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PARTNERI SAZ
Vážení športoví priatelia,
 
od roku 1970 sa s pravidelnou periódou dvoch rokov uskutočňujú 
Majstrovstvá Európy v atletike juniorov do 20 rokov. 

Po mestách Paríž 1970, Duisburg 1973, Athens 1975, Donetsk 1977, 
Bydgoszcz 1979, Utrecht 1981, Schwechat 1983, Cottbus 1985, 
Birmingham 1987, Varaždin 1989, Thessaloniki 1991, San Sebastián 
1993, Nyíregyháza 1995, Ljubljana 1997, Riga 1999, Grosseto 2001, 
Tampere 2003, Kaunas 2005, Hengelo 2007, Novi Sad 2009, Tallinn 
2011, Rieti 2013 a Eskilstuna 2015, sa ME U20 uskutočnia opäť 
v talianskom meste Grosseto v dňoch 20.–23. júla 2017. 

V tomto talianskom meste budú súťažiť atletické talenty z 51 krajín 
Európy. Čaká nás zaujímavé atletické zápolenie, ktoré juniorské 
Majstrovstvá Európy prinášajú. 

Náročné limity EA sa podarilo splniť viacerým našim pretekárom, 
ktorí zasiahnu do diania na šampionáte. Účasť slovenských 
atlétov je skvelou príležitosťou stretnúť sa s talentovanými 
športovcami a ich trénermi z celej Európy. Pravidelná účasť našich 
športovcov na európskych podujatiach umožňuje udržať kontakt 
s európskou atletikou.

Našou snahou je čo najviac podporiť možnosť dosiahnutia 
čo najlepšieho výsledku týchto juniorských nádejí tak, aby sme 
zabezpečili ich budúcnosť v európskej a možno aj svetovej atletike.

Našim atlétom a trénerom prajem veľa úspechov.

predseda Slovenského atletického zväzu
PETER KORČOK

PRÍHOVOR



1   Martin Illéš
vedúci výpravy

2   Andrej Foltýn
fyzioterapeut

3   Pavel Slouka
tréner

4   Jozef Hanušovský
tréner

5   Jozef Párička
tréner

6   Dušan Chanečka
tréner

7   Ondrej Malík
tréner

8   Jaroslav Broďáni
tréner
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ADRIÁN BARAN
MŠK Vranov nad Topľou
14. 12. 1999
vrh guľou, hod diskom

GABRIELA GAJANOVÁ
AK ZŤS Martin
12. 10. 1999
800 m

EMA HAČUNDOVÁ
MŠK Borský Mikuláš
5. 3. 1999
10 km chôdza

JAKUB KUBÍNEC
ŠK Dukla o.z. B. Bystrica
18. 5. 1998
hod oštepom

EVA SLANČÍKOVÁ
ŠK Dukla o.z. B. Bystrica
28. 12. 1998
3 000 m

PATRÍCIA SLOŠÁROVÁ
ŠK Dukla o.z. B. Bystrica
29. 1. 1998
vrh guľou

MÁRIA ŠIMLOVIČOVÁ
AK Spartak Dubnica n. V.
19. 5. 1999
4 x 400 m

SIMONA TAKÁCSOVÁ
ŠK ŠOG Nitra
16. 1. 1998
100 m prekážky

MAREK TAŠKÁR
ŠK ŠOG Nitra
4. 1. 1998
hod oštepom

EMMA ZAPLETALOVÁ
ŠK ŠOG Nitra
24. 3. 2000
400 m

MONIKA ZAVILINSKÁ
AK Junior Holíč 
2. 3. 1999
skok do výšky

KLAUDIA ŽÁRSKA
AK Spartak Dubnica n. V.
15. 6. 1999
10 km chôdza

IZABELA ŽILKOVÁ
AK Spartak Dubnica n. V.
5. 12. 2000
4 x 400 m



6

Adrián Baran Gabriela Gajanová

bydlisko: Nižný Hrušov
škola, ktorú navštevuješ: 
Gymnázium Dr. C. Daxnera, 
Vranov nad Topľou.
disciplína: Vrh guľou, hod diskom.
oddielová príslušnosť: 

bydlisko: Bobrovec.
škola, ktorú navštevuješ: 
Evanjelické gymnázium Martin.
disciplína: 800 m.
oddielová príslušnosť: 
AK ZŤS Martin.
kto ťa priviedol k atletike: 
Ocino a pani učiteľka telesnej 
výchovy na základnej škole.
prvý atletický tréner: 
Zuzana Brnová.
aktuálny tréner: Pavel Slouka.
tvoj doterajší naj úspech: 
Bronz na ME17.
atletické (životné) vzory: 
Eva Šuranová.
ktorého zo súčasných 
(aktívnych) slovenských atlétov 
obdivuješ: Všetkých, ktorí 
trénujú v našich neľahkých 
podmienkach.

MŠK Vranov nad Topľou.
kto ťa priviedol k atletike: 
Môj tréner Mgr. Jaroslav Kolcun, 
ktorému som za to veľmi 
vďačný.
prvý atletický tréner: 
Mgr. Jaroslav Kolcun.
aktuálny tréner: 
Mgr. Jaroslav Kolcun.
tvoj doterajší naj úspech: 
13. miesto na ME dorastu 
vo vrhu guľou, 7. miesto vo vrhu 
guľou a 10. miesto v hode 
diskom na EYOFe v Tbilisi.
atletické (životné) vzory: 
Piotr Malachowski, Konrad 
Bukowiecki.
ktorého zo súčasných 

(aktívnych) slovenských atlétov 
obdivuješ: Jána Volka, skromný 
a úžasný chalan, ktorý vie čo 
chce a ide si za tým.
aký máš cieľ na mej: Priblížiť sa 
k osobnému rekordu, alebo ho 
prekonať a pokúsiť sa dostať 
do finále.
čím, kým chceš byť v budúcnosti: 
Vyštudovať fakultu telesnej 
výchovy a naďalej sa venovať 
atletike, pretože je to najkrajší 
šport na svete.
rada pre tvojich následovníkov: 
Nikdy sa nevzdávajte a choďte si 
za svojim cieľom. Všetko sa dá, 
len treba chcieť.

aký máš cieľ na mej: Finále.
čím, kým chceš byť v budúcnosti: 
Spokojným človekom.
rada pre tvojich následovníkov: 

Pracujte na sebe dovtedy, 
dokým nebudete spokojní sami 
so sebou. 
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bydlisko: Borský Mikuláš.
škola, ktorú navštevuješ: 
Gymnázium Ladislava 
Novomeského Senica.
disciplína: Chôdza 10 000 m.
oddielová príslušnosť: 
MŠK Borský Mikuláš.
kto ťa priviedol k atletike: 
Atletika, konkrétne tento šport, 
sa mi veľmi páčil a chcela som 
ho skúsiť a samozrejme mala 
som a mám chuť víťaziť.
prvý atletický tréner: 
Ondrej Malík.
aktuálny tréner: Ondrej Malík.
tvoj doterajší naj úspech: 
Účasť MS 18 Cali; 16. miesto 
ME 18 Tbilisi.
atletické (životné) vzory: Mojim 
veľkým vzorom sú moji rodičia.
ktorého zo súčasných 
(aktívnych) slovenských atlétov 
obdivuješ: Veľký obdiv si zaslúži 

bydlisko: Stupné.
škola, ktorú navštevuješ: 
Ukončené štúdium – Športové 

Ema Hačundová Jakub Kubínec
Matej Tóth.
aký máš cieľ na mej: Čo najlepšie 
reprezentovať Slovenskú 
republiku.
čím, kým chceš byť v budúcnosti: 
Po športovej stránke chcem 
patriť medzi špičku v tomto 

športe a stať sa vzorom 
pre budúcu generáciu a po 
študijnej stránke by som chcela 
vyštudovať právnickú fakultu.
rada pre tvojich následovníkov: 
Ísť si stále za svojim snom 
a počúvať rady trénera.

Gymnázium Banská Bystrica.
disciplína: Oštep.
oddielová príslušnosť: 
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica.
kto ťa priviedol k atletike: 
Rodičia.
prvý atletický tréner: 
Milan Lurenčík.
aktuálny tréner: Jozef 
Hanušovský.
tvoj doterajší naj úspech: 
17. miesto EYOT 2014.
atletické (životné) vzory: 
Jan Železný, Usain Bolt.

ktorého zo súčasných 
(aktívnych) slovenských atlétov 
obdivuješ: Matej Tóth.
aký máš cieľ na mej: Hlavný cieľ 
by bolo sa dostať do finále, 
prípadne zlepšenie osobného 
maxima a čo najlepšie 
reprezentovať Slovensko .
čím, kým chceš byť v budúcnosti: 
Profesionálnym oštepárom.
rada pre tvojich následovníkov: 
Venovať sa tomu, čo ťa napĺňa 
a poctivo na sebe makať.
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Eva Slančíková Patrícia Slošárová
bydlisko: Banská Bystrica.
škola, ktorú navštevuješ: 
Gymnázium Andreja Sládkoviča 
Banská Bystrica.
disciplína: 3 000 m.
oddielová príslušnosť: 
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica.
kto ťa priviedol k atletike: 
Dušan Valent.
prvý atletický tréner: 
Dušan Valent.
aktuálny tréner: Dušan Valent.
tvoj doterajší naj úspech: 
Majsterka Európy v triathle.
atletické (životné) vzory: 
Bývalá trenérka Lucia Kršňáková, 
Genzebe Dibaba.
ktorého zo súčasných 
(aktívnych) slovenských atlétov 
obdivuješ: Lucia Klocová, 
Matej Tóth.

bydlisko: Komjatice.
škola, ktorú navštevuješ: 
Športové gymnázium v Banskej 
Bystrici.
disciplína: Vrh guľou, 
hod diskom.
oddielová príslušnosť: 
ŠK Dukla o.z. Banská Bystrica.
kto ťa priviedol k atletike: 
Učiteľ telesnej výchovy na 
základnej škole.
prvý atletický tréner: 
Ľudovít Ivolka.
aktuálny tréner: Jozef Párička.

aký máš cieľ na mej: Podať čo 
najlepší výkon, potvrdiť limit.
čím, kým chceš byť v budúcnosti: 
Vojačka, kondičná trénerka.

rada pre tvojich následovníkov: 
Užívať si to čo robím a hlavne to 
robiť vždy s radosťou a nebáť sa 
v živote výziev.

tvoj doterajší naj úspech: 
Vrh guľou 14,93 m; hod diskom 
44,66 m.
atletické (životné) vzory: 
Tomosz Majewski.
ktorého zo súčasných 
(aktívnych) slovenských atlétov 
obdivuješ: Ivona Krištofičová.
aký máš cieľ na mej: Dosiahnuť 
čo najlepšie umiestnenie 
a osobný rokord.
čím, kým chceš byť v budúcnosti: 
Osobný tréner.
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Mária Šimlovičová Simona Takácsová

bydlisko: Hôrka nad Váhom.
škola, ktorú navštevuješ: Stredná 
škola a gymnázium Staré Mesto.
disciplína: 100 m, 200 m, 
4 x 100 m, 4 x 400 m. 
oddielová príslušnosť: AK Spartak 
Dubnica nad Váhom.
kto ťa priviedol k atletike: 
K atletike ma priviedla moja 
učitelka telesnej výchovy na 
základnej škole. A samozrejme mi 
k tomu dopomohli moji rodičia.
prvý atletický tréner: 
Soňa Vallášová.
aktuálny tréner: Jaroslav Vlček.
tvoj doterajší naj úspech: Za svoj 
najväčší úspech považujem, že som 
sa kvalifikovala na MS do 17 r. (Cali, 
2015) a že som dostala možnosť 
zúčastniť sa MEJ 2017. Samozrejme 
mám radosť z každého úspechu, 
ktorý som dosiahla, či už to sú 
tituly majsterky SR, ale aj všetky 

bydlisko: Šaľa.
škola, ktorú navštevuješ: 
Úspešne som ukončila štúdium 
na Športovom gymnáziu v Nitre.
disciplína: 100 m prekážky.
oddielová príslušnosť: 
ŠK ŠOG Nitra.
kto ťa priviedol k atletike: 
Rodičia.
prvý atletický tréner: 

medailové a iné umiestnenia na 
domácích a zahraničných súťažiach.
atletické (životné) vzory: 
Môj veľký atletický vzor je 
ruská diaľkárka Darya Klishina 
a samozrejme Usain Bolt. 
Za životný vzor považujem určite 
mojich rodičov a trénera, ktorí ma 
veľmi podporujú.
ktorého zo súčasných (aktívnych) 
slovenských atlétov obdivuješ: 
Obdivujem všetkých, atletika mi 
ukázala, že môžem mať na dráhe 
a aj mimo nej kamarátov a nie len 
súperov/súperky. Ale keď si mám 
vybrať, bude to Ján Volko, je to 
v prvom rade môj skvelý kamarát 
a veľmi ma teší každý jeho úspech. 
aký máš cieľ na mej: Čo najlepšie 
reprezentovať Slovensko, 
a s dievčatami podať čo 
najkvalitnejší výkon v štafete 
4 x 400 m.

čím, kým chceš byť v budúcnosti: 
Veľmi rada by som zostala čo 
najdlhšie pri atletike alebo 
všeobecne pri športe. Uvidíme 
v akej miere sa mi to podarí. 
rada pre tvojich následovníkov: 
Vždy sa všetko zlé deje pre niečo 
lepšie, netreba to vzdať hneď 
po prvom neúspechu ale ani po 
druhom! Ja som si taktiež ako 
mnoho atlétov prešla cez ťažké 
obdobia. Zranenia ma veľmi 
zastavili a znovu a znovu som 
musela začínať úplne od nuly 
a keď to začalo ísť a náhodou to 
zase nevyšlo, tak to bolo ťažké. Ale 
verím, že mi to veľa dalo hlavne 
po atletickej stránke, ale určite 
aj v osobnom živote. Hlavné je 
vydržať a raz sa to všetko vráti. 
Treba to robiť s radosťou a láskou. 

Róbert Mittermayer.
aktuálny tréner: Martin Illéš 
a Jaroslav Brodáni.
tvoj doterajší naj úspech: 
EA Limit na ME juniorov; 
2. miesto na Medzištátnom 
stretnutí juniorov; 
niekoľkonásobná majsterka 
Slovenska na 100 m prekážok.
atletické (životné) vzory: 

Alina Talay.
ktorého zo súčasných 
(aktívnych) slovenských atlétov 
obdivuješ: Ján Volko.
aký máš cieľ na mej: Podať čo 
najlepší výkon a zabehnúť si 
osobák.
čím, kým chceš byť v budúcnosti: 
Ešte neviem, najprv chcem 
úspešne zvládnuť vysokú školu 
a od toho sa bude vyvíjať moja 
budúcnosť.
rada pre tvojich následovníkov: 
Musíte byť silný. Nikdy sa 
nevzdávať. A vždy si treba ísť 
za svojim cieľom.
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Emma ZapletalováMarek Taškár

bydlisko: Mojmírovce.
škola, ktorú navštevuješ: 
Športové gymnázium Nitra.
disciplína: Hod oštepom.
oddielová príslušnosť: 
ŠK ŠOG Nitra.
kto ťa priviedol k atletike: 
Atletika prišla nejak sama 
za mnou. A už je to 7 rokov.
prvý atletický tréner: 
Peter Žňava.
aktuálny tréner: Robert Löbb.
tvoj doterajší naj úspech: 
Pokorenie 70-metrovej hranice. 
Účasť na MS dorastu.
atletické (životné) vzory: 
Terö Pitkämäki, Vítězslav Veselý, 
životné vzory – Roger Federer, 
manželia Brianne Theisen-Eaton 
a Ashton Eaton.
ktorého zo súčasných 
(aktívnych) slovenských atlétov 
obdivuješ: Ján Volko, Marcel 

bydlisko: Nitra.
škola, ktorú navštevuješ: 
Športové gymnázium Nitra.

Lomnický, Matúš Olej, Alexandra 
Bezeková.
aký máš cieľ na mej: Budem 
spokojný, ak hodím 67 metrov, 
no ideálne hodiť si osobný 
rekord.
čím, kým chceš byť v budúcnosti: 
To ešte neviem, no rád by som 
sa pohyboval v športovej oblasti.
rada pre tvojich následovníkov: 
Myslím si, že každý sportovec,  
nielen v mojom športe, si 
prejde obdobiami, kedy 
pochybuje o tom, či v ňom 

má ďalej pokračovať, najmä 
v tomto tínedžerskom veku. 
Takéto obdobia ale vždy prejdú, 
protože ak daný šport milujete 
a vložíte do neho všetku 
energiu, silu a čas, tak potom 
vás šport začne odmeňovať. 
Nenechať sa znechutiť 
a ovplyvniť rečami iných, zlými 
obdobiami alebo zraneniami. 
A ak aj cez toto všetko pri športe 
vydržíte, dostaví sa dobrý pocit, 
výkonnosť a úspech.

disciplína: 200 m, 400 m.
oddielová príslušnosť: 
ŠK ŠOG Nitra.
kto ťa priviedol k atletike: Môj 
tréner Peter Žňava a rodina.
prvý atletický tréner: 
Šulgan / Oravec.
aktuálny tréner: Peter Žňava.
tvoj doterajší naj úspech: 
Medzištátne stretnutie 
dorastu – 2. m. (400 m, Brno 
2016); slovenský rekord – 
60 m pr. (dorast, hala).
atletické (životné) vzory: 
Wayde van Niekerk, Allyson 
Felix, Usain Bolt.
ktorého zo súčasných 

(aktívnych) slovenských atlétov 
obdivuješ: Matej Tóth.
aký máš cieľ na mej: Čo najlepšie 
reprezentovať Slovensko, 
zabehnúť kvalitný čas.
čím, kým chceš byť v budúcnosti: 
V budúcnosti by som chcela 
pokračovať v atletike a byť 
profesionálnym športovcom.
rada pre tvojich následovníkov: 
Myslím, že som vo veku, keď 
rady potrebujem viac dostávať 
ako dávať. Ja sa riadim heslom – 
nevzdávaj sa a bojuj. Zatiaľ sa mi 
to vyplatilo.
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Monika Zavilinská Klaudia Žárska

bydlisko: Dubnica nad Váhom.
škola, ktorú navštevuješ: 
Pedagogická a sociálna 
akadémia sv. Andreja – Svorada 
a Benedikta Trenčín.
disciplína: Chôdza 10 000 m.
oddielová príslušnosť: AK 
Spartak Dubnica nad Váhom.
kto ťa priviedol k atletike: 
Už odmalička som bola 
neposedná. Rada som behávala 
a skákala, tak ma mama 
prihlásila na atletiku. 
prvý atletický tréner: 
Miroslava Jankejechová.
aktuálny tréner: Jozef Pavelka.
tvoj doterajší naj úspech: 
V roku 2014 vo Svitavách mi 
pri čase 5:27,14 na 1 500 m 

bydlisko: Borský Mikuláš.
škola, ktorú navštevuješ: 
Gymnázium F. V. Sasinka, 
Skalica.
disciplína: Skok do výšky.
oddielová príslušnosť: 
AK Junior Holíč.
kto ťa priviedol k atletike: 
K atletike ma v piatich rokoch 
priviedla sestra. 
prvý atletický tréner: 
Ján Dobiaš.
aktuálny tréner: 
Mgr. Dušan Chanečka.
tvoj doterajší naj úspech: 
5. miesto v skoku do výšky 

na ME v Gruzínsku.
atletické (životné) vzory: 
Derek Drouin.
ktorého zo súčasných 
(aktívnych) slovenských atlétov 
obdivuješ: Matúša Bubeníka.
aký máš cieľ na mej: Skočiť 
si osobný rekord a dostať sa 
do prvej desiatky. 
čím, kým chceš byť v budúcnosti: 
Trénerka a učiteľka. 
rada pre tvojich následovníkov: 
Rob čo ťa baví a nevzdávaj sa 
spojich snov. 

prekážky chýbali dve sekundy 
k slovenskému rekordu. Som 
8-násobná majsterka Slovenska 
v disciplínach 1 500 m prek., 

2 000 m prek., 3 000 m, 3 000 m 
prek., štafeta 4 x 200 a 4 x 300 
m. Veľkým úspechom je pre 
mňa v tomto roku splnený limit 
na ME U20, kedže chôdzi sa 
venujem len osem mesiacov.
atletické (životné) vzory: 
Na Slovensku aj vo svete je 
veľa uspešných športovcov, ale 
konkrétny vzor nemám, snažím 
sa byť vždy sama sebou, tvrdo 
a poctivo trénovať a robiť to, čo 
ma baví, naplno.
aký máš cieľ na mej: Je to moje 
prvé veľke podujatie v chôdzi, 
preto idem hlavne zbierať 
skúsenosti. Chcela by som sa ale 
pribížiť k osobnému rekordu.
čím, kým chceš byť v budúcnosti: 
Fyzioterapeutka.
rada pre tvojich následovníkov: 
Tvrdo makať sa vyplatí. 
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Izabela Žilková

bydlisko: Dubnica nad Váhom.
škola, ktorú navštevuješ: 
Gymnázium Dubnica nad 
Váhom.
disciplína: 400 m.
oddielová príslušnosť: 
AK Spartak Dubnica nad Váhom.
kto ťa priviedol k atletike: 
Moja mama.
prvý atletický tréner: 
Milan Florek.
aktuálny tréner: Jana Floreková, 
Milan Florek.
tvoj doterajší naj úspech: 
Halová majsterka Slovenska 
na trati 400 m; vicemajsterka 
Slovenska na trati 400 m.
atletické (životné) vzory: 
Allyson Felix.
ktorého zo súčasných 
(aktívnych) slovenských atlétov 

obdivuješ: Iveta Putalová.
aký máš cieľ na mej: Podať 
čo najlepší výkon v štafete 
a dopomôcť tým k čo 
najlepšiemu umiestneniu.
čím, kým chceš byť v budúcnosti: 

Grafická dizajnérka a popri 
štúdiu sa samozrejme venovať 
atletike.
rada pre tvojich následovníkov: 
Nikdy sa nevzdávať a hlavne si 
vždy veriť.
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