských tabuliek v päťboji bola 9 rokov (1953-
64) a trikrát prekonala slovenský rekord. Anna Ihringová, manželka viacbojárskeho 
nadšenca Petra a švagriná bývalého predsedu SAZ Antona, má 5 titulov, 7 líderských 
pozícií a 6 rekordných zápisov. Lucia Mokrášová, dvadsiata z ME 2014, dcéra popred-
nej sedembojárky Zuzany Mrákavovej, sa na stupeň neprebojovala.

20 KM CHôDZA

1. Zuzana Costin Malíková, 2. Zuzana Zemková -Kupčoková, 
3. Mária Gáliková

Dcéra najstaršieho z chodeckého kvinteta bratov Malíkovcov Jozefa získala me-
dzinárodný úspech už na juniorských MS 2002 – na 10 000 m obsadila 5. miesto. 
Neskôr na 20 km pridala 22. a 32. miesto na OH (2004 a 2008), 18. a 26. miesto 
na MS (2007 a 2009) a 13. na ME 2006. Prekonala množstvo najmä mládežníckych 
rekordov a 7 rokov bola líderkou slovenských tabuliek. Zuzana Zemková bola pri po-
čiatkoch ženskej chôdze a najväčšie úspechy dosiahla v hale: na MS obsadila 8. a 17. 
a na ME 10. a 14. miesto. Prekonala 7 rekordov na 10 km trati, získala 3 tituly a 5 ro-
kov bola líderkou tabuliek. Aktuálna rekordérka Mária Gáliková (1:31:42), manželka 
trénera chodeckej reprezentácie Romana Benčíka, absolvovala pätoro MS (najlepšie 
dvakrát 24. v r. 2005 a 2007) a na ME 2014 skončila na 17. mieste. Jej dlhovekosť je 
zrejmá z líderstva v r. 1999 – 2015 (celkove 5×).

 MARIÁN KALABUS

Najzložitejší z rebríčkov, najmä 
pre ťažko porovnateľné podmienky 
v jednotlivých disciplínach (niekto-
ré sa v hale nekonajú) a obdobia 
s rôznym počtom vrcholných prete-
kov (OH od 1896, MS od 1983, ha-
lové MS od 1987, ME od 1934, ha-
lové ME od 1970). Neodvážil som 
sa zostaviť ho podľa toho, ako to 
„cítim“. Rozhodol som sa pre ma-
tematický model: prideľoval som 
body za miesta v prvej desiatke 
na OH, MS, halových MS, ME a ha-
lových ME. Bodom z OH som dal 
koefi cient 1, z MS 3/4, z ME a halo-
vých MS 1/2 a halových ME 1/3. Za 
umiestenia na 1.-10. priečke som 
prideľoval body systémom 29-
23-19-15-12-9-6-4-2-1 bod, ktoré 
som vynásobil koefi cientom druhu 

súťaže. Za svetový rekord som pri-
delil bonifi káciu 5 bodov, za me-
dailu z juniorských MS 6-4-2 body, 
za medailu z juniorských ME 3-2-1 

bod a za nemožnosť účasti v hocik-
torej z vrcholných súťaží (z dôvodu 
jej nekonania) 2 body. Vyšlo mi na-
sledovné poradie:

V rebríčku je osem mužov a iba 
dve ženy. Mužov na ďalších mies-
tach do desiatky dopĺňajú Jan Že-
lezný a Dušan Moravčík, ďalšie 
ženy nasledujú v poradí Dana Vel-
ďáková, Eva Šuranová, Lucia Kloco-
vá, Eva Glesková, Anna Chmelko-
vá. Oproti môjmu „rebríčku podľa 
citu“ ma prekvapilo vysoké posta-
venie Mrázka, Plachého a Sokola, 
ktoré si vysvetľujem sčítaním ich 
úspechov v dvoch disciplínach (to 
sa týka i chodcov) a u Sokola do-
konca v troch.

Čo dodať na záver? Treba si uve-
domiť subjektivitu rebríčkov, naj-
mä záverečného, ktorý by pri inom 
nastavení bodovania dopadol zrej-
me inak, napriek mojej snahe o čo 
najväčšiu objektivitu.
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OH (1) MS (3/4) HMS (1/2) ME (1/2) HME (1/3) BODY
1. Jozef Pribilinec 1 2, 2 2 1, 2 1, 1 120,3
2. Imrich Bugár 2 1, 7 + 1, 3, 7, 8 + 82,25
3. Roman Mrázek 5, 5 6 2, 4, (4) 2, 2, 3 72,17
4. Jozef Plachý 5, 6 + + 2, 6 1, 3, 3, 4 68,3
5. Matej Tóth 8 1, 5, 9, 10 + 2, 6, 7 + 60
6. Alojz Sokol 3, 4, 4= + + + + 55,5
7. Pavol Blažek 10 6 6 1, 3, 6, 9 4, 6, 9 55,42
8. Martina Hrašnová 8 3 + 2, 2 + 54,25
9. Mária Mračnová 4, 6 + + 3, 4, 8 7 (+) 50

10. Libor Charfreitag 7, 8 3, 9, 10 + 1, 7 + 48

Čísla nasledujúce za menom atléta znamenajú umiestenia na vrcholných podu-
jatiach a znamienko + nemožnosť súťaženia. Za údaje v zátvorke boli pridelené 
polovičné body (Mrázek Svetové halové hry – predchodca halových MS, Mračnová 
polovica kariéry pred vznikom HME).

Rebríček najlepších Slovákov histórieRebríček najlepších Slovákov histórie Chodecký majster sveta Matej Tóth 
ho získal nielen za výnimočné výsledky 
v roku 2015, ale aj za to, že hoci je 
slávny, ostal ako predtým: priateľský, 
skromný, dobrosrdečný, ústretový 
a vždy ochotný pomôcť. „Podmanil si 
srdcia azda všetkých Slovákov,“ podotkla 
členka Medzinárodného olympijského 
výboru i Nadácie Krištáľové krídlo, strel-
kyňa Danka Barteková.

Štvornásobný Slovenský atlét roka 
a fi nalista hlasovania o Svetového atléta 
roka 2015 Matej Tóth sa ocitol v elitnej 
spoločnosti osobností z rôznych oblastí 
života – hospodárstva, hudby, divadla, 
medicíny, vedy, publicistiky, literatúry, 
výtvarného umenia.

„Toto ocenenie prevyšuje všetky os-
tatné, ktoré som doposiaľ dostal. Špor-
tové sú vždy pekná bodka za sezónou, 
ale toto je celospoločenské vyzname-
nanie. Ocitol som sa v kruhu úžasných 
ľudí a to je pre mňa veľmi významné,“ 
zdôraznil Matej Tóth. „Toto ocenenie 
zaraďujem na vrchol rebríčka. Dokazuje, 

Matejovi Tóthovi aplaudovalo zaplnené SND: Ocitol sa medzi laureátmi Krištáľového krídla za rok 2015.

MAJSTER SVETA V CHÔDZI 
NA 50 KM MATEJ TÓTH 
ZÍSKAL PRESTÍŽNE 
KRIŠTÁĽOVÉ KRÍDLO ZA 
ŠPORT V ROKU 2015

Keď v nedeľu večer 24. januára zaznelo v Slovenskom národnom di-
vadle jeho meno, pobozkal manželku Lenku, prijal gratuláciu od 
vedľa sediaceho kajakárskeho šampióna Erika Vlčeka a pobral sa 

na pódium po vzácne ocenenie – Krištáľové krídlo za šport.

LAUREÁTI KRIŠTÁĽOVÉHO KRÍDLA 2015
PUBLICISTIKA A LITERATÚRA: VERONIKA ŠIKULOVÁ (za knihu Medzerový plod)
ŠPORT: MATEJ TÓTH (za titul majstra sveta v chôdzi na 50 km)
HOSPODÁRSTVO: JOZEF BARCAJ (za vybudovanie termálneho kúpaliska Podhájska)
DIVADLO A AUDIOVIZUÁLNE UMENIE: LADISLAV KABOŠ (za sériu dokumentov s celospoločenským význa-
mom)
ROCK, POP, JAZZ: SZIDI TOBIAS (za album Jolanka)
MEDICÍNA A VEDA: IGOR LACÍK (za dlhodobý výskum venovaný liečbe cukrovky)
HUDBA: ŠTEFAN KOCÁN (operný spevák, pravidelný hosť Metropolitnej opery v New Yorku či La Scaly v Miláne)
VÝTVARNÉ UMENIE: IVAN PAVLE (maliar)
FILANTROPIA: MIROSLAVA HUNČÍKOVÁ (zakladateľka organizácie Svetielko pomoci)
MIMORIADNA CENA: ANGELIKA BÁTOROVÁ (zakladateľka Národného hemofi lického centra) a JOŽO RÁŽ (lí-
der legendárnej hudobnej skupiny Elán)

že som nejakým spôsobom ovplyvnil 
– verím, že pozitívne – veľkú časť Slová-
kov. To je nádherné a neopísateľné…“

V záverečnej nominácii v kategórii 
„Šport“ sa chodecký šampión ocitol 
spolu s trénerom futbalovej reprezentá-
cie Jánom Kozákom a desaťnásobným 
majstrom sveta v rýchlostnej kanoistike 
Erikom Vlčekom.

„Pre mňa bola veľká pocta už len 
to, že som sa objavil v spoločnosti 
spomenutých dvoch velikánov nášho 
športu,“ priznal Matej Tóth. „Pán Kozák 
dokázal fanúšikom, že aj naše najväčšie 
hviezdy majú v sebe srdce a odhodlanie 
reprezentovať Slovensko. Stmelil veľké 
individuality v jeden výborný kolektív. 
Erik je nielen skvelý kajakár, ale aj môj 
kamarát. Udržať sa na vrchole také dlhé 
obdobie, navyše v rôznych posádkach, 
je priam nadľudské umenie. No a pri 
tom všetkom ostal stále skromný a úpl-
ne normálny chalan.“
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Matej sa na slávnostnom odovzdá-
vaní v SND stretol s dlhoročným lídrom 
hudobnej skupiny Elán Jožom Rážom, 
ktorému udelili mimoriadne ocenenie. 
Priznal, že „elánovské“ pesničky ho 
sprevádzajú od detstva. „Je to moja 
srdcová kapela. Najmä v mladosti som 
počúval a spieval asi všetky jej pesničky 
– doma, na chate, na sústredeniach, so 
spolužiakmi… Mám niekoľko CD a aj 
teraz si od Elánu rád niečo zanôtim. 
Teším sa, že Jožo Ráž dostal ocenenie 
práve v roku, keď som bol medzi laure-
átmi aj ja.“ GABRIEL BOGDÁNYI

Z NÁDEJE DO NEISTOTY
Dvadsaťštyri hodín pred slávnostným odo-

vzdávaním ocenení Krištáľové krídlo zašliapal 
Tóth na okruhu pri Hrone v Banskej Bystrici 40 km 
za 3:06:35 h. Pri mínus 15 °C! Ak by pokračoval 
ďalej, bola by to päťdesiatka medzi 3:53:00 – 
3:53:30 h. V tréningu… Ibaže Matejovi optimiz-
mus dlho nevydržal. Ani nie o mesiac ho na sú-
stredení v JAR začala trápiť holenná šľacha. „Žiaľ, 
skvelé podmienky som nemohol využiť naplno, 
dva týždne som trénoval len s obmedzeniami. Pr-
vé náznaky problémov sa objavili na začiatku 
februára po domácom halovom šampionáte na 
mítingu Elán, ale podarilo sa ich potlačiť. Nane-
šťastie, po prvom týždni na juhu Afriky sa zrane-
nie obnovilo a šľacha sa dokonca zapálila,“ vy-
svetľoval Matej Tóth.

Problém okamžite začal riešiť so svojím reali-
začným tímom. Liečba a rehabilitácia však trvali 
dlhšie, než predpokladal. Nielenže nestihol svoju 
obľúbenú Dudinskú päťdesiatku, ale ani sloven-
ský šampionát na 20 km v Poděbradoch a vyne-
chal aj premiérové chodecké MS družstiev v Ríme, 
kde sa mal predstaviť na 20 km. „Nie je vylúčené, 
že prvý štart v tomto roku vonku zažije naozaj až 
na olympijských hrách v Riu,“ pripustil Tóthov kouč 
Matej Spišiak, no zároveň zdôraznil, že to pre jeho 
zverenca nemusí byť vôbec problém.

OCENENIE, 

KTORÉ 

PREVÝŠILO 

VŠETKY 
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EVA ŠURANOVÁ -KUCMANOVÁ, BRONZOVÁ V SKOKU DO DIAĽKY NA   OLYMPIÁDE A STRIEBORNÁ NA ME, OSLAVUJE SEDEMDESIATKU

Stála na olympijskom piedestáli. Dodnes ako jediná slovenská atlétka. Na mníchovských hrách 
1972 získala v skoku do diaľky bronz. A o dva roky na európskom šampionáte v Ríme zasa 
striebro. Zlata sa nedočkala, ale v decembri 2014 ju novinári ako prvú ženu vyhlásili za sloven-

skú športovú legendu. Eva Šuranová -Kucmanová, jediná medailistka OH aj ME a 25-násobná čs. re-
kordérka, sa 24. apríla dožila sedemdesiatky.

 Rok po vás sa športovou legendou stal aj 
krasokorčuliar Karol Divín. Budapeštian-
sky rodák, ktorý najlepšie roky kariéry strá-
vil v Bratislave, žije dnes v Brne a tvrdí, že 
sa cíti Stredoeurópanom – za koho sa pokla-
dáte vy?
„Za rýdzu Slovenku.“ (Úsmev.)

 Napriek tomu, že ste sa narodili ako Kuc-
zmanová v maďarskom Ózde?
„Stamodtiaľ bola moja mamina. Otec, Slovák ako 

repa, pochádzal z Rožňavy, ale v Ózde pracoval na ve-
dúcej funkcii v tamojších železiarňach. Ich prvá dcéra 
Katka po pol roku zomrela na zápal pľúc. Ku koncu 
vojny ustupujúci nacisti rodičov deportovali do lágra 
kdesi v Nemecku. Mama mi raz začala rozprávať o pe-
ripetiách, čo zažila, napríklad ako ju dohola ostrihali, 
ale poprosila som ju, aby nepokračovala, lebo z počú-
vania o utrpení mi nabiehala husia koža. Zapamätala 
som si len to, že ma počali v nemeckom lese. Mama 
sa po vojne vrátila do Ózdu tehotná a keď som mala 
rok, naši sa v rámci repatriácií presťahovali na Sloven-
sko, do uvoľnených barákov vo Veľkom Blahove, kto-
ré sa vtedy ešte nazývalo Veľký Aboň.“

 Tým sa skončili rodinné kontakty s Maďar-
skom?
„To nie, mamini príbuzní zostali v Ózde. Keďže 

o dva roky mladší brat Fero bol v útlom veku chorľa-
vý, tajne s ním chodila cez hranice ho tam liečiť. Raz 
v zime zobrala aj mňa a cestou mi omrzli tri prsty na 
pravej nohe, z ktorej sa počas atletickej kariéry vykľu-
la odrazová – dodnes sú stvrdnuté. Vtedy som pišťala, 
ale neskôr som pochopila, že čo vás nezabije, to vás 
posilní.“

 Vy ste boli náturou skôr chlapec?
„Vyrastala som na dedine a v rodine som naozaj 

bola za chlapca. Keď sme popoludní prišli zo školy, 
bratovi som povedala: Namoržujem kukuričné klás-
ky, nakŕmim husi, polejem záhradu aj umyjem ve-
randu, a ty mi za ten čas napíš úlohy. Okrem slohov, 
tie som vedela a milovala. A potom hybaj na ulicu či 
do lesa za chalanmi, ktorí mi pripadali menej falošní 
než baby. Keď podvádzali, vyfackala som ich – a večer 
sa ich mamy u mojej sťažovali…“

 Mama sa naučila po slovensky?
„To nie, ale nagyon jó rozumela. A racionálne roz-

mýšľala, lebo nás ako deti, keďže sme žili na Sloven-
sku, dala do slovenskej školy. Otec vedel tak aj tak. 
Na mňa bol pyšný a mal ma veľmi rád. Bratovi, kto-
rý skončil až tri vysoké, som povďačná, že sa postaral 
o rodičov v čase, keď som ja pre šport a kvôli deťom 
nemohla.“

 Kde ste sa zoznámili s atletikou?

„Na strednej škole v Dunajskej Strede som natra-
fi la na fantastického telocvikára. Jozef Kmeť na hodi-
nách zapájal diferencovane do pohybu každého žiaka 
aj žiačku, menzes -nemenzes. Dal nám základy všet-
kých športov. Okrem plávania a lyžovania, lebo široko-
-ďaleko nebol bazén ani kopec. Oslovoval ma Moja 
skokanka a neomylne ma poslal k ďalšiemu miest-
nemu fanatikovi, atletickému trénerovi Ladislavovi 
Pápayovi.“

 Toho zvlášť chválil Pavol Glesk, ktorý vás 
trénoval celú kariéru v Bratislave. Aj vďa-
ka uňho získanému všestrannému základu 
ste patrili k československej špičke v hlad-
kých i prekážkových behoch, skoku do 
diaľky aj vo viacboji. Kto a kedy rozhodol, 
že prioritne budete diaľkarka?
„Také rozhodnutie nikdy nepadlo. Ak som vyhrá-

vala najmä diaľku, tak aj preto, že Glesk ma na šprin-
ty, v ktorých dominovala jeho vtedajšia manželka, 
príliš často nepúšťal. Ja osobne som sa pokladala za 
šprintérku, pre ktorú bolo skákanie odmenou. V zása-
de som však nebola ani ryba, ani rak… A ak mám byť 
úplne úprimná, najlepšie by som bola urobila, keby 
som sa venovala kolektívnym športom – keď som hra-
la hádzanú či basketbal, bola som vo svojom živle.“

 Ako si spomínate na debut na majstrov-
stvách Európy 1966 v Budapešti, kde ste 
skončili dvanásta?
„Mala som dvadsať rokov a pripadala som si ako 

vyoraná myš. V pamäti mi zostali najmä historicky 
prvé sextesty. No, testy – museli sme sa vyzliecť do-

naha a prejsť sa pred komisiou. Diskárku Jiřinu Něm-
covú poslali aj na gynekologickú prehliadku. Vedela 
som po maďarsky, tak som sa jej zastala: Nebláznite, 
veď ona už porodila dieťa…“

 O štyri roky, na Vianoce 1970, ste sa stali 
mamičkou aj vy – nezľakli ste sa, že máte 
po športovej kariére?
„Vždy som túžila mať tri deti a som rada, že sa mi 

to pošťastilo. Po dvoch dcérach prišiel aj syn, ako si 
manžel želal – vyrátaný podľa metódy dr. Jonáša. 
Všetky tri vyštudovali vysoké školy, našli si úspešných 
partnerov a pomáhajú mi, ako vládzu. Prvé materstvo 
som brala ako vyslobodenie a vôbec som si nepripúš-
ťala, že by som po pôrode nepokračovala v športova-
ní.“

 Ani keď vám pred mníchovskou olympiá-
dou 1972 diagnostikovali zápal ischiatic-
kého nervu na odrazovej nohe?
„To bola kritickejšia situácia, než som sprvu pred-

pokladala. Už na začiatku prvej pomaterskej sezóny 
som splnila olympijský limit čs. rekordom 658 cm 
a všetko šlo ideálne. Zrazu som sa však nedokázala 
z pravej nohy poriadne odraziť, vystrieť ju a rozbaliť 
skok. Pritom rýchlostne som bola na úrovni stovky za 
11,2 a silovo tak, že by som trhala dosku. Trápila som 
sa a stav sa nelepšil. Kucina, ty máš asi zápal seda-
cieho nervu, povedal mi raz kladivár Martin Šebesta 
a dohodol mi vyšetrenie u švagra Viliama Fischera, 
neskôr chýrneho kardiológa. Na jeho stole na Kra-
mároch ma oblial mŕtvolný pot, keď mi po diagnó-
ze povedal: Môžem vás pichnúť do chrbtice a budete 

Na medailovom stupni po diaľkarskej súťaži mníchovských OH 1972. Zľava strieborná Bulharka Diana Jorgovo-
vá, zlatá Heide Rosendahlová a bronzová Eva Šuranová. Foto: ŠTARTFOTO – JÁN SÚKUP

skákať, ale keď presne netrafím, hrozí, že na pol roka 
ochrniete. Pozrela som sa na trénera Gleska, ktorý 
ma sprevádzal. Evka, vy sama sa musíte rozhodnúť, 
pokrčil plecami. Minútu, možno aj dve, bolo ticho 
a na plachte podo mnou mokro. Zvažovala som, kto 
sa postará o dcérku, keď ochrniem, ale aj to, čo som 
olympiáde obetovala. Napokon som povedala: Pán 
doktor, poďme na to.“

 Hneď?
„Hneď, veď do otvorenia hier chýbal mesiac.“

 A?
„Pichol ma a odišla som po vlastných. Aj s liekmi 

na zápal a príkazom naplno zaťažiť nohu až na olym-
piáde. Ak v Mníchove získate medailu, prídete mi ju 
ukázať, vymienil si doktor Fischer. Keď už bol profe-
sor, podarovala som mu aj kópiu medaily, lebo ok-
rem trénera mi nikto k nej tak nepomohol ako on.“

 Uvedomovali ste si aj hrozbu, že vám po 
mexickej môže uniknúť ďalšia olympiá-
da?
„Samozrejme. Prvý raz som olympijský limit spl-

nila v roku 1968, ale do Mexika ma nepustili vtedajší 
slovenskí funkcionári – v predsedníctve federálneho 
zväzu boli síce v menšine, ale aj niektorí z nich hlaso-
vali za to, aby ma v nominácii vystriedala česká bež-
kyňa Jaroslava Jehličková. Ulakomili sa na prísľub zá-
jazdov do zahraničia. Jediný, kto sa mi ospravedlnil 
a priznal, že šlo o výmenný obchod, bol bardejovský 
výškar a funkcionár Vladimír Savčinský.“

 Do Mexika ste sa však napriek tomu dosta-
li, hoci len ako turistka…

„Mám tri zlaté deti,“ tvrdí Šuranová. S najstaršou 
Evou na snímke po ME 1974 – ďalšími boli dcérka 
Danka a syn Peter. Foto: PAVEL MELUŠ

EVA ŠURANOVÁ -KUCMANOVÁ
 narodená  24. apríla 1946 v Ózde
 kluby  Slávia Dunajská Streda (1961 – 1964), Slávia SVŠT Bratislava (1965 – 1977), RH Praha 
(1977 – 1978)
 tréneri  Ladislav Pápay, Pavol Glesk (od 1965)
 olympijské hry  Mníchov 1972 – bronzová medaila, Montreal 1976 – kvalifi kácia (tri prešľa-
py)
 majstrovstvá európy  Budapešť 1966 – 12. miesto, Atény 1969 – 7., Rím 1974 – strieborná 
medaila, Praha 1978 – kvalifi kácia (tri prešľapy)
 majstrovstvá československa  8 titulov v diaľke (1965 – 1969, 1972, 1974, 1975), 2 na 
100 m prek. (1968, 1969), po jednom na 100 m (1975), v päťboji (1967) a 4 x 100 m (1978) 
plus halový na 50 m (1976)
 majstrovstvá slovenska  4 tituly na 100 m (1967 – 1969, 1974), 2 v diaľke (1967, 1968), 
po jednom na 200 m (1972), 80 m prek. (1967) a 4 x 100 m (1974)
 osobné rekordy  60 m ručne 7,4 (1967), 100 m 11,74 (1974), neofi ciálne 11,35 (1975), 
ručne 11,2 (1976), 200 m 23,56 (1976 – do r. 2003 rekord SR), 80 m prek. 11,0 (1967), 100 m 
prek. ručne 13,5 (1972), diaľka 667 (1972), s vetrom 674 (1974)
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NA NOVOM MIESTE, 
POD STARÝM NÁZVOM

NA NOVOM MIESTE, 
POD STARÝM NÁZVOM
P lné tribúny, svetové rekordy, olympijskí víťazi, majstri sveta či Európy – to všetko mohli ke-

dysi zažiť slovenskí atletickí fanúšikovia na chýrnom bratislavskom mítingu, ktorý sa do po-
vedomia navždy vryl ako „péteeska“. Zürich východu, ako podujatie prezývali, ožije 4. júna. 

Pod starým názvom Pravda – Televízia – Slovnaft, ale na novom mieste. Pôvodné ostane aj logo aka-
demického maliara Miroslava Cipára.

KEDYSI NAJSLÁVNEJŠÍ MÍTING V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE PRAVDA 
– TELEVÍZIA – SLOVNAFT OŽIJE PO ŠESŤROČNEJ PRESTÁVKE V ŠAMORÍNE

Eva Šuranová v čase najväčšej slávy. Foto: ŠTARTFOTO – JÁN SÚKUP

Eva Šuranová v súčasnosti.
 Foto: ARCHÍV EVY ŠURANOVEJ

„Vybavila to vtedajšia vedúca družstva Slávie SVŠT 
Anka Čierna, ktorá potrebných 30-tisíc korún na zá-
jazd poskladala z príspevkov klubu, rektorátu a pove-
reníctva. Videla som tréning Boba Beamona aj jeho 
skok do 21. storočia 890 cm a načerpala toľko skúse-
ností, že o štyri roky v Mníchove som vedela, do čoho 
idem. Navyše, Glesk tréningy modeloval ako súťaž: 
dopoludnia kvalifi kácia a popoludní fi nále. Dokonca 
ma pripravil aj na to, že v ňom budem skákať hneď 
po domácej topfavoritke Rosendahlovej – a fakt to 
tak bolo.“

 Ako si spomínate na mníchovské fi nále, 
v ktorom ste dvakrát posunuli českoslo-
venský rekord?
„Nepoznávala som sa. Bola som taká sústredená 

a tak som si verila, že som si nepripúšťala, že pre-
hrám. Hoci som nepatrila medzi hlavné favoritky 
a pôvodne som si predsavzala len skočiť rekord. To 
som splnila už druhým pokusom 660 cm, ktorým 

som sa zaradila hneď za Rosendahlovú s jej úvod-
ným skokom 678. Potom znova štvrtým – 667. Naj-
dlhší však bol tretí skok, dopadla som blízo méty 
svetového rekordu, ktorý vtedy držala Rosendahlová 
výkonom 684 cm. Odmávali mi prešľap, ale na plas-
telíne som nevidela nijakú stopu. Wo ist? pýtala som 
sa rozhodcu pri odrazovej doske. Hier, povedal a pal-
com rypol do plastelíny…“

 Váš nečakaný bronz bol prvou medailou 
výpravy a dostali ste ponuku zostať v Mní-
chove do konca hier.
„Prijala som ju, hoci ma doma čakala dcérka, lebo 

väčšina ciest športovcov do cudziny je na jedno kopy-
to: spoznáte len letisko, hotel a štadión. Okrem toho 
som mala kamarátov medzi hádzanármi, ktorým sa 
darilo a vyhlásili ma za tímový talizman – po olympiá-
de vyhlasovali, že nebyť môjho bronzu, nebolo by ich 
striebra. Keď palestínski teroristi prepadli olympijskú 
dedinu, som však ľutovala, že už nie som doma. Vša-

de vládol deprimujúci stres a strach. Veľký na tryzne 
a najväčší na záverečnom ceremoniáli.“

 Najbližšie k triumfu ste boli na európskom 
šampionáte 1974, na ktorom ste viedli 
od tretej až po piatu sériu – čo rozhodlo, že 
z črtajúceho sa zlata bolo „len“ striebro?
„Z rímskej súťaže, ktorú ovplyvnil nevyspytateľný 

vietor, si veľa nepamätám. Len to, že mi tréner pred 
posledným pokusom radil, aby som rozbeh posunu-
la dopredu, a potom som o pol stopy prešliapla skok 
určite dlhší ako Bruzsenyákovej víťazných 665 cm 
– škoda, že som sa neriadila vlastnou hlavou. Mala 
som všetky štyri platné skoky medzi 650 a 660 cm, 
kým Ilona druhý najlepší len 643. Pár maďarských 
kamarátov ma presviedčalo, že pre nich som víťazka 
ja, a nie ich krajanka. To bolo od nich milé, no medai-
ly sa nerozdeľujú podľa priemeru výkonov, ale podľa 
najdlhšieho – bez ohľadu na to, komu ako fúkol vie-
tor… Túžila som počuť po veľkej súťaži našu hymnu, 
ale toho som sa – žiaľ – nedožila. Ako babka som sa 
však cez vnuka zamilovala do hokeja, takže často cho-
dím na stretnutia Slovana v KHL – a tam hrajú hymnu 
pred každým zápasom…“

 Na čo z kariéry najradšej spomínate?
„Ak si myslíte, že na niektoré z veľkých svetových 

podujatí, tak ste na omyle. Oveľa viac a krajších zážit-
kov a spomienok mám na pekné súperenia, vzťahy 
a stretnutia so zaujímavými ľuďmi na rôznych mítin-
goch v cudzine, ale najmä u nás. Doma som sa necítila 
len v Bratislave a v Prahe, ale aj v Ostrave, Brne, Ko-
šiciach či v Považskej Bystrici, kde v roku 1969 uspo-
riadali azda najkrajšie majstrovstvá Československa 
v histórii. Precízna, do detailov premyslená príprava 
funkcionárov v malom meste nadchla všetkých at-
létov a my zasa výkonmi divákov, ktorých za dva dni 
prišlo asi 15-tisíc. Šprintér Jiří Kynos ako najúspešnej-
ší mužský účastník dostal od Považských strojární te-
rénnu motorku a ja za čs. rekordy na 100 m prekážok 
a v diaľke zasa moped.“ MARIÁN ŠIMO

Populárne preteky sa po šesťročnej odml-
ke uskutočnia v športovom komplexe X -Bionic®
Sphere v Šamoríne. Hlavné hviezdy 51. ročníka 
„péteesky“ budú najmä z domáceho prostredia, 
Slovenský atletický zväz (SAZ) v spolupráci s ma-
nažérom Alfonsom Juckom zabezpečí adekvátnu 
zahraničnú konkurenciu. Plánovaný rozpočet je 
170 000 eur.

„Začneme skromnejšie, bez svetových es. Po-
stupne však chceme nadviazať na najslávnejšie 
časy mítingu,“ informoval predseda SAZ i organi-
začného výboru Peter Korčok.

Míting sa znova preberie k životu na novu-
čičkom osemdráhovom šamorínskom štadióne 
pre 5000 divákov s umelým povrchom, na Slo-
vensku celkovo dvanástom. V programe P – T – S 
je predbežne 16 disciplín. Preteky budú súčasť 
celodňového športovo -rodinného happeningu 
v X -Bionic® Sphere, kde sa 4. júna uskutočnia os-
lavy MDD, Detská atletika, masový beh pre verej-
nosť a všetko vyvrcholí podvečer „péteeskou“. Jej 
slávnu históriu pripomenie výstava, ktorú pripraví 
Slovenské olympijské a športové múzeum.

„Nemienime nakúpiť hneď drahé zahraničné 
hviezdy, ale dobré meno si chceme získať postup-
ne,“ načrtol základnú fi lozofi u obnoveného mítin-
gu šéf šamorínskeho areálu Juraj Bača, bronzový 
olympijský medailista v rýchlostnej kanoistike.

Prvé úvahy o resuscitácii „péteesky“ sa objavi-
li vlani na jar, v novembri zámer prvý raz verejne 
prezentoval Juraj Bača. Ubehlo len sedem mesia-
cov a odvážny plán sa premenil na skutočnosť.

Hlavný iniciátor obnovenia „péteesky“ bol bý-
valý atlét, biznismen a fi lantrop Ladislav Asványi. 
„Myšlienka vrátiť P – T – S do atletického kalendára 
mi skrsla v hlave pred dvoma rokmi. Prešiel som 
sa po štadióne Interu a pred očami sa mi vyjavili 
veľké hviezdy pretekov i ľudia, ktorí ich organizo-
vali. Péteeska bola pre atlétov ako polnočná omša, 
na ktorú sa tešili celý rok,“ glosoval Asványi. „Keď 
som sa dozvedel, že v čilistovskom športovom 
komplexe postavia nový atletický štadión, pre 
mňa to bol okamžite impulz nájsť cestu, ako ob-

Obnovenie P -T-S na tlačovej besede prezentovali (zľava) viceprimátor Šamorína Csaba Orosz, syn Ladislava Asvá-
nyiho Gábor, šéfredaktorka Pravdy Nora Slišková, hovorca Slovnaftu Anton Molnár, predseda SAZ Peter Korčok, 
autor loga Miroslav Cipár a šéf šamorínskeho komplexu Juraj Bača.

noviť slávne preteky, hoci aj v Šamoríne.“ Naozaj 
symbolické: bratislavský míting mal prvú pauzu 
v období 1968 – 1970. Podnet na jeho obnove-
nie tiež vzišiel z novej dráhy, prvej tartanovej na 
Slovensku.

„Péteeska“ štvrťstoročie (1973 – 1998) pre-
kvitala. Keď však v roku 1999 odskočil hlavný 
sponzor (Slovnaft), preteky začali upadať. V roku 
2008 sa vôbec neuskutočnili, avšak neúnavný Im-
rich Ozorák, ktorý im šéfoval od roku 1994, ich po-
tom ešte na dva roky oživil. Siedmeho júla 2010 
im defi nitívne zazvonil umieračik. „Dlho sme sa 
trápili, no veľmi som to chcel potiahnuť aspoň po 
50. ročník,“ poznamenal Ozorák.

Znovuzrodenie mítingu Pravda – Televízia 
– Slovnaft v spolupráci s tradičnými partnermi 
z názvu podujatia víta. „Slovensko si zaslúži takéto 
podujatie. Považujem ho za ďalší podnet pre na-
štartovanie našej atletiky aj v súvislosti s rozvojo-
vými projektmi pre mládež. Osobne už pri týchto 
aktivitách nebudem ťahúň, ale som pripravený 
podať pomocnú ruku tým, ktorí prevzali štafetu,“ 
podotkol niekdajší šéf „péteesky“.

 GABRIEL BOGDÁNYI
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REKORDY?
AKO NA 

DIAMANTOVEJ

LIGE!
Päťdesiat ročníkov „pétéesky“ ponúk-

lo špičkovú svetovú atletiku. O jej kvalite 
svedčia mnohé výkony, za ktoré by sa ne-
hanbil ani míting Diamantovej ligy. Ame-
ričania predviedli na Pasienkoch skvelé 
šprinty – Calvin Smith 100 m za 10,07, 
Michael Johnson 400 m za 44,36, ken-
skí bežci utvorili výborné rekordy poduja-
tia na 1500 m (3:31,29 Komen), 5000 m 
(12:56,66 Nyariki), 10 000 m (27:30,37 
Kororia), 3000 m prekážok (8:08,91 J. Ke-
ter), svetovú úroveň mali skoky (výška: 240 
Matei, žrď: 605 S. Bubka, diaľka: 849 Jef-
ferson, trojskok: 17,90 Inozemcev) i vrhy 
(disk: 69,26 Delís, oštep: 90,80). V kvali-
te nezaostávali ani ženy. Čs. legendy Kra-
tochvílová a Kocembová držia rekordy 
P – T – S na 200 (21,97) a 400 m (49,83), 
Keňanka Marangová zabehla 1500 m za 
4:00,81, Donkovová 100 m prekážok za 
12,47 a Jamajčanka Parisová 400 m pre-
kážok za 53,51. Visačku najvyššej kvality 
majú i rekordy v technických disciplínach 
– 735 cm Čisťakovovej v diaľke, 14,94 m 
Lasovskej v trojskoku či 71,80 m diskárky 
Christovovej.
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Prvý medzi prvými – 
v cieli stovky tretí
Prvý medzi prvými – 
v cieli stovky tretí

Uhorská výprava dorazila do 
Atén prvá. Na cestu sa vydala 
s predstihom vyše dvoch týždňov. 
Z Pešti vlakom do Solúna a odtiaľ 
loďou Minerva do Pirea.

Sokol nemal ešte ani dvadsaťpäť 
rokov, napriek tomu sa z neho pod 
Akropolou vykľul vodca uhorskej 
sedmičky. Starší, ale len o dva me-
siace či 20 dní, boli iba maratónec 
Gyula Kellner a osemstovkár Nán-
dor Dáni. Benjamínok Alfréd Hajós, 
ktorý neskôr z vĺn Stredozemného 
mora vyplával ako dvojnásobný 
šampión, ledva dovŕšil osemnásť. 
Chudý šľachovitý „Lojzi“ mal dobrú 
povahu a ešte lepšie nápady. Na jeho 
podnet celá výprava od príchodu 
korzovala po Aténach v slamených 
klobúkoch so stužkami gréckych fa-
rieb – bielej a modrej. Grékov hneď 
zaujala. „Uhri sú džentlmeni,“ kon-
štatovala miestna tlač.

DIEŤA VTÁČÍCH RODIČOV

Geometrickým stredom dnešné-
ho Slovenska je homoľovitý kopec 
Hrb (1255 m) tróniaci vo Vepor-
ských vrchoch. V jednej z horehron-
ských dolín pod ich severnými svah-
mi čupí stará železiarska obec Hro-
nec, ktorá sa ešte v polovici 19. sto-
ročia honosila najväčšou zlievarňou 
v Uhorsku. Práve v nej 19. júna 1871 
prišiel na svet prvý olympionik slo-
venského pôvodu.

Narodil sa ako prvé dieťa manže-
lom figurujúcim v dobových mat-
rikách s rýdzo domácimi, vtáčími 
priezviskami: otec pochádzajúci 
z Banskej Bystrice sa volal Jozef So-

z hĺbky šachtami oproti jednoduch-
šej ťažbe štôlňami zo svahu“. Pre 
kolonistov, ktorí prišli aj s rodina-
mi, postavili pod Vtáčnikom obytný 
súbor dreveníc. Vo štvrti domácimi 
zvanej Tirolňa (Tirolská ulica) sa 
neskôr narodilo aj prvé dieťa Soko-

PRED 120 ROKMI SA USKUTOČNILI HRY I. OLYMPIÁDY: SLOVENSKÝ   RODÁK ALOJZ SOKOL NA NICH BEŽAL STOVKU SO ŠTARTOVÝM ČÍSLOM 1

Prvý medzi prvými – 
v cieli stovky tretí
Novoveké olympiády majú jubileum. Aj premiéra našinca na 

nich. Hoci v roku 1896 Slovensko neexistovalo, na štarte Hier 
I. olympiády v Aténach bol aj slovenský rodák, avšak v uhor-
skom drese. Dokonca hneď v prvej disciplíne celého progra-

mu – Alojz Sokol bežal pod menom Alajos Szokoly s jednotkou na drese 
v prvej dráhe úvodného z troch rozbehov šprintu na 100 metrov. O štyri 
dni aj vo finále, a keby sa už vtedy udeľovala medaila aj za tretie miesto, 
získal by bronz!

kol a mama z Malužinej zasa Emília 
Holubová. Keď sa v auguste 1870 
v liptovskej Malužinej brali, mlyná-
rova dcéra nemala ani dvadsať ro-
kov, kým tesárov syn o trinásť viac 
– a aj vtedy boli ešte Sokolovci. Už 
o desať mesiacov im však syna v ho-
rehronskom Hronci pokrstili ako 
Szokola. Horlivý matrikár pridal „z“ 
dokonca aj jeho otcovi…

Dôvod sa dá ľahko domyslieť. 
Sokol bez „z“ by sa po maďarsky 
čítal Šokol. Bolo krátko po rakúsko-
-uhorskom vyrovnaní (1867) a ešte 
kratšie po prijatí zákona o jednot-
nom uhorskom (maďarskom) náro-
de (1868), dvoch aktoch, ktoré – ako 
zostručnil olympijský historik prof. 
Ján Grexa – „odštartovali proces ne-
ľútostnej maďarizácie Uhorska“.

HISTORIK MÁ JASNO: SOKOL

Najviac poctivých faktov o na-
šom prvom olympionikovi zozbieral 
banskobystrický športový publicista 
Miroslav Hazucha a pri príležitosti 
storočnice novovekých olympiád 
(1996) vydal o ňom aj cennú pub-
likáciu. V nej udal smer aj prepisu 
jeho priezviska. Trochu nešťastne.

Ako správne písať jeho meno? 
položil si otázku a odpovedal: „Keď 
sa nám konečne podarilo objaviť 
matriku narodených z Hronca, mali 
sme v rukách najdôležitejší dôkaz 
o písaní jeho mena. Zapísaný je 
latinsky a maďarsky: Aloysius Joan-
nes Szokol. Píšeme ho preto dnes 
v logickej transkripcii takto: Alojz 
Szokol.“

Nuž, trošku si zašpiritizujúc, 

keby sa Sokolovcom syn narodil 
v Malužinej, kde sa sobášili, tam by 
si pravdepodobne nedovolili poma-
ďarčiť meno synovi, nieto otcovi. 
Liptov, zvlášť horný, bol aj v tých 
rokoch takmer absolútne slovenský. 
Horehronský Hronec bol trochu iný 
prípad: aj v ňom jasne prevažovali 
Slováci, no mal aj rakúskych, čes-

kých, ba tiež maďarských osadní-
kov.

Miestny cisársky železiarsky 
handel – ako konštatuje historik 
Martin Weiss – riadila Dvorská ko-
mora vo Viedni, ktorá po roku 1740 
v snahe zvýšiť produkciu poslala do 
Hronca skúsených baníkov z Tirol-
ska znalých aj „náročnejšej ťažby 

lovcov, hoci s rakúskymi prisťaho-
valcami nemali nič spoločné.

Historik píše priezvisko bez „z“: 
„Na Tirolskej ulici v dome t. č. číslo 
415, ktorý je pekne zrenovovaný, 
sa v roku 1871 narodil Alojz Sokol, 
uhorský olympionik, atlét -bežec. 
Ako prvý Slovák reprezentoval 
Uhorsko na prvej olympiáde v Até-
nach 1896. Jeho otec Jozef Sokol 
pracoval ako kreslič technických 
výkresov v mechanickej dielni hron-
čianskeho závodu.“

OD FELVIDÉKU PO DÉL ALFÖLD

Hronec sa vtedy nazýval Rónic 
alebo echtovne nemecky Rhonitz. 
Maďarský názov Kisgaram dostal, až 
keď sa centrála železiarní po duali-
zácii monarchie presťahovala do Bu-
dapešti – v roku 1888. Alojz Sokol 
bol v tom čase už gymnazista a do 
rodiska dochádzal len na návštevy. 
Podľa riaditeľa Maďarského olym-
pijského a športového múzea Lajosa 
Szabóa ho ako trojročného adop-
tovali krstní rodičia: otcova sestra 

Amália a jej manžel, armádny poru-
čík na penzii Alajos Schönn. Okrem 
toho, že nemali deti, boli dobre 
situovaní, čiže ho mohli skôr podpo-
rovať v štúdiách.

V Šahách, kde sprvu žili, „Lojzi“ 
vychodil základnú školu. Strednú 

začal dvoma ročníkmi v Banskej 
Štiavnici, ale dokončil ju v Levi-
ciach. S atletikou sa určite zozná-
mil už v Banskej Štiavnici, kde od 
roku 1884 fungoval Akademický 
atletický klub. Inak si ťažko pred-
staviť, že by na jeseň 1890 hneď po 
zápise na budapeštiansku lekársku 
fakultu vyhral hladkú stovku na 
juniorských majstrovstvách vtedy 
najchýrnejšieho maďarského klubu 
MAC a už o rok utvoril uhorský se-
niorský rekord na 100 m 11 2/5 se-
kundy.

Sokolovu športovú a nepriamo 
aj lekársku kariéru negatívne ov-
plyvnilo to, že sa v roku 1892 dal 
naverbovať do Kráľovského tirolské-
ho streleckého bataliónu, v ktorého 
treťom regimente „zabil“ takmer dva 
roky. Do formy sa znova vrátil až 
v závere roku 1895. Na olympijské 
hry ho po víťazstve na 110 m prek. 
v pretekoch 8. marca 1896 nomino-
vali na základe hlasovania Uhorské-
ho olympijského výboru. Hazucha 
v knihe Prvý olympionik tvrdí, že 

Alojz Sokol 
na ateliérovej 
fotografii.

Úspešná výprava Uhorska, ktorá na na Hrách I. olympiády 
získala dve prvé, jedno druhé a tri tretie miesta: zľava zhora 

Gyula Kellner (tretí v maratóne), Gyula Kakas (gymnasta), Alojz 
Sokol (tretí na 100 m), Nándor Dáni (druhý na 800 m), v dolnom 

rade Alférd Hajós (dvojnásobný šampión v plávaní) a Dezsö 
Wein (gymnasta). Chýba tretí v tenise Momčilo Tapavica.

získal piaty najvyšší počet hlasov 
(7 zo 14). Ministerská podpora spolu 
s príspevkami klubov stačila pre 
šiestich športovcov, siedmeho poslal 
na svoje náklady Národný športový 
spolok. Apropo, funkcionárov cesto-
valo šesť…

Onen siedmy je zaujímavá po-
stava. Okrem Sokola jediný, ktorý 
sa nenarodil v Budapešti. Srb pod-
ľa mena aj priezviska, hoci tiež 
spotvorenými povinným dobovým 
maďarským prepisom: Momcsilló 
Tapavicza, na OH 1896 tretí v teni-
sovej dvojhre. Našinec pochádzal 
z Hornej zeme (Felvidéku), Ta-
pavica z najjužnejšej Dolnej (Dél 
Alföld). Narodil sa v dnešnej Vojvo-
dine, v obci Nadalj. Južnejšie – a to 
je najpikantnejšie – sa narodil už 
len šéf uhorskej výpravy v Aténach 
1896 (aj na OH 1900 a 1904) a za-
kladateľ Medzinárodného olympij-
ského výboru, ale tiež Uhorského 
olympijského výboru a jeho prvý 
sekretár Ferenc Kemény, rodák zo 
Zrenjaninu…

ÚSPEŠNÝ ROZBEH A POSTUP

Gréci sa vtedy ešte riadili julián-
skym kalendárom. V roku premiéry 
novovekej olympiády však Veľkú 
noc pôvabnou zhodou okolností 
oslavovali východné cirkvi zároveň 
so západnými, akurát jedni koncom 
marca, kým druhí začiatkom apríla. 
Veľkonočná nedeľa 1896 pripadla 
na 25. marca, a to bol pre Grékov 
dvojitý sviatok: aj Deň nezávislosti, 
75. výročie začiatku boja o zbavenie 
sa tureckého jarma. Dokonca trojitý: 
otvárali Panaténajský štadión zre-
konštruovaný najmä vďaka takmer 
miliónu drachiem, ktoré venoval 
najbohatší Grék, v Alexandrii žijúci 
obchodník a filantrop Jorgos Averof 
– a zároveň mu za to postavili sochu, 
ktorú odhaľovali.

Na druhý deň na ňom ich kráľ 
Juraj I. v uniforme generála pechoty 
a v sprievode celej rodiny unesene 
oznámil svetu zrod návratu olympij-
ských hier a šesťdesiattisícové hľa-
disko volalo na jeho slávu a mávalo 
klobúkmi. Keď doznela premiéra 
skladby Spyrosa Samarasa, z ktorej 
sa o pol storočia stala olympijská 
hymna, vyšli z tunela na scénu prví 

agónisti, ako v antike nazývali pre-
tekárov.

Aj ten náš fúzač. Z prvého roz-
behu stovky z druhého miesta 
(1. Lane, USA 12 1/5, čiže 12,2, 
2. Sokol 12 3/4 v prepočte 12,75) 
jasne postúpil do finále, ale to fi-
gurovalo v programe až o štyri dni, 
a tak si zaskákal aj trojskok, ktorý 
nasledoval bezprostredne po roz-
behoch šprintu. Vôbec prvé finále 
prvých Hier bolo rozpačité, ako 
vtedajšie neujasnené pravidlá tejto 
disciplíny. „Doma sme ju skúšali iba 
podľa popisov,“ priznal neskôr So-
kol. V podstate sa skákalo na jeden 
pokus: v skúšobnom mu namerali 
12,30 m, ale v súťažnom iba 11,26 
a skončil štvrtý. Dvanásť metrov mal 
v nohách, po olympiáde to potvrdil 
dvoma uhorskými rekordmi (Praha 
12,42, Siofók 12,48).

Američan s írskymi koreňmi 
James B. B. Connolly, prvý olympij-
ský šampión po pol druha tisícro-
čí, neskôr novinár a spisovateľ, bol 
skokan par excellence: vyhral troj-
skok (s náskokom 1,01 m), v skoku 
do výšky skončil druhý a do diaľky 
tretí.

TRETÍ, ALE BEZ MEDAILY

Sokol mal ešte pozoruhodnej-
ší rozptyl disciplín. Po hladkom 
šprinte a trojskoku sa na druhý 
deň postavil aj na štart prekážko-
vého šprintu. V prvom rozbehu 
až po deviatu prekážku bežal na 
druhom, postupovom mieste, ale 
doťahujúci sa Francúz Reichel svo-
ju prekážku skopol do jeho dráhy 
práve vo chvíli, keď bol Sokol vo 
vzduchu. „Potkol som sa a spadol, 
ale hneď sa aj postavil a dobehol 
do cieľa,“ opísal situáciu štyri roky 
pred smrťou maďarskému histo-
rikovi Ferencovi Mezöovi. „Jedni 
videli vpredu mňa, iní Francúza. 
Po dlhých debatách nás, druhých, 
vylúčili – a finále bežali len dvaja 
víťazi rozbehov. Nás, Maďarov, pro-
težoval len Kemény, ale prehlasova-
li ho. Američania mali široké lakte, 
ktoré sme my nepoznali – naším 
heslom bolo rytierstvo, stavali sme 
na čestnosti.“

Ak si rozhodcovia trúfli rozpa-
ky riešiť dnes nepredstaviteľným 
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oklieštením finále na duel dvoch 
bežcov, tak aj preto, že pred 120 
rokmi tretie miesto nikoho nezau-
jímalo – neudeľovala sa zaň totiž 
medaila. Tú dostávali len prví dvaja: 
víťaz striebornú a druhý v poradí 
medenú.

Sokola do prekážkarského finále 
nepustili, ale užil si ho v hladkom 
šprinte. Beh na 100 m je démonická 
disciplína. Na olympiáde v nej vo 
finále bežal našinec jediný raz v his-
tórii. Hneď na začiatku. A zo Slove-
niek len Eva Glesková -Lehocká na 
mníchovských OH 1972.

Rodený Hrončan sa v aténskom 
finále držal skvele. Len čo za chrb-
tom začul výstrel pištole do obleku 
a bielej košele odetého štartéra Ar-
vanitisa, upaľoval, čo mu sily stačili. 
Pred cieľom bol tretí, ale napokon 
ho preťal zarovno s druhým najlep-
ším Američanom Frankom Laneom. 
Aspoň taký bol konečný verdikt 
jediného oficiálneho časomerača 
Charlesa Perryho, inak brata anglic-
kého trénera Harryho Perryho, kto-
rý Sokola v klube MAC viedol tesne 
pred OH.

Američania v Aténach 1896 vy-
hrali v deviatich z dvanástich atle-
tických disciplín – o triumf na 100 
metrov sa postaral Thomas Burke 
(tri dni predtým vyhral aj na 400 m), 
šprintér, ktorý Európanom predsta-
vil pre nich dovtedy neznámy štart 
z pokľaku s dlaňami na dráhe. Ok-
rem toho sa preslávil tým, že bol 
štartérom prvého ročníka boston-
ského, najstaršieho maratónu na 
svete (1897). Sokol s jeho „kloka-
ním“ štartom hneď po návrate na 
tréningu v budapeštianskej záhrade 
Orczy zoznámil všetkých atletických 
kolegov. Prvého mája 1896 ho pre-
miérovo sám vyskúšal v pretekoch 
a hneď zlepšil uhorský rekord na 
100 y (10,3).

ALOJZ SOKOL
 Narodil sa 19. júna 1871 v Hronci, zomrel 9. septembra 1932 

v Bernecebaráti (Maďarsko), kde je aj pochovaný
 Študoval v Šahách, Banskej Štiavnici, Leviciach a medicínu v Bu-

dapešti
 Prvý zo Slovenska pochádzajúci olympionik: na OH 1896 v Até-

nach skončil na 100 m na 3. mieste časom 12,6 (ex aequo s Ameri-
čanom Laneom), v trojskoku na 4. mieste, na 110 m prek. v rozbe-
hu na 2.-3. mieste, ale neumožnili mu štart vo finále

 Osobné rekordy: 100 m 11,4, 100 y 10,2, 110 m prek. 17,4, trojskok 
12,48

 Dnes nesie jeho meno Olympijský klub SOV v Šahách

NEBOL GRÓF, IBA SA PRIŽENIL

Sokol si z aténskej olympiády ok-
rem pamätnej medaily, ktorú dostal 
každý účastník, priviezol – prekážku 
a disk. Už nie do Šiah, ale do Ber-
necebaráti, malej dedinky ležiacej 
neďaleko, do ktorej sa medzičasom 
presťahovali jeho adoptívni krstní 
rodičia.

K jeho osudovému stretnutiu 
však došlo o rok a pol práve v Ša-
hách, v nemocnici, v ktorej ako 
študent medicíny praxoval. Doktor 
Endre Sebestyén Kovács mal pro-
minentnú pacientku, ktorá dostala 
týfus a vyžadovala si stálejšiu opa-
teru. Grófka Charlotte Berchtoldová 
si so Sokolom, hoci bol o šesť rokov 
mladší (alebo práve preto?), rýchlo 
padli do oka. A napriek tomu, že jej 
otec, rakúsky šľachtic, robil možné 
i nemožné (miestneho beťára vraj 
uplácal, aby neželaného ženícha 
spasil zo sveta), v novembri 1900 
došlo k svadbe. Ale až po tom, čo 
neurodzeného a chudobného zaťa 
vzala na milosť svokra a dcéra sa 
vzdala nároku na rodinné majetky…

Sokolovci šťastne dožili v dom-
čeku, ktorý v Bernecebaráti zdedili 
po manželových krstných rodičoch. 
Mali krásne manželstvo a päť detí. 
Alojz Sokol síce nedoštudoval medi-
cínu, napriek tomu zostal v pamäti 
miestnych ako „doktor chudobných“. 
Ošetroval všetkých, ktorých bolo 
treba, a u svokra vymohol, že ich 
„grófska“ lekáreň fungovala pre celú 
dedinu. Počas prvej svetovej vojny šé-
foval v Šahách vojenskej nemocnici.

Keď sme pred 40 rokmi s kole-
gom z denníka Šport Ľudovítom 
Majorom v Bernecebaráti pátrali 
po tých, čo si na Sokola pamätajú, 
natrafili sme na Annu Illésovú, ktorá 
bola rodinnou kuchárkou. „On ani 
nebol gróf, iba sa priženil,“ vravela. 

„Niežeby sa nebol vedel správať tak, 
ako si to vtedajšie panské móresy 
vyžadovali, práve naopak, bol to 
veľmi spôsobný muž. Nie však stro-
jený. Myslím si, že tú ohľaduplnosť, 
milotu… a ako sa to len povie… takú 
rytierskosť mal akosi už v krvi.“ 
Hlas vraj na ňu zvýšil len raz, keď 
začul, že vyháňa cigánku: „Dcérka, 
ak sa to stane ešte raz, prepustím ťa. 
Daj sa jej najesť kapustnice, koľko 
chce, keď je hladná.“

DOBRODINCA NEHRAL

„Jeho humanita nebola planým 
hraním sa na dobrodinca, neskrý-
val ňou panskú povrchnosť,“ potvr-
dil István Békes v knižke Potulky 
po peštianskej župe. „V istom čase 
nemal maďarský šport väčšieho 
mecenáša,“ konštatuje iný, športový 
zdroj s argumentom, že o. i. inicioval 
zrod Maďarského atletického zväzu, 
ale aj fondu na postavenie pamätní-
ka Pierrovi Coubertinovi v Olympii. 
V roku 1906 založil Hontiansky špor-
tový klub a o dva roky Honti Naptár 
napísal, že „svetoznámy športovec, 
výborný farmár a vinár z Hontu, bol 
vymenovaný za župného archivára“. 
Neskôr prevzal aj správcovstvo Hon-
tianskeho múzea v Šahách a zorgani-

zoval výstavu hontianskeho priemys-
lu a poľnohospodárstva…

Akokoľvek ho zapísali do matri-
ky, narodil sa ako syn Slováka So-
kola. Na olympiáde 1896 vystupo-
val ako Szokoly, okolo roku 1910 si 
(vraj na manželkino želanie) zmenil 
priezvisko na Szokolyi, ale náturou 
zostal taký, aký bol – veselý a žičlivý 
dobrák. „Humanista raného veku 
moderného športu,“ zostručnil au-
tor jeho biografie Miroslav Hazucha.

 MARIÁN ŠIMO

Panaténajský štadión v deň otvorenia Hier I. olympiády. Jediný známy záber z finále stovky: v strede finišuje Alojz Sokol.

Sokolova podobizeň na známke 
Slovenskej pošty vydanej 
k storočnici novovekých 

olympiád (1996).
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VĎAKA NADŠENIU ZAKLADATEĽOV AC MALACKY ZAPUSTILA   ATLETIKA NA ZÁHORÍ ZA TAKMER ŠTVRŤSTOROČIE PEVNÉ KORENE

To je vyznanie Vladimíra Handla, ktorý v roku 
1992 spolu s kamarátom Igorom Kondelom zalo-
žil v Malackách atletický oddiel doslova z ničoho. 
Zanietená dvojica sa pustila do projektu, ktorý po-
čas dvoch desaťročí dal slovenskej atletike niekoľ-
ko talentov predovšetkým v mládežníckych kate-
góriách.

„Kým sme sa toho nechytili my dvaja s Igo-
rom, atletika v Malackách organizovaná nebo-
la. Žiaci a študenti chodili na preteky iba v rám-
ci školských podujatí. Okrem telocvikárov sa im 
nik špeciálne nevenoval. V Malackách dlhé roky 
fungoval futbal, basketbal, hádzaná, stolný te-
nis, ale atletika bola veľká neznáma,“ pokračo-
val atletický srdciar, ktorý sa po rokoch v Slávii 
UK Bratislava, Dukle Banská Bystrica a Dukle 
Praha vrátil začiatkom 90. rokov 20. storočia do-
mov s odhodlaním dať dokopy šikovných atlétov 
z Malaciek a okolia.

Tréner Petr Filip s najúspešnejšou malackou atlétkou, bronzovou na 400 m na MS 2007 do 17 rokov Alexandrou 
Štukovou.

SNÍVAJÚ, ŽE 
VYCHOVAJÚ 

„Hoci som súťažne hral aj volejbal, atletika je už dlhé roky moja srdcovka. Sám som 
si staval doskočisko, aby som mohol skákať do diaľky. Tento šport ma fascinoval 
najviac zo všetkých. Preto som mu zostal verný celý život.“

VZNIKLI NA ZELENEJ LÚKE

Prvé atletické preteky videli Malačania naživo 
už v roku 1915. Zorganizovali ich miestni futbalisti, 
ktorí medzi sebou súťažili v behoch, hodoch a sko-
koch. K tomuto zisteniu sa dopracoval Vladimír 
Handl, keď na náš podnet pátral po prvých stopách 
z atletického praveku v rodnom meste. Na snahu 
futbalistov neskôr v polovici 30. rokov nadviazali 
študenti tunajšieho cirkevného gymnázia, kde pô-
sobil agilný atletický krúžok. Ďalší medzník v histó-
rii atletiky v Malackách bol rok 1955, keď v meste 
otvorili futbalový štadión. Ihrisko lemoval aj 400-
metrový ovál, ktorý atléti stále udržiavajú pri živo-
te. Vyše 50-ročná škvara je síce už dávno za svojím 
zenitom, ale Záhoráci na nej ešte trénujú. „Veríme, 
že raz príde chvíľa, keď staručkú škvaru vymeníme 
za nový tartanový koberec,“ optimisticky podotkol 
Handl.

ďalší naši atléti: Martin Koch, Eliška Chvílová, Moni-
ka Baňovičová, Ján Beňa, Marcel Žilavý… Každý rok 
máme aspoň jedného atléta, ktorý reprezentuje Slo-
vensko na veľkom podujatí. To je fakt, ktorý hovorí za 
všetko,“ konštatoval bývalý diaľkar, ktorý v Banskej 
Bystrici vyštudoval učiteľskú kombináciu telesná vý-
chova – etická výchova. Po návrate do Malaciek za-
čal učiť na ZŠ Záhorácka 95, ktorá má športové triedy 
od 5. po 9. ročník. Spolu 120 žiakov. Práve oni tvo-
ria pevný fundament členskej základne AC Malacky. 
V klube pracujú ešte ďalší dvaja tréneri – Petr Filip 
a Jakub Valachovič. Všetci popri civilnom zamestna-
ní. Každý z nich má skupinu a v nej päť -šesť talento-
vaných atlétov plus ďalších 10 až 15 detí, u ktorých 
rozvíjajú pohybové zručnosti.

„Náš veľký sen je vychovať atléta, ktorý by nás 
reprezentoval na olympijských hrách alebo na sve-
tovom šampionáte dospelých. Chlapcov a dievča-
tá, ktorí si obliekli reprezentačný dres na junior-
ských či dorasteneckých podujatiach, už máme, 
teraz pracujeme na tom, aby Malacky raz mali aj 
atléta – olympionika. Vieme však, že to bude beh 
na veľmi dlhú trať,“ podotkol Vladimír Handl.

VEDIA, AKO NA MLADÝCH

Na Slovensku nie je veľa športových škôl a tried, 
z ktorých by na MS do 17 rokov štartovali až piati zá-
stupcovia ako z Malaciek. „Sandra Štuková bola tre-
tia na šampionáte v Ostrave, u nás začínali aj Martin 
Koch, Monika Baňovičová, Claudia Hladíková a Ján 
Beňa. Vychovali sme i diaľkarku Elišku Chvílovú, 
ktorá skáče viac ako šesť metrov,“ upozornil tréner 

 alexandra štuková , 400 m, účasť na ME 
2014 v Zürichu (14. v štafete na 4 × 400 m), 
HME 2015 v Prahe (26. na 400 m), EH 2015 
v Baku (členka víťaznej štafety na 4 × 400 
m), MS 2007 do 17 rokov v Ostrave (3. na 
400 m), MSJ 2006 v Pekingu (30. na 400 m), 
MSJ 2008 v Bydgoszczi (32. na 400 m), MEJ 
2009 v Novom Sade 2009 (12. na 400 m), 
EYOF 2007 v Belehrade 2007 (1. na 400 m), 
Svetová gymnaziáda 2006 v Solúne (1. na 
400 m). V súčasnosti členka BK Hraj na tie 
nohy Bratislava.
 alena patkánová , 100 a 200 m, účasť na 
MS 2001 do 17 rokov v Debrecíne (20. na 
200 m, 25. na 100 m, štafeta na 100-200-
300-400 m 18. miesto).
 ján beňa , 800 m, účasť na MS 2007 do 17 
rokov v Ostrave (30. na 800 m), MEJ 2009 
v Novom Sade 2009 (člen štafety 4 × 400 
m/5. miesto/), EYOF 2007 v Belehrade (15. 
na 800 m), držiteľ čestného diplomu a plake-
ty Európskeho hnutia fair play (EFPM).
 monika baňovičová , diaľka/trojskok, 
účasť na MS 2011 do 17 rokov v Lille (27. 
v trojskoku), MSJ 2014 v Eugene (23. v troj-
skoku), MEJ 2013 v Rieti (18. v trojskoku), 
EYOF 2011 v Trabzone (16. v diaľke).
 martin koch , 200 a 400 m, účasť na 
MS 2009 do 17 rokov v Bressanone (43. 
na 200 m), EYOF 2009 v Tampere (15. na 
400 m), v súčasnosti člen Slávie UK Bratislava 
(venuje sa trojskoku a diaľke).
 claudia hladíková , diaľka, účasť na OH 
mládeže v Singapure 2010 (14. v diaľke).
 eliška chvílová , trojskok, fi nalistka EYOF-
-u 2011 v Trabzone (12. miesto).
 marcel žilavý , šprinty a prekážky/diaľka, 
účastník EYOF 2015 v Tbilisi (3. na 4 × 100 
m, 100 m /14. miesto/, diaľka /16. miesto/).
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AC MALACKY VO FAKTOCH
Členov 181
Pretekárov 177
Trénerov 3
Rozhodcov 1
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K najlepším slovenským trojskokankám sa zaradila 
Monika Baňovičová.

Handl a pri poslednom mene sa zastavil: „Tento rok 
jej rodičia dali voľnú ruku. Skončila strednú ško-
lu a rok sa môže naplno venovať atletike. Budú ju 
podporovať. Na jar bola so sestrami Velďákovými 
na 40-dňovom sústredení v JAR. Zohnali sme pe-
niaze, aby sme ju mohli do Afriky poslať. Robíme 
všetko pre to, aby výkonnostne rástla. Uvidíme, ako 
ponúknutú šancu zužitkuje. Boli by sme radi, keby 
atakovala 650 cm i viac.“ Na podmienkach atletiky 
v Malackách by Handl nič nemenil. V škole majú 
vlastný areál s 250-metrovým oválom, dve teloc-
vične, trénovať môžu v hale Malina, blízko majú 
aj rehabilitáciu. Navyše, žiaci po skončení ZŠ môžu 
pokračovať v štúdiu na tunajších gymnáziách – štát-
nom i cirkevnom, ktoré atlétom žičí.

„Žiakom tohto gymnázia je náš súčasný ná-
dejný atlét Marcel Žilavý, mnohonásobný majster 
Slovenska v žiackych a dorasteneckých kategó-
riách. Medzi talenty patria aj Boris Pribil, Michal 
Mecháček, Susanna Chlepková, Marek Havlík, 
Kristína Martinusová, Karolína Smreková, Zuzana 
Švejdová a Jakub Kopiar,“ priblížil Vladimír Handl 
šikovnú malackú mlaď.

VYUŽILI PROJEKT EÚ

Ďalšou osožnou novinkou je účasť v projekte 
Európskej únie (EÚ) pod názvom HIP YA. Malača-
nov do neho prizval bývalý čs. reprezentant v skoku 
do výšky, v Brne pôsobiaci Michal Pogány, tréner 
majsterky sveta v trojskoku Šárky Kašpárkovej. Za-
pojil Handla a spol. do projektu, ktorý núka nové 
možnosti športovej prípravy na najvyššej úrov-
ni. Vďaka programu EÚ veľká skupina atlétov AC 
Malacky prežila koniec marca na dvojtýždňovom 
medzinárodnom sústredení na Makarskej riviére. 
„Chodíme po svete s otvorenými očami a stále sa 
učíme. Sú veci, na ktoré nikto sám nepríde,“ konšta-
toval Handl. Do projektu EÚ sú zapojení mladí atlé-
ti z Chorvátska (Split), Slovinska (Koper), Talianska 
(Terst), Česka (Brno), Maďarska (Székesfehérvár) 
a Slovenska (Malacky). ŠTEFAN ŽILKA

KLUB NEMALI, ORGANIZOVALI PRETEKY

Atletickí nadšenci spolu s vedením mesta dlhé 
roky organizovali preteky s názvom Štít Malaciek. 
Nestor skoku do výšky na Slovensku Jaromír Ši-
monek, ktorý nás minulý rok opustil, spomínal, že 
aj on na preteky do Malaciek pravidelne chodil.

„Na Záhorí máme borovicové lesy, pieskovne, 
krásnu prírodu. To bol základ pre tréning mnohých 
atlétov z tohto regiónu, ktorí súťažili vo farbách 
predovšetkým bratislavských klubov. Ich tréneri sa 
často na mňa obracali so slovami: Vlado, ty si tam 
doma, poobzeraj sa po nejakých nadaných žiakoch, 
ktorí by mohli pokračovať u nás v Bratislave. Určite 
máte v Malackách šikovných chlapcov a dievčatá. To 
bol tiež jeden z podnetov založiť klub. Prečo by naše 
talenty mali odchádzať do Bratislavy, keď môžu svo-
je schopnosti rozvíjať priamo doma?“ prezradil Vla-
dimír Handl jeden z dôvodov založenia AC Malacky. 
Trénerskú školu mal na pohľadanie. V Dukle Praha 

sa učil od Václava Fišera, ktorý viedol diaľkarov, čo 
vozili medaily z ME, napríklad Jana Leitnera. „Robil 
som si poznámky, kriticky som hodnotil jeho meto-
diku. Mnohokrát som si v duchu povedal, že ja by 
som to robil inak. V roku 1992 sme to v Malackách 
začali robiť inak. Podľa našich predstáv a od piky, 
od malých detí. Iná cesta vtedy ani nebola. Ak sme 
chceli atlétov, museli sme si ich vychovať,“ pokračo-
val Vladimír Handl.

PRVÁ MEDAILISTKA ŠTUKOVÁ

Prvý úspešný atlét AC Malacky bol šprintér Ra-
dovan Hýrešš s osobným ručne meraným rekor-
dom 10,6 na 100 m (elektronicky 11,22 ). Neskôr 
prestúpil k bobistom, na ZOH 2002 v Salt Lake City 
bol náhradníkom „jagnešákovcov“. Cestoval do 
USA, ale do súťaží nezasiahol. Bol prvý Malačan 
vo výprave na zimných olympijských hrách. Potom 
prišla Alena Patkánová, ktorá sa na MS 2001 do 17 
rokov prebojovala do semifi nále na 200 m.

„Ďalšia v poradí bola Sandra Štuková, ktorá na 
svetovom šampionáte 17-ročných v Ostrave získala 
na 400 m bronz. Bolo to niečo, čo dodnes nevieme 
patrične doceniť. Po nej sa na juniorské MS juniorov 
a ďalšie svetové a európske podujatia či EYOF dostali 
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Kráľovský projekt

IVAN SUJA: narodený 16. januára 1936 v Ko-
šiciach; zamlada bežec, začínal so šprintmi a cez 

stredné vzdialenosti sa dostal až k maratónu; člen VŠ Pra-
ha, Slovana a Slávie UK Bratislava, v ktorej spoluzakladal at-
letický oddiel so sídlom na Lafranconi – v ňom bol 26 rokov 
profesionálnym, neskôr dobrovoľným trénerom; viedol 
o. i. majstrov Slovenska Jaromíra Sedláčka (400 m prek.), 
Júliusa Gábriša (3000 m prek.), Leu Zambojovú (výška), 
donedávna aj Alexandra Jablokova (kros), bol prvým tréne-
rom aktuálnej štvrtkárskej hviezdy Ivety Putalovej, výškarky 
Jany Brenkusovej, ale aj eurokomisára Maroša Šefčoviča, 
fi tnesky Zory Czoborovej či triatlonistky Mariky Kuriačko-
vej; desaťročia pôsobí aj ako rozhodca.

EMIL RUSKO: narodený 6. júna 1941 v Skalici; 
dlhoročný funkcionár a medzinárodný rozhodca, 

o. i. na ME 1978, v r. 2000 – 2005 technický delegát EAA, 
dodnes certifi kátor tratí cestných behov s najvyššou kva-
lifi káciou; s atletikou sa zoznámil počas stredoškolských 
štúdií v Nitre, funkcionársky v Košiciach, kde stavebný in-
žinier začal pracovať ako projektant oceľových mostných 
konštrukcií: 10 rokov bol vedúcim mužského družstva 
VSŽ a riaditeľom halových majstrovstiev ČSSR 1976; spo-
luzakladal Maratónsky klub Košice, ktorý v r. 1990 prevzal 
organizovanie najstaršieho európskeho maratónu – je čle-
nom správnej rady MK a od r. 1989 športovo -technickým 
riaditeľom MMM; od 1980 tiež členom komisie rozhodcov 
SAZ, v období 1988 – 2005 aj jej predsedom.

LADISLAV BORODÁČ: narodený 24. februára 
1946 v Piešťanoch; najlepší slovenský výškar dru-

hej polovice šesťdesiatych rokov; člen Slávie TU Košice 
a Dukly Banská Bystrica, tréneri: Milan Orendáč, Ján Sol-
čány; na ME 1969 ôsmy, 1971 nepostúpil z kvalifi kácie, 
majster Slovenska 1967 (leto) a 1971 (hala); slovenské re-
kordy: 207 (1966), 209 (1968), 210 (1969) a 211 (1969), 
osobný rekord 216 (1971); vyštudoval medicínu a ako gy-
nekológ pôsobí vo Vrbovom.
EVA ŠURANOVÁ: narodená 24. apríla 1946 – viac v roz-
hovore na stranách 16 – 18
MILAN BELKO: narodený 1. mája 1946 v Kežmarku-
-Ľubici; popredný čs. chodec, člen SPŠ, Slávie a Lokomo-
tíva Trnava, LIAZ Jablonec, Drôtovne Hlohovec a nórske-
ho klubu Spiermen Fredrikstad; osobné rekordy: 20 km 
1:30:15 (1978), 50 km 4:22:30 (1985); neskôr úspešný 
tréner (osem rokov aj v Nórsku), z chodcov viedol o. i. Srba 
Aleksandara Rakoviča, účastníka 50 km na troch OH (1996 
a 2000 11. miesto), šiestich MS (1995 6.) a štyroch ME 
(2002 7.), z našich Miroslava Kyrinoviča, Miloša Mojžiša 
(50 km 4:03:55 v r. 1996) či Janu Genovovú, dnes trénuje 
svoju vnučku, bežeckú vytrvalkyňu Romanu Komarňanskú 
(t. r. polmaratón 1:22:50, vlani maratón 2:59:58); spolu-
zakladateľ chodeckých pretekov v Trnave, Dudinciach, Hlo-
hovci i na Bacúchu; podpredseda Spoločnosti Ferdinanda 
Martinenga.
EDUARD STRAKA: narodený 24. júna 1946 v Detve; cho-
dec, ktorý bez prerušenia súťaží už 57. sezónu (viac ich má 
na konte len Talian Andreotti); člen TSZ Lučenec, Slávie 
a Dukly Banská Bystrica, Škody České Budějovice, ZVL Po-
važská Bystrica, Lokomotívy Prievidza a od r. 1978 Spartaka 
Dubnica nad Váhom; na veteránskych MS získal tri bron-

Výškari sú frajeri – vydali slovenskú kroniku svojej discip-
líny. Nápad s názvom „Kráľovský projekt“ skrsol v roku 2008 
na stretávke zverencov „profesora výšky“ Jaromíra Šimone-
ka a jeho následníka Viliama Lendela. Legendárny tréner sa, 
žiaľ, vydania nedožil, ale stihol doň napísať, čo mal na srdci. 
Lendel 120-stranové dielo zosumarizoval a obohatil prekle-
novacím textom.

Slovenský skok do výšky má úžasný rozsah. Z hľadiska 
olympiád od Wardenera (1912) po Kabelku (2012), po linke 
MS od Zvaru (1987) po Bubeníka (2015), z hľadiska ME od 
Žilu (1946) po Beera (2014). Publikácia je pôvabná aj tým, že 
sa zrodila bez asistencie publicistov, obsahuje osobné spo-
mienky 32 skokanov, skokaniek a trénerov: od 90-ročného 
Žilu až po 26-ročných Beera a Bubeníka. Aj tých, ktorí dnes 
žijú v Čechách: Zvaru, Pogánya, Hlavoňovej -Kováčikovej, 
Nezdařilovej -Varcholovej… Ba tiež vo vzdialenejšej cudzi-
ne: Henkelovej -Melovej z Nemecka, Medvedovej -Jobbovej 
z Kalifornie či Benka z katarskej Dauhy. Tí, ktorí sa nedonútili 
zaspomínať si (Ruffíni, Pauko, Orendáč, Roško, Javadová…), 
budú mať šancu na reparát. „Pripravíme druhé vydanie,“ sľu-
buje Lendel. Držíme palce. Prvé vyšlo v náklade, ktorý ledva 
stačil pre tých, čo do knižky prispeli. (mo)

JÚLIUS FRKÁŇ (* 11. marca 1931 v Turčianskej Štiavničke, 
† 7. februára 2016 vo Svite), všestranný atlét Slávie Košice 
a Tatrasvitu Svit, majster Slovenska na 110 m prek. (1950) 
a v desaťboji (1951), neskôr duša svitskej atletiky (predseda 
TJ, člen ÚV ČSZTV), ústredný rozhodca, úspešný tréner (o. i. 
František Mikluščák, Ján Tomko, Lucia Tomašeková), účastník 
veteránskych ME (1982 siedmy v oštepe).
ANDREJ LOPUCHOVSKÝ (* 14. novembra 1951 v Košiciach, 
† 5. marca 2016 v Košiciach), šprintér, potom úspešný bežecký 
tréner v Slávii VŠT (TU) Košice, aj v r. 1987, keď sa mužské druž-
stvo kvalifi kovalo do čs. I. ligy, trénoval o. i. Ľuboša Jošťáka, 
čs. majstra na 400 m (1990), 5-násobného majstra Slovenska 
(200 m 1992, 400 m 1987 a 1992, 4 × 100 m 1988 a 1991), 
v začiatkoch aj syna Marcela, jedného z najlepších sloven-
ských štvrtkárov v histórii (400 m 45,95, 400 m prek. 49,92), 
účastníka OH, MS, ME, fi nalistu juniorských MS a dvoch ME 
do 23 rokov, dnes úspešného trénera.
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zové (2002 dve a 2004 jednu), na ME tri strieborné a štyri 
bronzové medaily, dvakrát vyhral Európske veteránske hry; 
tréner mládeže a už vyše 20 rokov člen vedenia komisie 
veteránov SAZ.

MILAN SKOKAN: narodený 22. februára 1956 
v Kysuckom Lieskovci; bežec na stredné a dlhé tra-

te, neskôr úspešný tréner, po odchode Jaroslava Srholca do 
Prahy duša atletiky v Kysuckom Novom Meste, od r. 2001 
renomovaný kondičný tréner a fyzioterapeut kolektívnych 
športov (futbal MŠK Žilina, Viktoria Žižkov, FK Senica, há-
dzaná Sporta Hlohovec a slovenská reprezentácia); tré-
noval o. i. Petra Tichého, slovenského chodca rokov 1998, 
2000 a 2002, dvojnásobného účastníka OH (Atlanta 1996 
na 50 km 32., Sydney 2000 17. miesto) a ME (1994 15., 
1998 12.), istý čas osemstovkára Romana Hanzela, vytrval-
kyňu Adrianu Vitkovú, šiestu na MS 1999 do 17 r. (tú vedie 
dodnes), a Alenu Pochybovú.
MILAN SLOVÁK: narodený 4. apríla 1956 v Banskej Bys-
trici; popredný stípliar a vytrvalec 70. rokov, člen Dukly B. 
Bystrica, zverenec trénerov Dušana Valenta a Róberta Roz-
ima, dodnes slovenský rekordér na 3000 m prek. časom 
8:32,7 z r. 1978 (bánovský rodák Dušan Moravčík zabehol 
8:23,8 v drese RH Praha, držiteľom staršieho mužského 
rekordu je len Ivan Kováč na 1500 m 3:39,4 z r. 1974); 
ďalšie osobné rekordy: 1500 m 3:49,7 (1976), 3000 m 
8:07,43 (1978), 5000 m 13:55,6 (1979), 10 000 m 
29:37,9 (1978), maratón 2:30:00 (1980); 8. na junior-
ských ME 1975 na 2000 m prek., na ME 1978 na 3000 m 
prek. nepostúpil z rozbehu, čs. a slovenský majster (1979, 
resp. 1978); neskôr sa venoval zimnému triatlonu, od 
r. 2000 je funkcionárom Slovenskej triatlonovej únie, čle-
nom výkonného výboru a reprezentačným trénerom kros 
triatlonu a zimného triatlonu.
PAVEL SLOUKA: narodený 28. júna 1956 v Otrokovi-
ciach; popredný strednotratiar, neskôr špičkový kouč, 
slovenský šéftréner stredných behov a víťaz ankety Tré-
ner roka SR 2003 a 2012; člen Strojárne, resp. ZŤS Mar-
tin (1974 – 1979 a od 1984) a Slávie UK Bratislava (1980 
– 1983); čs. halový majster 1980 a 1982 na 1500 m, 
majster Slovenska 1981 na 800 m, 1980 (hala), 1982 (aj 
hala) a 1984 na 1500 m; osobné rekordy: 800 m 1:50,2 
(1978), 1000 m 2:24,5 (1979), 1500 m 3:44,95 (1982), 
5000 m 14:26,4 (1983), 10 000 m 31:28,33 (1985), ma-
ratón 2:40:35 (1984); po skončení FTVŠ bol 7 rokov ve-
dúci tréner TSM v Martine, neskôr pedagóg na gymnáziu 
a tréner NŠC; viedol maratónca Mojmíra Lánička, vytrval-
ca Miroslava Vanka (1988 – 1991), najlepšie chodkyne 
prvej éry Zuzanu Zemkovú -Kupčokovú (halové ME 1990 
10., halové MS 1991 8. miesto) a Ivanu Brozmanovú (MS 
1991 26.), istý čas strednotratiarov Jozefa Repčíka, Jozef 
Pelikána, Csillu Fugliovú, Paulu Habovštiakovú, ale aj 
triatlonistov či tenistov; Sloukovou najúspešnejšou zve-
renkou bola a je Lucia Klocová, ktorú trénuje od jesene 
1998: na 800 m bronzová a strieborná na juniorských MS 
(2000, 2002), juniorská majsterka Európy 2001, striebor-
ná na ME do 23 r. 2003, trojnásobná olympionička (2004 
19., 2008 11., na 1500 m 2012 pôvodne 8. miesto, po 
dopingových odhaleniach súperiek minimálne 6.), na ME 
2010 a 2012 štvrtá.
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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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