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Vážení športoví priatelia,
 
po vzore majstrovstiev sveta do 17 rokov už aj EA zaradila do svojho 
programu kontinentálny šampionát v rovnakej kategórii. Ako nám 
už história ukázala, vypracovať sa na atletické majstrovstvo sa 
nedá z jedného dňa na druhý. Je to náročný proces, ktorý trvá roky. 
Mladí, perspektívni atléti sa môžu predstaviť na Majstrovstvách 
Európy do 17 rokov v Tbilisi, Gruzínsku v termíne od 14. 7. 2016 
do 17. 7. 2016.

Dôležité je zabojovať o čo najlepšie výkony, ale taktiež nabrať 
skúsenosti z vrcholového podujatia. Sú to súhrnné skúsenosti 
ako spoločné bývanie výpravy na hoteli, príprava na kvalifikáciu 
a finále, komunikácia s médiami, prispôsobenie sa podmienkam 
v danej krajine, zvládnutie samostatnosti, zodpovednosti aj 
spolupatričnosti, komunikácia v cudzom jazyku a ďalšie. Pre väčšinu 
pretekárov je to základný krok v ich ďalšej kariére.

V Tbilisi sa stretne viac ako 900 atlétov z 50 krajín, ktorí zabojujú 
o najvyššie stupienky a splnia si svoje predsavzatia.

Našim pretekárom prajem na Majstrovstvách Európy do 17 rokov 
čo najlepšie úspechy, naberanie skúseností z vrcholného podujatia, 
pozitívne emócie a radosť z atletiky.

predseda Slovenského atletického zväzu
PETER KORČOK

PRÍHOVOR

NOMINÁCIA SR

REALIZAČNÝ TÍM

Róbert Mittermayer
vedúci výpravy

Milan Laurenčík
technický vedúci

Tomáš Cíferský
fyzioterapeut

Pavel Slouka
tréner

Roman Oravec
tréner

Peter Žňava
tréner

Jaroslav Kolcún
tréner

Vladimír Bezdíček
tréner

Mário Porubec
médiá



MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,
VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY www.atletikasvk.sk

4 PARTNERI

NOMINÁCIA SR

Adrián Baran
MŠK Vranov nad Topľou
hod diskom, vrh guľou

Jakub Benda 
AC Stavbár Nitra
200 m, skok do diaľky

Gabriela Gajanová
AK ZŤS Martin
800 m 

Patrícia Garčarová
TJ Tatran Spišská Nová Ves 
100 m, 200 m

Ema Hačundová
MŠK Borský Mikuláš
5000 m chôdza

PRETEKÁRI

Lukáš Hronček
AK Svetlošák B. Bystrica
2000 m prekážky

Samuel Kováč
AC Stavbár Nitra
hod diskom

Lukáš Koreň
ŠK ŠOG Nitra
400 m prekážky

Petra Močáryová
AC Stavbár Nitra
100 m

Matúš Opavský
ŠK ŠOG Nitra
100 m

Sára Polyáková
Slávia STU Bratislava
200 m

Emma Zapletalová
ŠK ŠOG Nitra
400 m, 400 m prekážky

Monika Zavilinská
AK Junior Holíč
skok do výšky
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ADRIÁN
BARAN

JAKUB
BENDA

bydlisko: Nižný Hrušov
škola, ktorú navštevuješ: 
Gymnázium Dr. C. Daxnera, 
Vranov nad Topľou
disciplína: vrh guľou, 
hod diskom
výkonnostný rast:
2014: vrh guľou – 14,42 m; 
hod diskom – 41,08
2015: vrh guľou – 16,86 m; 
hod diskom – 50,43
2016: vrh guľou – 17,32 m; 
hod diskom – 55,10
oddielová príslušnosť: 
MŠK Vranov nad Topľou

prvý tréner: 
Mgr. Jaroslav Kolcun.
aktuálny tréner: 
Mgr. Jaroslav Kolcun.
čo / kto ťa k atletike priviedol, 
ako dlho sa atletike venuješ: 
Atletike sa venujem už štyri roky. 
Priviedol ma k tomu môj tréner 
Jaroslav Kolcun.
tvoj doterajší naj úspech: 
EYOF 2015 Tbilisi, 7. miesto 
vo vrhu guľou a 10. miesto 
v hode diskom a 3. miesto 
v štafete na 4x100 m. 
atletické (životné) vzory: Piotr 

Malachowski a Tomasz Majewski.
aký máš cieľ na me 
v gruzínsku: Dostať sa do 12-
členného finále.
čím / kým chceš byť 
v budúcnosti: Venovať sa 
profesionálne atletike a študovať 
na fakulte telesnej výchovy 
a športu.
rada pre tvojich 
nasledovníkov: Nikdy neprestať 
na sebe pracovať, pretože všetko 
sa dá, keď sa chce!!!

bydlisko: Bratislava
škola, ktorú navštevuješ: 
Súkromné bilingválne 
gymnázium Česká 10, Bratislava
disciplína: 200 m
výkonnostný rast:
2014: 200 m – 24,09
2015: 200 m – 22,82
2016: 200 m – 22,17
oddielová príslušnosť: 
AC Stavbár Nitra
prvý tréner: 
Naďa Bendová, Kryha Bratislava.

aktuálny tréner: 
Vladimír Bezdíček, 
Róbert Kresťanko.
čo / kto ťa k atletike priviedol, 
ako dlho sa atletike venuješ: 
Sme atletická rodina :), nemal 
som inú šancu, od malička.
tvoj doterajší naj úspech: 
Bronzová medaila na EYOF 2015 
v štafete 4x100 m.
atletické (životné) vzory: 
Moji rodičia.
aký máš cieľ na me 

v gruzínsku: Priblížiť sa 
k osobnému rekordu a snívam 
o postupe z rozbehu.
čím / kým chceš byť 
v budúcnosti: Študujem 
na gymnáziu práve preto, že som 
sa ešte nerozhodol, čím by som 
chcel byť. Rád by som sa popri 
škole venoval atletike.
rada pre tvojich 
nasledovníkov: Hrajte na Tie 
Nohy :)
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GABRIELA
GAJANOVÁ

PATRÍCIA
GARČAROVÁ

bydlisko: Bobrovec
škola, ktorú navštevuješ: 
Evanjelické gymnázium Juraja 
Tranovského, Liptovský Mikuláš
disciplína: 800 m
výkonnostný rast:
2014: 800 m – 2:17,51;  
400 m – 1:00,22
2015: 800 m – 2:16,13;  
400 m – 57,47
2016: 800 m – 2:09,21;  
400 m – 56,92
oddielová príslušnosť: 
AK ZŤS Martin
prvý tréner: 
Mgr. Zuzana Brnová.
aktuálny tréner: 
Mgr. Pavel Slouka.
čo / kto ťa k atletike priviedol, 
ako dlho sa atletike venuješ: 
Ocino, 4 roky.
tvoj doterajší naj úspech: 
Víťazstvo na medzištátnom 
štvorstretnutí v Brne.
atletické (životné) vzory: 
Tréner a sestra Maťka.
aký máš cieľ na me 
v gruzínsku: Dostať sa 
do finále.
čím / kým chceš byť 
v budúcnosti: Ešte neviem.
rada pre tvojich 
nasledovníkov: Nemyslím si, že 
som dostatočne stará a skúsená 
na to, aby som mohla niekomu 
radiť. 

bydlisko: Smižany
škola, ktorú navštevuješ: 
Športové Gymnázium, Trieda 
SNP 104, Košice
disciplína: 100 m / 200 m
výkonnostný rast:
2014: 100 m – 12,88; 
200 m – 26,07
2015: 100 m – 12,23; 
200 m – 24,95
2016: 100 m – 12,10; 
200 m – 24,98
oddielová príslušnosť: 
TJ Tatran Spišská Nová Ves 
prvý tréner: 
Mgr. Ľuboslav Gargula.
aktuálny tréner: 
Mgr. Ľuboslav Gargula.
čo / kto ťa k atletike priviedol, 
ako dlho sa atletike venuješ: 
K atletike ma priviedol môj 
terajší tréner na telesnej 
výchove, keď ma vzal na prvú 
atletickú súťaž Kinderiadu. 
Atletike sa venujem 7 rokov.
tvoj doterajší naj úspech: 
Účasť na majstrovstvách sveta 
do 17 rokov v Santiago de Cali; 
Účasť na EYOF; Niekoľkonásobná 
majsterka Slovenska.
atletické (životné) vzory: 
Carl Lewis, Allyson Felix, Stanka 
Klučarová.
aký máš cieľ na me 
v gruzínsku: Urobiť si osobné 
rekordy na daných disciplínach 
a urobiť dobré meno slovenskej 
výprave.

čím / kým chceš byť 
v budúcnosti: Chcela by som 
byť jednou z najlepších atlétok 
v Európe, vzorom pre rastúce 
atletické deti.
rada pre tvojich 
nasledovníkov: Nakoľko 
nie všade na Slovensku sú 

podmienky na atletiku, radím 
svojim nasledovníkom – 
z podobných miest sa čím skôr 
dostať na hosťovanie do českého 
klubu, kde na ďalší výkonnostný 
rast sú podmienky. Nezabudnite, 
že atletika má byť pre Vás hrou, 
nie bolesťou.
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EMA
HAČUNDOVÁ

LUKÁŠ
HRONČEK

bydlisko: Borský Mikuláš 
škola, ktorú navštevuješ: 
Gymnázium Ladislava 
Novomeského Senica
disciplína: chôdza 5 000 m
výkonnostný rast:
2014: chôdza 5 000 m – 25:50
2015: chôdza 5 000 m – 24:50
2016: chôdza 5 000 m – 24:20
oddielová príslušnosť: 
MŠK Borský Mikuláš
prvý tréner: 
Ondrej Malík.
aktuálny tréner: 
Ondrej Malík.
čo / kto ťa k atletike priviedol, 
ako dlho sa atletike venuješ: 
Atletika, konkrétne tento šport, 
sa mi veľmi páčil a chcela som 
ho skúsiť a samozrejme mala 
som a mám chuť víťaziť. Tomuto 
športu sa venujem osem rokov.
tvoj doterajší naj úspech: 
Účasť na MS 17 v Cali, Colombii.
atletické (životné) vzory: 
Mojim veľkým vzorom už 
od samého začiatku je náš 
najúspešnejší chodec Matej Tóth. 
aký máš cieľ na me 
v gruzínsku: Umiestniť sa na čo 
najlepšom mieste, chcela by som 
dosiahnúť čas, s ktorým som sa 
kvalifikovala na toto podujatie.
čím / kým chceš byť 
v budúcnosti: Po športovej 
stránke chcem patriť medzi 
špičku v tomto športe a stať sa 

vzorom pre budúcu generáciu 
a po študijnej stránke by som 
chcela vyštudovať Právnickú 
fakultu.

rada pre tvojich 
nasledovníkov: Nech idú 
za svojim cieľom a hlavne sa 
nesmú vzdať.

bydlisko: Zvolen
škola, ktorú navštevuješ: 
Spojená škola, Kremnička 10, 
974 01 Banská Bystrica
disciplína: 2 000 m prekážky
výkonnostný rast:
2014: 1 500 m pr. – 5:02,08
2015: 1 500 m pr. – 4:29,23; 
2 000 m pr. – 6:37,45
2016: 2 000 m pr. – 6:14,26
oddielová príslušnosť: 

AK Svetlošák Banská Bystrica
prvý tréner: 
Danica Sokolíková.
aktuálny tréner: 
Eduard Földvári.
čo / kto ťa k atletike priviedol, 
ako dlho sa atletike venuješ: 
K atletike ma priviedli rodičia 
a venujem sa jej štvrtý rok.
tvoj doterajší naj úspech: 
Splnenie limitu EA na ME U17.

atletické (životné) vzory: –
aký máš cieľ na me 
v gruzínsku: Získať nové 
skúsenosti a čo najlepšie 
zabojovať.
čím / kým chceš byť 
v budúcnosti: Ešte neviem.
rada pre tvojich 
nasledovníkov: Nebude to 
ľahké, ale bude to stáť za to :)
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LUKÁŠ
KOREŇ

SAMUEL
KOVÁČ

bydlisko: Zvolen 
škola, ktorú navštevuješ: 
Športové gymnázium v Nitre
disciplína: 400 m prekážky
výkonnostný rast:
2015: 400 m pr. – 1:00,51 
2016: 400 m pr. – 55,64
oddielová príslušnosť: 
ŠK ŠOG Nitra
prvý tréner: 
Danica Sokolíková, Ján Koreň.
aktuálny tréner: 
Katarína Adlerová.
čo / kto ťa k atletike priviedol, 
ako dlho sa atletike venuješ: 
K atletike ma priviedla moja 
mama, ktorá ma prihlásila 
do atletického klubu a venujem 
sa jej piaty rok.
tvoj doterajší naj úspech: 
Splnenie limitu na ME 

do 17 rokov.
atletické (životné) vzory: 
Pavel Maslák.
aký máš cieľ na me 
v gruzínsku: Vytvoriť si nový 
osobný rekord a čo najlepšie sa 
umiestniť.

čím / kým chceš byť 
v budúcnosti: Fyzioterapeut 
alebo osobný tréner.
rada pre tvojich 
nasledovníkov: Plniť si svoje 
sny a nikdy sa nevzdávať.

bydlisko: Nitra
škola, ktorú navštevuješ: 
Gymnázium Golianova, Nitra
disciplína: hod diskom
výkonnostný rast:
2014: hod diskom – 48,59 m 
(1 kg)
2015: hod diskom – 50,59 m 
(1,5 kg)
2016: hod diskom – 56,71 m 
(1,5 kg)
oddielová príslušnosť: 

AC Stavbár Nitra
prvý tréner: 
Roman Oravec.
aktuálny tréner: 
Roman Oravec.
čo / kto ťa k atletike priviedol, 
ako dlho sa atletike venuješ: 
Bude to dva a pol roka 
a k atletike ma priviedla Silvia 
Kopčeková.
tvoj doterajší naj úspech: 
2. miesto na medzištátnom 

stretnutí v Brne.
atletické (životné) vzory: 
Gerd Kanter, Wolfgang Schmidt, 
Roman Oravec.
aký máš cieľ na me 
v gruzínsku: Vyhrať.
čím / kým chceš byť 
v budúcnosti: Presne neviem, 
ale so športom rátam.
rada pre tvojich 
nasledovníkov: Hádže sa 
nohami, behá sa rukami.
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PETRA
MOČÁRYOVÁ

MATÚŠ
OPAVSKÝ

bydlisko: Lúčky
škola, ktorú navštevuješ: 
Gymnázium Michala Miloslava 
Hodžu v Liptovskom Mikuláši
disciplína: 100 m
výkonnostný rast:
2014: 100 m – 12,68
2015: 100 m – 12,36
2016: 100 m – 12,17
oddielová príslušnosť: 
AC Stavbár Nitra

prvý tréner: 
Peter Krška.
aktuálny tréner: 
Peter Krška.
čo / kto ťa k atletike priviedol, 
ako dlho sa atletike venuješ: 
K atletike ma priviedli školské 
preteky v atletike. Venujem sa jej 
necelé tri roky.
tvoj doterajší naj úspech: 
Majsterka Slovenska v atletike.

atletické (životné) vzory: 
Allyson Felix.
aký máš cieľ na me 
v gruzínsku: Zabehnúť PB.
čím / kým chceš byť 
v budúcnosti: Architekt, bytový 
dizajnér, stavebný inžinier.
rada pre tvojich 
nasledovníkov: Venovať sa 
tomu a robiť to, čo nás baví. 

bydlisko: Partizánske
škola, ktorú navštevuješ: 
Obchodná Akadémia Partizánske
disciplína: 100 m
výkonnostný rast:
2016 – 100 m – 11,07; 
200 m – 22,22 (W); 22,56;
60 m – 7,16
oddielová príslušnosť: 
ŠK ŠOG Nitra
prvý tréner: 
Jozef Švec.
aktuálny tréner: 
Vladimír Ištvan.
čo / kto ťa k atletike priviedol, 
ako dlho sa atletike 
venuješ: Atletike sa venujem 
od novembra 2015, priviedol ma 
k nej môj futbalový tréner.
tvoj doterajší naj úspech: 
Majster Slovenska na 60 m.
atletické (životné) vzory: 
Usain Bolt.
aký máš cieľ na me 
v gruzínsku: Zabehnúť časy 
stanovených A-limitov (10,95; 
22,25).
čím / kým chceš byť 
v budúcnosti: Architektom.
rada pre tvojich 
nasledovníkov: Tvrdo trénujte 
a výsledok sa isto objaví.
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SÁRA
POLYÁKOVÁ

EMMA
ZAPLETALOVÁ

bydlisko: Bratislava
škola, ktorú navštevuješ: 
Konzervatórium, Tolstého 11, 
Bratislava
disciplína: 200 m, 400 m
výkonnostný rast:
2014: 200 m – 25,10
2015: 200 m – 24,99; 400 m – 
57,63
2016: 200 m – 24,94; 400 m – 
57,08
oddielová príslušnosť: 
Slávia STU Bratislava
prvý tréner: 
Rudolf Mada.

aktuálny tréner: 
Kristián Cupák.
čo / kto ťa k atletike priviedol, 
ako dlho sa atletike venuješ: 
Atletika sa mi zapáčila počas 
školských pretekov a športových 
akcií vrámci základných škôl 
a venujem sa jej 4 roky.
tvoj doterajší naj úspech: 
Slovenský rekord v behu 
na 150 m v kategórii starších 
žiačok; 1. miesto v behu 
na 300 m na MeS v kategórii 
starších žiačok.
atletické (životné) vzory: 

Nemám konkrétny vzor, ale 
inšpirujem sa mnohými.
aký máš cieľ na me 
v gruzínsku: Čo najlepšie 
reprezentovať SR a zlepšiť svoj 
PB.
čím / kým chceš byť 
v budúcnosti: Profesionálna 
herečka a speváčka.
rada pre tvojich 
nasledovníkov: Nikdy 
nepočúvajte iných, že niečo 
nedokážete, verte si a vždy si 
choďte za svojimi snami a cieľmi.

bydlisko: Nitra
škola, ktorú navštevuješ: 
Športové gymnázium v Nitre
disciplína: 200 m, 400 m, 
400 m prekážky
výkonnostný rast:
2014: 200 m – 25,99
2015: 200 m – 25,56; 400 m – 
58,13
2016: 200 m – 24,75; 400 m – 
56,01; 400 m pr. – 61,52
oddielová príslušnosť: 
ŠK ŠOG Nitra
prvý tréner: 

Peter Oravec, František Šulgan 
(učitelia ŠPP).
aktuálny tréner: 
Peter Žňava.
čo / kto ťa k atletike priviedol, 
ako dlho sa atletike venuješ: 
K atletika ma priviedol môj 
tréner, ktorý ma našiel na 
súťaži HNO. Atletike sa venujem 
od roku 2012.
tvoj doterajší naj úspech: 
Medzištátne stretnutie dorastu, 
400 m – 2. miesto – 56,01 
(Brno, 2016).

atletické (životné) vzory: 
Allyson Felix.
aký máš cieľ na me 
v gruzínsku: Postúpiť 
do semifinále.
čím / kým chceš byť 
v budúcnosti: V budúcnosti by 
som chcela pokračovať v atletike 
a byť profesionálnou atlétkou.
rada pre tvojich 
nasledovníkov: Nikdy sa 
nevzdávajte a bojujte až 
do konca pretože vždy sa to 
oplatí ;) 



MONIKA
ZAVILINSKÁ
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bydlisko: Borský Mikuláš
škola, ktorú navštevuješ: 
Gymnázium F. V. Sasinka, Skalica
disciplína: skok do výšky
výkonnostný rast:
2014: skok do výšky – 165 cm
2015: skok do výšky – 172 cm
2016: skok do výšky – 174 cm
oddielová príslušnosť: 
AK Junior Holíč
prvý tréner: 
Ján Dobiáš.
aktuálny tréner: 
Mgr. Dušan Chanečka.
čo / kto ťa k atletike priviedol, 
ako dlho sa atletike venuješ: 
K atletike ma v piatich rokoch 
pritiahla sestra, veľmi ma 
pritom podporovali rodičia, až 
si ma atletika celú úplne získala. 
Najviac obľubujem disciplínu 
skok do výšky. Atletike sa 
venujem 11 rokov.
tvoj doterajší naj úspech: 
Majsterka Slovenska dorastu 
a junioriek v hale v roku 2016, 
majsterka Slovenska dorastu 
a junioriek v roku 2016 na dráhe, 
víťazka Banskobystrickej 
latky kat. dorastenky, víťazka 
Nitrianskej latky 2016, 
Bratislavskej latky 2016 
a Skokanskej latky vo Valašskom 
Meziříčí. 
atletické (životné) vzory: 
Matúš Bubeník, Sergej 
Bondarenko.

aký máš cieľ na me 
v gruzínsku: Skočiť si osobný 
výkon. 
čím / kým chceš byť 
v budúcnosti: Chcela by 
som atletiku využiť vo svojom 
budúcom povolaní ako 
trénerka alebo pedagogická 

zamestnankyňa v základnej alebo 
strednej škole. 
rada pre tvojich 
nasledovníkov: Talent je 
základom dobrého výkonu, 
ale najväčší úspech ti prinesie 
poctivá práca v tréningu, 
húževnatosť a cieľavedomosť.
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