HALOVÉ
MAJSTROVSTVÁ
EURÓPY V ATLETIKE
3. –  5. marec 2017

PRÍHOVOR
Vážení športoví priatelia,
Na 34. halových ME v atletike v Belehrade bude Slovensko
reprezentovať 15 pretekárov. Slovenský atletický zväz vysiela
do hlavného mesta Srbska druhú najväčšiu výpravu na HME v ére
samostatnosti. Znovu využívame možnosť, aby sa k limitárom
pridali talentovaní športovci, ktorí dokázali zvíťaziť na národnom
šampionáte. Viac Slovákov ako v Belehrade – až 27 – štartovalo len
v roku 2015 na šampionáte v Prahe.
Atletické súťaže sa budú konať v modernej multifunkčnej hale
s kapacitou 25 tisíc divákov. Bola vybudovaná v roku 2004
a konali sa v nej mnohé kultúrne aj športové podujatia. K tým
najprestížnejším patrili Eurovízia, Davis Cup či Fed Cup, ale halové
atletické majstrovstvá Európy Srbsko organizuje po prvýkrát.
Počas troch dní, od 1. do 3. marca sa v 26 atletických disciplínach
predstaví približne 1 000 súťažiacich z 50 krajín.
Presadiť sa v Európskej konkurencii na halových majstrovstvách
Európy v atletike je mimoriadne náročné. Vo väčšine krajín Európy
sú podmienky na zimnú prípravu a halové podmienky priaznivejšie
ako u nás. Cestujeme však s cieľom presadiť sa v Európskej
konkurencii. Tím máme vyskladaný zo skúsených športovcov, ale aj
z mladých, na ktorých skúsenostiach chceme stavať do budúcnosti.
Nadviazať na halové medailové úspechy Dany Velďákovej, by
bolo pre našu výpravu veľkým úspechom. Budeme sa však tešiť
z každého zlepšenia a postupu do finále.
Našej výprave želám, aby sa z Európskeho halového šampionátu
vrátila úspešná. Verím, že sa všetci ukážu v dobrej forme a odvedú
maximum pre úspech v reprezentačnom drese v duchu fair-play.
Všetkým Vám prajem správne načasovanie formy, podanie
maximálnych výkonov a aby ste prežili pekný a úspešný šampionát.

REALIZAČNÝ TÍM
1 Martin Pupiš
vedúci výpravy
2 Martin Bercel
tréner
3 Naďa Bendová
trénerka
4 Radoslav Dubovský
tréner

predseda Slovenského atletického zväzu
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5 Tibor Danáč
tréner
6 Marcel Lopuchovský
tréner
7 MUDr. Peter Urban
lekár
8 Tomáš Cíferský
fyzioterapeut
tréneri mimo
oficiálnej výpravy:
9 Michal Škvarka
tréner
10 Jozef Párička
tréner
11 Peter Žňava
tréner
12 Štefan Mereš
tréner
13 František Ptáčnik
tréner

PETER KORČOK
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NOMINÁCIA SR

PRETEKÁRI

Lukáš Beer

Lukáš Beer
AC Stavbár Nitra
výška

Matúš Olej
VŠC Dukla B. Bystrica
guľa

Matúš Talán
AC Stavbár Nitra
800 m

Alexandra Bezeková
Atletika Košice o. z.
60 m

Iveta Putalová
BK HNTN Bratislava
400 m

Ján Volko
BK HNTN Bratislava
60 m

Matúš Bubeník
AC Stavbár Nitra
výška

Jozef Repčík
BK HNTN Bratislava
800 m

Dana Velďáková
VŠC Dukla B. Bystrica
trojskok

Denis Danáč
AC Stavbár Nitra
400 m

Lucia Slaničková
Spartak Dubnica
päťboj

Jana Velďáková
VŠC Dukla B. Bystrica
diaľka

Stanislava Lajčáková
VŠC Dukla B. Bystrica
60 m prek.

Alexandra Štuková
BK HNTN Bratislava
800 m

Tomáš Veszelka
VŠC Dukla B. Bystrica
trojskok
stav:
deti:

atmosféra.
ako si sa dostal k atletike a čo

čo by si chcel dosiahnuť na hme:
ťa pri nej udržalo: Od mala
O konkrétnych cieľoch nerád
som pobehoval hore dole, stále
vravím, ale budem chcieť skákať pretekal s každým, no najmä
čo najlepšie.
s dedom, neskôr som nastúpil na
čo pre teba znamená účasť
športové gymnázium v Košiciach
na hme: Účasť na HME znamená a po ukončení gymnázia som
mená a priezviská doterajších
pre mňa veľa a je to také
pokračoval popri vysokej škole
trénerov: Dušan Veľký,
znovunakopnutie do ďalších
a stále som to robil preto, lebo
Radoslav Dubovský,
sezón a motivácia zlepšovať sa. ma to bavilo a stále baví, nikdy
Miroslav Chudý, Jaroslav Rusnák. najväčší športový úspech:
by som nerobil nič nasilu.
dátum narodenia: 23. 8. 1989.
6. miesto na Svetovej univerziáde. aký je tvoj nesplnený atletický
miesto narodenia: Košice.
najväčší športový úspech
sen: Olympijské hry.
disciplína na hme: Skok do výšky. dosiahnutý v hale: 5. miesto
aký je tvoj splnený atletický
osobný rekord / najlepší výkon
na BBL v roku 2017 a vytvorenie sen: Účasť na ME, skákanie
sezóny: 228 / 228 cm.
absolútneho osobného rekordu v hlavnom programe na BBL.
zamestnanie / škola: NŠC
228 cm.
tvoj športový vzor:
od 1. marca, škola ukončená
najobľúbenejšie miesto
Stefan Holm, Valentino Rossi,
v roku 2015 v Prešove –
na pretekanie: Všade, kde
môj tréner.
učiteľstvo, trénerstvo.
je super publikum a super
tvoj životný vzor: Dedo.
prezývka:

–
klub: AC Stavbár Nitra.
stredisko: NŠC od 1. marca.
meno a priezvisko trénera:
Martin Bercel.

NOMINÁCIA SR

Slobodný.
–

Alexandra Bezeková

Matúš Bubeník

najobľúbenejšie miesto
na pretekanie:

St. Pölten,

Ostrava.
ako si sa dostala k atletike a čo
ťa pri nej udržalo: K atletike
som sa dostala na základnej
škole, keď ma odporučila
trénerka Rusnáková k môjmu
terajšiemu trénerovi. Verím,
že sa kvalifikujem na olympijské
hry, verím že môžem stále
napredovať a zlepšovať sa.
To ma drží pri atletike :P

prezývka:

čo by si chcela dosiahnuť na hme:

klub:

Vylepšiť si sezónne maximum,
osobný rekord.

Beze.
Atletika Košice o.z.
stredisko: Národné športové
centrum.
meno a priezvisko trénera:
Rastislav Miško.
mená a priezviská doterajších
trénerov:

Rastislav Miško.
dátum narodenia: 13. 8. 1992.
miesto narodenia: Košice.
disciplína na hme: 60 m.
osobný rekord / najlepší výkon
sezóny: 7,41 / 7,50.
zamestnanie / škola: Technická
Univerzita v Košiciach.
stav: Slobodná.
deti: –
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prezývka: Občas sa mi utrafí
Bubon, Buben, Bubas.
klub: AC Stavbár Nitra.
stredisko: VŠC Dukla
Banská Bystrica.
meno a priezvisko trénera:
Zuzana Hlavoňová, Jan Cacek.

dosiahnutý v hale:

aký je tvoj nesplnený atletický

mená a priezviská doterajších

sen:

trénerov:

ťa pri nej udržalo: K atletike
ma viedli hlavne na základnej
škole, popri basketbale to bol
šport č. 1.

čo pre teba znamená účasť
na hme:

Možnosť konfrontácie
s najrýchlejšími Európankami.
najväčší športový úspech:
8. miesto zo Svetovej
univerziády z roku 2015
v behu na 100 m, semifinále
z ME v Amsterdame v behu
na 200 m, 10. miesto a národný
rekord v štafete 4 x 400 m
z Amsterdamu .
najväčší športový úspech
dosiahnutý v hale:

z HME v Prahe.

27. miesto

Medaila z vrcholného
podujatia.

aký je tvoj splnený atletický sen:

Postup do finále na SU.
tvoj športový vzor: Allyson Felix.
tvoj životný vzor: Každý človek,
ktorý šiel za svojím snom,
nenechal sa zlomiť, znechutiť ani
odradiť a neprestal v seba veriť.

D. Chanečka,
S. Joukal, S. Ton.
dátum narodenia: 14. 11. 1989.
miesto narodenia: Hodonín.
disciplína na hme: Skok do výšky. Umiestnenie vo finálovej
osobný rekord / najlepší výkon
osmičke.
sezóny: 231 cm / 224 cm.
čo pre teba znamená účasť
zamestnanie / škola: VŠC Dukla.
na hme: Vrchol halovej sezóny.
stav: Slobodný.
najväčší športový úspech: Účasť
deti: –
na olympijských hrách.
čo by si chcel dosiahnuť na hme:
najväčší športový úspech

9. miesto
na HME v Prahe 2015.

najobľúbenejšie miesto
na pretekanie:

V hale Banská
Bystrica, vonku nemám
obľúbený štadión.

ako si sa dostal k atletike a čo

aký je tvoj nesplnený atletický
sen:

Olympijská medaila.

aký je tvoj splnený atletický sen:

Budem sa opakovať, ale znovu
sú to olympijské hry :)
tvoj športový vzor:
Lebron James
tvoj životný vzor: –

Denis Danáč

Stanislava Lajčáková

prezývka:

Standa.
klub: VŠC Dukla Banská Bystrica.
stredisko: VŠC Dukla
Banská Bystrica.
meno a priezvisko trénera:
Michal Škvarka.

prezývka:

–
klub: AC Stavbár Nitra.
stredisko: –
meno a priezvisko trénera:

Tibor Danáč.
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mená a priezviská doterajších

najväčší športový úspech:

trénerov:

na HME.

Účasť

sen, ale účasť na OH, MS, ME
by som bral.

Matej Spišiak,
Miroslav Semerád.
dátum narodenia: 6. 5. 1993.
miesto narodenia: Nitra.
disciplína na hme: 400 m.
osobný rekord / najlepší výkon
sezóny: 47,35 / 47,77.
zamestnanie / škola: IFBLR
v Piešťanoch.
stav: Slobodný.
deti: Bezdetný, dúfam :)
čo by si chcel dosiahnuť na hme:
Osobný rekord, atak 47,35.

Každý úspech si cením,
sú za tým roky makania.
najobľúbenejšie miesto
tvoj športový vzor:
na pretekanie: Hala jednoznačne Roger Federer, Teemu Selänne,
Viedeň, a vonku asi Vítkovice.
poslednú dobu aj Jarda Jágr.
ako si sa dostal k atletike
tvoj životný vzor: Rodičia.
a čo ťa pri nej udržalo:
Otec ma k tomu viedol celý
život a čo udržalo, asi tieto
momenty, účasť na vrcholových
podujatiach.

čo pre teba znamená účasť

aký je tvoj nesplnený atletický

na hme:

sen:

Dobrá príležitosť.

najväčší športový úspech

aký je tvoj splnený atletický

dosiahnutý v hale:

sen:

Účasť

na HME.

Nemám nejaký privátny

čo pre teba znamená účasť

na hme: Som veľmi vďačná
za možnosť štartovať na podujatí
„veľkej atletiky“. Môj premiérový
štart bude nielen obrovským
zážitkom, ale hlavne veľmi cennou
skúsenosťou pred tohtoročným
mená a priezviská doterajších
letným vrcholom – ME do 23 r.,
trénerov: Ladislav Potočný.
na ktorý sa poctivo pripravujeme.
dátum narodenia: 20. 4. 1996.
najväčší športový úspech: Účasť
miesto narodenia: Poprad.
disciplína na hme: 60 m prekážok. na MS do 17 r., 3x splnený limit
na tohtoročné ME do 23 r.
osobný rekord / najlepší výkon
najväčší športový úspech
sezóny: 8,33s. / 8,33s.
dosiahnutý v hale: Slovenský
zamestnanie / škola: Študentka
rekord do 23 r. na 60 m
odboru fyzioterapie
prekážok, ktorý pevne verím
na FZ so sídlom v Banskej
Bystrici (Slovenská zdravotnícka posuniem ešte o čosi nižšie.
najobľúbenejšie miesto
univerzita).
na pretekanie: Šamorínsky
stav: –
štadión – báječné miesto.
deti: –
ako si sa dostala k atletike a čo
čo by si chcela dosiahnuť na hme:
ťa pri nej udržalo: Atletický
Určite sa čo najviac priblížiť
krúžok na základnej škole,
osobnému maximu. Ak sa mi
do ktorého ma rodičia prihlásili.
podarí ešte nejakú tú stotinku
Zamilovala som si ju tak, že si
skresať, bude to skvelé.

bez nej už nedokážem svoj život
predstaviť. Už niekoľko rokov je
to môj životný štýl.
aký je tvoj nesplnený atletický
sen:

Odjakživa snívam o tom, ako
sa raz postavím na štart s Jessicou
Ennis-Hillovou. Je možné, že
sa ani nesplní, keďže pred
nedávnom ukončila svoju aktívnu
kariéru, ale človek nikdy nevie…
aký je tvoj splnený atletický sen:
Rozhodnutie prísť do Banskej
Bystrice. Až tu som pochopila,
aké je to žiť si svoj sen! Človeku
sa to môže zdať smiešne, ale
dlhé roky som doma trénovala
v neľahkých podmienkach.
Tu mám všetko, čo potrebujem,
na jednom mieste. Môžem
sa naplno venovať tomu, čo
milujem a postupne si plniť
všetky svoje atletické sny…
tvoj športový vzor:
Jessica Ennis-Hill.
tvoj životný vzor: Mamina
s ocinom.

Matúš Olej

Iveta Putalová

Jozef Párička.

najväčší športový úspech:
4. miesto HME Praha, 5. m.
na Univerziáde, 6. m. HMS
Portland, účasť na MS v Pekingu,
účasť na OH Rio de Janeiro.

mená a priezviská doterajších

najväčší športový úspech

trénerov:

dosiahnutý v hale:

prezývka:

–
VŠC Dukla BB.
stredisko: VŠC Dukla BB.
klub:

meno a priezvisko trénera:

najväčší športový úspech

a úžasní ľudia, ktorých som
vďaka atletike spoznal.

dosiahnutý v hale:

aký je tvoj nesplnený atletický

čo pre teba znamená účasť

ťa pri nej udržalo:

na hme:

Znamená to pre mňa
možnosť reprezentovať to naše
krásne Slovensko.
najväčší športový úspech:
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4. m. HME
v Prahe, 6. m. HMS v Portlande,
SR rekord.

Eva Mešťanková,
Jozef Hanušovský, Jozef Párička.
dátum narodenia: 5. 7. 1991.
miesto narodenia: Topoľčany.
disciplína na hme: Vrh guľou.
osobný rekord / najlepší výkon
sezóny: 18,66 m / 18,66 m.
zamestnanie / škola: Pracujem
v lekárni.
stav: Slobodný.
deti: Bezdetný.
čo by si chcel dosiahnuť na hme:
Podať čo najlepší výkon.

najobľúbenejšie miesto
na pretekanie:
prezývka:

v Trnave.

aký je tvoj splnený atletický

Ivet.
klub: BK Hraj na tie nohy
Bratislava.
stredisko: VŠC Dukla Banská
Bystrica.
meno a priezvisko trénera:
Marcel Lopuchovský.

ako si sa dostal k atletike a čo

sen:

mená a priezviská doterajších

Majster Slovenska.
Majster

sen:

Slovenska.
najobľúbenejšie miesto
na pretekanie:

Atletický štadión

K atletike
som sa dostal už na základnej
škole. Moja prvá disciplína
bola skok do výšky. A čo ma pri
nej udržalo? Láska k pohybu

Stanovil som si cieľ, ktorý
chcem dosiahnuť. Zatiaľ je
nesplnený.

Účasť na medzinárodnom
podujatí.
tvoj športový vzor: Guliar
Ulf Timmermann, vzpierač
Martin Tešovič.
tvoj životný vzor: Nemám.

trénerov:

Ivan Suja,
Dana Horská, Dušan Štancel,
Štefan Bielik, Viliam Putala.
dátum narodenia: 24. 3. 1988.
miesto narodenia: Bratislava.

disciplína na hme:

400 m.

osobný rekord / najlepší výkon
sezóny:

53,14.
zamestnanie / škola: Vysoká škola
sv. Alžbety.
stav: Slobodná.
deti: –
čo by si chcela dosiahnuť na hme:
Slovenský rekord, medaila.

Nemám.

ako si sa dostala k atletike a čo
ťa pri nej udržalo: Rodičia ma
prihlásili ešte keď som mala 12
a odvtedy som pri nej zostala.
aký je tvoj nesplnený atletický
sen:

Medaila z vrcholného
podujatia dospelých, slovenský
rekord na 400 m vonku.

aký je tvoj splnený atletický sen:

Účasť na MS aj OH, a finálové
umiestnenia na HME, HMS.
Česť, že môžem
tvoj športový vzor: –
reprezentovať SR, šancu získať
medailu z vrcholného podujatia. tvoj životný vzor: –
čo pre teba znamená účasť
na hme:

Jozef Repčík

Lucia Slaničková

prezývka:

Repčo.
BK HNTN Bratislava.
stredisko: Národné športové
centrum Bratislava.
meno a priezvisko trénera: Peter
Žňava.
klub:

deti:

Vylepšenie osobného rekordu.
čo pre teba znamená účasť
na hme:

trénerov:

najväčší športový úspech
dosiahnutý v hale:

HME v Prahe
2015, 18. miesto v skoku
do diaľky.

najobľúbenejšie miesto
na pretekanie:

najväčší športový úspech
dosiahnutý v hale:

hme: Finále

najobľúbenejšie miesto

A udržalo ma pri nej chcenie
poznať kam môžem posunúť
svoje hranice.

prezývka:

miesto narodenia:

aký je tvoj nesplnený atletický

klub:

Bystrica.

sen:

čo pre teba znamená účasť

Birmingham,
od tohoto roku Ostrava :-)

Väčšinu svojich snov som
si už splnil, ale pár tajných ešte
ostáva :-)

na hme:

ako si sa dostal k atletike a čo

aký je tvoj splnený atletický sen:

najväčší športový úspech:

Dve
finálové umiestnenia na ME
a dve účasti na OH.

Ostravský štadión.

ako si sa dostala k atletike a čo

čo by si chcel dosiahnuť na

Možnosť súťažiť
s európskou špičkou.

12

Verím, že ešte len príde.

Halové
slovenské rekordy na 800 aj
1000 m.

a spokojnosť
s dosiahnutým výkonom.

Reprezentovať SR.

najväčší športový úspech:

mená a priezviská doterajších

Miroslav Bôžik, Ivan
Peťovský, Pavel Slouka, Marcel
Lopuchovský.
dátum narodenia: 3. 8. 1986.
miesto narodenia: Myjava.
disciplína na hme: 800 m.
osobný rekord / najlepší výkon
sezóny: 1:47,06 / 1:47,81.
zamestnanie / škola: Ambasádor
Národného športového centra
Bratislava.
stav: Ženatý.
deti: Linda.

Nemám.

čo by si chcela dosiahnuť na hme:

na pretekanie:

ťa pri nej udržalo: K atletike ma Olympiáda.
priviedli učitelia na základnej
tvoj športový vzor: Nemám.
škole v Brezovej pod Bradlom,
tvoj životný vzor: Manželka
za čo som im nesmierne vďačný. Ivetka.

Lula, Slanina.
AK Spartak Dubnica
nad Váhom.
stredisko: Žiadne.
meno a priezvisko trénera:

disciplína na hme:

Považská
Päťboj.

ťa pri nej udržalo: Na konci
štvrtého ročníka som urobila
talentové skúšky a od 5. triedy
som nastúpila do športovej
triedy na ZŠ Školská v Považskej
Bystrici. Atletika ma baví, preto
som pri nej zostala.

osobný rekord / najlepší výkon

aký je tvoj nesplnený atletický

sezóny:

sen:

4217 b.
zamestnanie / škola:
František Ptáčník.
Živnostník / ukončená:
mená a priezviská doterajších
VŠ Báňská TU – Ostrava, odbor
trénerov: Eva Miklovičová,
Michal Buzek, Martina Blažková. Environmentálne inžinierstvo.
stav: Slobodná.
dátum narodenia: 8. 11. 1988.

Účasť na OH.

aký je tvoj splnený atletický sen:

Každý nový PB. Je to zároveň
motivácia na sebe ďalej pracovať.
tvoj športový vzor: Jan Železný.
tvoj životný vzor: Nemám.

Alexandra Štuková

Matúš Talán

čo pre teba znamená účasť
na hme: Znamená to pre mňa
posun medzi elitných bežcov
Európy a zviditeľnenie môjho
mena.
najväčší športový úspech:
18. miesto na MS do 17 rokov.
disciplína na hme:

prezývka:

Alex.
klub: BK HNTN Bratislava.
stredisko: Národné športové
centrum.
meno a priezvisko trénera:
Ing. Štefan Mereš.
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najväčší športový úspech

najväčší športový úspech

dosiahnutý v hale:

dosiahnutý v hale:

sezóny:

na HME.

2:02,91 / 2:06,14
zamestnanie / škola: Špeciálny
pedagóg (asistent učiteľa)
na základnej cirkevnej škole
v Bratislave, detská trénerka
v Šport hrou, trénerka Adidas
Runners Bratislava / úspešne
dokončené magisterské štúdium
na Fakulte telesnej výchovy
a športu.
stav: Slobodná.
deti: Žiadne.
čo by si chcela dosiahnuť na hme:
Zlepšenie osobného maxima
a čo najlepšie umiestnenie.
čo pre teba znamená účasť

mená a priezviská doterajších

na hme:

trénerov:

snov.

PaedDr. Petr Filip,
PaedDr. Marcel Lopuchovský.
dátum narodenia: 2. 7. 1990.
miesto narodenia: Malacky.

800 m.

osobný rekord / najlepší výkon

Jeden zo splnených

najväčší športový úspech:

3. miesto na Majstrovstvách
sveta do 17 rokov.

Účasť

Splnenie

limitu na HME.

najobľúbenejšie miesto

najobľúbenejšie miesto

na pretekanie:

na pretekanie:

Šamorín.

–

ako si sa dostala k atletike a čo

ako si sa dostal k atletike a čo

ťa pri nej udržalo: K atletike som
sa dostala na základnej škole, kde
som navštevovala športovú triedu
so zameraním na atletiku. Atletika
sa pre mňa stala nielen záľubou
ale i životným štýlom. Držím
sa hesla: „Nemôžete prestať.
Víťazi nikdy neprestávajú a tí, čo
prestávajú, nikdy nevyhrávajú.“

ťa pri nej udržalo: K atletike
ma priviedol môj ocino, ktorý
tiež behával, od neho som cítil
najväčšiu podporu a tá ma
udržala pri atletike.

prezývka:

disciplína na hme:

klub:

osobný rekord / najlepší výkon

aký je tvoj nesplnený

sezóny:

1:48,73 / 1:48,73.
zamestnanie / škola: Vyradený
z evidencie uchádzačov
o zamestnanie.
stav: Slobodný.
deti: –

atletický sen:

čo by si chcel dosiahnuť na hme:
Chcel by som dosiahnuť výkon,
s ktorým budem spokojný ja
a bude s ním spokojný aj môj
tréner.

aký je tvoj splnený atletický

aký je tvoj nesplnený atletický

Qatar Prince.
AC Stavbár Nitra.
stredisko: Národné Športové
Centrum.
meno a priezvisko trénera:
Antonín Slezák, Tibor Danáč.

sen:

mená a priezviská doterajších

Účasť na olympijských hrách.

aký je tvoj splnený atletický sen:

Účasť na seniorských vrcholných
podujatiach.
tvoj športový vzor: Sanya
Richards-Ross.
tvoj životný vzor: Nemám.

trénerov:

Ocino, Daniel Pauko,
Ivan Peťovský, Antonín Slezák,
Tibor Danáč.
dátum narodenia: 16. 1. 1996.
miesto narodenia:
Banská Bystrica.

800 m.

Určite sú to ME
do 19 rokov. Odchádzal som tam
s vynikajúcou formou a cieľom
dostať sa do finále, nakoniec
to nevyšlo a skončil som už
v rozbehu.

sen:

Postup do semifinále
na MS do 17 rokov.
tvoj športový vzor: Filip Sasínek.
tvoj životný vzor: Ocino.

Ján Volko

prezývka:

na pretekanie:

Johny.
BK HNTN Bratislava.
stredisko: NŠC.
meno a priezvisko trénera: Naďa
Bendová, Róbert Kresťanko.

Všade, kde je
dobrá atmosféra a kvalitní
súperi.

klub:

ako si sa dostal k atletike a čo
ťa pri nej udržalo: K atletike
ma dostal môj otec. Drží ma pri
nej túžba zlepšovať sa a robiť
tým radosť ľuďom, na ktorých
mi záleží.

mená a priezviská doterajších
trénerov:

Andrea Bérešová.
2. 11. 1996.
miesto narodenia: Bratislava.
disciplína na hme: 60 metrov.
osobný rekord / najlepší výkon
sezóny: 6,67 s.
zamestnanie / škola: STU FIIT.
stav: Slobodný.
deti: Nie.
čo by si chcel dosiahnuť na hme:
Účasť v semifinále.
dátum narodenia:

čo pre teba znamená účasť
na hme: Splnenie stanoveného
cieľa halovej sezóny.
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aký je tvoj nesplnený atletický
sen:

Účasť na olympijských
hrách.

najväčší športový úspech:

aký je tvoj splnený atletický sen:

Slovenský rekord na 200 metrov. Utvorenie viacerých slovenských
najväčší športový úspech
rekordov.
dosiahnutý v hale: Slovenské
tvoj športový vzor:
rekordy do 23 rokov na 60
Pietro Mennea, Rich Froning.
a 200 metrov, seniorský rekord tvoj životný vzor: Rodičia,
na 200 metrov.
moji tréneri a ľudia, ktorí mi
najobľúbenejšie miesto
pomáhajú napredovať.

Dana Velďáková

prezývka:

medaila v Turíne a v Paríži.

klub:

najobľúbenejšie miesto

Velďačka.
VŠC Dukla Banská Bystrica.
stredisko: VŠC Dukla Banská
Bystrica.
meno a priezvisko trénera:
Radoslav Dubovský.

na pretekanie:

ťa pri nej udržalo: Dostala som
sa k atletike vďaka rodičom
a udržali ma pri nej úspechy,
ktoré som dosiahla a aj to, že
atletiku milujem a je to môj
život a zároveň moja záľuba
a práca v jednom.

mená a priezviská doterajších
trénerov:

Miloš Kočtúch, Juraj
Zamba, Radoslav Dubovský.
dátum narodenia: 3. 6. 1981.
miesto narodenia: Rožňava.
disciplína na hme: Trojskok.
osobný rekord / najlepší výkon
sezóny: 14,40 m / 13,37 m.
zamestnanie / škola: Inštruktor
športu vo VŠC Dukla BB /
Filozofická Fakulta UMB BB.
stav: Slobodná.
deti: –
čo by si chcela dosiahnuť na hme:

Nemám.

ako si sa dostala k atletike a čo

aký je tvoj nesplnený atletický

Zlepšiť si svoj tohtoročný výkon
a zabojovať o finále.

sen:

čo pre teba znamená účasť

aký je tvoj splnený atletický sen:

na hme:

Medaila z vrcholného
letného podujatia.

Reprezentáciu samej
Účasť na olympijských hrách.
seba, trénera a celého SAZu.
tvoj športový vzor: Mala som
najväčší športový úspech: 3x OH. rôzne vzory, posledné roky už
najväčší športový úspech
nemám.
dosiahnutý v hale: Bronzová
tvoj životný vzor: Nemám.

Jana Velďáková

Tomáš Veszelka

najväčší športový úspech
dosiahnutý v hale:

Ďalšie
prekonanie slovenského rekordu
do 23 rokov a pokorenie limitu
na HME.

najobľúbenejšie miesto

prezývka:

Juraj Zamba, Martin Cibuľa,
Radoslav Dubovský.
dátum narodenia: 3. 6. 1981.
miesto narodenia: Rožňava.
disciplína na hme: Skok do
diaľky.
osobný rekord / najlepší výkon
sezóny: 654 / 631 cm.
zamestnanie / škola: Inštruktor
športu vo VŠC Dukla BB /
Filozofická fakulta UMB BB.
stav: Slobodná.
deti: –

Jumperka.
klub: VSČ Dukla Banská Bystrica. čo by si chcela dosiahnuť na hme:
stredisko: VSČ Dukla Banská
Výkon, s ktorým by som bola
Bystrica.
spokojná.
meno a priezvisko trénera:
čo pre teba znamená účasť
Radoslav Dubovský.
na hme: Hrdo reprezentovať
mená a priezviská doterajších
svoju krajinu.
trénerov: Miloš Kočtúch,
najväčší športový úspech:
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15 m. na OH v Riu, 12 m.
na MS v Osake.

na pretekanie:

najväčší športový úspech

ťa pri nej udržalo:

dosiahnutý v hale:

13. miesto.

najobľúbenejšie miesto
na pretekanie:

Hala – Bratislava,

Praha.
ako si sa dostala k atletike a čo
ťa pri nej udržalo: Priviedli ma
k nej rodičia. Je to moja práca
a koníček zároveň!
aký je tvoj nesplnený atletický
sen:

Medaila z vrcholného
podujatia.

aký je tvoj splnený atletický sen:

Sen každého športovca – teda
olympijské hry.
tvoj športový vzor: Ivana
Spanovič.
tvoj životný vzor: Nemám.

Nemám.

ako si sa dostal k atletike a čo

Dostal som sa
k nej v 8 rokoch, keď ma na ňu
prihlásila mamina. Od začiatku
ma nesmierne bavila a keď sa
dostavili úspechy, chcel som
stále ďalšie a dosahovať vyššiu
výkonnosť, byť najlepší v tom,
čo robím.

prezývka:

Tomo.
VŠC Dukla Banská Bystrica.
stredisko: Banská Bystrica.
meno a priezvisko trénera:
Radoslav Dubovský.

sezóny:

klub:

zamestnanie / škola:

čo by si chcel dosiahnuť na hme:

Finálové umiestnenie
na olympiáde.

mená a priezviská doterajších

Umiestnenie do 15. miesta.

aký je tvoj splnený atletický

trénerov:

čo pre teba znamená účasť

sen:

Daniel Pauko,
Radoslav Dubovský.
dátum narodenia: 9. 7. 1995.
miesto narodenia: Lučenec.
disciplína na hme: Trojskok.
osobný rekord / najlepší výkon

16,40 m.
UMB BB.

stav:

Slobodný.
deti: –

na hme:

Ďalšiu skúsenosť
v seniorskej kategórii.
najväčší športový úspech:
5. miesto na ME do 23 rokov
a 9. miesto na MS do 17 rokov.

aký je tvoj nesplnený atletický
sen:

Prekonanie slovenských
rekordov v mládežníckych
kategóriách.
tvoj športový vzor:
Jonathan Edwards.
tvoj životný vzor: Nemám.
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