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ME 2017 V KROSE V ŠAMORÍNE
Výnimočný a rekordný šampionát
Po šampiónoch bežala verejnosť
Trampoty našich lídrov
Ako videli dianie v Šamoríne Peter Korčok 
a Vladimír Gubrický
Fakty z ME 2017 v Šamoríne
Maťov stĺpček: My sme tu doma!
ME OBJEKTÍVOM FOTOREPORTÉROV
Slovenskí reprezentanti v akcii
Galéria víťazov
Pohľad do zákulisia
ROZHOVOR
Ladislav Asványi: 
Verím, že nás nechválili len zo slušnosti
ATLÉT ROKA
Večer plný emócií i dobrej nálady
ŠTATISTICKÁ PRÍLOHA
Slováci na MS
TALENT
Jakub Kubinec: 
Zmaturoval na gymnáziu aj v hode oštepom
NÁVRATY
M -SR v krose:
Štvrtý raz Ďurec, Urbanovo šieste striebro
Repčík alebo Pelikán?
TÉMA
Zošit, ceruzka, guma? Nie!
U NÁS V KLUBE
AK ZŤS Martin: 
Už takmer storočie v službách kráľovnej
DETSKÁ ATLETIKA
S kráľovnou športov sa zabávali tisíce detí
Deti sa vrátili do Elánu
PERSONÁLIE
Oslavujú i Opustili nás i Stretnutie rýchlych mužov
ŠPORTOVEC ROKA 2017
Volkova bodka za sezónou: 
Štvrtý v ankete Športovec roka

ZÁUJEM ZAVÄZUJE
Máme za sebou ďalší rok – nároč-

ný, plný výziev. V mnohých oblastiach 
sme sa počas neho posunuli vpred. 
Členská základňa prekročila métu 16-
-tisíc, čo nás zaväzuje, a dosiahli sme 
znova pekné výsledky. Objavom roka je 
šprintérsky talent Ján Volko. Výnimočný 
športovec, vzor pre mládež svojím hod-
notovým svetom aj vystupovaním. Pri-
nášal radosť fanúšikom takmer celý rok, 
vozil medaily z vrcholných podujatí. Za veľký úspech považujem, že 
sme sa na ME tímov posunuli za dva roky z tretej ligy do prvej.

Z mládežníkov nás potešili viacerí, azda najviac bronzová osem-
stovkárka z juniorských ME v Grossete Gabika Gajanová a bronzový 
tisícpäťstovkár z EYOF v Györi Andrej Paulíny, obaja zverenci kouča 
Pavla Slouku. Zaujali i ďalší: na halových ME výškar Matúš Bubeník 
a viacbojárka Lucia Vadlejch (Slaničková), na ME do 23 rokov trojsko-
kan Tomáš Veszelka, na Svetovej univerziáde šprintérka Alexandra 
Bezeková.

Náš dlhodobo najúspešnejší atlét, chodecký šampión Matej Tóth, 
po mnohých rokoch chýbal na vrcholnom podujatí. MS v Londýne 
nevynechal z vlastnej vôle. Namiesto užívania si úspechov, ktoré do-
siahol v predošlých troch sezónach, musel obhajovať svoju športovú 
i ľudskú česť.

Na jeseň sme sa lúčili s dvoma veľkými osobnosťami – Luciou 
Hrivnák Klocovou a Liborom Charfreitagom. Uvedomujeme si, že 
jedna úspešná generácia pomaly končí a mladí ich ešte nedokážu 
plnohodnotne nahradiť. Hoci situácia nie je ružová, v zálohe máme 
zopár talentov.

V odchádzajúcom roku sa naša atletika prezentovala aj šikov-
nými organizátormi: pokračoval projekt Detská atletika, seriál maj-
strovstiev Slovenska, liga, pripravili sme 52. ročník mítingu P – T – S, 
úspešné boli maratóny v Košiciach a Bratislave, chodecká Dudinská 
päťdesiatka, Banskobystrická latka, halový míting Elán či veteránske 
MS v behu do vrchu v Pruskom/Vršatci.

Rok sme ukončili najväčšou výzvou, historicky prvými atletickými 
ME na území Slovenska, krosovým šampionátom v x -bionic® sphere 
v Šamoríne. Bol výnimočný rekordným počtom pretekárov i zúčast-
nených krajín, prvýkrát sa v programe objavili preteky miešaných 
štafi et, práve my sme ako prví dali šancu aj verejnosti v masovom 
behu. Pripravili sme šampionát, na ktorý, myslím si, môžeme byť 
hrdí. V organizačnom tíme sa skĺbili skúsenosti ostrieľaných ľudí, 
pre ktorých to bolo vyvrcholenie celoživotnej práce, s entuziazmom 
mladých, ktorí nabrali obrovskú skúsenosť do budúcnosti. Všetkým 
patrí veľká vďaka.

Budúcoročný absolútny vrchol pre slovenskú atletiku budú au-
gustové ME v Berlíne. Verím, že naši obetaví tréneri znova dokážu 
pripraviť svojich zverencov na špičkové výkony a budeme sa spolu 
s nimi tešiť z ďalších úspechov.

Celej slovenskej atletickej i bežeckej komunite želám krásne Via-
noce v kruhu rodiny, načerpanie síl do ďalšej práce a šťastný nový rok 
2018. PETER KORČOK, 

 prezident Slovenského atletického zväzu

sa dá kúpiť aj predplatiť
 Časopis SLOVENSKÁ ATLETIKA 

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

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

 Jednotlivé čísla (à 1,50 €) si 
môžete zakúpiť aj osobne na 
sekretariáte Slovenského 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

Štvorica našich juniorov na ME v Šamo-
ríne (zľava): Jánošík, Kopiar, Verbovský, 
Borovka, na spodnej fotografi i štart 
behu pre verejnosť.
 Foto: JÁN SÚKUP, PAVOL UHRIN
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ĎAKUJEME!

ORGANIZÁTORI A PODPOROVATELIA

OFICIÁLNI PARTNERI NÁRODNÍ PARTNERI NÁRODNÍ DODAVATELIA

MEDIÁLNI PARTNERI

Slovenský atletický zväz a organizačný výbor 
24. majstrovstiev Európy v krose v Šamoríne
ďakuje za spoluprácu všetkým, ktorí sa podieľali 
na príprave a úspešnom zorganizovaní tohto 
významného športového podujatia.
Spoločne sme vystavili Slovensku v atletickej 
Európe dobrú vizitku. Aj vašou zásluhou.

VLADIMÍR GUBRICKÝ
koordinátor SAZ pre ME v krose v Šamoríne 

a generálny sekretár 
Slovenského atletického zväzu

LADISLAV ASVÁNYI
viceprezident organizačného výboru 

ME v krose v Šamoríne 
a Slovenského atletického zväzu 

PETER KORČOK
prezident organizačného výboru 

ME v krose v Šamoríne 
a Slovenského atletického zväzu



Na každého v cieli čakala repli-
ka medaily pre najlepších z ME.

Zubaté slniečko sa síce na krásny areál usmie-
valo, ale v súboji s chladným vetrom – ortuť tep-
lomera ukazovala -1 °C – jeho lúče nemali šancu. 
Najlepším európskym bežcom to však neprekáža-
lo. Vyše šesťhodinový program 24. majstrovstiev 
Európy v krose, historicky prvého kontinentálne-
ho atletického šampionátu na Slovensku, odsý-
pal jedna radosť. Jedna disciplína za druhou – ju-
niorky, juniori, ženy i muži do 23 rokov, seniori, 
premiéra súťaže miešaných štafi et, slávnostné 
ceremoniály. Všetko išlo ako po masle. Štvorica 
Peter Korčok, Ladislav Asványi, Vladimír Gubric-
ký, Marián Hammel, na ktorých ležala najväčšia 
ťarcha zodpovednosti, si vydýchla. V ich očiach sa 
zračila úľava. Slovensko zvládlo európsky krosový 
šampio nát so cťou.

DRUKOVALI AJ VEĽVYSLANCI

Prezident Európskej atletiky Svein Arne Han-
sen už deň pred pretekmi na tlačovej konferen-
cii vyzdvihol enormné úsilie organizátorov. Prek-
vapujúco v predstihu, zrejme v predtuche, že už 
asi niet veľmi čo pokaziť, hovoril o výnimočnosti 
šamorínskych ME.

„Ďakujem prezidentovi organizačného výbo-
ru Petrovi Korčokovi a všetkým jeho ľuďom, ktorí 
pripravili doposiaľ najväčšie krosové majstrovstvá 
Európy. V nedeľu sa bude opäť písať história, uvi-
díme výnimočný šampionát,“ predpovedal 71-
-ročný žoviálny Nór.

Hansenove slová, samozrejme, potešili, no do 
batohov všetkých, ktorí už aj tak niesli na pleciach 
obrovské bremeno zodpovednosti za úspešné zor-
ganizovanie šampionátu, pribudli akoby ďalšie 
symbolické kilá navyše.

Šamorín, x -bionic® sphere, 10. de-
cember 2017, krátko po deviatej 
ráno. Technický delegát Európskej 

atletiky (EA), Slovinec Gabrijel Ambrožič, 
po štarte súťaže junioriek s úľavou po-
znamenal: „Ak pôjde všetko takto, bude 
to pekný a úspešný šampionát.“ A – na-
ozaj aj bol.

Sobotná generálka, keď pripravenosť rozhod-
cov a technického zabezpečenia otestovali naj-
mladší adepti atletiky vo fi nále celoslovenskej 
súťaže detských štafi et i partia trnavských bežcov 
okolo Michala Puškára, dopadla – rozpačito. Tech-
nický delegát len prevracal očami, padli i tvrdšie 
slová. Chvalabohu, na úrodnú pôdu. Nedeľa, deň 
D, už bol presný opak. Všetko klapalo takmer bez-
chybne. Tím priamo zabezpečujúci preteky fungo-
val ako kvalitné švajčiarske hodinky.

Pierre Weiss, bývalý generálny sekretár IAAF 
a člen hodnotiacej komisie EA, ktorá posudzova-
la adeptov na ME 2017 v krose, si hladký priebeh 
šampionátu spokojne vychutnával vo VIP lóži spo-
ločne s francúzskym veľvyslancom Christophom 
Léonzim. Obaja sa tešili, keď si prvé dve priečky 
v pretekoch mužov do 23 rokov vybojovali ich kra-
jania, bývalý futbalista Jimmy Gressier a Hugo 
Hay, pričom Francúzi získali zlato i v súťaži druž-
stiev. Len tak mimochodom: ktovie, či si Pierre 
Weiss v ošiali radosti spomenul na to, že na jeseň 
2015 navrhoval, aby Šamorín odstúpil od kandi-

datúry na ME 2017 v prospech írskeho Dublinu 
a uchádzal sa až o nasledujúce…

Vo „vipke“ športového v x -bionic® sphere, kde 
sa stretlo až sedem veľvyslancov, sa tešil i nórsky 
chargé d’affaires Per Øystein Vatne s manželkou. 
Ešte len 17-ročný supertalent Jakob Ingebrigtsen, 
najmladší zo súrodeneckého bežeckého tria, ako 
štvrtý v histórii ME obhájil titul v pretekoch junio-
rov a krosovým zlatom zvŕšil skvelú sezónu. Stal sa 
v nej najmladším mužom, ktorý zabehol 1 míľu 
pod 4 minúty, zlepšil európsky juniorský rekord 
na 3000 m prekážok a v tejto disciplíne (plus na 
5000 m) získal zlato na MEJ v Grossete.

POCHVALA PRE MATANINA

Obe hlavné seniorské kategórie režírova-
li Keňania v tureckých dresoch. Súťaž mužov na 
10,18 km vyhral Kaan Kigen Özbilen, v pretekoch 
žien na 8,23 km obhájila zlato Yasemin Canová.

Turecko vyhralo najsledovanejšiu kategóriu 
štvrtý raz za sebou. Po Polatovi Arikanovi (2014), 
Alim Kayovi (2015) a Arasovi Kayovi (2016) trium-
foval muž, ktorý sa kedysi volal Mike Kigen a svoju 
novú krajinu reprezentuje od júna 2016. Z lanskej 
10. priečky v Chii sa v Šamoríne, trochu prekva-
pujúco aj vzhľadom na to, že štartovali všetci tra-
ja predošlí víťazi, posunul na najvyššiu. „Pred ro-
kom som nebol úplne fi t, preto mám z víťazstva 
dvojnásobnú radosť. Boli to ťažké preteky, chlad 
ich náročnosť ešte zvyšoval,“ vravel v cieli Özbilen, 
vytrvalec s maratónskym osobákom 2:06:10 h, 
ktorý sa v apríli v Bostone pokúsi zlepšiť európsky 
rekord Nóra Moena 2:05:48 h.

Kľúčový okamih pretekov sa odohral v pred-
poslednom 1,5 km merajúcom okruhu, keď pol-
maratónsky vicemajster Európy 2016 Özbilen 
a halový majster Európy 2017 na 3000 m Adel 
Mechaal súperom ušli a vo fi niši 31-ročný „Turek“ 
nedal Španielovi marockého pôvodu šancu. Ob-
hajca titulu Aras Kaya doplatil na pád na treťom 
kilometri: zakopol o nohu súpera bežiaceho pred 
ním a ocitol sa na zemi. Rýchlo sa pozviechal, do-
behol čelo, no v závere mu už sily chýbali a skončil 
siedmy.

Všetci traja medailisti aj bronzový Brit An-
drew Butchart – si pochvaľovali výborne pripra-
vený okruh v x -bionic® sphere. „Do tejto trate 
som sa zamiloval,“ nadchýnal sa Özbilen. „Úžasný 
okruh!“ tvrdil Mechaal. „Ťažká trať, ale veľmi sa mi 
páči,“ pridal poklonu Brit tešiaci sa z prvej veľkej 
individuálnej medaily. Staviteľ trate, bývalý ma-

ratónec – olympionik Marcel Matanin a jeho tím 
lepšie vysvedčenie ani nemohli dostať.

TITUL K NARODENINÁM

Súťaž žien mala podobný scenár ako vlani. Ke-
ňanka Vivian Jemutaiová, ktorá sa od získania tu-
reckého občianstva v máji 2015 už volá Yasemin 
Canová, súperila sama so sebou. Od 3. kilometra 
bežala na čele bez súperky. Kým v roku 2016 zví-
ťazila o 10 sekúnd, v Šamoríne až o 15, čím vyrov-
nala najvyšší víťazný náskok v histórii šampionátu 
v súťaži žien a dala si pekný darček k 21. narode-
ninám, ktoré oslávila deň po ME.

„Vyhrala som síce s veľkým náskokom, no 
vzhľadom na chlad a vietor to neboli ľahké prete-
ky,“ priznala zverenka rumunského kouča Carola 
Santu, ktorá trénuje zvyčajne v známom kenskom 
stredisku Iten spolu s Kayovcami Alim a Arasom.

Canová sa do histórie krosových ME za-
písala ako druhá žena – po Írke Fionnuale 
McCormackovej -Brittonovej (2011, 2012) – ktorá 
obhájila titul. Tretia, za pôvodom Eritrejčankou vo 
švédskom drese Meraf Bahtovou, dobehla už tretí 
raz za sebou Nórka Karoline Grövdalová. „Začiatok 
bol pre mňa dosť rýchly, ale snažila som sa udržať 
vpredu. V poslednom kole na mňa doľahla úna-
va, v súboji o striebro som už nevládala zrýchliť. 
Chcela som medailu, mám ju,“ tešila sa niekdaj-
šia dvojnásobná juniorská majsterka Európy na 
3000 m prekážok.

Tridsaťtriročná McCormacková -Brittonová štar-
tovala na svojich 15. ME v krose, čo je rekord spo-
medzi žien. Skončila dvanásta, no chcela viac. „Na 
budúci rok sa možno pokúsim prerušiť Canovej 
cestu za tretím titulom,“ prezradila pre Irish Inde-
pendent.

FAKTY

BEŽCOV 561 (REKORD)
KRAJÍN 37 (REKORD)
MUŽOV 79
ŽIEN 77
MUŽOV (U23) 85
ŽIEN (U23) 63
JUNIOROV 109
JUNIORIEK 104
ŠTAFIET 11 (44 bežcov)

Najcennejší výsledok dosiahol zo Slovákov Ti-
bor Sahajda. Foto: JÁN SÚKUP

Medailistky v súťaži žien (zľava): strieborná Švédka Bahtová, 
zlatá Turkyňa Canová a bronzová Nórka Grövdalová.
 Foto: JÁN SÚKUP

PO ŠAMPIÓNOCH BEŽALA VEREJNOSŤ

SLOVÁKOM SA NEDARILO

Rekordná 19-členná slovenská výprava, žiaľ, 
neoslnila. Jej vystúpenie bolo – z pohľadu umies-
tení – najhoršie od ME 2013 v Belehrade. Najlep-
šie patrili Lucii Janečkovej (57.) a Veronike Zrastá-
kovej (58.) v súťaži žien do 23 rokov, no štartovalo 
len 63 bežkýň. Preto je najhodnotnejšie 59. mies-
to maratónskeho špecialistu Tibora Sahajdu 
v mužskej súťaži. Šéftrénerovi SAZ Martinovi Pu-
pišovi a ani šéfovi sekcie dlhých behov Pavlovi Ko-
váčovi sa nesplnil sen o príjemnom prekvapení, 
v ktoré verili najmä v mládežníckych kategóriách. 
Najlepší junior Miroslav Borovka dobehol 82. (zo 
109) a prvá z junioriek Alexandra Zavadská skon-
čila 78. (zo 104). Slováci, bohužiaľ, nesplnili ani 
skromný cieľ – jedno umiestenie do 40., jedno do 
50. a jeden tím v prvej dvanástke.

„Nesmieme zatvárať oči pred 
realitou, výkony našich bežcov 
boli prevažne zlé. ME nastavili 
každému zrkadlo, najmä pre mla-
dých to bola dobrá škola. Verím, 
že rozumnejší si z vystúpenia 
v Šamoríne vezmú ponaučenie. 
Viacerí mi po pretekoch vraveli, 
že šanca popasovať sa s Európou 
je pre nich motivácia do budúc-
nosti. Musia sa však navždy zba-
viť pocitu, že ak vyhrajú nejaké 
‚dedinské‘ preteky, sú div že nie 
najlepší na svete. Tibor Sahajda 
to vystihol presne: dlho si myslel, 
že trénuje tvrdo, na doraz, no odi-
šiel na sústredenie do Kene a zis-
til, že svet je úplne inde. Aj preň-

ho bola účasť na krosových ME ďalší impulz, aby 
trénoval viac a kvalitnejšie,“ hodnotil vystúpenie 
Slovákov šéftréner Pupiš a upozornil na dlhodobo 
zle nastavenú mentalitu našich bežcov. „Viacerí sa 
koncentrovali na to, aby boli najlepší zo Slovákov. 
To je naša typická choroba: už v žiackom veku sa 
súťaží takticky a potom, keď sa neskôr niekto pre-
bojuje na ME, dostane príučku. Toto myslenie mu-
síme zmeniť, našu elitu treba naučiť behať naplno 
a nie špekulovať.“

Najúspešnejšou krajinou v medailovej bilancii 
bola Veľká Británia s vizitkou 5 – 0 – 4 pred Turec-
kom (3 – 1 – 3) a Francúzskom (2 – 2 – 1), v bo-
dovaní za umiestenia v prvej osmičke triumfova-
li tiež Briti (83) pred Francúzmi (71) a Španielmi 
(59). Hoci Slovensko nezískalo medailu, zaslúži si 
ju aspoň za výborne zorganizovaný šampionát.

 GABRIEL BOGDÁNYI

Prvý raz v histórii dostali šancu za-
behnúť si na trati krosových ME 
bezprostredne po šampionáte aj 
kondiční a rekreační bežci. V mra-
zivom a veternom popoludní sa 
ich na štart pretekov s názvom ME 
v krose – beh pre verejnosť postavi-
lo dovedna 599 z 8 krajín.
Z mužov (bežalo sa 6,28 km) vy-
hral Ján Filip Kotora (AK Veterán 

Bratislava, 21:09), zo žien účast-
níčka maratónu na OH 2016 v Riu 
Andrea Deelstrová (22:14) s ob-
rovským náskokom 2:14 min pred 
slovenskou účastníčkou krosových 
ME 2015 v Hyéres Nikolou Čorbo-
vou. Holanďanku na ME nenomi-
novali, do Šamorína vraj prišla na 
„protest“.
Bežali aj známe osobnosti, nap-
ríklad 3-násobný olympijský me-
dailista, 10-násobný majster sve-

ta a 11-násobný majster Európy 
v rýchlostnej kanoistike Erik Vlček 
skončil v absolútnom poradí mu-
žov na 75. priečke (25:22). Amba-
sádorovi krosových ME, moderáto-
rovi Matejovi Cifrovi alias Sajfovi 
(31:23), sa nepodarilo prelomiť 30-
-minútovú hranicu, hoci bežal bok 
po boku s Richardom Vargom. Náš 
výborný triatlonista sa po 69. mies-
te v súťaži mužov išiel na beh pre 
verejnosť vyklusať.
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(1. – 8. MIESTO)
1. Veľká Británia 83, 2. Francúzsko 71, 3. Španiel-
sko 59, 4. Turecko 56, 5. Nemecko 42, 6. Taliansko 
29, 7. Nórsko 20, 8. Švédsko 20, 9. Belgicko 19, 
10. Rumunsko 16, 11. Holandsko 10, 12. Írsko 8, 
13. Dánsko 8, 14. Česko a Maďarsko po 7, 16. Por-
tugalsko 6, 17. Ukrajina 3, 18. Švajčiarsko 2, 
19. Fínsko a Poľsko po 1.

MEDAILOVÁ BILANCIA

1. Veľká Británia 5 – 0 – 4 7. Taliansko 0 – 1 – 1
2. Turecko 3 – 1 – 3 8. Belgicko 0 – 1 – 0
3. Francúzsko 2 – 2 – 1 Česko 0 – 1 – 0
4. Španielsko 1 – 2 – 2 Maďarsko 0 – 1 – 0
5. Nemecko 1 – 2 – 1 Rumunsko 0 – 1 – 0
6. Nórsko 1 – 0 – 1 Švédsko 0 – 1 – 0

MY SME TU DOMA!
Aj keď tento bojový pokrik slovenských fanúšikov znie 

ako klišé, do istej miery prebúdza v športovcoch aj ich 
priaznivcoch národnú hrdosť a pozitívne emócie. Ako však 
prežíva športovec vrcholné medzinárodné preteky v domá-
cich podmienkach?

Pokiaľ ide o mňa, možnosť súťažiť na Slovensku vní-
mam výhradne pozitívne. Poďme však po poriadku, od 
mojich žiackych čias, keď bola mojím domácim prostredím 
rodná Nitra. Už vtedy pre mňa znamenalo veľa, keď ma na 
preteky prišli povzbudiť nielen moji najbližší, ale aj širšia 
rodina, kamaráti, známi.

V tom čase som si ešte neuvedomoval, aké výhody pri-
náša domáce prostredie. Pre mňa bolo vzácnejšie súťažiť 
niekde v zahraničí, vidieť nové miesta. Tento pocit mi zo-
stal až do juniorských MS 2002 na Jamajke. Už len cestovať 
vďaka atletike do takej exotickej destinácie bolo pre mňa 
čosi nevídané. Šampionát mi nevyšiel a možno až na in-
fekčnom oddelení, kde som sa vzápätí ocitol, som si uve-
domil, aké dôležité je pre športovca súťažiť v domácich 
podmienkach, alebo aspoň v podobnom prostredí, na aké 
je zvyknutý.

Odvtedy som sa vždy tešil na každé veľké podujatie na 
Slovensku alebo blízko neho. Som rád, že som vo svojej 
kariére zažil atmosféru vrcholného medzinárodného podu-
jatia v domácom prostredí – v roku 2013 na chodeckom 
Európskom pohári v Dudinciach. Nie je to síce podujatie 
úplne najvyššieho rangu (majstrovstiev sveta alebo Eu-
rópy na Slovensku sa v mojej kariére asi nedočkám), ale 
pre mňa to znamenalo aj tak veľa. Na jednej strane som si 
uvedomoval obrovský tlak, keďže odo mňa zopár tisíc ľudí 
priamo na trati očakávalo medailu, no na druhej strane to 
malo obrovské plusy. Najväčšie – tisíce hlasiviek, ktoré ma 
v uliciach kúpeľného mestečka hnali vpred. Veľmi dôležitá 
bola i možnosť byť so svojimi blízkymi ešte aj pár minút 
pred štartom a v neposlednom rade už spomenuté prete-
kárske benefi ty. Nemusel som cestovať dlhé hodiny auto-
busom, autom alebo lietadlom, nebolo treba zvykať si na 
iné klimatické podmienky či dokonca časové pásmo a ešte 
dva dni pred štartom som mohol spať vo svojej posteli.

Veril som, že výhodu domáceho prostredia využijú aj 
naši vytrvalci na ME v krose v Šamoríne. Nik od nich ne-
očakával medaily, nohy im nezväzovala ťarcha zodpoved-
nosti, preto som dúfal, že niekto príjemne prekvapí a po-
teší slovenského atletického diváka. Žiaľ, nevyšlo to. Azda 
nabudúce. Na konštatovaní, že doma je doma, sa však nič 
nemení. Aspoň v mojom prípade…

 muži  (10,18 km, 79 štartujúcich): 1. K. Özbilen 
(Tur.) 29:45, 2. Mechaal (Šp.) 29:54, 3. Butchart (V. 
Brit.) 30:00,… 59. Sahajda 31:55, 69. Varga 
32:24, 73. J. Urban (všetci SR) 33:15.
 družstvá  1. Turecko (K. Özbilen, Ar. Kaya, Arikan) 17, 
2. Španielsko (Mechaal, Mateo, Lamdassem) 20, 3. V. 
Británia (Butchart, Connor, Lancashire) 35,… 13. Slo-
vensko (Sahajda, Varga, J. Urban) 201.
 ženy  (8,23 km, 77 štartujúcich): 1. Canová (Tur.) 
26:48, 2. Bahtová (Švéd.) 27:03, 3. Grövdalová (Nór.) 
27:04,… 74. Schwaiger 30:50, 75. Maníková 
31:21, 76. Néč -Lapinová (všetky SR) 31:57.
 družstvá  1. V. Británia (Taylorová, Gorecká, Steelová) 
23, 2. Rumunsko (Barcová, Bobocelová, Simionová) 
31, 3. Turecko (Canová, Kayová, Aydemirová) 54,… 
13. Slovensko (Schwaiger, Maníková, Néč-
-Lapinová) 225.
 miešaná štafeta  (6,28 km, 11 tímov): 1. V. Bri-
tánia (Courtneyová, Boyek, McDonaldová, Marshall) 
18:24, 2. ČR (Vrzalová, F. Sasínek, Mäki, Holuša) 
18:25, 3. Španielsko (Pereirová, V. Ruíz, Guerrerová, 
J. Gómez) 18:26,… 11. Slovensko (Hegedüsová, 
Pelikán, Beľová, Repčík) 20:31.
 muži do 23 rokov  (8,23 km, 85 štartujúcich): 
1. Gressier 24:35, 2. Hay (obaja Fr.) 24:37, 3. Crippa 
(Tal.) 24:42.
 družstvá  1. Francúzsko (Gressier, Hay, Lévisse Rou-

dolff) 7, 2. Belgicko (Debognies, Hendrix, Somers) 26, 
3. V. Británia (Mahamed, Olley, Dever) 41.
 ženy do 23 rokov  (6,28 km, 63 štartujúcich): 
1. Rehová 20:22, 2. Klosterhalfenová (obe Nem.) 
20:25, 3. Juddová (V. Brit.) 20:45,… 57. L. Janečko-
vá 23:09, 58. Zrastáková (obe SR) 23:34.
 družstvá  1. V. Británia (Juddová, Nealeová, Gri-
ffi thsová) 12, 2. Nemecko (Rehová, Klosterhalfenová, 
Gehringová) 15, 3. Turecko (Tunová, Kokuová, Kilicová) 
46.
 juniori  (6,28 km, 109 štartujúcich): 1. J. Ingeb-
rigtsen (Nór.) 18:39, 2. Barbaros (Tur.) 18:41, 3. Gila-
vert (Fr.) 18:45,… 82. M. Borovka 20:23, 87. Ver-
bovský 20:32, 89. Jánošík 20:33, 94. Kopiar 
(všetci SR) 20:45.
 družstvá  1. Španielsko (M. González, Mahboub, 
Fontes) 20, 2. Francúzsko (Gilavert, Khelaf, Boum) 27, 
3. Turecko (Barbaros, Gediklioglu, Amactan) 49,… 
17. Slovensko (M. Borovka, Verbovský, Jánošík/
Kopiar) 258.
 juniorky  (4,18 km, 104 štartujúcich): 
1. Knowlesová -Jonesová (V. Brit.) 13:48, 2. Tóthová 
(Maď.) 13:59, 3. Dattkeová (Nem.) 14:03,… 78. Za-
vadská 15:26, 86. Beláková 15:38, 95. Debnári-
ková (všetky SR) 16:02.
 družstvá  1. V. Británia (Knowlesová -Jonesová, Hug-
hesová, Mhlangová) 21, 2. Taliansko (Battoclettiová, 
Tommasiová, Cherubiniová) 33, 3. Španielsko (M. Gar-
cíová, L. Rodríguezová, Gallardová) 47,… 19. Sloven-
sko (Zavadská, Beláková, Debnáriková) 259.

Radosť strieborného tímu junioriek Talianska. Foto: JÁN SÚKUP

Hoci juniorka Alexandra Zavadská skončila o dve 
priečky nižšie ako vlani, so 78. miestom bola spokoj-
ná. „Samozrejme, vždy to môže byť lepšie,“ vravela zve-
renka Milana Slivku, ktorá v kategórii junioriek môže 
štartovať aj na nasledujúcich dvoch ME. „Bežalo sa mi 
ľahšie ako vlani v Chii, som zvyknutá behať v chlade. 
Preteky na domácej pôde som si užila. Budem sa sna-
žiť trénovať tak, aby to v budúcnosti dopadlo výrazne 
lepšie.“

Lucia Janečková dosiahla najlepšie slovenské umiestenie – 57. priečku. 

Stípliar Miroslav Borovka potvrdil post tohtoročnej 
slovenskej juniorskej krosovej jednotky, no druhý, po-
merne odvážny cieľ – skončiť v prvej polovici štartového 
poľa, čiže prinajhoršom na 54. mieste – nesplnil. „Roz-
behol som to príliš rýchlo a – zatavilo ma to. V závere 
som vďaka podpore divákov predbehol dvoch súperov, 
no v náročných pretekoch som nesplnili svoje očakáva-
nia,“ priznal vytrvalec ŠK ŠOG Nitra.

Novozámčanka behajúca za BMSC Bratislava Lucia 

Janečková si v piatom štarte na ME a v rozlúčke s ka-
tegóriou do 23 rokov nezlepšila lanské 39. miesto. 
„Vypomstil sa mi rýchly začiatok, strhla ma atmosféra,“ 
sypala si popol na hlavu zverenka Jána Bötchera. „Po 
prvom kole, ktoré sa mi bežalo super, to potom bolo už 
dosť náročné. Čakala som od seba oveľa viac.“

V Rakúsku žijúca špecialistka na beh do vrchu Sil-
via Schwaiger označila svoju premiéru na ME (v 36 ro-
koch!) za dobrú skúsenosť, no mala problémy s dýcha-
ním, čo v chladnom počasí nie je u nej nič nezvyčajné. 
„S umiestením však nie som spokojná,“ komentovala 
74. miesto ilavská rodáčka.

Tibor Sahajda si po splnení maratónskeho limitu 
na ME 2018 v Berlíne počínal v premiére na krosových 
ME solídne. Zo 79 vytrvalcov skončil 59. so stratou 2:10 
min na víťaza Özbilena.

„Po MMM v Košiciach ma trápilo koleno, no pozvie-
chal som sa. V závere som, žiaľ, stuhol, v poslednom 
kole sa preto cezo mňa dostalo sedem či osem súperov. 
Škoda, mohol som atakovať prvú päťdesiatku,“ povzdy-
chol si Sahajda.

Jozef Repčík bol fi nišman našej miešanej štafety, 
na svoj 1,5 km dlhý úsek však už vybiehal s obrovskou 
stratou. „Bežať sám, proti vetru a proti súperom, ktorých 
ani nevidím – to je niečo strašné,“ vravel náš osemstov-
kársky rekordér. „Potešilo ma, že len čo som vybehol, 
začali mi slovenskí diváci fandiť. To bolo naozaj milé. 
Ľudia nás povzbudzovali, nezatratili nás. Vo chvíli, keď 
som prebral štafetu, mal som v hlave jedinú myšlien-
ku – chcem si naplno vychutnať možnosť štartovať na 
európskom krosovom šampionáte.“

PETER KORČOK, prezident SAZ a or-
ganizačného výboru ME: „Súboje 

na európskom krosovom šampioná-
te som si vychutnával, zažíval som 
takú malú eufóriu radosti. Nedeľné-
mu súťažnému vyvrcholeniu pred-

chádzalo obrovské úsilie celého tímu 
ľudí v organizačnom tíme – rozhodcov, 

dobrovoľníkov na rôznych postoch i ľudí 
z x -bionic® sphere. Na profesionálnej úrovni 

sme zabezpečili aj celé zázemie ME od dopravy cez akreditáciu, ubytova-
nie, stravu, regeneráciu, zdravotné zabezpečenie až po antidoping. Deň 
pred pretekmi som však pre silný nárazový vietor v areáli pociťoval napä-
tie. Obával som sa, aby nepriaznivé počasie nezmarilo celé naše úsilie. 
Napokon sme sa prebudili do slnečného, i keď chladného dňa, a bežci 
si mohli užiť vynikajúco pripravenú a mimoriadne atraktívnu trať. RTVS 
zvládli svoju úlohu výrobcu televízneho signálu na výbornú, na prenos 
máme dobré ohlasy aj zo zahraničia. Potešil ma aj záujem médií, divákov 
a vzhľadom na chlad aj vysoký počet účastníkov behu pre verejnosť. Som 
hrdý na celý náš tím – na všetkých, ktorí prispeli k úspešnej prezentácii 
našej atletiky a Slovenska. Najlepší európski bežci sa u nás cítili výborne 
a to bolo najdôležitejšie.“

VLADIMÍR GUBRICKÝ, generálny 
sekretár SAZ a koordinátor SAZ 
pre ME: „Aj keď sme mali trochu 
obavy, ako to zvládneme, fi nálny 
výsledok bol, myslím si, veľmi dob-
rý. Nezaznamenali sme žiadnu kri-
tiku či negatívne ohlasy, ba práve 
naopak. Mnohí hodnotili šamorínsky 
šampionát ako najlepšie zorganizované 
krosové ME v histórii. Všetci boli športovým 
komplexom x -bionic® sphere uchvátení, takisto i organizáciou pretekov. 
Športovci chodili po areáli a všetko si fotili. Zrejme nik nerátal s tým, že na 
Slovensku objavia čosi takéto. Prezident Európskej atletiky, pán Hansen, 
bol nadšený, rovnako organizačný delegát Libor Varhaník a členovia rady 
EA na zasadnutí po ME skonštatovali, že šampionátu niet čo vyčítať. Oceni-
li, že sa všetko udialo v jednom areáli. Upozornili nás jedine na drobnosti 
v športovo -technickej oblasti, najmä na to, že sa tréneri a diváci nedostali 
dovnútra okruhu. Pre nás to však bolo z hľadiska bezpečnosti a organizá-
cie pretekov takto lepšie, aby sme niečo neohrozili. Teraz sme už múdrejší, 
možno by sme to urobili inak, ale v danej chvíli to bolo najlepšie riešenie. 
Teší ma aj výborná atmosféra v cieľovej rovinke a na tribúne, kde to naozaj 
žilo a dosť ľudí bolo aj pri trati.“

AKO VIDELI DIANIE V ŠAMORÍNE
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Richard Varga zariskoval a v úvode bežal hneď za krosovým vicemajstrom Európy 2012, Francúzom Chahdim. V cieli čakala Vargu sladká odmena v podobe bozku od manželky.

V najsledovanejšej súťaži mužov bežalo slovenské trio (zľava) Richard Varga, Tibor Sahajda, Jozef Urban. Ľubomíra Maníková (vpredu) štartovala na svojich druhých ME, Silvia Schwaiger zažila premiéru.

Triatlonová špecialistka Kristína Néč-Lapinová prekonáva na okruhu v x-bionic® 
sphere malú vodnú priekopu.

Katarína Beľová bežala v našej štafete na treťom úseku, Jozefovi Repčíkovi sa 
ušla úloha fi nišmena.

Konečne v cieli: Repčík dobieha do cieľa štafetového mixu na 11. mieste s citeľnou stratou na víťazných Britov.
Lucia Janečková skončila z našich reprezentantov najvyššie – 57. v súťaži žien do 
23 rokov. Gratuloval jej aj chodecký šampión Matej Tóth.

Kristína Hegedüsová na súperky nestačila, Jozef Pelikán už vybiehal na druhý úsek 
miešanej štafety s veľkou stratou.

Veronika Zrastáková zvládla 6,28 km v súťaži žien do 23 rokov za 23:34 min, jej 
otec Peter, bývalý čs. reprezentant, dosiahol v behu pre verejnosť na rovnakej 
vzdialenosti čas 27:59.

Miroslav Borovka a za ním duo Matúš Verbovský (vpravo) – Kristián Jánošík 
v súťaži juniorov. Juniorský majster SR Borovka bol zo Slovákov najlepší, ale celkovo až 82.

Juniorky Alexandra Zavadská a Lucia Beláková štartovali už na svojich druhých krosových ME.
Najmladšia v slovenskej výprave, juniorka Sofi a Debnáriková, po 95. mieste: 
„To som ale domrvila...“
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Po striebre (2015) a bronze (2016) si Britka Harriet Knowlesová-Jonesová dobehla v súťaži junioriek po zlato – s vyplazeným 
jazykom. Úspešný obhajca juniorského titulu, nórsky supertalent Jakob Ingebrigtsen, bol stredobodom pozornosti médií i fanúšikov.

Po dvoch juniorských tituloch skončila hviezdna Nemka Klosterhalfenová (vpravo) v súťaži žien do 23 rokov druhá za krajankou 
Alinou Rehovou. Vlani a predvlani štvrtý junior, teraz má zlato v kategórii mužov do 23 rokov – Francúz Jimmy Gressier.

Víťazný „tanec“ iba druhej úspešnej obhajkyne titulu v histórii, Turkyne 
Yasemin Canovej.

Moja nová vlasť je Turecko, ukazuje pôvodom 
Keňan Kigen Kaan Özbilen. Po Polatovi 
Arikanovi (2014), Alim Kayovi (2015) 
a Arasovi Kayovi (2016) získal pre Turecko už 
štvrtý titul za sebou. Britská radosť z premiérového triumfu v miešanej štafete (zľava): Boyek, Marshall, Courtneyová a McDonaldová.

Šéf EA Svein Arne Hansen a štvorica bežcov pózujú po tlačovej besede pred šampionátom s maskotom ME a SAZ rysom. Ambasádori ME v krose, moderátor Sajfa a Lucia Hrivnák Klocová, na autogramiáde v OC Eurovea v Bratislave.

Svein Arne Hansen a Peter Korčok vítajú na slávnostnej večeri pred ME členku MOV Danku Bartekovú. Slovenské pivo mi vždy chutilo, netají nórsky prezident Európskej atletiky.

Vlajka EA putovala od šéfa organizačného výboru Petra Korčoka do rúk Sveina Arneho Hansena, ktorý ju odovzdal usporiadateľom 
ME 2018 v Tilburgu.

ME v krose – beh pre verejnosť na 6,28 km vyhral spomedzi takmer 600 bežcov Ján Filip Kotora (vpravo v červenom), hviezdny 
kajakár Erik Vlček (652) skončil z mužov 63.
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24. MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V KROSE OBJEKTÍVOM FOTOREPORTÉROV – GALÉRIA VÍŤAZOV 24. MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V KROSE OBJEKTÍVOM FOTOREPORTÉROV – POHĽAD DO ZÁKULISIA



 Zhovárame sa len tri dni po šamorínskych 
ME v krose. Vyšlo všetko tak, ako ste si pred-
savzali?
„Tri dni sú na jednoznačné závery krátky čas. 

Prípravu šampionátu si najprv preberieme v jed-
notlivých komisiách v rámci organizačného výbo-
ru, ich šéfovia pripravia podrobnú analýzu. Už te-
raz však naisto viem, že ME vyzneli navonok veľmi 
dobre, nevyskytli sa viditeľné lapsusy, ktoré by mali 
na podujatie negatívny dosah. Osobne som s tým, 
čo sme ponúkli atletickej Európe, spokojný.“

 Aké boli prvé bezprostredné odozvy vedenia 
Európskej atletiky?
„Pán prezident Svein Arne Hansen viackrát 

zopakoval, že organizačnú úroveň šampionátu 
hodnotí veľmi vysoko. Verím, že to myslel naozaj 
úprimne a nehovoril to len preto, lebo sa to – zo 
slušnosti k organizátorom – patrí. ME si veľmi po-
chvaľoval aj bývalý predseda Českého atletického 
zväzu, niekdajší pokladník i člen rady Európskej 
atletiky Karel Pilný. S ním som dlhoročný priateľ 
a myslím si, že ak by sme niečo nezvládli, svoje 
kritické postrehy by mi určite tlmočil.“

 Pracovníci lausannského úradu EA s blížia-
cim sa termínom šamorínskych ME neustále 
stupňovali požiadavky, dokonca aj nad rá-
mec pôvodných dohôd. To, čo organizátorom 
vlani v talianskej Chii na Sardínii bez mihnu-
tia oka tolerovali, nám nie…
„Musíme si uvedomiť, že o usporiadanie mi-

nuloročných ME nemal nik záujem. Chia vyšla 
v ústrety Európskej atletike a šampionát, ktorý nik 
nechcel, iba zachraňovala. Preto na nich EA ne-
mohla mať také vysoké nároky ako na nás. O ME 
2017 sa totiž pôvodne uchádzalo až päť krajín, 
pričom v závere kandidátskeho procesu to bol už 
iba súboj Šamorína s írskym Dublinom. Tlaku EA 
rozumiem, niektoré veci chceli mať poistené rad-
šej dvakrát, lebo s nami ako organizátormi nemali 
žiadne skúsenosti. Prirodzene, báli sa, či to zvlád-
neme, a preto od nás radšej žiadali viac. V posled-
ných dvoch týždňoch neprešiel deň, keď sme ne-
riešili nové a nové požiadavky, občas aj celkom 
nepochopiteľné. Mnohí sme z toho mali hlavu 
v smútku, najmä generálny sekretár zväzu a koor-
dinátor príprav ME Vladimír Gubrický, ktorý však 

so svojím tímom napokon plnenie všetkých požia-
daviek zabezpečil na vysokej úrovni a vedenie EA 
nemôže byť nespokojné.“

 Celkové náklady na ME v krose v Šamoríne, 
so všetkými položkami vrátane barterov, 
sa pohybovali pôvodne okolo 700-tisíc eur. 
Bolo zložité naplniť rozpočet?
„Zabezpečiť fi nancovanie takéhoto podujatia 

nie je maličkosť. Náklady, vzhľadom na to, že ide 
len o jednodňové podujatie, sú pomerne vysoké. 
Peniaze sme mali z viacerých zdrojov. Od národ-
ných federácií sme na pobytové náklady získali 
približne 200-tisíc eur. Od reklamných partnerov 
ako Tipos, Transpetrol či Slovenská sporiteľňa tiež 
okolo 200-tisíc, niektoré veci sme riešili bartermi, 
v ústrety nám vyšli aj v x -bionic® sphere. Z minis-
terstva školstva sme dostali 40 000, hoci, keď sme 
išli kandidovať, štát nám garantoval oveľa viac – až 
stotisíc. Pomohli nám rôzne inštitúcie, napríklad 
Slovenský olympijský výbor. Úvodnú fázu prípra-
vy ME, keď sme ešte nemali peniaze na účte, som 
pomohol preklenúť sumou 100 000 eur. SAZ vy-
členil na podujatie zo svojho rozpočtu predbež-
ne 150-tisíc eur, koľko to však reálne bude, zatiaľ 
ešte nevieme.“

 Nepochybujeme, že zaznejú hlasy, načo SAZ 
organizoval ME v krose, keď nemáme po-
riadnych bežcov a vynaložené fi nancie by sa 
dali využiť lepšie. Čím budete argumento-
vať, že sa títo kritici mýlia?
„Áno, bude dôležité jasne vysvetliť hnutiu, pre-

čo išli na krosové ME fi nancie aj zo zväzového roz-
počtu. Nemienime nič skrývať. Spomenutá suma 
je podľa mňa dobrá investícia, ME sme neorga-
nizovali preto, aby si niekto naplnil svoje osobné 
ambície. Chceli sme slovenskú atletiku prezento-
vať ako schopného a spoľahlivého organizátora. 
Je dôležité, aby nás Európa vnímala ako rovno-
cenného partnera.“

 Prečo si myslíte, že zväzový príspevok v roz-
počte ME v krose je dobrá investícia?
„Atletika sa potrebuje zviditeľniť, presadiť sa 

v spoločnosti i na slovenskom mediálnom trhu. 
V konkurencii futbalu, hokeja, tenisu a Sagana 
je to mimoriadne ťažká úloha. Myslím si, že tak-
mer trojhodinový televízny priamy prenos atletike 
pomohol, prezentovali sme v ňom naše úspechy 
a ukázali sme sa ako schopní organizátori vrchol-
ných podujatí. O mediálny priestor, cez ktorý chce-
me dostať atletiku ešte viac do povedomia ľudí, 
však musíme tvrdo bojovať. RTVS i jej riaditeľ, pán 

Prišiel s myšlienkou obnovenia mítingu P – T – S i kandidatúry Šamorína na krosové ME 2017. 
Oba nápady, ktoré spočiatku vyzerali ako utópia, premenil s tímom šikovných ľudí na realitu. 
Viceprezident Slovenského atletického zväzu aj organizačného výboru úspešného šamorín-

skeho kontinentálneho šampionátu Ladislav Asványi už premýšľa o novej výzve. Pred usporiada-
ním ďalšieho významného podujatia by však uprednostnil výstavbu moderného osemdráhového 
atletického oválu v Bratislave.

Rezník, k nám boli tentoraz ústretoví. V atletickom 
hnutí sa určite nájdu ľudia, ktorí budú špekulovať, 
či ME mali takú hodnotu, akú sme do nich vložili. 
Zo strategického hľadiska táto investícia určite nie 
je zlý krok. Kto vie, o čo ide, určite naše rozhodnu-
tie ocení.“

 Zaskočilo vás niečo pri príprave šampioná-
tu?
„Zohnať 280 dobrovoľníkov na pomoc v rôz-

nych oblastiach bolo oveľa náročnejšie, ako sme 
predpokladali. Keď EA na začiatku hovorila o roz-
počte okolo 800-tisíc eur, zdalo sa nám to prehna-
né, no ukázalo sa, že šampionát stojí naozaj toľko. 
V konečnom dôsledku nás však nič nezaskočilo, 
každú požiadavku, aj nadštandardnú, sme sa sna-
žili zrealizovať v súlade s našimi fi nančnými mož-
nosťami.“

 V čom vidíte hlavný prínos šampionátu pre 
slovenskú atletiku?
„Predovšetkým v tom, že sme v hnutí zmobi-

lizovali obrovskú masu ľudí, ktorí sa podieľali na 
príprave ME. Teší ma, že stále máme šikovných 
ľudí, ktorí ako keby vstali z popola a zjednotili sa 
pre spoločný cieľ. Organizovať veľké podujatia je 
dôležité i preto, aby čo najviac ľudí v atletickom 
hnutí dýchalo spoločný kyslík. Tí, čo ho nechceli 
dýchať ani predtým, ho nebudú ani teraz, a ME ich 
nezaujímali.“

 Slovenskí bežci ani v domácom prostredí 
neoslnili, nik nepridal čosi nad bežný štan-
dard. Môže európsky šampionát zorganizo-
vaný u nás doma rozhýbať stojaté slovenské 
vody v dlhých behoch?
„Žiaľ, nepresadili sme sa, hoci viac ako dva roky 

bežal projekt Šamorín 2017. Čakal som, že prine-
sie oveľa viac. Musíme jasne pomenovať príčiny 
tohto stavu a nájsť z neho čo najskôr východisko. 
Myslím si, že v príprave vytrvalcov nepracujeme 
systémovo.“

 Niečo zjavne nefunguje, keďže sa naši naj-
lepší nedostali ani len do prvej štyridsiat-
ky…
„Podľa mňa ide o metodickú chybu. Nastal čas 

na dôkladnú analýzu súčasnej situácie. Máme vý-
borných trénerov, ako je napríklad Dušan Valent, 
ktorý vychoval špičkových vytrvalcov svetového 
formátu, no ani jeho zverencom sa teraz nedarí. 
To sa mi nezdá v poriadku, kríza trvá už akosi pri-
dlho. Dlhé behy bolia, výsledky neprídu okamžite. 
Naše umiestenia v Šamoríne sú len odraz slabých 
výkonov na dráhe. Problém vidím aj v tom, že pre 

niektorých je hlavná túžba vyhrať domáci šampio-
nát, nanajvýš kvalifi kovať sa na vrcholné poduja-
tie. Tam sa ich motivácia neraz končí…“

 Ak by ste mohli vrátiť čas naspäť, prišli by 
ste znova s nápadom uchádzať sa o usporia-
danie ME v krose v Šamoríne?
„Pravdepodobne áno. Najmä vo svetle ziste-

nia, že nás táto akcia zjednotila a naučila väčšej 
zodpovednosti. Vrcholné podujatie umožňuje na-
šim ľuďom rásť, na mnohé veci sa potom dívajú 
úplne inou optikou ako dovtedy. Zorganizovanie 
ME v krose v Šamoríne bolo pre každého z nás vý-
borná škola.“

 Šéf športového komplexu x -bionic® sphere 
a viceprezident organizačného výboru Juraj 
Bača na dvoch tlačových konferenciách spo-
menul, že po ME by teraz mali nasledovať 
MS. Čo si myslíte o tejto ambícii?
„Svetový šampionát je podľa mňa priveľká por-

cia, zatiaľ je náš priestor len v Európe. Nemajme 
veľké oči, dívajme sa na veci reálne. Teraz riešime, 
či podpísať zmluvu s EA o organizovaní zimného 
Európskeho pohára vo vrhačských disciplínach 
v roku 2019. V budúcnosti by sme sa mohli uchá-
dzať o ME do 17 rokov alebo o juniorský kontinen-
tálny šampionát. V tomto máme aj podporu šéfa 
EA Hansena. Tvrdil, že by bral všetkými desiatimi, 
keby sme sa uchádzali o niektoré z mládežníckych 
majstrovstiev Európy.“

 Prišli ste s myšlienkou obnoviť chýrny mí-
ting P – T – S aj s ideou zorganizovať 
krosové ME v Šamoríne. Oba nápa-
dy sa podarilo úspešne zrealizo-
vať. Čo vám teraz vŕta v hlave, čo 
bude nasledovať?
„Ak by som si mohol vybrať, pred 

usporiadaním akéhokoľvek význam-

KTO JE LADISLAV ASVÁNYI
Narodil sa 12. októbra 1955 v Šamoríne, v mladosti strednotratiar a vytrvalec Interu Bratislava 
(osobný rekord na 5000 m 14:34,99 v r. 1978), neskôr úspešný bežecký tréner v Interi a Slávii 
UK (jeho zverencami boli aj Andrea Sollárová, Roman Hanzel, Paula Habovštiaková); športový 
funkcio nár (od mája 2016 viceprezident SAZ, 1997 – 2002 predseda Slovenského šermiarskeho 
zväzu, 2008 – 2013 predseda a v súčasnosti člen VV AO Slávia UK Bratislava); organizátor atletic-
kých podujatí (ME 2017 v krose, míting P – T – S, halový míting Elán, v minulosti supermaratón 
Viedeň – Bratislava – Budapešť), iniciátor kandidatúry na ME 2017 v krose a obnovenia mítingu 
P – T – S; dlhoročný pracovník v oblasti správy športových zariadení: zaslúžil sa o vybudovanie 
bratislavskej atletickej haly Elán, ktorej je šéfom (podobne aj Mladosti).

ného podujatia by som uprednostnil výstavbu mo-
derného osemdráhového atletického oválu v Brati-
slave. Nie je predsa normálne, že v hlavnom meste 
nemáme regulárny osemdráhový štyristometrový 
ovál! Nepoznám hlavné mesto v krajine Európ-
skej únie, kde nemajú moderný atletický stánok. 
V Bratislave nikoho nemrzí, že míting P – T – S aj 
ME v krose sú v Šamoríne? Vedeniu mesta nepre-
káža, že provinčné mestečko, ktoré sotva nájdete 
na mape, organizuje veľké podujatia a prichýlilo aj 
obnovenú péteesku, ktorá kedysi robila Bratislave 
vo svete dobré meno?“ GABRIEL BOGDÁNYI

Ladislav Asványi v hľadisku počas ME v krose v Šamoríne.
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Napriek tomu, že šéfstvo malo kopec starostí 
s prípravou kontinentálneho šampionátu, počas 
dvojhodinového bilancovania úspechov uplynu-
lého roka ich aspoň na chvíľu hodilo za hlavu.

Čo stihnete za 10,15 sekundy? – vyzvedal mo-
derátor Stano Ščepán od českého vicemajstra 
sveta v hode oštepom Jakuba Vadlejcha, manže-
la slovenskej viacbojárskej rekordérky Lucie Vad-
lejch, do 7. októbra ešte Slaničkovej.

„Jedno dobre vychladené plzenské,“ odvetil 
pohotovo zverenec Jana Železného.

Kladivársky exmajster Európy Libor Charfrei-
tag, s ktorým sa, podobne ako s Luciou Hrivnák 
Klocovou, SAZ po oznámení ukončenia kariéry 

Žiadne prepotené dresy, tepláky či tenisky. Aspoň raz do roka sa aj naši najlepší atléti nahodia 
do gala. Dámy v krásnych róbach, páni v elegantných oblekoch. Novembrová slávnosť Atlét 
roka 2017 v bratislavskom hoteli NH Gate One dala dôstojnú bodku za sezónou, hoci v tomto 

roku tak trochu predčasne. Slovenský atletický zväz totiž čakala ešte jedna vážna výzva – 10. decem-
bra ME v krose v Šamoríne.
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ofi ciálne rozlúčil práve na galavečere, s úsmevom 
zakontroval: „Ja by som stihol aj dve a k tomu ešte 
jeden kladivársky pokus so štyrmi obrátkami.“

Skvelá zábava a oceňovanie najlepších v roku 
2017 sa rozbehli naplno. Číslo 10,15, čo je hod-
nota slovenského rekordu na 100 m, jasne signa-
lizovalo, že večer bude patriť najmä jeho držiteľo-
vi – Jánovi Volkovi.

Kým sa však najrýchlejší Slovák dostal na scé-
nu, moderátorka Didiana pochválila Veterána 
roka, 75-ročného vytrvalca Vincenta Bašistu, za 
hebkú pleť. Chcela vedieť, čím to je, že je taká. 
„Manželka ma neustále hladká,“ vtipkoval 3-ná-
sobný majster Európy z Aarhusu 2017.

Do Siene slávy slovenskej atletiky uviedli 
ďalšiu štvoricu. Dojatý bývalý výškar a neskôr 
tréner Viliam Lendel označil za najemotívnejší 
moment svojej kariéry, keď jeho zverenka Má-
ria Mračnová skončila na olympiáde v Montrea-
le 1976 štvrtá. Chodec Roman Mrázek je pyšný, 
že sa cíti stále v podobnej kondícii, ako keď vr-
cholovo športoval. Bronzového prekážkara na 
110 m z MS 1997 v Aténach Igora Kováča hne-
vá, že nie je taký rýchly (nielen na dráhe) ako 
kedysi. Veľký aplauz zožal i 89-ročný dlhoročný 
tréner, funkcionár, rozhodca a pedagóg Bartolo-
mej Rusina.

Trénerka roka Naďa Bendová (ocenenie získala 
spolu s Róbertom Kresťankom) si vyslúžila obdiv 
za krásne spoločenské šaty, ktoré si však oblieka 
maximálne raz ročne. „A nenosím ani minisukne, 
nemám na to postavu,“ prezradila Naďa na výslu-
chu u moderátorskej módnej polície.

Janko Volko rýchlo šprintuje, v čom ste rýchla 

vy? – vyzvedali ešte moderátori. „Rýchlo vybuch-
nem, a vzápätí to ľutujem,“ odvetila trénerka.

Lúčiaci sa kladivár Charfreitag poslal svojim 
nástupcom veľavravný odkaz: „Ak sa chcete do-
stať do svetovej špičky, musíte atletike obetovať 
všetko. Nie je to ľahké, ale verte mi, stojí to za 
to.“

Ján Volko prevzal symbolické kráľovské žezlo 
od Mateja Tótha. „Z objektívnych príčin nie som 
po dlhých rokoch v elitnej desiatke, ale nevní-
mam to tragicky. Verím však, že sa do nej vrátim,“ 
nádejal sa chodecký šampión. „Jano je však môj 
dôstojný nástupca. Teším sa, že slovenská atletika 
má takého rýchleho šprintéra a zároveň skvelého 
človeka.“

Emócie rozohral aj nový slovenský Atlét roka. 
Ján Volko zaželal Maťovi Tóthovi, aby na budúci 
rok anketu znova vyhral. Pekný záver tohtoročné-
ho atletického bilancovania, no nie?

 GABRIEL BOGDÁNYI

K príjemnej atmosfére galavečera prispela speváčka Ema Drobná.

Nového atletického kráľa dekorovali šéf SAZ Peter Korčok (vľavo) a prezi-
dent SOV Anton Siekel, prvým gratulantom bol Matej Tóth.

Trio najlepších v ankete Atlét roka 2017 (zľava): kladivár Marcel Lomnic-
ký, šprintér Ján Volko a viacbojárka Lucia Vadlejch.

Moderátor Stano Ščepán spovedá nových členov Siene slávy (sprava): Roman Mrázek, Igor Kováč, 
Viliam Lendel, Bartolomej Rusina.

Novomanželia Lucia a Jakub Vadlejchovci pre-
zradili, že riešia hypotéku na spoločné bývanie 
v Prahe.

Bendovci (zľava): nádejný šprintér Jakub, mama -trénerka Naďa, otec – 
bývalý diaľkar Andrej a kondičný kouč Róbert Kresťanko.

Skokanská partia Radoslava Dubovského: dvo-
jičky Dana a Jana Velďákové a Tomáš Veszelka. Kladivárska partia na galavečere Atlét roka 2017.

Šéftréner Martin Pupiš sa lúči s Luciou Hrivnák 
Klocovou, ktorá ukončila dráhovú kariéru.

Viceprezident SAZ Ladislav Asványi (vpravo) 
s manželkou, vľavo šéf Športového centra polí-
cie Juraj Minčík.

Na slávnosť Atlét roka prichádzajú manželia 
Lenka a Matej Tóthovci.

Atletickú rodinu bavila aj speváčka a herečka 
Sára Polyáková (v debate s Petrom Korčokom), 
bývalá atlétka.
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V porovnaní s týmito športami sú atletické majstrovstvá sveta iba v tíne-
džerskom veku. Vedenie IAAF (založená bola v r. 1912) sa šampionátu brá-
nilo, zrejme z dôvodu možnej devalvácie pozície atletiky ako olympijského 
športu číslo jeden. A tak sa vrcholné predstavenie svetovej špičky konalo iba 
raz za štyri roky. IAAF považovala OH za akési neofi ciálne MS a až koncom 
60. rokov začala uvažovať o ich osamostatnení. Paradoxne, vznik MS urýchlili 
práve OH, keď Medzinárodný olympijský výbor z atletického programu pre 
rok 1976 vyradil chôdzu na 50 km. Ako jej náhradu usporiadala IAAF krátko 
po OH v tejto disciplíne prvé samostatné MS a Venjamin Soldatenko sa stal 
v Malmö 1976 prvým svetovým atletickým šampiónom. Neskôr sa z rovnaké-
ho dôvodu uskutočnili MS aj v behu žien na 3000 m a na 400 m prekážok.

SLOVENSKÉ ÚSPECHY V DRESE ČSSR

Atletické MS so 41 disciplínami (dnes ich je 48) mali premiéru v Helsin-
kách 1983. Pre bývalé Československo (i pre Slovensko) boli mimoriadne 
úspešné. Získali sme 4 zlaté, 3 strieborné a 2 bronzové medaily, čo znamena-

ŠTYRI VRHAČSKÉ A TRI CHODECKÉ MEDAILY Z MS
Najstaršie globálne športové šampionáty majú pozoruhodnú históriu. 

Siaha nie do 19., ale dokonca do 18. storočia. Historický, tzv. reálny 
tenis, sa môže popýšiť najstaršími celosvetovými majstrovstvami. 

Ich premiéra sa uskutočnila už v roku 1740. Takmer o storočie neskôr na-
sledovalo veslovanie (1831) a približne o ďalších 60 rokov, v období vzni-
ku novovekých olympijských hier, rýchlokorčuľovanie (1889), cyklistika 
(1893), krasokorčuľovanie (1896) a streľba (1897). Začiatkom 20. storočia 
mali premiéru svetové šampionáty v gymnastike (1903), zápasení (1904), 
šerme (1921), lyžovaní (1925), biliarde, stolnom tenise (oba 1926) a bo-
boch (1930). Najpopulárnejšie športy na Slovensku, futbal a hokej, začali 
písať históriu svojich globálnych šampionátov zhodne v roku 1930. Atle-
tika prišla na rad až ku koncu 20. storočia.

lo 4. miesto v hodnotení krajín za NDR, USA a ZSSR. Dve zlaté získala Jarmi-
la Kratochvílová, po jednej Helena Fibingerová a slovenský Maďar v českom 
klubovom drese Imrich Bugár. Slováci sa pričinili aj o dve striebra – vybojo-
vali ich chodec Jozef Pribilinec a Zuzana Moravčíková ako členka štafety na 
4 × 400 m. Prvá repríza šampionátu v Ríme 1987 bola pre Slovensko tiež 
vydarená. Striebornú pozíciu obhájil Jozef Pribilinec a bronz pridal oštepár 
Jan Železný. O ďalšie štyri roky štartovalo v Tokiu vo farbách Československa 
rekordných 18 Slovákov. Od tohto šampionátu zmenili MS 4-ročný cyklus na 
2-ročný, ktorý platí dodnes.

ŠTYRI MEDAILY AJ PRE SAMOSTATNÉ SLOVENSKO

Po samostatnej premiére v Stuttgarte 1993 vyšlo Slovensko medailovo 
naprázdno aj v Göteborgu 1995. Z prvého cenného kovu sme sa tešili v Até-
nach 1997 zásluhou bronzu Igora Kováča na 110 m prekážok. To sme netu-
šili, že bude nasledovať celá dekáda bez medailového úspechu. Naprázdno 
sme vyšli v Seville, Edmontone, Paríži i Helsinkách. Medaila nám zacinkala 
až v Osake 2007, keď vybojoval bronz náš účastnícky rekordér, kladivár Libor 
Charfreitag, ktorý štartoval na MS až sedemkrát. O dva roky v Berlíne zopa-
kovala kladivársky bronz Martina Hrašnová – ako prvá žena -medailistka v slo-
venskom drese. Na ďalších šampionátoch v Dägu a Moskve sme zostali opäť 
bez medaily, no všetko vynahradil v roku 2015 v Pekingu Matej Tóth zlatom 
v chôdzi na 50 km. Po všetkých troch neúspešných rokoch končiacich sa čísli-
cou 1 (1991, 2001, 2011) sa na ostatných MS 2017 v Londýne stalo po štvrtý 
raz, že Slovensko nemalo v žiadnej disciplíne zastúpenie ani v prvej desiat-
ke. „Pomohla“ tomu neplánovaná absencia Mateja Tótha, keďže pre dočasne 
pozastavenú činnosť nemohol obhajovať titul majstra sveta. Napriek tomu 
je podľa nášho bodovania najúspešnejší slovenský účastník MS so štyrmi 
umiestneniami v prvej svetovej desiatke.

 MARIÁN KALABUS

Matej Tóth vchádza na štadión „Vtáčie hniezdo“ v Pekingu, kde absolvoval posledné metre na ceste k titulu majstra sveta. Foto: PAVOL UHRIN
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ATLÉT 
ROKA 2017

ĎAKUJEME PARTNEROM

DOSPELÍ JÁN VOLKO
MLÁDEŽ JÁN VOLKO

TRÉNER DOSPELÝCH NAĎA BENDOVÁ I RÓBERT KRESŤANKO
TRÉNER MLÁDEŽE PAVEL SLOUKA

PREKVAPENIE ROKA JÁN VOLKO
VETERÁN ROKA VINCENT BAŠISTA



1. PREHĽAD MAJSTROVSTIEV SVETA

Údaje sú uvedené v poradí MS, dátum, miesto a štát konania, počet zúčastnených slovenských atlétov a krajina, za ktorú štartovali. 
I. 7.-14.8. 1983 Helsinki Fínsko 12 9 mužov, 3 ženy ČSSR
II. 28.8.-6.9. 1987 Rím Taliansko 15 13 mužov, 2 ženy ČSSR
III. 23.8.-1.9. 1991 Tokio Japonsko 18 13 mužov, 5 žien ČSFR
IV. 13.-22.8. 1993 Stuttgart Nemecko 12 (+3) 9 mužov (+ 3 muži za ČR), 3 ženy SR
V. 4.-13.8. 1995 Göteborg Švédsko 11 (+2) 10 mužov, 1 žena (+ 1 muž a 1 žena za ČR) SR
VI. 1.-10.8. 1997 Atény Grécko 9 (+1) 8 mužov, 1 žena (+ 1 žena za ČR) SR
VII. 20.-29.8. 1999 Sevilla Španielsko 8 (+1) 8 mužov (+ 1 žena za ČR) SR
VIII. 3.-12.8. 2001 Edmonton Kanada 7 6 mužov, 1 žena SR
IX. 23.-31.8. 2003 Paríž Francúzsko 7 5 mužov, 2 ženy SR
X. 6.-14.8. 2005 Helsinki Fínsko 11 (+1) 8 mužov, 3 ženy (+ 1 žena za ČR) SR
XI. 25.8.-2.9. 2007 Osaka Japonsko 18 11 mužov, 7 žien SR
XII. 15.-23.8. 2009 Berlín Nemecko 12 6 mužov, 6 žien SR
XIII. 27.8.-4.9. 2011 Dägu Kórejská rep. 8 5 mužov, 3 ženy SR
XIV. 10.-18.8. 2013 Moskva Rusko 11 6 mužov, 5 žien SR
XV. 22.-30.8. 2015 Peking Čína 16 8 mužov, 8 žien SR
XVI. 4.-13.8. 2017 Londýn V. Británia 5 3 muži, 2 ženy SR

Údaje sú uvedené v poradí rok MS, celkové umiestnenie, meno, priezvisko, 
dátum a miesto narodenia atléta, klubová príslušnosť a počet štartujúcich 
v disciplíne; v ďalšom riadku dátum súťaže, poradie v súťaži a výkon, prí-
padne aj rýchlosť vetra a reakčný čas. Atléti, pochádzajúci zo Slovenska, 
štartujúci za české kluby počas spoločného štátu, sú uvedení kurzívou. 
Do bilancie Slovenska sa nezapočítavajú – na rozdiel od českých atlétov, 
štartujúcich za slovenské kluby. Kurzívou sú uvedené aj výkony slovenských 
atlétov, štartujúcich za iné štáty. 
Použité skratky: p – predkolo, r – rozbeh, s – semifi nále, Q – kvalifi kácia, 
= – rovnosť poradia, ´ – dodatočná oprava poradia, * – český klub počas 
spoločného štátu, w – rýchlosť vetra, rč – reakčný čas, NM – žiaden 
vydarený pokus, DQ – diskvalifi kácia

M U Ž I
100 metrov

2013 41. Adam Závacký 27.06.88 Lipt. Mikuláš Sl. STU Bratislava 56
10.8. • 9r2 • 10,46 w–0,4

2017 27.= Ján Volko 02.11.96 Bratislava HNTN Bratislava 60
4.8. • 1p3 • 10,15 w+0,9 rč156 *** 4.8. • 6r2 • 10,25 w–0,6 rč156

200 metrov
2017 15. Ján Volko 02.11.96 Bratislava HNTN Bratislava 49

7.8. • 3r3 • 20,52 w+0,3 rč170 *** 9.8. • 6s2 • 20,61 w–0,3 rč165
400 metrov

1983 10. Ján Tomko 27.08.62 Lipt. Mikuláš Dukla B. Bystrica 50
7.8. • 2r2 • 46,17 *** 8.8. • 3m4 • 46,24 *** 9.8. • 5s1 • 46,03

1983 31. Dušan Malovec 01.07.57 Modra Dukla B. Bystrica 50
7.8. • 4r6 • 47,35 *** 8.8. • -m1 • DNF

1987 31. Ľuboš Balošák 05.04.65 Martin Dukla B. Bystrica 46
30.8. • 5r5 • 46,49 *** 31.8. • 8m2 • 46,76

1997 19. Štefan Balošák 23.11.72 Martin Dukla B. Bystrica 50
3.8. • 2r7 • 45,84 *** 3.8. • 5m1 • 45,48

1999 41´. Marcel Lopuchovský 02.05.77 Košice Slávia UK Bratislava 46
22.8. • 5´r5 • 46,97

800 metrov
2007 33. Jozef Repčík 03.08.86 Myjava Spartak Dubnica n. V. 49

30.8. • 6r6 • 1:46,53
2009 42. Jozef Repčík 03.08.86 Myjava Spartak Dubnica n. V. 49

20.8. • 6r5 • 1:48,73
2013 31. Jozef Repčík 03.08.86 Myjava Spartak Dubnica n. V. 47

10.8. • 8r5 • 1:47,93
2015 28. Jozef Repčík 03.08.86 Myjava HNTN Bratislava 44

22.8. • 5r2 • 1:48,26
5000 metrov

1995 17. Róbert Štefko 28.05.68 Košice Dukla B. Bystrica 44
11.8. • 8r2 • 13:30,70

10 000 metrov
1987 6. Martin Vrábeľ 21.09.55 Nižná Šebastová Dukla B. Bystrica 28

29.8. • 6 • 28:05,59
1995 30. Miroslav Vanko 14.02.73 Martin Dukla B. Bystrica 41

5.8. • 15r2 • 28:53,69
Maratón

1987 12. Martin Vrábeľ 21.09.55 Nižná Šebastová Dukla B. Bystrica 65
6.9. • 12 • 2:16:58

1991 24. Martin Vrábeľ 21.09.55 Nižná Šebastová Slávia UK Bratislava 60
1.9. • 24 • 2:26:56

1993 29. Petr Pipa *1 12.06.64 Kaplice Dukla B. Bystrica 69
14.8. • 29 • 2:28:05

1993 35. Martin Vrábeľ 21.09.55 Nižná Šebastová Slávia UK Bratislava 69
14.8. • 35 • 2:30:37

110 metrov prekážok
1983 22.= Július Ivan 25.03.54 Šurany Dukla B. Bystrica 28

11.8. • 6r2 • 14,28 w+1,9
1991 13. Igor Kováč* 12.05.69 Krompachy AC Sparta Praha 37

27.8. • 3=r2 • 13,70w2,2 *** 27.8. • 6s1 • 13,89 w–1,1
1993 24. Igor Kováč 12.05.69 Krompachy Slávia UK Bratislava 45

19.8. • 4r6 • 13,71 w–0,6 *** 19.8. • 8s2 • 14,02 w–0,1
1995 9. Igor Kováč 12.05.69 Krompachy Dukla B. Bystrica 48

11.8. • 2r6 • 13,66 w–0,3 *** 11.8. • 2m2 • 13,40w2,8 *** 12.8. • 5s1 • 13,45 w–0,1
1997 3. Igor Kováč 12.05.69 Krompachy Dukla B. Bystrica 46

5.8. • 1r3 • 13,36 w+0,1 * 5.8. • 1m4 • 13,23 w+0,8 * 6.8. • 3s1 • 13,38 w–0,7 * 7.8. • 3 • 
13,18 w0,0

1999 20.= Igor Kováč 12.05.69 Krompachy Dukla B. Bystrica 41
23.8. • 4r3 • 13,63 w–0,3 *** 23.8. • 5m4 • 13,56 w+0,1

400 metrov prekážok
1987 36. Jozef Kucej 23.03.65 Detva Sl. SVŠT Bratislava 45

20.8. • 7r4 • 51,13
1987 29. Stanislav Návesňák* 01.01.65 Gelnica Sparta Praha 45

20.8. • 5r6 • 50,65
1991 20. Jozef Kucej 23.03.65 Detva Dukla B. Bystrica 36

25.8. • 4r4 • 49,93
1993 31. Jozef Kucej 23.03.65 Detva Dukla B. Bystrica 48

16.8. • 6r1 • 50,18
1995 27. Jozef Kucej 23.03.65 Detva Dukla B. Bystrica 54

7.8. • 4r4 • 50,00
20 kilometrov chôdza

1983 2. Jozef Pribilinec 06.07.60 Kremnica Dukla B. Bystrica 60
7.8. • 2 • 1:20:59

1983 6. Pavol Blažek 09.07.58 Trnava Dukla B. Bystrica 60
7.8. • 6 • 1:21:54

1983 27. Roman Mrázek 21.01.62 Sokolov (ČR) Dukla B. Bystrica 60
7.8. • 27 • 1:27:46

1987 2. Jozef Pribilinec 06.07.60 Kremnica Dukla B. Bystrica 42
30.8. • 2 • 1:21:07

1987 6. Roman Mrázek 21.01.62 Sokolov (ČR) Dukla B. Bystrica 42
30.8. • 6 • 1:23:01

1987 11. Pavol Blažek 09.07.58 Trnava Dukla B. Bystrica 42
30.8. • 11 • 1:24:37

1991 13. Igor Kollár 25.06.65 Žiar nad Hronom Dukla B. Bystrica 37
24.8. • 13 • 1:21:44

1991 15. Roman Mrázek 21.01.62 Sokolov (ČR) Dukla B. Bystrica 37
24.8. • 15 • 1:22:03

1991 17. Pavol Blažek 09.07.58 Trnava Dukla B. Bystrica 37
24.8. • 17 • 1:22:34

1993 8. Igor Kollár 25.06.65 Žiar nad Hronom Dukla B. Bystrica 46
15.8. • 8 • 1:24:23

1993 15. Pavol Blažek 09.07.58 Trnava Dukla B. Bystrica 46
15.8. • 15 • 1:25:31

1993 17. Jozef Pribilinec 06.07.60 Kremnica Dukla B. Bystrica 46
15.8. • 17 • 1:26:11

1995 8. Igor Kollár 25.06.65 Žiar nad Hronom Dukla B. Bystrica 46
6.8. • 8 • 1:22:30

1995 27. Roman Mrázek 21.01.62 Sokolov (ČR) Dukla B. Bystrica 46
6.8. • 27 • 1:29:37

1997 13. Igor Kollár 25.06.65 Žiar nad Hronom Dukla B. Bystrica 50
2.8. • 13 • 1:24:37

1997 33. Róbert Valiček 10.03.69 Martin Slávia TU Košice 50
2.8. • 33 • 1:31:28

1999 6. Igor Kollár 25.06.65 Žiar nad Hronom Hi-Tec B. Bystrica 39
21.8. • 6 • 1:25:15

1999 – Róbert Valiček 10.03.69 Martin Slávia TU Košice 39
21.8. • – • DQ

2005 21. Matej Tóth 10.02.83 Nitra Dukla B. Bystrica 43
6.8. • 21 • 1:23:55

2007 14. Matej Tóth 10.02.83 Nitra Dukla B. Bystrica 42
26.8. • 14 • 1:25:57

2009 8´. Matej Tóth 10.02.83 Nitra Dukla B. Bystrica 50
15.8. • 9 • 1:21:13

2011 11´. Matej Tóth 10.02.83 Nitra Dukla B. Bystrica 46
28.8. • 14 • 1:22:55

2011 15´. Anton Kučmín 07.06.84 Ilava Dukla B. Bystrica 46
28.8. • 18 • 1:23:57

2013 21. Anton Kučmín 07.06.84 Ilava Dukla B. Bystrica 63
11.8. • 21 • 1:24:38

2015 44. Anton Kučmín 07.06.84 Ilava Dukla B. Bystrica 61
23.8. • 44 • 1:27:46

50 kilometrov chôdza
1983 11. Pavol Szikora 26.03.52 Lučenec VSŽ Košice 36

12.8. • 11 • 3:59:03
1983 17. Pavol Blažek 09.07.58 Trnava Dukla B. Bystrica 36

12.8. • 17 • 4:06:49
1987 7. Pavol Szikora 26.03.52 Lučenec Dukla B. Bystrica 37

5.9. • 7 • 3:49:44
1987 18. Pavol Blažek 09.07.58 Trnava Dukla B. Bystrica 37

5.9. • 18 • 3:58:43
1991 16. Pavol Szikora 26.03.52 Lučenec Dukla B. Bystrica 38

31.8. • 16 • 4:14:59
1993 18. Štefan Malík 11.02.66 Šurany Slávia UK Bratislava 45

21.8. • 18 • 4:01:28
1995 11. Štefan Malík 11.02.66 Šurany Slávia UK Bratislava 41

10.8. • 11 • 3:54:23
1995 17. Pavol Blažek 09.07.58 Trnava Dukla B. Bystrica 41

10.8. • 17 • 4:03:45
1995 – Peter Malík 10.12.69 Nové Zámky Dukla B. Bystrica 41

10.8. • – • DQ
1997 18. Štefan Malík 11.02.66 Šurany Slávia UK Bratislava 42

7.8. • 18 • 3:59:52
1997 – Roman Mrázek 21.01.62 Sokolov (ČR) Dukla B. Bystrica 42

7.8. • – • DQ
1997 – Peter Tichý 12.03.69 Žilina Slávia TU Košice 42

7.8. • – • DQ
1999 – Peter Tichý 12.03.69 Žilina Slávia TU Košice 51

2. PREHĽAD VÝSLEDKOV SLOVENSKÝCH ATLÉTOV

Igor Kováč získal pre naše farby prvú medailu na MS v ére samostatnosti – 
bronz na 110 m prekážok v Aténach 1997. Foto: JÁN SÚKUP
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25.8. • – • DQ
2001 23. Štefan Malík 11.02.66 Šurany Slávia UK Bratislava 48

11.8. • 23 • 4:04:50
2001 – Matej Spišiak 05.04.78 Nitra Dukla B. Bystrica 48

11.8. • – • DNF
2003 13. Peter Korčok 12.08.74 Šahy Dukla B. Bystrica 39

27.8. • 13 • 3:54:12
2003 – Peter Tichý 12.03.69 Žilina Slávia UK Bratislava 39

27.8. • – • DQ
2005 10. Peter Korčok 12.08.74 Šahy Dukla B. Bystrica 44

12.8. • 10 • 3:55:02
2005 18. Miloš Bátovský 26.05.79 Krupina Dukla B. Bystrica 44

12.8. • 18 • 4:05:44
2007 22. Miloš Bátovský 26.05.79 Krupina Dukla B. Bystrica 58

1.9. • 22 • 4:08:22
2007 – Peter Korčok 12.08.74 Šahy Dukla B. Bystrica 58

1.9. • – • DNF
2007 – Anton Kučmín 07.06.84 Ilava Spartak Dubnica n. V. 58

1.9. • – • DNF
2009 9 Matej Tóth 10.02.83 Nitra Dukla B. Bystrica 47

21.8. • 10 • 3:48:35
2009 23´. Miloš Bátovský 26.05.79 Krupina Dukla B. Bystrica 47

21.8. • 24 • 3:59:39
2011 – Matej Tóth 10.02.83 Nitra Dukla B. Bystrica 43

3.9. • – • DNF
2011 – Miloš Bátovský 26.05.79 Krupina Dukla B. Bystrica 43

3.9. • – • DQ
2013 5. Matej Tóth 10.02.83 Nitra Dukla B. Bystrica 60

14.8. • 5 • 3:41:07
2013 29. Dušan Majdán 08.09.87 Hnúšťa Dukla B. Bystrica 60

14.8. • 29 • 3:57:50
2015 1. Matej Tóth 10.02.83 Nitra Dukla B. Bystrica 47

29.8. • 1 • 3:40:32
2015 30. Dušan Majdán 08.09.87 Hnúšťa Dukla B. Bystrica 47

29.8. • 30 • 3:58:57
2015 – Martin Tišťan 12.11.92 Banská Bystrica Dukla B. Bystrica 47

29.8. • – • DQ
2017 – Dušan Majdán 08.09.87 Hnúšťa Dukla B. Bystrica 48

13.8. • – • DNF
Výška

1987 7. Ján Zvara* 13.02.63 Banská Bystrica Sparta Praha 34
5.9. • 1=Q1 • 227 *** 6.9. • 7 • 232

1987 22.= Róbert Ruffíni 26.01.67 Lučenec Slávia UK Bratislava 34
5.9. • 14Q2 • 221

1991 14.= Róbert Ruffíni* 26.01.67 Lučenec PSK Olymp Praha 38
31.8. • 11Q1 • 224

1993 11.= Róbert Ruffíni 26.01.67 Lučenec Slávia UK Bratislava 39
20.8. • 7Q2 • 228 *** 22.8. • 11= • 225

1995 33. Róbert Ruffíni 26.01.67 Lučenec Dukla B. Bystrica 35
6.8. • 17Q1 • 210

2007 23. Peter Horák 07.12.83 Bratislava Dukla B. Bystrica 38
27.8. • 13Q1 • 223

2009 27. Peter Horák 07.12.83 Bratislava Dukla B. Bystrica 29
19.8. • 14Q2 • 220

2015 37. Matúš Bubeník 14.11.89 Hodonín (ČR) AC Stavbár Nitra 40
28.8. • 17Q2 • 217

Diaľka
1987 24. Róbert Széli* 29.05.65 Dukla Praha 38

4.9. • 10Q1 • 759 w–0,3
1991 19. Milan Gombala* 29.01.68 Lučenec Dukla Praha 43

29.8. • 12Q1 • 789 w+0,2
1993 11. Milan Gombala *4 29.01.68 Lučenec Dukla Praha 45

19.8. • 5Q2 • 799 w+0,7 *** 20.8. • 11 • 769 w+0,2
1995 15. Milan Gombala *4 29.01.68 Lučenec Dukla Praha 49

11.8. • 9Q2 • 788 w+0,7
Trojskok

1983 6. Ján Čado* 07.05.63 Trstená Slavia IPS Praha 26
7.8. • 6Q1 • 16,50 w–1,4 *** 8.8. • 6 • 17,06 w+1,4

1991 19. Ján Čado 07.05.63 Trstená bez príslušnosti 37
25.8. • 10Q1 • 16,58 w0,0

1993 25. Milan Mikuláš *4 01.04.63 Trnava PSK Olymp Praha 45
15.8. • 15Q2 • 16,59 w–0,6

2005 10. Dmitrij Vaľukevič *2 30.05.81 Petrozavodsk (Rus.) Spartak Dubnica n. V. 28
10.8. • 6Q1 • 16,68w2,7 *** 11.8. • 10 • 16,79w2,8

2007 13. Dmitrij Vaľukevič *2 30.05.81 Petrozavodsk (Rus.) Spartak Dubnica n. V. 33
25.8. • 8Q1 • 16,65 w–0,4

2009 12. Dmitrij Vaľukevič *2 30.05.81 Petrozavodsk (Rus.) Spartak Dubnica n. V. 45
16.8. • 7Q1 • 16,96 w–0,8 *** 18.8. • 12 • 16,54 w+0,3

Guľa
1991 16´. Karel Šula *1 30.06.59 Olomouc (ČR) Slávia UK Bratislava 22

30.8. • 7´Q2 • 18,30
1997 30´. Milan Haborák 11.01.73 Prešov Dukla B. Bystrica 32

2.8. • 15´Q1 • 17,85
1999 21. Pavel Pankúch 20.02.75 Košice Dukla B. Bystrica 28

21.8. • 12Q1 • 19,37
1999 28. Milan Haborák 11.01.73 Prešov Dukla B. Bystrica 28

21.8. • 14Q2 • 18,37
2001 15´. Milan Haborák 11.01.73 Prešov Dukla B. Bystrica 29

4.8. • 10´Q2 • 19,52
2001 21´. Mikuláš Konopka 23.01.79 Rimavská Sobota Slávia UK Bratislava 29

4.8. • 10Q1 • 18,89
2003 12´. Milan Haborák 11.01.73 Prešov Dukla B. Bystrica 29

23.8. • 5Q1 • 19,95
2005 9´. Mikuláš Konopka 23.01.79 Rimavská Sobota Slávia UK Bratislava 30

6.8. • 2Q2 • 20,39 *** 6.8. • 11 • 19,72
2007 16´. Milan Haborák 11.01.73 Prešov Dukla B. Bystrica 39

25.8. • 8Q1 • 19,55
2007 14´. Mikuláš Konopka 23.01.79 Rimavská Sobota Dukla B. Bystrica 39

25.8. • 9Q2 • 19,63
Disk

1983 1. Imrich Bugár* 14.04.55 Dunajská Streda Dukla Praha 26
13.8. • 1Q2 • 65,00 *** 14.8. • 1 • 67,72

1987 7. Imrich Bugár* 14.04.55 Dunajská Streda Dukla Praha 26
3.9. • 5Q1 • 62,68 *** 4.9. • 7 • 65,32

1991 13. Imrich Bugár* 14.04.55 Dunajská Streda Dukla Praha 34
26.8. • 5Q2 • 61,90

1993 20´. Imrich Bugár *4 14.04.55 Dunajská Streda Dukla Praha 29
16.8. • 10´Q1 • 58,76

Kladivo
1999 32. Libor Charfreitag 11.09.77 Trnava Slávia Trnava 38

21.8. • 17Q1 • 70,20
2001 28. Miloslav Konopka 23.01.79 Rimavská Sobota Slávia UK Bratislava 31

4.8. • 14Q1 • 72,14
2001 18. Libor Charfreitag 11.09.77 Trnava Slávia Trnava 31

4.8. • 10Q2 • 75,29
2003 13. Libor Charfreitag 11.09.77 Trnava Slávia Trnava 25

23.8. • 7Q1 • 76,52
2003 9. Miloslav Konopka 23.01.79 Rimavská Sobota Slávia UK Bratislava 25

23.8. • 5Q2 • 76,58 *** 25.8. • 9 • 75,86
2005 18´. Miloslav Konopka 23.01.79 Rimavská Sobota Dukla B. Bystrica 31

6.8. • 11Q1 • 72,91
2005 8´. Libor Charfreitag 11.09.77 Trnava Slávia Trnava 31

6.8. • 7Q2 • 76,30 *** 8.8. • 9 • 76,05
2007 3. Libor Charfreitag 11.09.77 Trnava Slávia Trnava 28

25.8. • 1Q1 • 80,61 *** 27.8. • 3 • 81,60
2007 10. Miloslav Konopka 23.01.79 Rimavská Sobota Dukla B. Bystrica 28

25.8. • 1Q2 • 79,83 *** 27.8. • 10 • 78,09
2009 10. Libor Charfreitag 11.09.77 Trnava Slávia Trnava 34

15.8. • 4Q2 • 76,29 *** 17.8. • 10 • 72,63
2011 21. Marcel Lomnický 06.07.87 Nitra ŠG Stavbár Nitra 35

27.8. • 11Q1 • 72,68
2011 22. Libor Charfreitag 11.09.77 Trnava Slávia Trnava 35

27.8. • 11Q2 • 72,20
2013 8. Marcel Lomnický 06.07.87 Nitra AC Stavbár Nitra 27

10.8. • 3Q1 • 76,97 *** 12.8. • 8 • 76,62
2015 8. Marcel Lomnický 06.07.87 Nitra Dukla B. Bystrica 30

22.8. • 5Q1 • 74,51 *** 23.8. • 8 • 75,79
2017 13. Marcel Lomnický 06.07.87 Nitra Dukla B. Bystrica 32

9.8. • 4Q2 • 74,26
Oštep

1987 3. Jan Železný *1 16.06.66 Mladá Boleslav (ČR) Dukla B. Bystrica 37
29.8. • 3Q1 • 79,20 *** 30.8. • 3 • 82,20

1991 18. Jan Železný *1 16.06.66 Mladá Boleslav (ČR) Dukla B. Bystrica 41
25.8. • 8Q1 • 76,26

2005 19. Marián Bokor 17.04.77 Trnava Dukla B. Bystrica 31
9.8. • 10Q1 • 74,81

2015 33. Patrik Žeňúch 30.12.90 Ružomberok Dukla B. Bystrica 33
24.8. • 16Q1 • 69,31

4 × 400 metrov
1983 2r3 ČSSR Záhořák 46,9-P.Břečka 46,1-Malovec 47,1-Tomko 47,0

3s2 ČSSR Záhořák 47,05-P.Břečka 46,01-Malovec 45,94-Tomko 45,32
4. ČSSR Záhořák 46,52-P.Břečka 45,94-Malovec 46,85-Tomko 44,59 21

13.8. • 2r3 •  3:07,03 *** 13.8. • 3s2 • 3:04,32 *** 14.8. • 4 • 3:03,90
4. Dušan Malovec 01.07.57 Modra Dukla B. Bystrica 21
4. Ján Tomko 27.08.62 Lipt. Mikuláš Dukla B. Bystrica 21

1987 18. Roun-Návesňák-Kucej-Ľ.Balošák 22
5.9. • 5r2 • 3:05,44

18. Stanislav Návesňák* 01.01.65 Gelnica Sparta Praha 22
18. Jozef Kucej 23.03.65 Detva Sl. SVŠT Bratislava 22
18. Ľuboš Balošák 05.04.65 Martin Dukla B. Bystrica 22

Ž E N Y
200 metrov

2003 32´. Lucia Ivanová 08.07.80 Žiar nad Hronom Slávia UK Bratislava 41
26.8. • 6r6 • 24,12 w+0,1

400 metrov
2015 36. Iveta Putalová 24.03.88 Bratislava HNTN Bratislava 42

24.8. • 7r1 • 52,52
800 metrov

1983 9. Zuzana Moravčíková* 30.12.56 Nitra VŠ Praha 25
7.8. • 3r2 • 2:06,76 *** 8.8. • 5s2 • 1:59,96

1987 10. Gabriela Sedláková 02.03.68 Topoľčany Slávia UK Bratislava 28
29.8. • 2r4 • 2:00,23 *** 30.8. • 4s2 • 2:02,27

2003 11. Lucia Klocová 20.11.83 Martin Slávia UK Bratislava 32
23.8. • 3r2 • 2:01,14 *** 24.8. • 6s2 • 2:00,73

2005 14. Lucia Klocová 20.11.83 Martin Slávia UK Bratislava 37
6.8. • 4r4 • 2:01,63 *** 7.8. • 7s1 • 2:00,64

2007 9. Lucia Klocová 20.11.83 Martin ZŤS Martin 45
25.8. • 3r6 • 1:59,72 *** 26.8. • 3s1 • 1:58,62

2009 17. Lucia Klocová 20.11.83 Martin ZŤS Martin 43
16.8. • 4r3 • 2:02,98 *** 17.8. • 7s2 • 2:01,56

2011 17´. Lucia Klocová 20.11.83 Martin ZŤS Martin 36
1.9. • 3r5 • 2:02,81 *** 2.9. • 6´s2 • 2:01,85

2015 13. Lucia Hrivnák Klocová 20.11.83 Martin ZŤS Martin 45
26.8. • 3r4 • 2:01,35 *** 27.8. • 7s3 •1:59,03

Kladivárka Martina Hrašnová sa zo svetového bronzu tešila v Berlíne 
2009. Foto: SITA/AP

Medailisti na MS 2007 v kladive: zlatý Tichon (vľavo) a bronzový Slovák 
Libor Charfreitag. Foto: SITA/AP
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1500 metrov
1991 31. Jana Kučeríková* 30.04.64 Žilina USK Praha 39

29.8. • 10r3 • 4:15,69
1993 23. Andrea Sollárová 01.02.71 Bratislava Slávia UK Bratislava 37

20.8. • 8r3 • 4:14,47
3000 metrov

1991 24. Jana Kučeríková* 30.04.64 Žilina USK Praha 38
24.8. • 6r2 • 9:05,69

1993 34. Andrea Sollárová 01.02.71 Bratislava Slávia UK Bratislava 47
14.8. • 13r1 • 9:12,91

Maratón
1991 – Ľudmila Melicherová 06.06.64 Fiľakovo Slávia PF B.Bystrica 39

25.8. • – • DNF
2005 27. Anna Pichrtová *4 19.05.73 Trenčín Maratonstav Úpice 57

14.8. • 27 • 2:34:45
2015 22. Katarína Berešová 10.10.87 Trebišov Obal-Servis Košice 65

30.8. • 22 • 2:37:24
100 metrov prekážok

2007 22. Miriam Bobková 02.03.79 Spišská Nová Ves Spartak Dub. n. V. 36
25.8. • 7r4 • 13,04 w+0,4

10 kilometrov chôdza
1991 26. Ivana Brozmanová 15.03.69 Martin Slávia PF B. B. 42

24.8. • 26 • 46:59
1991 31. Zuzana Zemková 17.07.67 Martin ZŤS Martin 42

24.8. • 31 • 47:41
1993 30. Zuzana Zemková 17.07.67 Martin Slávia UK Bratislava 52

14.8. • 30 • 47:56
20 kilometrov chôdza

2005 24. Mária Gáliková 21.08.80 Nová Baňa UMB B. B. 47
7.8. • 24 • 1:34:38

3.  PREHĽAD  ÚČASTNÍKOV  PODĽA  ROKOV  KONANIA  MAJSTROVSTIEV  SVETA

1983 Blažek, Bugár, Čado, Ivan, Malovec, Mrázek *1, Pribilinec, Szikora, Tomko, Burgárová, Moravčíková, Murková
1987 Ľ. Balošák, Blažek, Bugár, Kucej, Mrázek *1, Návesňák, Pribilinec, Ruffíni, Széli, Szikora, Vrábeľ, Zvara, Železný *1, Murková, Sedláková
1991 Blažek, Bugár, Čado, Gombala, Kollár, Kováč, Kucej, Mrázek *1, Ruffíni, Szikora, Šula *1, Vrábeľ, Železný *1, Brenkusová, Brozmanová, J. Kučeríková, Melicherová, Zemková
1993 Blažek, (Bugár *4), (Gombala *4), Kollár, Kováč, Kucej, Š. Malík, (Mikuláš *4), Pipa *1, Pribilinec, Ruffíni, Vrábeľ, Podracká, Sollárová, Zemková
1995 Blažek, (Gombala *4), Kollár, Kováč, Kucej, P. Malík, Š. Malík, Mrázek *1, Ruffíni, Štefko, Vanko, Javadová, (Kováčiková *4)
1997 Š. Balošák, Haborák, Kollár, Kováč, Š. Malík, Mrázek *1, Tichý, Valiček, Čisťjaková *3, (Kováčiková *4)
1999 Haborák, Charfreitag, Kollár, Kováč, Lopuchovský, Pankúch, Tichý, Valiček, (Hlavoňová *4)
2001 Haborák, Charfreitag, Mik. Konopka, Mil. Konopka, Š. Malík, Spišiak, Danišová
2003 Haborák, Charfreitag, Mil. Konopka, Korčok, Tichý, Ivanová, Klocová
2005 Bátovský, Bokor, Charfreitag, Mik. Konopka, Mil. Konopka, Korčok, Tóth, Vaľukevič *2, Gáliková, Klocová, (Pichrtová *4), D. Velďáková
2007 Bátovský, Haborák, Horák, Charfreitag, Mik. Konopka, Mil. Konopka, Korčok, Kučmín, Repčík, Tóth, Vaľukevič *2, Bobková, Gáliková, Hrašnová, Klocová, Malíková, D. Velďáková, J. Velďáková
2009 Bátovský, Horák, Charfreitag, Repčík, Tóth, Vaľukevič *2, Gáliková, Hrašnová, Klocová, Malíková, D. Velďáková, J. Velďáková
2011 Bátovský, Charfreitag, Kučmín, Lomnický, Tóth, Czaková, Klocová, D. Velďáková
2013 Kučmín, Lomnický, Majdán, Repčík, Tóth, Závacký, Czaková, Gáliková, Hrašnová, D. Velďáková, J. Velďáková
2015 Bubeník, Kučmín, Lomnický, Majdán, Repčík, Tišťan, Tóth, Žeňúch, Berešová, Czaková, Gáliková, Hrašnová, Hrivnák Klocová, Putalová, D. Velďáková, J. Velďáková
2017 Lomnický, Majdán, Volko, Czaková, Lomnická

2007 18. Zuzana Malíková 02.08.83 Nové Zámky Lokomotíva Šurany 45
31.8. • 18 • 1:36:26

2007 24. Mária Gáliková 21.08.80 Nová Baňa UMB B. B. 45
31.8. • 24 • 1:38:54

2009 – Mária Gáliková 21.08.80 Nová Baňa Dukla B. Bystrica 48
16.8. • – • DNF

2009 25´. Zuzana Malíková 02.08.83 Nové Zámky Lokomotíva Šurany 48
16.8. • 26 • 1:37:47

2011 28´. Mária Czaková 02.10.88 Nitra Dukla B. Bystrica 50
31.8. • 31 • 1:39:07

2013 49´. Mária Czaková 02.10.88 Nitra Dukla B. Bystrica 62
13.8. • 51 • 1:36:34

2013 – Mária Gáliková 21.08.80 Nová Baňa Dukla B. Bystrica 62
13.8. • – • DNF

2015 30. Mária Czaková 02.10.88 Nitra Dukla B. Bystrica 49
28.8. • 30 • 1:27:45

2015 41. Mária Gáliková 21.08.80 Nová Baňa Dukla B. Bystrica 49
28.8. • 41 • 1:40:06

2017 36. Mária Czaková 02.10.88 Nitra Dukla B. Bystrica 60
13.8. • 36 • 1:35:11

Výška
1991 21.= Jana Brenkusová 27.07.64 Bratislava Slávia UK Bratislava 29

29.8. • 11=Q2 • 179
1995 21. Alica Javadová 26.06.69 Nitra DAC D. Streda 35

11.8. • 11Q1 • 190
1995 25.= Zuzana Kováčiková *4 16.04.73 Šaľa AC Sparta Praha 35

11.8. • 13Q2 • 185
1997 21. Zuzana Kováčiková *4 16.04.73 Šaľa AC Sparta Praha 26

8.8. • 9Q2 • 185
1999 4.= Zuzana Hlavoňová *4 16.04.73 Šaľa USK Praha 33

27.8. • 1=Q2 • 192 *** 29.8. • 4= • 196
Diaľka

1983 7. Eva Murková 29.05.62 Bojnice Slávia PF B. B. 30
13.8. • 3Q2 • 657 w+0,3 *** 14.8. • 7 • 680w3,3

1987 – Eva Murková 29.05.62 Bojnice Slávia PF B. B. 29
3.9. • -Q1 • NM

2007 12. Jana Velďáková 03.06.81 Rožňava Akademik TU Košice 30
27.8. • 5Q2 • 665 w+0,5 *** 28.8. • 12 • 621 w–1,8

2009 32. Jana Velďáková 03.06.81 Rožňava Akademik TU Košice 36
21.8. • 16Q1 • 616 w–0,9

2013 18´. Jana Velďáková 03.06.81 Rožňava Dukla B. Bystrica 31
10.8. • 11Q1 • 648 w+0,2

2015 17. Jana Velďáková 03.06.81 Rožňava Dukla B. Bystrica 34
27.8. • 8Q1 • 656 w+0,3

Trojskok
1997 17´. Galina Čisťjaková *3 26.07.62 Izmail (Ukr.) Slávia UK Bratislava 39

2.8. • 6Q2 • 14,02 w+0,2
2005 17. Dana Velďáková 03.06.81 Rožňava Akademik TU Košice 26

6.8. • 9Q1 • 13,84 w–1,1
2007 10´. Dana Velďáková 03.06.81 Rožňava Akademik TU Košice 33

29.8. • 6Q1 • 14,20 w–0,3 *** 31.8. • 12 • 14,09 w–0,1
2009 8. Dana Velďáková 03.06.81 Rožňava Akademik TU Košice 34

15.8. • 5Q1 • 14,25 w–1,0 *** 17.8. • 8 • 14,25 w–0,2
2011 11. Dana Velďáková 03.06.81 Rožňava Dukla B. Bystrica 34

30.8. • 5Q2 • 14,28 w–0,2 *** 1.9. • 11 • 13,96 w+0,1
2013 10´. Dana Velďáková 03.06.81 Rožňava Dukla B. Bystrica 21

13.8. • 6Q1 • 13,88 w+1,3 *** 15.8. • 11 • 13,84 w+0,8
2015 15. Dana Velďáková 03.06.81 Rožňava Dukla B. Bystrica 28

22.8. • 7Q1 • 13,76 w–0,4
Kladivo

2001 23. Martina Danišová 21.03.83 Bratislava UMB B. B. 34
6.8. • 11Q1 • 61,26

Diskár Imrich Bugár sa v Helsinkách 1983 stal prvým atletickým maj-
strom sveta pochádzajúcim zo Slovenska. Foto: JÁN SÚKUP

Dvojica skvelých chodcov Pavol Blažek (vľavo) a dvakrát (1983, 1987) 
strieborný na MS Jozef Pribilinec. Foto: JÁN SÚKUP

2007 12´. Martina Hrašnová 21.03.83 Bratislava Dukla B. Bystrica 42
28.8. • 5Q1 • 68,15

2009 3. Martina Hrašnová 21.03.83 Bratislava Dukla B. Bystrica 41
20.8. • 3Q2 • 71,50 *** 22.8. • 3 • 74,79

2013 20´. Martina Hrašnová 21.03.83 Bratislava Dukla B. Bystrica 26
14.8. • 10Q1 • 68,00

2015 16. Martina Hrašnová 21.03.83 Bratislava Dukla B. Bystrica 31
26.8. • 7Q2 • 68,80

2017 28. Nikola Lomnická 16.08.88 Nitra Dukla B. Bystrica 32
5.8. • 15Q1 • 64,60

Oštep (starý model)
1983 16. Elena Burgárová 13.11.52 Divina BZVIL Ružomberok 22

12.8. • 7Q1 • 58,48
Sedemboj

1993 16. Marcela Podracká 13.03.70 Dukla B. Bystrica 34
17.8. • 16 • 5902 (14,48–0,3-178-12,57-25,52+0,3-592+0,7-48,50-2:18,65)

4 × 100 metrov
1983 8. ČSSR Strejčková-Sokolová-Šoborová-Murková 15

10.8. • 4r1 • 43,89 *** 10.8. • 8 • 43,78
7. Eva Murková 29.05.62 Bojnice Slávia PF B.Bystrica 15

4 × 400 metrov
1983 3r1 ČSSR Matějkovičová-Moravčíková-Kocembová-Kratochvílová

53,32 52,10 50,24 51,94
1983 2. ČSSR Kocembová-Matějkovičová-Moravčíková-Kratochvílová 10

48,93 52,13 51,51 47,75
13.8. • 3r1 • 3:27,60 *** 14.8. • 2 • 3:20,32

2. Zuzana Moravčíková 30.12.56 Nitra VŠ Praha 10
Poznámka: 
*1 česká národnosť, *2 bieloruská národnosť, *3 ukrajinská národnosť, *4 štart za Českú republiku
Zmeny mien: 
Klocová neskôr Hrivnák Klocová, Kováčiková neskôr Hlavoňová, Danišová neskôr Hrašnová

4. POČET ÚČASTÍ

7-krát Charfreitag
6-krát Hrivnák Klocová, Tóth, D. Velďáková
5-krát Blažek, Danišová-Hrašnová, Gáliková, Haborák, Kollár, Kováč, Mrázek *1
4-krát Bátovský, Bugár *4 (1× za ČR), Czaková, Mil. Konopka, Kucej, Kučmín, Lomnický, Š. Malík, Repčík, Ruffíni, J. Velďáková
3-krát Gombala *4 (2× za ČR), Mik. Konopka, Korčok, Kováčiková-Hlavoňová (3× za ČR), Majdán, Pribilinec, Szikora, Tichý, Vaľukevič *2, Vrábeľ
2-krát Čado, Horák, Malíková, Murková, Valiček, Zemková, Železný *1

1-krát
Ľ. Balošák, Š. Balošák, Berešová, Bobková, Bokor, Brenkusová, Brozmanová, Bubeník, Burgárová, Čisťjaková *3, Ivan, Ivanová, Javadová, J. Kučeríková, Lomnická, Lopuchovský, P. Malík, Malovec, 
Melicherová, Mikuláš (za ČR), Moravčíková, Návesňák, Pankúch, Pichrtová (za ČR), Pipa *1, Podracká, Putalová, Sedláková, Sollárová, Spišiak, Széli, Štefko, Šula *1, Tišťan, Tomko, Vanko, Volko, 
Závacký, Zvara, Žeňúch
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Videl ho na školských pretekoch, 

kde v hode kriketovou loptičkou re-
prezentoval ZŠ Školská v Považskej 
Bystrici v kategórii mladších žiakov. 
Osobne sa však stretli až o čosi ne-
skôr. „Prišiel za mnou na súťaž, keď 
som bol deviatak,“ pripojil svoju 
spomienku 19-ročný Jakub.

ŠPORTOVÁ RODINA

Šikovný mladík z dedinky Stupné 
v považskobystrickom okrese dostal 
výborné základy od svojho prvého 
kouča Milana Laurenčíka. Viedol ho 
k všestrannosti, chcel z neho vycho-
vať desaťbojára. Vďaka tomu bol 
mimoriadne obratný, výbušný, silný 
i rýchly. Neskôr sa ho ujal oštepársky 
špecialista Juraj Kubiš.

Pohybovú zdatnosť zdedil po 
rodičoch, bývalých aktívnych špor-
tovcoch. „Otec hral kedysi hádzanú 
za Považskú Bystricu, kariéru však 
ukončil pre zranenie. Mama sa veno-
vala atletike, súťažila vo viacbojoch,“ 
objasnil nádejný oštepár, kde hľadať 
korene jeho všestrannosti.

„Jakub dobre behal, výbor-
ne si počínal v skokoch. V každej 
disciplíne, do ktorej zabŕdol, patril 
k najlepším. Práve tým ma veľmi 
zaujal,“ opisoval Jozef Hanušovský 
mladíkovu cestu do jeho tréningovej 
skupiny. „Videl som v ňom veľký po-
tenciál, preto som začal jeho rodičov 
i trénerov presviedčať, aby prišiel 
študovať na Športové gymnázium 
do Banskej Bystrice. Napokon sme 

 narodený  18. mája 1998 v Považskej Bystrici
 klub  ŠK Dukla, o. z. Banská Bystrica
 tréner  Jozef Hanušovský
 predošlí tréneri  Milan Laurenčík, Juraj Kubiš
 prvý klub  AK Olympia Považská Bystrica
 škola  FF UMB v Banskej Bystrici (telesná výchova – trénerstvo)
 osobný rekord  73,28 m
 najväčšie úspechy  8. na MEJ 2017 v Grossete (2. v kvalifi kácii 
v osobnom rekorde 73,28), 17. v kvalifi kácii (Baku) o postup 
na OH mládeže 2014, 2. v medzištátnom juniorskom stretnutí Slo-
vinsko – Česko – Maďarsko – Slovensko v Miškovci (2016) a Trnave 
(2017), žiacky (2013), dorastenecký (2014) a juniorský (2016) maj-
ster SR v hode oštepom, juniorský majster SR v žrdi (2014) a doraste-
necký v diaľke a trojskoku (2015), 18. v historických tabuľkách 
SR v oštepe

Jakub Kubinec v plnom nasadení. Vo výreze s trénerom Jozefom Hanu-
šovským. Foto: PAVOL UHRIN

Jakub bol malý, útly, ale vynikal rýchlou rukou. Hoci bol najtenší, 
hádzal zo všetkých svojich rovesníkov najďalej a najmä – prirodze-
ne,“ spomína banskobystrický tréner Jozef Hanušovský na okamih, 

keď si prvý raz všimol svojho talentovaného zverenca, oštepára Jakuba 
Kubinca.

sa dohodli a Jakub od 3. septembra 
2013 trénuje pod mojím vedením. 
V máji zmaturoval a momentálne už 
derie lavice v posluchárňach Filozo-
fi ckej fakulty UMB.“

GROSSETSKÉ PREKVAPENIE

Hanušovského, ktorý pripravo-
val nejedného kvalitného oštepára 
vrátane Jana Železného a zažil už 
kadečo, Jakub v júli milo prekva-
pil. V kvalifi kácii na juniorských ME 
v Grossete hodil 73,28 m, o 2,39 m 
viac, ako bol jeho dovtedajší osobný 
rekord! Mladíkova radosť nemala 
konca -kraja. Do fi nále postúpil z dru-
hej priečky. V súboji o medaily síce 
senzačný výkon nezopakoval, ale aj 
8. miestom výrazne prekročil cieľ.

„Cítil som sa dolámaný, bolelo 
ma úplne celé telo. Nie som totiž 
zvyknutý na dve náročné súťaže 
bezprostredne za sebou. V kvali-
fi kácii som išiel totálne na doraz, 
vo fi nále som už na viac nemal. Po 
ťažkej kvalifi kácii by som potreboval 
na oddych a regeneráciu viac dní,“ 
vysvetlil Jakub dôvod, prečo hodil 
„len“ 69,80 m.

Tréner Hanušovský však bol 
s Kubincovým vystúpením spokojný. 
Tvrdí, že ak chce oštepár raz patriť 
k európskej či svetovej špičke, musí 
už na vrcholných mládežníckych po-
dujatiach končiť okolo 10. – 12. mies-
ta. „Len tak má šancu uspieť medzi 
seniormi,“ zdôraznil Hanušovský. 
„Pravda, vo svete atletiky existujú aj 

výnimky potvrdzujúce pravidlo. Na-
príklad náš zlatý chodec Maťo Tóth.“

JAKUB SI VERÍ

Prvý krok na ceste do špičky, zdá 
sa, Jakub Kubinec zvládol. Teraz je 
pred ním ďalší – uspieť v kategó-
rii do 23 rokov. V nej ho čakajú tri 
zimné Európske poháre vo vrhoch 
(2018 – 2020) a v roku 2019 aj 
európsky šampionát. Jakub dostal 
za úlohu skončiť do 12. miesta. 
A s akým výkonom bude tréner spo-
kojný na konci nasledujúcej sezóny? 
Vraví, že zatiaľ postačí, ak oštep zale-
tí k méte 75 m.

Jozef Hanušovský vedie Kubin-
covu prípravu tak, aby si o tri roky 
zahádzal už aj na seniorských ME, 
kde by mohol skončiť aj v prvej 
šestnástke. „Ak bude Jakubovi slúžiť 
zdravie, verím, že pri svojom trénin-
govom nasadení to raz dotiahne až 
do fi nále majstrovstiev sveta či olym-
pijských hier. Som o tom už teraz 
presvedčený,“ dušoval sa kouč.

„Ak pôjde všetko hladko, ne-
musím na budúci rok skončiť len 
pri 75 metroch. Myslím si, že mám 
potenciál aj na oveľa dlhšie hody,“ 
tvrdil Jakub Kubinec. „Oštep je dis-
ciplína, v ktorej som sa našiel. Páči 
sa mi, keď po vydarenom pokuse 
dlho plachtí vzduchom.“

Nuž, bodaj by talentovaný 
oštepár z Považia zažil ďalekých 
súťažných hodov vo svojej kariére čo 
najviac. ŠTEFAN ŽILKA

Bodová hodnota umiestnenia je vypočítaná ako súčet bodov za 
umiestnenie (bodovaná prvá desiatka 30-24-20-16-13-10-7-5-
3-2, každá ďalšia účasť 1 bod) a za umiestnenie vzhľadom na 
počet štartujúcich (body sú vypočítané ako odmocnina z podielu 
počtu štartujúcich a umiestnenia).

1. Matej Tóth 75,08
2. Jozef Pribilinec 60,70
3. Imrich Bugár 48,85
4. Libor Charfreitag 42,92
5. Igor Kováč 36,71
6. Martina Hrašnová 33,21
7. Igor Kollár 32,99
8. Pavol Blažek 29,35
9. Jan Železný *1 26,02

10. Zuzana Kováčiková 23,17
11. Dana Velďáková 21,69
12. Roman Mrázek *1 21,01
13. Martin Vrábeľ 20,47
14. Marcel Lomnický 18,63

15. Lucia Klocová 18,47
16. Pavol Szikora 14,65
17. Ján Čado 14,48
18. Eva Murková 13,28
19. Zuzana Moravčíková 12,90
20. Miloslav Konopka 12,68
21. Milan Haborák 11,49
22. Ján Tomko 10,53
23. Štefan Malík 10,48
24. Jozef Kucej 10,47
25. Róbert Ruffíni 9,80
26. Mikuláš Konopka 9,62
27. Jana Velďáková 9,33
28. Ján Zvara 9,20
29. Dmitrij Vaľukevič *2 9,20
30. Mária Czaková 8,94
31. Mária Gáliková 8,86
32. Jozef Repčík 8,78
33. Miloš Bátovský 8,62

34. Dušan Malovec 8,56
35. Anton Kučmín 8,51
36. Milan Gombala 8,33
37. Peter Korčok 7,83
38. Dušan Majdán 5,69
39. Ján Volko 5,30
40. Zuzana Malíková 4,94
41. Zuzana Zemková 4,48
42. Andrea Sollárová 4,44
43. Jana Kučeríková 4,38
44. Peter Horák 4,32
45. Gabriela Sedláková 3,67
46. Stanislav Návesňák 3,60
47. Ľuboš Balošák 3,57
48. Róbert Valiček 3,23
49. Peter Tichý 3,00
50. Katarína Berešová 2,72
51. Štefan Balošák 2,62
52. Róbert Štefko 2,61

6. REBRÍČEK ÚSPEŠNOSTI ÚČASTNÍKOV MS

5. NAJLEPŠIE UMIESTNENIA

1. miesto Bugár (1983 – disk), Tóth (2015 – 50 km chôdza)
2. miesto Pribilinec (1983 – 20 km chôdza), Moravčíková (1983 – 4 × 400 m), Pribilinec (1987 – 20 km chôdza)
3. miesto Železný *1 (1987 – oštep), Kováč (1997 – 110 m prek.), Charfreitag (2007 – kladivo), Hrašnová (2009 – kladivo)
4. miesto Malovec a Tomko (1983 – 4 × 400 m), Hlavoňová *4 (1999 – výška)
5. miesto Tóth (2013 – 50 km chôdza)
6. miesto Blažek (1983 – 20 km chôdza), Čado (1983 – trojskok), Vrábeľ (1987 – 10 000 m), Mrázek (1987 – 20 km chôdza), Kollár (1999 – 20 km chôdza)
7. miesto Murková (1983 – diaľka), Bugár (1987 – disk), Szikora (1987 – 50 km chôdza), Zvara (1987 – výška)

8. miesto
Murková (1983 – 4x100 m), Kollár (1993 – 20 km chôdza), Kollár (1995 – 20 km chôdza), Charfreitag (2005 – kladivo), Tóth (2009 – 20 km chôdza), D. Velďáková (2009 – trojskok), 
Lomnický (2013 – kladivo), Lomnický (2015 – kladivo)

9. miesto Moravčíková (1983 – 800 m), Kováč (1995 – 110 m prek.), Mil. Konopka (2003 – kladivo), Mik. Konopka (2005 – guľa), Klocová (2007 – 800 m), Tóth (2009 – 50 km chôdza)

10. miesto
Tomko (1983 – 400 m), Sedláková (1987 – 800 m), Vaľukevič *2 (2005 – trojskok), Korčok (2005 – 50 km chôdza), Mil. Konopka (2007 – kladivo), D. Velďáková (2007 – trojskok), 
Charfreitag (2009 – kladivo), D. Velďáková (2013 – trojskok)
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REPČÍK ALEBO PELIKÁN?

Medzi mužmi sa na titul hotoval najmä Košičan 
Jozef Urban. Hladko vyhral októbrovú prvú kvalifi ká-
ciu na ME v Cabaji -Čápore a po piatich strieborných 
medailách túžil získať konečne zlato. Hoci sa snažil, 
opäť nevyhral. Štvrtý titul za sebou si vybojoval štu-
dent medicíny na Karlovej univerzite v Prahe Peter 
Ďurec. Napriek pádu v poslednom okruhu po kolí-
zii s Jaroslavom Szabom, ktorý mu zozadu nechtiac 
stúpil na nohu. Obaja skončili na zemi. Ďurec sa 
však rýchlo pozviechal a upaľoval za Urbanom a ma-
ďarským hosťom Pápaiom, zatiaľ čo pre majstra SR 
2011 Szaba sa šampionát predčasne skončil. Napo-

Tohtoročný slovenský krosový šampionát mal znova nominačnú príchuť, tentoraz však výni-
močnú. Prví dvaja vo vytrvaleckých súťažiach dospelých i v juniorskej kategórii získali istotu, 
že si v šamorínskom x -bionic® sphere o tri týždne zabehnú znova. No nie na domácom, ale už 

európskom šampionáte v drese s nápisom Slovakia na hrudi. Súboje o slovenské tituly boli gene-
rálka na ME, dianie preto pozorne sledoval aj technický delegát Európskej atletiky (EA) Gabrijel 
Ambrožič zo Slovinska.

FAKTY ZO ŠAMORÍNA
 muži  Vytrvalci (9,93 km): 1. P. Ďurec (UMB B. Bystrica) 31:03, 2. J. Urban (TJ Obal servis Košice) 31:08, 3. Varga 
(Slávia STU Bratislava) 31:38. Družstvá: 1. TJ Obal servis Košice (J. Urban, Sopko, R. Tomeček) 9, 2. AK Veterán Bratislava 
„A“12, 3. AK Veterán Bratislava „B“ 34. Míliari (4,12 km): 1. Repčík (HNTN Bratislava) 12:42, 2. Pelikán (Slávia UK Bra-
tislava) 12:47, 3. P. Kováč (Slávia STU Bratislava) 13:05.
 ženy  Vytrvalkyne (8,06 km): 1. Schwaiger (Jogging klub Dubnica n/V.) 29:34, 2. Néč -Lapinová (Zdravie v pohybe 
Lučatín) 29:49, 3. L. Janečková (BMSC Bratislava) 30:16. Družstvá: 1. AK Bojničky (Vargová, Blštáková, Pastieriková) 10, 
2. AK Veterán Bratislava 11, 3. Športklub Dobrá Niva 24. Míliarky (4,12 km): 1. Hegedüsová (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 
15:25, 2. Valová (Lučatín) 15:57, 3. Naňová (Slávia STU) 16:01.
 mládež  Juniori (5,745 km): 1. M. Borovka (ŠK ŠOG Nitra) 18:22. Juniorky (4,12 km): 1. Beláková (AFK Nové Mes-
to n/V.) 15:19. Dorastenci (5,745 km): 1. Obergries (ŠK Dukla) 19:05. Dorastenky (4,12 km): 1. Debnáriková (ŠK 
Dukla) 15:23. St. žiacI (2,495 km): 1. Revaj (AK Svetlošák B. Bystrica) 8:13. St. žiačky (1,805 km): 1. Švejdová (AC 
Malacky) 6:14. Ml. žiaci (870 m): 1. Grajcarík (AFK Nové Mesto n/V.) 2:41. Ml. žiačky (870 m): 1. Messerschmidtová 
(ŠK Dukla) 3:02.

Druhý titul pre Repčíka alebo už tretí pre Pelikána? V súťaži míliarov iná alternatíva sotva pripadala 
do úvahy. Obaja sú totiž roky naši najlepší strednotratiari. Prvý je neohrozená slovenská jednotka na 
osemstovke, druhý dlho, až kým sa mu vlani do cesty nepriplietol Repčík, vládol na tisícpäťstovke.

V zaujímavom dueli napokon vyhral mladší: 31-ročný Repčík, predbehol o dva roky staršieho Peli-
kána o 5 sekúnd. „Pred Jožkom Pelikánom som mal dosť veľký rešpekt,“ priznal dvojnásobný fi nalista 
ME v behu na 800 m. „Predsa len je o čosi lepší vytrvalec ako ja. Pre mňa bolo kľúčové udržať s ním 
tempo, no nebežať úplne tesne pri ňom, aby nemal pocit, že sa naňho tlačím, a nezrýchľoval. V záve-
rečnom fi niši som si už veril.“

Jozef Pelikán sa počas celých pretekov snažil Repčíka striasť. Márne. Osemstovkársky rekordér sa 
ho držal ako kliešť. „Keď som videl, že to nejde, rezignoval som. V polovici posledného kola som si 
začal šetriť sily na fi niš, hoci moje šance už neboli veľké. Repčo v správnu chvíľu nastúpil a ja som už 
jednoducho nestíhal,“ priznal zverenec Štefana Mereša.  (gb)

REPČÍKOVE MEDAILY NA M -SR V KROSE
2012 – STRIEBRO, 2013 – BRONZ, 2016 – ZLATO, 2017 – ZLATO

PELIKÁNOVE MEDAILY NA M -SR V KROSE
2013 – ZLATO, 2014 – ZLATO, 2015 – BRONZ, 2017 – STRIEBROVíťazka súťaže junioriek Lucia Beláková (221), najrýchlejšia do-

rastenka Sofi a Debnáriková (8).
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Päť najrýchlejších vytrvalkýň (zľava): Zrastáková (220), Nováková z Olympu 
Brno (618), Schwaiger (132), Janečková (92) a Néč -Lapinová (175).

Štvorica Slovákov na čele súťaže vytrvalcov 
(zľava): Varga, Ďurec (5), Szabo a Urban 
(161).

Počasie šampionátu neprialo: bolo chladno, pr-
šalo a fúkal i vietor.

Víťaz súťaže juniorov Miroslav Borovka.

kon prišiel aj o účasť na ME (miestenku si vybojoval 
v Cabaji), keďže za tri týždne sa nestihol dať zdravot-
ne dokopy.

Urban, ktorý trénuje popri náročnej práci vo fi r-
me Magneti Marelli v priemyselnom parku v Kech-
neci pri Košiciach, sa po pretekoch tváril kyslo. Neču-
do, šieste striebro (2011 – 2014, 2016, 2017) je na 
šľaktrafenie. Hnevali ho dve veci – že opäť nevyhral 
a že súperi priveľmi taktizovali. „Žiaľ, väčšina sa roz-
hodla, že sa radšej vyberieme na prechádzku, ako by 
sme si poriadne zasúťažili. Nemal som chuť taktizo-
vať, ale sám som si netrúfal odtiahnuť celé preteky. 
Chýbal niekto ďalší, kto by mi pomohol s tempom. 
Na pomoc som čakal zbytočne,“ soptil korunný princ 
slovenského krosu.

Dvadsaťpäťročný Ďurec zvíťazil, hoci sa posťažo-
val, že od októbrovej vysokohorskej prípravy v talian-
skom Melagu sa mu nebehá dobre. Aj preto sa ne-
hrnul dopredu, ako by sa to istotne páčilo Urbanovi, 
a radšej taktizoval.

„Vedel som, že mám dobrú šancu znova vyhrať, 
ale neveril som si tak, aby som mohol preteky od-
tiahnuť vo vysokom tempe,“ priznal banskobystrický 
vytrvalec a dodal, že zo štyroch domácich krosových 
titulov sa najviac nadrel na premiérový v roku 2014 

na náročnej trati v Dubnici. „Dovtedy som totiž sú-
ťažne nebežal dlhšiu ako trojkilometrovú trať, vôbec 
som netušil, čo ma čaká.“

Po štvrtom triumfe zasa netušil, že jeho plá-
ny rozlúčiť sa s veľkou atletikou v decembri na ME 
v Šamoríne, pre ktoré si odložil štátnicu z interného 
lekárstva až na budúci rok, a venovať sa naplno le-
kárskej praxi, sa zrútia ako domček z kariet. Štyri dni 
pred štartom prišla jóbovka – Ďureca zradila achilov-
ka a v x -bionic® sphere na európskom šampionáte 
nepobeží…

Bezprostredne po majstrovstvách Slovenska 
smútil i triatlonista Richard Varga. Hoci po siedmej 
(2012) a štvrtej priečke (2013) konečne získal me-
dailu (bronz), miesto v tíme pre ME sa mu neušlo. 
Podľa nominačných kritérií patrili miestenky Ďure-
covi, Urbanovi a Szabovi.

Jedenástemu triatlonistovi z OH 2016 v Riu ostá-
vala len možnosť prihlásiť sa na masový beh s ná-
zvom ME v krose – beh pre verejnosť.

„Teším sa z medaily, ale mrzí ma, že som sa ne-
dostal do nominácie. Naozaj to nejde? O tri týždne 
budem v oveľa lepšej forme,“ presviedčal Varga šéf-
stvo našej atletiky.

Rišovi, jednému z troch ambasádorov kontinen-
tálneho šampionátu spolu s Luciou Hrivnák Kloco-
vou a moderátorom Sajfom, blikala nádej až do defi -
nitívnej uzávierky nominácie. V tíme, ktorý SAZ zadal 
30. novembra do prihlasovacieho systému Európ-
skej atletiky, sa napokon objavilo aj meno Richard 
Varga.

Zo šestice medailistiek v súťaži vytrvalkýň z pre-
došlých troch rokov štartovala na tohtoročnom slo-
venskom šampionáte iba vlaňajšia víťazka Lucia Ja-
nečková. Zdalo sa, že v ceste za titulom jej nebude 
nič stáť, no pred pretekmi priznala, že je nervózna: 
„Silviu Schwaiger ani Kristínu Néč -Lapinovú poriad-
ne nepoznám, neviem, čo od nich čakať.“

Janečkovej zlá predtucha sa naplnila, skončila až 
tretia za oboma tridsiatničkami: 36-ročnou špecialis-
tkou na beh do vrchu a o dva roky mladšou triatlo-
nistkou.

Titul na 8,06 km dlhej trati si s prehľadom vybo-
jovala ilavská rodáčka súťažiaca za dubnický Jogging 
klub Silvia Schwaiger, ktorá už takmer desaťročie žije 
v tirolskom mestečku Schwaz neďaleko Innsbrucku.

„Krosy zvyčajne nebehám, sú už v závere sezóny. 
Tentoraz som však urobila výnimku, lebo ME budú 
u nás a veľmi som sa na ne chcela nominovať. Môj 
cieľ bol zvíťaziť, čo sa mi podarilo, no čakala som 
trochu tuhší súboj,“ vravela bežkyňa do vrchu, vlani 
piata na ME a šiesta na MS, v tomto roku deviata na 
ME.

Schwaiger štartovala na domácom krosovom 
šampionáte len druhý raz v živote a získala svoj pre-
miérový titul. Druhú účasť a prvú medailu na M -SR 
si zapísala do tréningového denníka aj vicemajster-
ka Európy 2016 v kros duatlone a piata na ME 2017 

v zimnom triatlone Kristína Néč -Lapinová. „Vlani 
som skončila štvrtá, bol to môj prvý cezpoľný beh 
v kariére. Tentoraz som si dokonca kúpila aj tretry,“ 
tvrdila s úsmevom všestranná športovkyňa z dedin-
ky Lučatín medzi Banskou Bystricou a Breznom. Kris-
tína so štartom na ME v krose vôbec nepočítala, lebo 
na úvod decembra si naplánovala sústredenie v zim-
nom triatlone. Rozhodnutie odmietnuť miestenku si 
však rozmyslela: „Reprezentovať Slovensko na kro-
sových majstrovstvách Európy je pre mňa česť.“

V míliarskej súťaži mužov na 4,12 km obhájil zla-
to Jozef Repčík, v pretekoch žien, v ktorých neštarto-
vala ani jedna z lanských medailistiek, si titul vybojo-
vala Kristína Hegedüsová z banskobystrickej Dukly.

Najúspešnejším klubom sa stala banskobystrická 
Dukla s bilanciou 4 zlaté a 1 strieborná medaila pred 
Atletika ŠK Skalica (2 – 1 – 1), AFK Nové Mesto nad 
Váhom (2 – 0 – 1), ŠK ŠOG Nitra (2 – 0 – 0) a AC Nové 
Zámky (1 – 2 – 3), ktorý zbieral cenné kovy najmä v tí-

mových súťažiach. Kategória najmladšieho žiactva, 
kde uspeli Banskobystričan Samuel Balent a Alžbe-
ta Garguláková zo Zvolena, nemala štatút majstrov-
stiev SR. O šampionát bol veľký záujem, štartovalo 
484 bežcov z 81 klubov z 3 krajín. Najväčší záujem 
bol o kategóriu mladších žiačok – prihlásilo sa až 69 
adeptiek atletiky.

 GABRIEL BOGDÁNYI
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Zostavovanie tabuliek prešlo v uplynulých 
dvoch dekádach výraznou premenou. Desaťro-
čia fungujúci manuálny systém inovovali v 90. 
rokoch Kazimír Hunčík s programátorom Vladi-
mírom Borským, keď začali zavádzať do atletiky 
výpočtovú techniku a vytvorili navzájom kompati-
bilné atletické programy Registrácia, Eso a Štatis-
tika. Nástup moderných technológií výrazne po-
zitívne zasiahol i do agendy atletických pretekov. 
Pozostáva zo spracovania prihlášok, vyhotovenia 
zápisov pre rozhodcov a spracovania výsledkov, 
ktoré tvoria základ pre prípravu štatistických ta-
buliek.

Pre predstavu, ako to kedysi fungovalo, uvá-
dzame príklad, ako sa podávala prihláška na súťaž 
družstiev. Kartičku s názvom Prihláška na preteky 

hy a štafety. Od roku 2018 by mal byť k dispozícii 
nový program Atletická kancelária.

PRIEKOPNÍK SMIEŠKO

Prvý slovenský atletický štatistik bol Tibor 
Smieško, ktorý zostavil slovenské tabuľky už v ro-
ku 1932. Za nestora našich štatistikov sa považuje 
Rudolf Holzer. Slovenské tabuľky z rokov 1919 až 
1938 spätne spracoval v roku 1979 český štatistik 
Stanislav Hrnčíř a o dva roky neskôr pridal tabuľ-
ky z obdobia 1939 – 1948 Ján Mutkovič. V 50. ro-
koch zostavoval slovenské tabuľky Pavol Glesk, od 

Klub veteránov atletických súťaží (KVAS) je dobrovoľné zoskupenie troch 
desiatok českých a slovenských atletických funkcionárov. Podmienky člen-
stva sú iba dve – práca v českej alebo slovenskej (alebo kedysi federálnej) 
športovo -technickej komisii a vek aspoň 60 rokov. Stretnutie členov sa koná 
raz za rok, spravidla po skončení sezóny. Témy rokovania sú voľné, tabu sú 
iba dve – nesmie sa hovoriť o politike a o zdraví. Zaujímavé je, že členmi sú 
zatiaľ iba muži. O ženách sa hovoriť môže, no „dedkovia“ túto tému ako-
si opomínajú. Predsedom klubu je 84-ročný levočský rodák Petr Němeček 
z Prahy, ktorý na ME v roku 1978 v Prahe zastával funkciu riaditeľa pretekov, 
sekretárom Dušan Molitoris z Jablonca. Najstarší člen KVAS -u je Jiří Hetfl eiš, 

známy hlásateľ (aj na pražských ME) a predseda Združenia atletických šta-
tistikov, ktorý v marci 2018 oslávi 90 rokov. V klube nechýbajú ani známi 
funkcionári Karel Pilný, Viktor Trkal, František Fojt, trojskokan Václav Fišer, 
zo Slovenska to boli Josef Kučera, Zdeněk Hrbáček, Ján Mutkovič, v súčas-
nosti František Tóth a Marián Kalabus. Keďže členmi sú i viacerí českí šta-
tistici (Milan Urban, Luděk Follprecht, Pavel Hladík), výmena skúseností sa 
netýka iba ŠTK, ale aj štatistickej oblasti. Napríklad L. Follprecht spolupraco-
val na slovenských historických tabuľkách a M. Kalabus na vý sledkoch maj-
strovstiev Československa 1921 – 1992. Po Prahe, Holiciach a Praděde sa 
najbližšie stretnutie „kvasákov“, už 40. v poradí, uskutoční v Prahe.

Prihlášky, preteky, výsledkové listiny – stovky mien, čísiel, výkonov. Kým sa však dostanú pek-
ne zoradené v štatistických tabuľkách do ročenky, ktorá mapuje celoročné dianie v kráľovnej 
športov, prejdú najskôr prísnou kontrolou atletických štatistikov. Ich práca si vyžaduje najmä 

precíznosť, trpezlivosť a množstvo času. V Slovenskom atletickom zväze je to už roky doména dvo-
jice Marián Kalabus – František Tóth.

Skupina 18 českých a slovenských „eštékarov“ a štatistikov na septembrovom stretnutí na Praděde.
 Foto: ARCHÍV (mk)

Marián Kalabus Foto: LENKA KALABUSOVÁ František Tóth Foto: ARCHÍV (ft)

vypísal každému atlétovi na každú disciplínu vedú-
ci družstva a odovzdal riadiacemu súťaže. Ten zora-
dil kartičky podľa disciplín a výkonov, pretekárov 
rozdelil do rozbehov a určil ich poradie v zápisoch 
(štartových listinách), ktoré sa potom pred pretekmi 
i počas nich vyhotovovali na písacom stroji. Na iné 
majstrovské súťaže jednotlivcov sa prihláška zasie-
lala poštou formou zoznamu pretekárov s uvede-
ním disciplín, kde už potom postupoval technický 
delegát (pri iných pretekoch organizátor) podobne, 
ako sme opísali pri súťaži družstiev.

INOVÁTORI HUNČÍK A BORSKÝ

Dvojica nadšencov z Nového Mesta nad Vá-
hom Kazimír Hunčík – Vladimír Borský však ná-
ročné administratívne úkony vďaka programu Eso 

výrazne zjednodušila. V prvopočiatkoch elektro-
nizácie agendy pretekov napríklad v Západoslo-
venskom atletickom zväze zaslal klub prihlášky 
na preteky Kazimírovi Hunčíkovi, ktorý ich doma 
elektronicky spracoval a vytlačené zápisy zaslal 
usporiadateľovi. Vedúci družstiev ich pred pre-
tekmi už len aktualizovali a rozhodcovia do nich 
zaznačili výkony. Zápisy opäť putovali do Nového 
Mesta, v programe Eso sa spracovali záverečné vý-
sledky, prípadne bodovanie družstiev. Už sa nero-
zosielali poštou, ale zverejnili na internete.

Neskôr sa zostavili tímy, ktoré s počítačom 
a tlačiarňou pôsobili už priamo na pretekoch, tak-
že výsledky boli k dispozícii krátko po poslednej 
disciplíne. V ZsAZ pôsobila okrem Hunčíka s Bor-
ským skupina zo Šale (František Tóth, Juraj Ba-
láž, Róbert Mittermayer), na strednom Slovensku 
zabezpečoval spracovanie výsledkov Dubničan 
Rastislav Hrbáček, na východe skupina Kataríny 
Simčovej a Vladislava Vovčka z Košíc, v Bratislave 
Igor Gavenčiak.

Moderná technika urýchlila, výrazne zlepšila, 
a najmä spresnila i prácu v oblasti atletickej štatis-
tiky. Tabuľky sa v minulosti zostavovali z výsledkov, 
ktoré usporiadatelia zasielali štatistikom poštou, 
a z neúplných a nie vždy celkom hodnoverných 
koncoročných oddielových tabuliek. Tieto podkla-
dy si medzi sebou poštou vymieňali zostavovate-
lia ročeniek, ktorí v nich mali na starosti „svoje“ 
vekové kategórie, disciplíny (napr. cestné behy, 
chôdza) alebo oblasti (prehľad majstrovstiev Čes-
koslovenska a Slovenska, rekordy). Na konci roka 
sa tabuľky prepísali písacím strojom, rozmnožili sa 
a zviazali do ročenky. Od roku 1992 začali pri prí-
prave ročenky pomáhať počítače – najskôr iba na 
písanie (T-602), od roku 1997 pribudol program 
Stat a neskôr Štatistika. V ňom sa okrem výsled-
kov spracovaných programom Eso dajú evidovať 
aj krajské, okresné, oddielové a školské preteky, 
v ktorých sa program Eso nepoužil.

Rýchly vývoj však priniesol potrebu nové-
ho programu. Skupina okolo Rastislava Hrbáčka 
vytvorila Atletis, ktorý je prepojený s počítačmi 
v sektoroch a s informačnou tabuľou – nevýhodou 
je, že sa v ňom nedajú spracovať behy mimo drá-

skej štatistike,“ spomína na svoje začiatky Martin-
čan Marián Kalabus. „Od 70. rokov som bol členom 
Združenia atletických štatistikov v bývalom Česko-
slovensku, ktoré vydávalo štatistický bulletin sveto-
vej úrovne s názvom Start. V roku 1982 som sa dal 
nahovoriť na funkciu krajského štatistika a onedlho 
som začal robiť tabuľky i do slovenských ročeniek. 
Z časových dôvodov som sa však musel vzdať sveto-
vej štatistiky, ktorá bola pre mňa výbornou školou.“

František Tóth zo Šale, hoci vekovo starší ako 
jeho „parťák“, je služobne oveľa mladší. Atletickej 
štatistike sa začal venovať na konci roku 1992. „Ne-

letických publikácií. Keďže centrálna databáza vý-
sledkov a výkonov na Slovensku neexistuje, cen-
né sú archívy atletických novinárov či športových 
historikov, z nich najmä Miroslava Hazuchu.

Najhmatateľnejší výsledok práce štatistikov 
je rok čo rok – ročenka. Slovenské sú k dispozícii 
z rokov 1954, 1957, 1964, 1965 a od roku 1968 
až doteraz, pričom v roku 2003 vyšla ročenka 
iba na CD. Československé sa zachovali z rokov 
1945 – 1992. V roku 2015 vyšli v tlačenej forme 
slovenské historické tabuľky so 100 najlepšími 
atlétmi a atlétkami v každej majstrovskej discip-
líne. Základ bola práca Jána Mutkoviča, ktorú do-
plnil František Tóth v spolupráci s českými štatis-
tikmi Milanom Urbanom a Luďkom Follprechtom. 
V tom istom roku vyšla aj publikácia Slovenskí at-
letickí lídri 1919 – 2015 a Vekové tabuľky mláde-
že z dielne Mariána Kalabusa.

„V záujme skvalitnenia štatistickej činnosti chce-
me požiadať o spoluprácu kluby, trénerov i funkcio-
nárov, keďže sa k nám nedostanú všetky výkony. 
Preto by sme privítali, keby v decembri čo najviac 
ľudí skontrolovalo internetovú verziu ročenky, na-
hlásili nám chýbajúce výkony či chybné údaje, aby 
mohla ísť do tlače v čo najpresnejšej verzii. Takisto 
vyzývam trénerov, aby nám posielali výkony svo-
jich zverencov dosiahnuté v zahraničí, lebo nemá-
me úplný prehľad o všetkých štartoch a nie vždy sa 
k nám tieto výsledkové listiny dostanú. O výkonoch 
zo zahraničia sa dozvedáme zo servisu tlačovej 
agentúry SITA, pri získavaní výsledkov z Česka nám 
pomáhajú Milan Urban a Luděk Follprecht, z ostat-
ných krajín Gabriel Bogdányi,“ opisuje František 
Tóth tŕnistú cestu vzniku tabuliek a ročeniek.

Príkladná je spolupráca slovenských štatisti-
kov s kolegami v Česku, kde má atletická štatistika 
dlhú tradíciu. Každý rok sa zídu na stretnutí Klubu 
veteránov atletických súťaží, ktorý podporuje aj 
Český atletický zväz (ČAS) a navzájom si vymieňa-
jú skúsenosti. „Žiaľ, zo Slovenska sme v ňom len 
dvaja. Veľmi by nás potešilo, keby sa našli ďalší, 
ktorí by sa k nám pridali a venovali sa tomuto zau-
jímavému koníčku,“ želá si František Tóth.

ďalšieho desaťročia sa pri tom vystriedali Josef Ku-
čera, Vlastimil Jaroš, Pavol Krištofík, Ján Mutkovič, 
Ivan Bubelíny, Viliam Bratin, Peter Ihring, Vladi-
mír Bezdíček, Jozef Malík, Marián Kalabus, Alfons 
Juck, Peter Blaho, Zuzana Liptáková, Peter Glasnák, 
Vladimír Mokrý, František Tóth, Gabriel Bogdányi, 
Anton Onder a Karol Labaš. Po smrti Jána Mutkovi-
ča (1999) sa na príprave atletickej ročenky podie-
ľajú už iba Marián Kalabus a najmä František Tóth.

„Ako 13-ročného ma očarili OH 1968 v Mexiku 
s množstvom svetových rekordov. Začal som si za-
pisovať výkony najskôr do zošita, neskôr do karto-
téky – mal som približne 20 000 lístkov s 50 000 
výkonmi – pričom som sa venoval iba svetovej muž-

bohý pán Mutkovič ma požiadal, aby som spracoval 
tabuľky mladšieho a staršieho žiactva za rok 1992, 
keďže Zuzka Liptáková už v tejto práci nehodlala 
pokračovať. Doniesol mi poriadnu hromadu vý-
sledkov a vysvetlil, ako sa tabuľky robia. Zjednodu-
šene: používal systém zošit, ceruzka, guma,“ vra-
ví s úsmevom František Tóth. „Našťastie, onedlho 
prišli chlapci z Nového Mesta nad Váhom s progra-
mom Eso a práca sa výrazne zjednodušila.“

POMÔCŤ MÔŽE KAŽDÝ

Štatistici SAZ spracovávajú každoročne vý-
konnostné tabuľky, zostavujú historické tabuľky, 
evidujú rekordy a podieľajú sa aj na vydávaní at-
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Martinská atletika od medzivojnového ob-
dobia fungovala pod rôznymi názvami: Spartak, 
Strojárne, TJ ZŤS, AK ZŤS. Vždy to však bol ten istý 
klub, v ktorom začínalo športovú kariéru mnoho 
československých a neskôr slovenských reprezen-
tantov.

„Okrem nášho pôsobil voľakedy v Martine aj 
vojenský klub Dom armády (neskôr Dukla), štu-
dentský Slávia Medik a klub – volal sa Štart – mala 
aj Priekopa, dnes už mestská časť Martina. V AK 
ZŤS evidujeme v súčasnosti 106 pretekárov, pre-
važne žiakov a dorastencov. Ďalší nárast členskej 
základne je však veľký problém, lebo 250-met-
rový ovál už neraz praská vo švíkoch,“ približuje 
atletický život v metropole Turca predseda AK ZŤS 
Pavol Zemko.

SEDEM STATOČNÝCH

O športový rast martinských atlétov sa stará 
sedem trénerov, ktorí sa venujú mládeži, no iba 
popri zamestnaní. Na profesionálneho kouča ne-
majú v klube peniaze. Našťastie, prácu AK ZŤS si 
martinská radnica váži. Zaradila ho medzi štyri 
športové subjekty, ktoré každý rok fi nancuje z roz-
počtu mesta. Aj vďaka tejto podpore majú martin-

skí atléti fi nancie aspoň na dopravu a výstroj. Klub 
bez problémov funguje najmä vďaka ľuďom, ktorí 
preň roky obetavo pracujú. Napríklad tajomník Du-
šan Machník či hospodár Peter Rovnianek, ktorý sa 
za každých okolností usiluje o vyrovnaný rozpočet. 
Pozitívnou energiou zásobuje atletickú partiu uzná-
vaný rozhodca a precízny štatistik Marián Kalabus.

„Som rád, že sa nám podarilo atletiku v Mar-
tine udržať a postupne ju dostať na úroveň, ktorá 
znesie aj prísne kritériá. V klube máme dlhodobo 
slovenských reprezentantov v rôznych vekových 
kategóriách. V končiacom sa roku za nás súťažili 
šiesti: Gabriela Gajanová, Kristína Jesenská, Sa-
muel Simonides, Katarína Beľová, Katarína Pau-
línyová a Andrej Paulíny,“ pochválil sa výkvetom 
súčasnej martinskej atletiky Pavol Zemko.

V minulosti najviac preslávili klub na OH, MS 
či ME najmä Lucia Hrivnák Klocová, Miroslav Van-
ko, Štefan Balošák, jeho starší brat Ľuboš a Zuzana 
Zemková. Prví traja sa môžu pýšiť dokonca aj oce-
nením Atlét roka!

K top akciám v réžii klubu, ktorá viac ako 50 ro-
kov láka do centra Turca vytrvalcov z celej Európy, 
patrí Beh k srdcu SNP, ktorý už nesie aj názov Mar-
tinský polmaratón. V tomto roku zorganizoval AK 

ZŤS Martin 52. ročník. „Teší ma, že podujatie pre-
žilo bez prerušenia až doteraz. Za to patrí vďaka 
obetavcom, ktorí sa v jeho príprave roky angažu-
jú. Aj toto tradičné podujatie sa snažíme prispôso-
bovať modernému trendu, hoci v našom meste to 
v posledných rokoch nebolo vôbec jednoduché,“ 
skonštatoval Zemko.

HĽADAJÚ KOUČA NA VRHY

Jediný poloprofesionálny tréner v AK ZŤS je 
Pavel Slouka, ktorého Národné športové centrum 
(NŠC) zamestnáva na dohodu. Dlhé roky viedol 
najúspešnejšiu členku klubu Luciu Hrivnák Kloco-
vú, ktorá 20. septembra ukončila dráhovú karié-
ru. Šesťnásobný mládežnícky Tréner roka pripra-
vuje aj bronzovú na ME 2016 do 17 rokov a MEJ 
2017 na 800 m Gabrielu Gajanovú a bronzového 
na 1500 m na Európskom olympijskom festivale 
mládeže (EYOF) v Györi Andreja Paulínyho.

„Pavel trénuje najmä špičkových pretekárov, 

Martinskí atléti za deň zrodu svojho klubu považujú 23. máj 1923, keď sa v meste konali atle-
tické preteky za účasti študentov z Martina, Žiliny a Trnavy. Mená ľudí, ktorí toto podujatie 
usporiadali, sa však prekvapujúco v kronikách nezachovali. Navždy v nich však ostanú tí, ktorí 

šírili slávu nielen martinskej, ale aj slovenskej či československej atletiky.

zväčša už reprezentantov. Talenty si však vie nájsť 
a potom vychovať aj sám,“ prízvukuje šéf martin-
skej atletiky.

Pavol Zemko okrem šéfovskej stoličky sedí aj 
na trénerskej. Má na starosti športový rast martin-
ských chodcov a bežcov na stredné či dlhé vzdia-
lenosti vo všetkých vekových kategóriách. Jeho 
asistent Tomáš Machník sa venuje deťom v prí-
pravke v rámci projektu Detská atletika. Bývalá 
slovenská reprezentantka Zuzana Zemková zo-
stala verná chôdzi, Ján Gigac trénuje šprintérov, 
viacbojárov, prekážkarov. Novou posilou v tréner-
skej zostave AK ZŤS je bývalý výškar Ľuboš Komá-

Kľúčoví ľudia, atléti i funkcionári AK ZŤS Martin. Foto: ĽUDOVÍT LETTRICH

Šéf martinskej atletiky Pavol Zemko gratuluje 
úspešnému koučovi Pavlovi Sloukovi.
 Foto: ARCHÍV AK ZŤS MARTIN

rek, ktorý sa nedávno vrátil do rodného mesta zo 
Žiliny. Bude mať pod palcom diaľkarov a výškarov. 
„Sme veľmi radi, že sa medzi nás po skončení ka-
riéry zaradila aj Lucka Hrivnák Klocová, ktorá zača-
la trénovať deti v prípravke,“ vraví s uspokojením 
Pavol Zemko, ktorý má ešte jednu túžbu: získať 
trénera pre hody a vrhy. „Talenty máme aj na tie-
to disciplíny. V behoch sme tradične dobrí, v súťa-
žiach tímov sa držíme vysoko najmä vďaka nim. 
Ak však chceme pomýšľať na medailové pozície 
na majstrovstvách Slovenska, potrebujeme zbie-
rať body aj vo vrhoch a hodoch.“

SNÍVAJÚ O ŠTADIÓNE

Pavol Zemko vraví, že vďaka sedemkolovej Tur-
čianskej žiackej lige a Turčianskym hrám mládeže 
majú martinskí tréneri solídny prehľad o talen-
toch v celom regióne.

„Dobrú skúsenosť máme aj zo spolupráce 
s učiteľmi telocviku na školách, ktorí nás začerstva 
informujú o každom výraznejšom pohybovom ta-
lente. Okrem toho sa k nám mnohé deti hlásia aj 
samy. Klub a jeho atléti majú už roky dobré meno 
v Martine i v okolí. Nikoho neodmietneme, lebo 
naša ambícia nie je robiť len špičkovú atletiku,“ 
upozornil Zemko.

V Martine však záujem o kráľovnú športov pre-
vyšuje možnosti, ktoré klub ponúka. Chýba mu 
adekvátne zázemie, no najmä 400-metrový ovál 
s moderným umelohmotným povrchom. Mladí 
i starší sa totiž tiesnia na „dvestopäťdesiatke“, ma-
lom tréningovom štadióniku na Východnej ulici.

Pavol Zemko: „Sme ôsme najväčšie sloven-
ské mesto a nemáme vhodný areál s regulárnou 
štvorstovkou. To je smutné. Zlyhalo mesto, ktoré 
nepostavilo žiadny areál pre letné športy. No mu-
sím zopakovať, že martinská radnica nám na čin-
nosť klubu pravidelne prispieva.“

BOLTOV ZÁLIV V SRDCI TURCA

Predsedu AK ZŤS však trápi aj chýbajúca kon-
cepcia výchovy talentovanej mládeže na Sloven-
sku, mínusom je absencia Tréningových stredísk 
mládeže (TSM) s profesionálnymi trénermi, ktorí 
by okrem tréningového procesu stíhali viesť aj 
všetku agendu a administratívu.

„Máme špičkového kouča Pavla Slouku, no už 
roky trénuje v zlých podmienkach. Keď napadne 
sneh, musí si vziať lopatu a odhádzať ho z oválu, 
aby mohli jeho talenty trénovať… Nik to zaňho 
neurobí. A fakt, že je to aj obrovská časová záťaž 

pre všetkých, ktorí trénujú mládež popri zamest-
naní, netreba nikomu pripomínať. Tento stav odo-
berá silu, chuť a elán niečo robiť. Kto to neskúsil 
na vlastnej koži, nemôže pochopiť, o čom hovo-
rím,“ poťažkal si Pavol Zemko. „Je naozaj frustru-
júce, ak vás v zime vyháňajú z oválu, lebo ostatné 
martinské deti, ktoré sa nevenujú atletike, sa chcú 
na kopci nad dráhou sánkovať…“

Podľa Zemka by vedenie SAZ i inštitúcie zodpo-
vedné za šport mali čo najskôr urobiť niečo zásad-
né pre zlepšenie podmienok práce trénerov a nájsť 
zdroje na ich fi nančné ohodnotenie. „V opačnom 
prípade bude nesmierne náročné nájsť nástupcov 
podobných fanatikov, ako sú napríklad Slouka či 
Gigac,“ dodal šéf martinskej atletiky.

Priorita pre AK ZŤS Martin ostáva aj v budúc-
nosti rovnaká – mládež. Pre Pavla Zemka je kaž-
dý člen klubu dušou olympionik, každý z mladých 
atlétov si prežije a vybojuje svoju olympiádu vo 
vlastnom atletickom srdci.

„Aj preto naďalej svoju pozornosť sústredíme 
na výchovu mládeže, veď máme dobrú regionál-
nu turčiansku genetiku. Také niečo, ako je povest-
ný Boltov záliv na Jamajke, kde sa rodia špičkoví 
šprintéri,“ použil s úsmevom na perách paralelu 
Zemko. „Radi by sme to využili v prospech celej 
slovenskej atletiky. Naša hlavná úloha je však te-
raz vybudovať atletický štadión, aby sme už nie-
kde konečne boli naozaj doma.“

 ŠTEFAN ŽILKA, mk

Najúspešnejšia atlétka v histórii klubu Lucia 
Hrivnák Klocová.  Foto: JÁN LUKY

AK ZŤS MARTIN VO FAKTOCH

ČLENOV 125
PRETEKÁROV 106 (dospelí 10, jun. 7, dor. 15, žiaci 74)
TRÉNERI 7
ROZHODCOVIA 19 (8 s najvyššou kvalifikáciou)

ŠTEFAN BALOŠÁK (400 m), rekordér SR na 400 m 
(45,32) a 4 × 400 m (3:06,02), štartoval na OH 1996 
(celkovo 14. semifi nále) a 2000, MS 1997, ME 1994 
(7.) a 1998, MSJ 1990, Atlét roka 1996, os. rekordy: 
300 m 32,81 (najlepší výkon v SR), 400 m 45,32, 800 m 
1:49,00.
IVAN DANIŠ (400 m prek.), účastník OH 1972 (10.), 
ME 1971 (8.) a 1974, MEJ 1970 (5.), najväčšie úspechy 
dosiahol v dresoch Sparty a RH Praha, os. rekordy: 300 m 
33,8, 400 m 46,6, 500 m 1:03,3, 400 m prek. 49,91.
GABRIELA GAJANOVÁ (800 m), MEJ 2017 (bronz), 
ME 2016 do 17 rokov (bronz) os. rekordy: 400 m 56,03, 
800 m 2:05,51.
LUCIA HRIVNÁK KLOCOVÁ (800 a 1500 m), rekor-
dérka SR na 1000 m (2:38,72 vonku a 2:39,74 v hale), 
1500 m (4:02,99) štartovala 4x na OH 2004 až 2016 (11. 
na 800 m 2008, 5. na 1500 m 2012), 6x na MS 2003 
až 2015 (11. v 2003, 14. v 2005, 9. v 2007) a 5x na ME 
2006 až 2016 (2010 – 3., 2012 – 5.), 2x na MSJ (2000 – 
3., 2002 – 2.), 2x na ME do 23 rokov (2003 – 2.), 1× na 
MEJ (2001 – 1.), slovenská Atlétka roka 2012, úspechy 
dosiahla v dresoch AK ZŤS Martin a Slávie UK Bratislava, 
os. rekordy: 400 m 52,98, 600 m 1:26,96 (najlepší výkon 
v SR), 800 m 1:58,51.
RÓBERT VALIČEK (chôdza), už vo farbách Dukly B. 
Bystrica účastník OH 1996 a 2000, MS 1997 a 1999, 
ME 1994 a 1998, os. rekordy v chôdzi: 3000 m 11:44,3, 
5000 m 19:27,0, 10 km (cesta) 39:17, 20 km 1:20:58, 
50 km 4:10:44.
MIROSLAV VANKO (dlhé behy), rekordér SR na 
2000 m (5:04,50), 10 km/cesta (28:37), 3000 a 5000 m 
v hale (7:54,59 a 13:54,39). Štartoval na OH 1996, 
MS 1995, 8× na MS v krose (1994 – 2002), 2x na MS 
v polmaratóne (1994 a 1997), 1x na MS v behu do vr-
chu (2002), 1× na MSJ (1992), 1x na ME (1998 – 8. na 
5000 m), 1x na HME (2000), 3x na ME v behu do vrchu, 
slovenský Atlét roka 1998, os. rekordy: 1500 m 3:44,14, 
3000 m 7:50,13, 5000 m 13:32,87, 10 000 m 28:01,84, 
polmaratón 1:04:04.
ZUZANA ZEMKOVÁ (chôdza), rekordérka SR na 3000 m 
v hale (12:34,31), účastníčka MS (1991, 1993), HMS 
(1991, 1993), HME (1990, 1994), os. rekordy: 5000 m 
(dráha) 22:26,8, 10 km 44:54 (v tom čase čs. rekord).
PAVEL SLOUKA (strednotratiar a vytrvalec, tréner), 
jeho zverenci boli či sú Lániček, Zemková, Brozmanová, 
Vanko, Hrivnák Klocová, Gajanová, Paulíny. Dvojnásobný  
Tréner roka (2003, 2012), 6-násobný mládežnícky Tréner 
roka (2001 – 2004, 2016 a 2017). Na MS a ME všetkých 
kategórií získali jeho zverenkyne Hrivnák Klocová a Gaja-
nová 1 zlatú, 2 strieborné a 4 bronzové medaily, zúčastnil 
sa na štyroch OH vo funkcii trénera.
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KOREŠPONDENČNÁ SÚŤAŽ INAK

Korešpondenčná súťaž mala 
v tomto roku zmenený model, deti 
súťažili šesť mesiacov (február, 
marec, apríl, máj, október, 
november) v skoku do diaľky 
z miesta, v odhode penovej/
plnej lopty z kolien spoza hlavy, 
v člnkovom behu na 4 × 10 m, vo 
vytrvalostnom behu – prenášaní 
loptičiek, v prekážkovom behu 
a v predklone s dosahovaním 
v stoji na lavičke. Účastníci dostali 
predlohu papierovej atletickej 
medaily a ak sa zapojili do všetkých 
šiestich kôl, mohli si poskladať 
vlastnú medailu a vyzdobiť si ňou 
vitrínku v detskej izbe. Traja najlepší 
v každej kategórii a v každej 
disciplíne získali ešte aj diplom. 
O korešpondenčnú súťaž bol veľký 
záujem, v októbri sa do nej zapojilo 
až 3167 detí!

BAVME DETI ŠPORTOM

Súťaže Bavme deti športom sa 
uskutočnili v zime 2016/2017 
v Bratislave, Banskej Bystrici 
a Košiciach. Veľkému fi nále 
predchádzalo niekoľko postupových 
kôl. V hlavnom meste zvíťazila 
atletická škôlka zo ZŠ J. Kupeckého 
v Pezinku pred AK pri ZŠ Tlmače 

S KRÁĽOVNOU 
ŠPORTOV SA

Atletický rok 2017 je za nami, nový 2018 už klope na dvere. Ideálny 
čas na bilancovanie množstva celoročných aktivít v rámci populár-
neho projektu Detská atletika.

a tímom z klubu Atletika Šport hrou 
Bratislava. V Banskej Bystrici sa 
z víťazstva tešili agilné deti z AK pri 
ZŠ Tlmače, druhé miesto obsadil 
AK Iskra pri ZŠ J. A. Komenského 
Revúca a tretie ŠK Juventa Žilina. 
V Košiciach triumfoval ŠŠK J. 
A. Komenského Bardejov pred 
atletickými škôlkami M. R. Štefánika 
Trebišov a Atleticko -legionárskeho 
klubu Moldava nad Bodvou. 
V súčasnosti naplno beží ďalší 
ročník súťaže Bavme deti športom – 
už v každom kraji. Opäť sa bojuje 
o postup do veľkého fi nále, ktoré sa 
uskutoční na začiatku roka 2018 za 
účasti 24 družstiev.

DETSKÁ P – T – S

Postupové kolá Detskej P – T – S/
Children Love Athletics sa konali 
od apríla v každom kraji, víťazi sa 
kvalifi kovali do fi nále v polovici 
júna, ktoré sa uskutočnilo v rámci 
predprogramu medzinárodného 
mítingu P – T – S. Štartovalo 
24 družstiev z celého Slovenska so 
zabezpečením dopravy do dejiska 
pretekov. Pre deti bol pripravený 
bohatý program, mnohé využili 
možnosť odfotiť sa, prípadne získať 
podpis od známeho slovenského 
či zahraničného atléta. Finálové 
disciplíny tvorili trojskok znožmo, 

prekážková dráha „opica“, štafetový 
beh, odhod medicinbalom vzad 
cez hlavu, prekážkový beh a hod 
vortexom na vzdialenosť. Zvíťazilo 
družstvo AC Malacky pred Atletikou 
ŠK Skalica a družstvom AK Iskra 
pri ZŠ J. A. Komenského Revúca. 
Všetky deti získali účastnícky 
diplom, najlepšie tri družstvá aj 
trofej pre každého člena. Ceny pre 
najlepších odovzdával aj majster 
Európy do 23 rokov v šprinte na 
200 m a slovenský Atlét roka 2017 
Ján Volko.

DETSKÁ ŠTAFETOVÁ LIGA

Detská štafetová liga, súčasť 
projektu Detská atletika, vyvrcholila 
v septembri počas fi nále atletickej 
ligy v Dubnici nad Váhom. 
Cesta družstiev do fi nále nebola 
jednoduchá. V každom kraji sa 
uskutočnili celkovo tri kolá 
(v 8 krajoch dovedna 24), z nich 
si víťazná štafeta vybojovala 
cestu na celoštátne dubnické 
vyvrcholenie. Vždy víťaz postúpil 
do fi nále. Možnosť „pobiť sa“ 
o celkové prvenstvo napokon 

využilo 16 chlapčenských 
a 20 dievčenských štafi et. 
V kategórii chlapcov na 4 × 60 m 
sa najviac darilo atlétom zo Slávie 
ŠG Trenčín, druhá skončila štafeta 
ŠŠK J. A. Komenského Bardejov 
a bronz si vybojovali malí šprintéri 
z Atletika ŠK Skalica. V dievčenskom 
fi nále triumfovalo kvarteto Atletika 
ŠK Skalica pred Sláviou ŠG Trenčín 
a KĽŠ Kryha Bratislava.

CEZPOĽNÝ BEH MIEŠANÝCH ŠTAFIET

Novinka zimnej sezóny bola 
zároveň súčasťou prestížnych ME 
v krose v športovom komplexe 
x -bionic® sphere v Šamoríne. Práve 
tam sa uskutočnilo i fi nále, ktoré 
poslúžilo pre technický personál 
ME ako generálka na šampionát. 
V každom kraji sa uskutočnilo 
jedno postupové kolo, z neho 
prvé tri štafety postúpili do fi nále 
9. decembra v Šamoríne. V ňom na 
trati merajúcej dovedna 6,28 km 
(chlapec 1780 m – dievča 1500 m – 
chlapec 1500 m – dievča 1500 m) 
zvíťazil tím Atletika ŠK Skalica 
časom 26:19 min pred AK ZZO 

Detičky z atletickej škôlky AK pri ZŠ s MŠ Borský Svätý Jur sa tešia z me-
dailí v korešpondenčnej súťaži. Foto: ARCHÍV SAZ

Odovzdávka tímu MŠK Žiar nad Hronom vo fi nále súťaže Detský cezpoľ-
ný beh miešaných štafi et v Šamoríne. Foto: PAVOL UHRIN

Chlapci Slávie ŠG Trenčín (v zelenom vpravo) rozbiehajú víťaznú štafetu 
vo fi nále Detskej štafetovej ligy v Dubnici. Foto: PAVOL UHRIN

V závere roka, 25. novembra, sa na scénu vrátilo populárne mládežníc-
ke halové atletické podujatie Zo školských lavíc do haly Elán, ktoré malo 
v rokoch 2003 až 2016 neuveriteľných 88 pokračovaní. Inovované podu-
jatie nesie názov Zo škôl do atletických klubov a zabezpečuje ho Atletic-
ký zväz Bratislavy. „Nadväzujeme na projekt Detská atletika a ponúkame 
deťom ideálnu možnosť otestovať si svoje schopnosti. Pre organizáciu 
pretekov sme sa rozhodli preto, lebo si uvedomujeme enormný nárast 
atletickej členskej základne, najmä detí v školskom veku, a tie potrebujú 
súťažiť,“ vysvetlil za organizátorov Imrich Ozorák. Na prvom podujatí Zo 
škôl do atletických klubov štartovalo 250 detí vo veku 11 až 14 rokov z 12 
klubov AZB, ktoré tvorili 55,6 percenta všetkých účastníkov, zo 16 klubov 
z iných krajov (prišli aj deti z Prešova, Košíc a Sene!) a z partnerského ma-
ďarského Györu. Mlaď sa vrátila do haly Elán. Foto: ARCHÍV AZB

Čadca (26:43) a Atletickým klubom 
Humenné (27:24).

VYŠKOLILI SME NOVÝCH TRÉNEROV

V roku 2017 sa uskutočnilo šesť 
školení trénerov Detskej atletiky: vo 
februári v Banskej Bystrici, v apríli 
v Poprade, v júni v Bratislave, cez 
prázdniny v Dubnici nad Váhom 
a v Nových Zámkoch a v októbri 
v Bratislave – s rekordným 

počtom 43 účastníkov. Veľká 
vďaka patrí Marcelovi Nemcovi, 
ktorý doteraz sprevádzal všetkých 
účastníkov teoretickou i praktickou 
časťou. Uznanie patrí krajským 
koordinátorom Detskej atletiky 
(Bratislavský kraj – Monika 
Ťažárová, Trnavský kraj – Marián 
Hammel, Nitriansky kraj – Peter 
Komora, Trenčiansky kraj – Janka 
Floreková, Žilinský kraj – Peter Tichý, 

Banskobystrický kraj – Ivan Čillík, 
Prešovský kraj – Daniela Leütterová, 
Košický kraj – Vlastimil Drimák).

POMOHLI AJ NAŠE HVIEZDY

Sme vďační i našim špičkovým 
atlétom (Jana a Dana Velďákové, 
Matej Tóth, Marcel Lomnický, 
Iveta Putalová, Ján Volko), ktorí 
sa zúčastňovali na rôznych našich 
akciách.

Veľké poďakovanie patrí 
spoločnosti Tesco Stores SR, a. s., 
honorárnemu konzulovi 
Monackého kniežatstva pri podpore 
podujatia Detská P – T – S/Children 
Love Athletics, ambasádorom 
všetkých pretekov, Slovenskej 
autobusovej doprave Zvolen, a. s., 
rezortu x -bionic® sphere 
Šamorín, zástupcom krajských 
miest i všetkým, ktorí nám 
pomáhajú najmä s priestorovým 
zabezpečením podujatí, všetkým 
rozhodcom – a predovšetkým 
deťom a ich trénerom, vďaka 
ktorým môžeme konštatovať, 
že Detská atletika si našla svoje 
miesto v slovenskej atletike.

SIMONA BLANÁROVÁ, 
VERONIKA ĽAŠOVÁ
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MONIKA KOČIŠOVÁ -KROPÁČOVÁ: na- 
ro de ná 21. januára 1938 v Bukovci (Košice-

-okolie); šprintérka a strednotratiarka, prvá Slo-
venka, ktorá zabehla 400 m pod minútu a 800 m 
pod 2:20 min; s cezpoľnými behmi začala v Se-
čovciach, po presťahovaní do Košíc v r. 1955 na 
slovenských školských hrách v Žiline zlepšila čs. ju-
niorský rekord na 600 m časom 1:45,3; členka 
Slávie (VŠT) Košice (tréner Jozef Kočiš, od 1961 aj 
manžel); 8-násobná majsterka Slovenska: 100 m 
1956 (12,8) a 1958 (12,9), 200 m 1956 (26,6), 
1958 (26,3), 1959 (26,9), 400 m 1957 (62,1), 
800 m 1959 (2:29,2), v krose 1957; spoludržiteľ-
ka slovenského rekordu na 100 m 12,6 (1957), 
rekordérka 12,5 (1957, prekonala ju až Lehoc-
ká 12,4 r. 1961), na 200 m 26,2 (1956), 26,1 
(1957), 26,0 (1958), 25,7 (1959) a 25,1 (1960), 
na 400 m 59,0 (1956), 58,5 (1958), 58,3 (1961), 
na 800 m 2:18,2 (1958), 2:15,0 (1958), 2:13,5 
(1959), 2:11,2 a 2:10,2 (1960); líderka sloven-
ských tabuliek na 100 m 1957, 200 m 1955 – 
1960, 400 m 1956 – 1961 a 800 m 1958 – 1961, 
majsterka športu (1968); absolventka Lekárskej 
fakulty UPJŠ v Košiciach (1962), neskôr renomo-
vaná pedagogička – docentka, kandidátka vied.
VILIAM NEDELJAK: narodený 11. februára 
1938 v Prievidzi; najlepší štvrťkár prvej polovice 
60. rokov, neskôr tréner a rozhodca; s atletikou za-
čal ako študent baníckej priemyslovky v Prievidzi, 
resp. v Handlovej, potom člen Iskry ZM Bratisla-
va (1958, tréneri Felix Masár, Tibor Kladek), VŽKG 
Ostrava (1959), Dukly Tábor (1960 – 1962, Emil 
Dostál), Slávie SVŠT Bratislava (1963 – 1966); lí-
der slovenských tabuliek na 400 m 1963 – 1966; 
Filov neofi ciálny slovenský rekord 47,8 (dosiahol 
ho v r. 1952 ako člen ATK Praha) vyrovnal v dre-
se Dukly Tábor v r. 1962 a Kočišov ofi ciálny 48,2 
(1960) zlepšil v r. 1963 – 1964 na 47,5 (prekonal 
ho až Plachý v r. 1970 časom 47,3), člen čs. štafe-
ty 4 × 400 m (Váňa, Hruš, Nedeljak, Trousil), kto-
rá v lete 1964 zabehla čs. rekord 3:07,2; osobné 
rekordy: 200 m 22,1 (1963), 400 m 47,5 (1964), 
800 m 1:52,8 (1964); tréner mládeže v Tábore, 
v Prievidzi (v začiatkoch viedol šprintérku Tallo-
vú a diaľkárku Murkovú); organizátor bežeckých 
podujatí; majster športu (1969), držiteľ diplomu 
Klubu fair play SOV (2015).
VLADIMÍR MOKRÝ: narodený 13. februára 1938 
v Bratislave; slovenský trojskokanský rekordér, 
prvý veteránsky majster Európy a dlhoročný šéf ve-
teránskeho hnutia; s atletikou sa zoznámil na prie-
myslovke v Partizánskom (tréner Anton Hajmássy), 
naplno sa jej však začal venovať až v Bratislave ako 
20-ročný študent elektrotechnickej fakulty SVŠT 
a člen Iskry ZM, TJ Dimitrov, resp. Slovana ChZJD 
(Vladimír Hurtoň): najprv výške (osobný rekord 
192, r. 1962), neskôr diaľke (724, 1964) a trojsko-
ku (slovenský rekord 14,77, 1964); čs. akademic-

ký majster v trojskoku (14,49) a líder slovenských 
tabuliek 1964; neskôr predseda veteránskej komi-
sie SAZ (1982 – 1993); veteránsky majster Európy 
1978 (na premiérových ME vo Viareggiu vyhral 
trojskok), z ME má 5 medailí (1 – 2 – 2) a z MS 2 
(0 – 1 – 1); získal aj dva čs. a 15 slovenských titu-
lov vo viacbojoch všestrannosti (PPOV), napokon 
aj Diamantový odznak zdatnosti; v r. 1995 bol 
predseda oddielu Inter Bratislava, v r. 1998 ini-
cioval zrod Atletického klubu Veterán Bratislava 
(predseda do 2004) a dodnes pôsobí aj ako roz-
hodca; pracoval na rôznych pozíciách v čs. energe-
tike a dostal štátne vyznamenanie Za vynikajúcu 
prácu (1988).
VOJTECH MAJLING: narodený 24. marca 1938 
v Harmanci; chodec, fotograf a zberateľ ľudovej 
slovesnosti; jeden z prvých našich povojnových 
chodcov, počas vojenskej služby člen Dukly Znoj-
mo, v I. lige reprezentoval Sláviu Bratislava; na 
majstrovstvách Slovenska 1958 na 5000 m na 
dráhe v drese Lokomotívy Banská Bystrica tretí; 
osobný rekord na 20 000 m (dráha) 1:46:02,6 
(1959).
IVAN ČIERNY: narodený 9.  apríla 1938 v Čad-
ci; najlepší prekážkár 60. rokov, prvý Slovák na 
110 m prek. pod 14 s, úspešný tréner a významný 
športový funkcionár; ako študent strojníckej prie-
myslovky v Dubnici n. V. dochádzal do Žiliny, kde 
ho tréner Ladislav Berger preorientoval z výšky na 
prekážky, počas vojenskej služby člen Dukly Lipník 
(Milan Tošnar), neskôr Dynama, resp. Jednoty Žili-
na (1961 – 1964, Jozef Franko), TŽ Třinec (1965 – 
1969) a Dukly Banská Bystrica (od 1969); už 
v dvadsiatich sa stal majstrom Slovenska (r. 1958 
15,8), ako 24--ročný štartoval na ME 1962 v Bele-

Vladimír Mokrý

hrade (v rozbehu 14,6, 18.-20. miesto), ale čs. titul 
získal až po piatich druhých miestach (110 i 200 m 
prek.) ako 31-ročný v Považskej Bystrici 1969 ex 
aequo so Slavotínkom v životnom čase 13,9; Ve-
selského slovenský rekord 14,4 (1957) zlepšil ofi -
ciálne iba na 14,3, ale v skutočnosti v drese Třinca 
o pol sekundy; v r. 1969 vyhral konkurz na trénera 
šprintov a prekážok Dukly B. Bystrica, kde viedol 
viacerých úspešných atlétov (Janček, Šváby, Kojan, 
Chebeň, Latocha, Pelach, Tomko, Malovec, Ivan, 
Laczo atď.); neskôr bol šéftréner (1971 – 1975), 
zástupca veliteľa (1975 – 1980) a po desaťroč-
nom velení futbalu aj najdlhšie úradujúci veliteľ 
Armádneho strediska vrcholového športu (dnes 
VŠC) Dukla Banská Bystrica; v r. 1975 – 1983 bol 
tiež členom predsedníctva Čs. atletického zväzu; 
absolvent FTVŠ UK stál v r. 1996 – 2000 aj na čele 
Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode; 
v r. 1993 založil a 15 rokov viedol Olympijský klub 
Banská Bystrica, od novembra 2008 je prezident 
Združenia olympijských klubov SR; ocenenia: 
majster športu (1964), čestný člen SOV (2006), 

Ivan Čierny

nositeľ Strieborných kruhov SOV (2007), Zlatého 
odznaku SOV (2011), Ceny Jána Popluhára, naj-
vyššej ceny SOV za fair play (2014) – významne 
sa pričinil o zriadenie Pamätníka olympionikov na 
Národnom cintoríne v Martine.
MÁRIA NAGYOVÁ -DOMONKOŠOVÁ: narodená 
12. apríla 1938 v Bratislave; bežkyňa na stredné 
a dlhé trate, prvá Slovenka, ktorá zabehla mara-
tón pod 3 hodiny (2:57:47, víťazka Medzinárod-
ného maratónu priateľstva v Děčíne 1981), naj-
lepšia Slovenka na prvých dvoch MMM s účasťou 
žien (1980 6. miesto 3:02:23, 1981 4. 3:00:23, 

v tých rokoch aj slovenská líderka tabuliek); člen-
ka bratislavských klubov Slávia VŠ, Slávia UK, 
Farmaceut a Prírodovedec; slovenská majster-
ka v krose vytrvalkýň 1973 a rekordérka v mara-
tóne 3:02:23 (1980) a 2:57:47 (1981); osobné 
rekordy: hodinovka 15 417 m (1981), maratón 
2:57:47 (1981); povolaním zubná lekárka, veno-
vala sa aj orientačnému behu; trénoval ju manžel 
Juraj Nagy (1935 – 2001); ich syn je kajakár Peter 
Nagy, dvojnásobný olympionik na divokej vode 
(v K1 13. na OH 1996 a 12. na OH 2000).

JOZEF BURCL: narodený 1. januára 1943 
v Gajaroch; strednotratiar, neskôr chodec, 

ktorý významne rozhýbal chôdzu na Slovensku; 
keď ako štvrták na priemyslovke v Trnave v r. 1961 
získal prvé striebro na čs. dorasteneckých maj-
strovstvách (o rok ďalšie v drese Elektrosvitu Nové 
Zámky), trénoval už skupinu mladších spolužiakov 

Približne pred polstoročím patrilo Československo 
medzi šprintérske štafetové veľmoci, hoci nemalo 
nijakú hviezdnu individualitu. Aj vďaka dvom od-
chovancom košickej atletiky – Dionýz Szögedi bol 
členom bronzovej štafety na 4 × 100 m na atén-
skych ME 1969 (Kříž, Szögedi, Kynos, Bohman) 
a Juraj Demeč sa najskôr na helsinských ME 1971 

takisto na druhom úseku pričinil o senzačné zla-
to (Kříž, Demeč, Kynos, Bohman) a o rok bol čle-
nom čs. kvarteta, ktoré na mníchovskej olympiáde 
1972 dobehlo štvrté (Matoušek, Demeč, Kynos, 
Bohman), čo dodnes pokladá za úspech na úrov-
ni európskeho titulu. Po dlhých rokoch sa v októbri 
2017 v Prahe skvelí štafetmani vrátane „tradičné-

ho“ ná hradníka Petra Utěkala konečne stretli. Všetci, 
okrem v Tornali žijúceho Szögediho, ktorému to, 
žiaľ, neumožnil zdravotný stav. Aj na jeho zdravie, 
ako potvrdzuje Demečom zaslaná fotografi a do na-
šej redakcie z Hannoveru, kde žije, si spoločne pripili 
(zľava) Jiří Kynos, Ladislav Kříž, Petr Utěkal, Jaro slav 
Matoušek, Juraj Demeč a Ludvík Bohman. (mo)

(o. i. Žambokréthy, Benčík, Belko) – ako absolvent 
Elektrotechnickej fakulty SVŠT s nimi a s ďalšími 
na západoslovenskej chodeckej komisii iniciova-
li v r. 1968 založenie komisie SAZ (predseda Mi-
lan Gnoth, tréner Jozef Burcl), vydávanie spravo-
dajcu chôdze a jej zaradenie do programu súťaží 
družstiev; ako riaditeľ podniku Drôtovňa Hloho-
vec (1980 – 1996) založil s Belkom v meste od-
diel, medzinárodný halový míting s vyhlasovaním 
chodcov roka (1984), Hlohovskú desiatku (1988) 
a usporiadali aj oslavy 100 rokov čs. chôdze; at-
letický oddiel založil a viedol aj v Žiari nad Hro-
nom, kde pracovne pôsobil na prelome storočí; 
v r. 2016 ako dôchodca obnovil v Hlohovci medzi-
časom zaniknutý medzinárodný míting a v spolu-
práci s AK Bojničky pomohol založiť dva atletické 
krúžky na základných školách, v ktorých znova pô-
sobí aj ako tréner.

PETER NEMŠOVSKÝ: narodený 6. januára 1943 
v Bratislave; prvý čs. trojskokan, ktorý prekonal 
16 m (16,04, 1965), neskôr úspešný tréner; začal 
s basketbalom, k atletike ho zlákal starší brat Ľubo-
mír, výškár Iskry Závod mieru Bratislava, od 1959 
pôsobí v Prahe: Spartak Sokolovo (1959 – 1960, 
tréner Oldřich Staněk), Dukla (1961 – 1968, Zde-
něk Melichárek), Slavia (od 1969); na Európskych 
halových hrách 1967 v Prahe zlatý (16,57), 1966 
v Dortmunde bronzový (16,28), 1968 v Madride 
šiesty (15,64), na letných ME 1966 v Budapešti de-
siaty (16,14); čs. majster v trojskoku 1965 (16,22), 
1966 (16,29), 1967 (16,01) a 1969 (16,15), ha-
lový v diaľke 1969 (749); osobné rekordy: diaľka 
756, trojskok 16,34 a 16,57 v hale (všetky 1967), 
štvornásobný čs. rekordér (16,04 – 16,34), zaslúži-
lý majster športu (1973); po kariére ako tréner vie-
dol o. i. Čada, Mařinca či Mikuláša.
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VILIAM MARTINKOVIČ: narodený 1. ja-
nuára 1948 v Nových Zámkoch; chodec, 

tréner, funkcionár, medzinárodný rozhodca; s at-
letikou začal v Nových Zámkoch, s chôdzou ako 
stredoškolák pod vedením učiteľa -trénera Milana 
Gnotha v Šuranoch, inak s výnimkou ročnej vo-
jenskej služby v Dukle Banská Bystrica (1975) po 
absolvovaní FTVŠ UK až dodnes člen Slávie SVŠT 
(STU) Bratislava; tretí na 50 km na majstrovstvách 
Slovenska 1970 a 1971; osobné rekordy: 20 km 
1:41:35 (Ruse 1973), 50 km 4:56:25,2 (Přerov 
1969); po kariére dobrovoľný tréner (zverenci o. i. 
Králik, Národa, O. Malík, Babnič), neskôr pracoval 
v SAZ ako metodik, referent pre mládež, od októ-
bra 1984 do marca 1989 aj ako generálny sekre-
tár; medzinárodný rozhodca chôdze, o. i. na ME 
1978 a pretekoch Družba 1980.
SERGEJ TROŠČÁK: narodený 25. januára 1948 
v Kamienke (okres Stará Ľubovňa); na prelome 
60. a 70. rokov popredný bežec na 400 m prek., 
neskôr funkcionár a organizátor; s atletikou za-
čal počas stredoškolského štúdia v Prešove (v ČH, 
resp. Lokomotíve tréneri J. Dobák a J. Malcovský), 
od roku 1966 okrem základnej vojenskej služby 
v Dukle Banská Bystrica (1972 – 1973, Ivan Čier-
ny) stále člen Slávie SVŠT (STU) Bratislava (tréner 
Ivan Lacko); čs. juniorský majster na 400 m prek. 
1968 (54,8), v tom roku aj tretí na šampionáte do-
spelých (54,3), seniorský majster Slovenska 1968 
(53,7) a 1971 (osobný rekord 53,1), víťaz Čs. uni-
verziády 1971 (54,8); neskôr tajomník a vedúci 
družstva Slávie SVŠT, organizátor atletických pre-
tekov, o. i. od r. 1971 člen OV mítingu P – T – S vrá-

tane obdobia Slovnaftu a Slovak Gold; absolvent 
Prírodovedeckej fakulty UK (1972), doktor prí-
rodných vied (1983), redaktor a vedúci pracovník 
v oblasti vydávania odbornej literatúry, o. i. riadi-
teľ SPN (1984 – 1990) a Vydavateľstva UK (1990 – 
2015).
ŠTEFAN DAŇO: narodený 28. februára 1948 
v Košiciach; najdlhšie pôsobiaci predseda orga-
nizačného výboru najstaršieho európskeho ma-
ratónu; v mladosti futbalista (VSS Košice), povola-
ním právnik, politik (tajomník Národného výboru 
mesta Košice, poslanec NR SR 1992 – 1994) a dip-
lomat (od 2001 dodnes generálny konzul SR 
v Maďarsku); šéf organizačného výboru MMM 
1989 – 2016 a MS v polmaratóne 1997, prezi-
dent MK Košice 1990 – 2016 (od 2016 čestný pre-
zident a člen správnej rady); nositeľ Bronzových 
kruhov SOV (2008).
DUŠAN ŠVÁBY: narodený 5. februára 1948 
v Košiciach; v druhej polovici 60. rokov jeden 
z najlepších juniorských šprintérov v Európe; at-
letický talent vo futbalistovi odhalili Športové hry 
mládeže a v bratislavskom Slovane rozvinuli tré-
neri Vladimír Hurtoň, Dominik Kocinger (v šest-
nástich 11,1 a 22,5) a najmä Jan Netopilík; slo-
venskou jednotkou na 100 m bol už v r. 1966 
(10,5, navyše vo waleskom Cardiffe zabehol slo-
venský rekord na 220 y 22,3) a tiež v r. 1967: 
v máji zlepšil časom 10,3 slovenský seniorský aj 
čs. juniorský rekord, zároveň vyrovnal európsky 
juniorský a do konca leta ho ešte štyrikrát zopa-
koval; 17. júna v medzičase stovky za 10,4 mu 
namerali na 60 m slovenský rekord 6,5, ktorý 

by 4 mesiace predtým znamenal vyrovnanie eu-
rópskeho rekordu dospelých (!), a na 100 y 9,5, 
slovenský rekord a historicky tretí európsky vý-
kon; v r. 1967 bol domácim lídrom aj na 200 m 
(21,3) a členom čs. juniorskej štafety 4 × 100 m 
(Tukinský, Bohman, Janček, Šváby), ktorá v re-
korde 40,2 vyhrala nad čs. se niorskou (Kynos, 
Bende, Demeč, Kříž); olympijský rok 1968 za-
čal v máji v Bratislave senzačným výkonom 10,1 
(tretí európsky vôbec: Nemec Hary 10,0, Poliak 
Maniak 10,1), no chýbal tretí časomerač, takže 
ho neuznali za čs. rekord, potom ho začalo zrá-
dzať zdravie: na fi nále čs. šampionátu pre natr-
hnutý sval nenastúpil a ušla mu aj nominácia na 
OH 1968; po absolvovaní Právnickej fakulty UK 
člen Dukly Banská Bystrica (1973 – 1975, Ivan 
Čierny); čs. halový majster 1971 na 60 m (6,9), 
slovenský majster na 100 m 1967 (10,5), halo-
vý 1971 na 40 m (4,9); osobné rekordy: 60 m 
6,5 (1967), hala 6,78 (1975), 100 y 9,5 (1967), 
100 m 10,3 (1967, dovedna 8-krát, neof. 10,1), 
200 m 21,3 (1967), 220 y 22,3, diaľka 694 (oba 
1966); majster športu (1968); po kariére reno-
movaný prokurátor (o. i. bratislavský mestský 
1994 – 1996 a 1998 – 2004 bratislavský krajský 
prokurátor).

PETER LUKAČOVIČ: narodený 2. januára 
1958 v Trnave; chodec zo zelenečskej liah-

ne trénera Ľudovíta Žambokréthyho, neskôr zvere-
nec Milana Belka; člen Lokomotívy, resp. PS Trna-
va, VTJ Kutná Hora, LIAZ Jablonec a Stavbára Nitra; 
majster Slovenska 1981 na 50 km (4:25:58), maj-
ster Čiech 1984 na 50 km; osobné rekordy 20 km 
1:32:43, 50 km 4:16:26 (oba 1983).
FRANTIŠEK VIŠNICKÝ: narodený 8. januára 
1958 v Poľove (dnes Košice); náš najlepší mara-
tónec 80. rokov, jediný Slovák, ktorý dvakrát vy-
hral MMM; okrem vojenskej služby v Dukle Pra-
ha (1978 – 1979, tréner Jan Liška) člen VSŽ Košice 
(František Pethe, po návrate z Dukly dve sezóny 
Pavol Madár, neskôr na diaľku Petr Kavan, od 
1986 sám); na Svetovom pohári 1985 v marató-
ne 40. (2:15:53), majster SR na 10 000 m 1983 
(30:43,83) a 1985 (29:55,81), v maratóne 1986 
(2:38:43), slovenský líder v maratóne 1983 – 
1986, v r. 1984 v holandskom Maassluise zabe-
hol čs. maratónsky výkon roka a historicky najlepší 
čas atléta slovenského klubu 2:14:14; na MMM 
debutoval v r. 1980 (7. za 2:15:58), o tri roky vy-
hral (2:16:52, prvý primát košického bežca od 
Hallovho v premiére v r. 1924) a o ďalšie tri triumf 
zopakoval (2:18:43); osobné rekordy: 5000 m 
14:12,2 (1980), 10 000 m 29:02,8 (1980), mara-
tón 2:14:14 (1984); maratón behal aj ako veterán 
(napr. na 100. ročníku v Bostone či v New Yorku, 
neskôr štyri roky žil v USA), pôsobí aj ako tréner-
-konzultant (Pástor).
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MILAN FURÍN: narodil sa 11. februára 1950 
v Košiciach -Kavečanoch, zomrel 12. novembra 
2017 v Košiciach; jeden z najusilovnejších ultra-
vytrvalcov; prvý maratón zabehol na MMM 1981 
(3:21:51) – patril medzi 50 členov Diamantového 
klubu najstaršieho európskeho maratónu, do jeho 
cieľa dobehol 27-krát, v najlepšom čase v r. 1986 
(2:35:15) a naposledy v r. 2011 (4:27:27); doved-
na absolvoval 156 maratónov po celom svete, aj kla-
sický z Maratónu do Atén (prvý raz 2000, naposledy 
2013), osobný rekord dosiahol na Podvihorlatskom 
maratóne 1988 – 2:30:54; behával však aj dlhšie 
vzdialenosti: 100 km, 24-hodinovky (v Paríži 1990 
zvládol 252,646 km), v r. 1992 odbehol aj 262 km 
trať Nyíregyháza – Budapešť (25:36:00); v r. 1987 
vyhral beh naprieč Sardí niou (254 km 23:59:11) 
a v r. 1993 ako prvý Slovák štartoval na Spartathlo-
ne z Atén do Sparty (246 km, 28:51:37) a dobehol 
tretí, čo je dodnes najlepšie slovenské umiestenie.

JURAJ ZAPLETAL: narodil sa 26. marca 1942 v Nitre, zomrel 
14. novembra 2017 v Skalici; nestor záhoráckej atletiky, tréner, 
rozhodca a funkcionár; absolvent Pedagogického inštitútu inšpi-
rovaný nitrianskou atletikou po príchode na umiestenku do Ska-
lice v r. 1964 aj s manželkou -šprintérkou založili atletický krú-
žok, neskôr školské športové stredisko a v r. 1972 klub Olympia 
Skalica – družstvo dorasteniek vyhralo majstrovstvá Slovenska 
1975, žiačky skalických ZŠ Mallého, resp. Vajanského slovenské 
fi nále Pohára Čs. rozhlasu 1982 a 1985; trénerom bol 53 rokov, 
až do smutného konca onkologickej choroby – po zániku Olym-
pie v r. 2007 jeho zverenky reprezentovali AŠK a od 2016 Sokol, 
kde bol predsedom oddielu; u Zapletala začínali o. i. juniorská 
majsterka Európy 1985, strieborná medailistka juniorských MS 
1986 a halových seniorských MS 1987 na 800 m Gabriela Sed-
láková, bronzová výškárka juniorských MS 1994 Lenka Řiháková, 
čs. dorastenecká majsterka na 800 m Silvia Klátilová či čs. žiacka 
šampiónka v oštepe Miriam Tomšejová; dlhé roky pôsobil aj ako 
rozhodca a funkcionár okresného a krajského atletického zväzu, 
v r. 2001 dostal Školskú cenu fair play SOV. (mo) Juraj ZapletalŠtefan Daňo
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VOLKOVA BODKA ZA SEZÓNOU: 
ŠTVRTÝ V ANKETE ŠPORTOVEC ROKA

Dvadsaťjedenročný Volko je 
siedmy slovenský atlét, ktorý sa 
v ére samostatnosti dostal v ankete 
medzi smotánku. Pred ním získali 
dôveru hlasujúcich novinárov vy-
trvalec Róbert Štefko, prekážkar Igor 
Kováč, kladivársky šampión Libor 
Charfreitag, guliar Mikuláš Konop-
ka, kladivárka Martina Hrašnová 
a chodecký olympijský víťaz Matej 
Tóth.

„Ocenenie si vážime a ďakuje-
me za každý hlas. Janko si ho bez 
akýchkoľvek pochybností zaslúži, 
rovnako aj dôveru. Našu si získal 
už pred štyrmi rokmi, vás ostatných 
postupne. Šprint je atraktívny a na 
šampionátoch vždy priťahuje po-
zornosť médií i fanúšikov. Som pre-
svedčená, že presadiť sa v šprinte 
je neporovnateľne náročnejšie ako 
v iných športoch. Vieme, aká ťažká 
cesta viedla k úspechom, preto som 
veľmi rada, že to ocenila aj odborná 
verejnosť,“ vraví na margo výsled-
kov ankety Športovec roka 2017 
Volkova trénerka Naďa Bendová, 
ktorá tvorí neoddeliteľný trénerský 

VOLKOVA BODKA ZA SEZÓNOU: 
ŠTVRTÝ V ANKETE ŠPORTOVEC ROKA
Rozprávkový rok Jána Volka ozdobený štyrmi cennými kovmi z vr-

cholných svetových a európskych podujatí sa zďaleka neskončil oce-
nením Atlét roka 2017. Talentovaný šprintér sa ocitol i v elitnej de-

siatke v prestížnej novinárskej ankete Športovec roka. Skončil v nej štvrtý, 
kráľom slovenského športu sa stal tretí raz v histórii cyklistický šampión 
Peter Sagan.

tandem s kondičným koučom Ró-
bertom Kresťankom. „Uvedomujem 
si, že porovnávať jednotlivé športy 
je náročné, diskutabilné a možno sa 
to objektívne ani nedá. Jankove slo-
venské rekordy 10,15 a 20,33 však 
pozdvihli slovenský šprint na európ-
sku úroveň. Niekam, kam sa doteraz 
pozrelo iba niekoľko ´bielych´ šprin-
térov a len jediný slovenský…“

Volko získal v roku 2017 štyri 
medaily: striebro na 60 m na ha-
lových ME v Belehrade, striebro na 
100 a zlato na 200 m na ME do 23 
rokov v Bydgoszczi, bronz na 200 m 
na Svetovej univerziáde v Tchaj -peji, 
utvoril 10 slovenských rekordov a aj 
rekord ME do 23 rokov na 200 m 
(20,33).

O poradí v ankete Klubu špor-
tových redaktorov Slovenského 
syndikátu novinárov (KŠR SSN) 
Športovec roka 2017 rozhodlo 133 
hlasujúcich, 124 novinárov a prvý 
raz v histórii aj 9 z 13 oslovených 
bývalých úspešných olympionikov. 
Hlasy dostalo 53 jednotlivcov a 12 
kolektívov. Okrem víťazného Sagana 
a štvrtého Jána Volka sa do TOP 10 
dostali ešte kajakári (K2) Peter Gel-
le – Adam Botek, futbalista Marek 
Hamšík, horolezec Peter Hámor, te-
nistka Magdaléna Rybáriková, vod-
ní slalomári Alexander Slafkovský, 
Ladislav a Peter Škantárovci (C2), 
lyžiarky Veronika Velez -Zuzulová 
a Petra Vlhová.

„Ankety sú subjektívne a do 
veľkej miery ovplyvnené popula-
ritou odvetvia či športovca. Janko 
bol extrémne dlho, od marca do au-
gusta, stále na očiach, získal si ľudí 
svojím prístupom k povinnostiam, 
zodpovednosťou a dobrým srdcom. 
V jeho prípade však v ankete určite 

ATLÉTI V TOP 10 ANKETY 
ŠPORTOVEC ROKA

1994 RÓBERT ŠTEFKO 10.
1995 IGOR KOVÁČ 10.
1997 IGOR KOVÁČ 2.
2007 LIBOR CHARFREITAG 2.
2007 MIKULÁŠ KONOPKA 10.
2009 MARTIN HRAŠNOVÁ 3.
2010 LIBOR CHARFREITAG 3.
2013 MATEJ TÓTH 8.
2014 MATEJ TÓTH 6.
2014 MARTINA HRAŠNOVÁ 10.
2015 MATEJ TÓTH 2.
2016 MATEJ TÓTH 1.
2017 JÁN VOLKO 4.

Ján Volko, štvrtý najúspešnejší slovenský športovec v roku 2017. Vo výre-
ze legenda slovenského športu Jozef Pribilinec.
 Foto: JÁN LUKY, SITA – DIANA ČERNÁKOVÁ

výrazne zavážili športové výkony,“ 
pripomína Naďa Bendová. „Z pohľa-
du absolvovaných významných me-
dzinárodných súťaží už sezónu, aká 
je za nami, nezažijeme. V kategórii 
do 23 rokov prakticky skončil, lebo 
na budúci rok v nej nie je žiadny vý-
znamný šampionát. Verím však, že 
z pohľadu úspešnosti sa k nej aspoň 
priblížime.“

Okrem miesta v elitnej desiatke 
slovenských športovcov roka si Ján 
Volko prevzal v závere roka i ďalšie 
ocenenia. Stal sa laureátom projek-
tu Študentská osobnosť roka v ka-
tegórii šport, slovenským univer-
zitným športovcom roka a bodoval 

aj v ankete o najlepšieho športovca 
Bratislavy.

Na tradičnom galavečere Špor-
tovec roka sa slovenská atletika ne-
spomínala len v súvislosti s Jánom 
Volkom, ale aj pri oceňovaní legen-
dy slovenského športu. Olympijský 
víťaz v chôdzi na 20 km zo Soulu 
1988 Jozef Pribilinec sa stal v po-
radí už ôsmou – po boxerovi Jánovi 
Zacharovi, hokejistovi Jozefovi Go-
lonkovi, futbalistovi Jozefovi Adam-
covi, hádzanárovi Antonovi Frolovi, 
atlétke -diaľkarke Eve Šuranovej, 
krasokorčuliarovi Karolovi Divínovi 
a gymnastke Marianne Némethovej-
-Krajčírovej. (gb)
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