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Vážení športoví priatelia,
 
poľská Bydgoszcz po 14 rokoch opäť hostí európsky šampionát 
do 23 rokov. Ten pred 14 rokmi bol pre Slovensko úspešný najmä 
vďaka striebru Lucie Klocovej, ale ani štvrté miesta, hoci smolné, 
neďaleko od medaile, v podaní Dany Velďákovej a Daniela Vaneka 
nemožno označiť ako neúspech. Nielen príklad Dany Velďákovej 
(neskôr dvojnásobnej medailistky z halových ME), ale najmä 
príklad olympijského víťaza Mateja Tótha ukazuje, že aj tí, ktorí 
na európskom šampionáte do 23 rokov nezískali medaily sa 
dokázali presadiť vo veľkej atletike.

Na tohtoročný šampionát cestuje naša výprava s veľkými 
očakávaniami i nádejami a preto verím, že šampionát bude pre 
našu atletiku úspešný, ako to bolo už na viacerých podujatiach 
v tomto roku. Nádej dáva aj fakt, že nikdy v minulosti necestovalo 
na šampionát do 23 rokov viac ako 10 atlétov, tento rok ich je 16. 
Minulosť dokazuje, že takmer každý pretekár, ktorý dokázal skončiť 
na Majstrovstvách Európy do 23 rokov v prvej osmičke, sa napokon 
presadil vo veľkej atletike. Preto dúfam, že takýchto výsledkov 
bude viac ako v poslednom období, keď na posledných troch 
šampionátoch sme získali spolu len tri finálové umiestnenia. Verím, 
že naša reprezentácia má na viac a preto dúfam, že pre viacerých 
z nominovanej šestnástky bude tohtoročný šampionát nielen 
úspešný, ale aj dobrý odrazový mostík do veľkej atletiky. 

Našim pretekárom prajem veľa úspechov. 

PRÍHOVOR

predseda Slovenského atletického zväzu
PETER KORČOK

1   Martin Pupiš
vedúci výpravy

2   MUDr. Peter Urbán
lekár

3   Tomáš Cíferský
fyzioterapeut

tréneri:
4   Naďa Bendová

5   Radoslav Dubovský

6   Michal Škvarka

7   Matej Spišiak

8   Michal Pogány

9   Roman Benčík

10   Katarína Adlerová

11   Branislav Daniš

mimo oficiálnej 
výpravy:

12   Róbert Kresťanko
tréner

13   Jana Závacká
fyzioterapeutka
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NOMINÁCIA SR

JÁN VOLKO (100 m) – štvrtok 
13. 7. (11:10 – rozbehy, 19:40 – 
semifinále), piatok 14. 7. (16:30 – 
finále)
JAKUB MATÚŠ (100 m) – štvrtok 
13. 7. (11:10 – rozbehy, 19:40 – 
semifinále), piatok 14. 7. (16:30 – 
finále)
JÁN VOLKO (200 m) – piatok 
14. 7. (19:14 – rozbehy), sobota 
15. 7. (16:50 – semifinále, 20:45 
– finále)
MATÚŠ TALÁN (800 m) – piatok 
14. 7. (11:50 – rozbehy), sobota 
15. 7. (18:55 – semifinále), nedeľa 
16. 7. (17:45 – finále)
TOMÁŠ VESZELKA (trojskok) – 
sobota 15. 7. (16:35 – kvalifikácia, 
nedeľa 16. 7. (18:00 – finále)
KAROL KONČOŠ (kladivo) – 

štvrtok 13. 7. (10:05 a 11:35 – 
kvalifikácia), piatok 14. 7. (17:40 – 
finále)
MAXIMILIÁN SLEZÁK (oštep) – 
štvrtok 13. 7. (14:45 a 16:25 – 
kvalifikácia), sobota 15. 7. 
(17.35 – finále)
DOMINIK ČERNÝ, MICHAL 
MORVAY, MIROSLAV ÚRADNÍK 
(20 km chôdza) – nedeľa 16. 7. 
(9:00 – finále)
ZUZANA DURCOVÁ (10 000 m) – 
piatok 14. 7. (19:45 – finále)
STANISLAVA LAJČÁKOVÁ (100 m 
prek.) – piatok 14. 7. (10:00 – 
rozbehy, 20:30 – semifinále), 
sobota 15. 7. (17:55 – finále)
STANISLAVA LAJČÁKOVÁ 
(sedemboj) – štvrtok 13. 7. 
(10:00 – 100 m prek., 11:15 – 

výška, 15:05 – guľa, 17:15 – 
200 m), piatok 14. 7. (12:25 – 
diaľka, 14:50 a 16:10 – oštep, 
17:55 – 800 m)
DANIELA LEDECKÁ (400 m prek.) – 
piatok 14. 7. (12:30 – rozbehy), 
sobota 15. 7. (15:45 – semifinále), 
nedeľa 16. 7. (15:55 – finále)
MICHAELA PEŠKOVÁ (400 m 
prek.) – piatok 14. 7. (12:30 – 
rozbehy), sobota 15. 7. (15:45 – 
semifinále), nedeľa 16. 7. (15:55 – 
finále)
ZUZANA ĎURKECHOVÁ 
(trojskok) – štvrtok 13. 7. (16:35 – 
kvalifikácia), piatok 14. 7. (16:20 – 
finále)
MONIKA HORNÁKOVÁ, LUCIA 
ČUBAŇOVÁ (20 km chôdza) – 
nedeľa 16. 7. (11:00 – finále) 

PREDBEŽNÝ PROGRAM SLOVENSKÝCH ATLÉTOV
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Lucia Čubaňová

dátum a miesto narodenia: 
9. 8. 1995, Brezno. 
mesto v ktorom bývaš  / trénuješ: 
Banská Bystrica.
prezývka: Čubi.
disciplína: Chôdza 20 km.
osobný rekord: 1:46:11
klub: ŠK Dukla o.z. Banská 
Bystrica.
meno trénera: Roman Benčík / 
Ľuboš Machník.
predchádzajúci tréneri: 
Zdenko Babík.
škola / zamestnanie: UMB.
čo pre teba znamená účasť na 
meu23? Samozrejme je to česť 
pretekať v slovenských farbách, 
na tak významnom podujatí. Je 
to pre mňa ďalší krôčik na ceste 
za mojimi snami! :-)
čo by si chcela na meu23 
dosiahnuť? Veľmi by som si 
priala posunúť osobný rekord, 
ale aj umiestnenie lepšie ako na 
predošlých MEU23 v Tallinne.

doterajšia účasť na me, ms a oh: 
2015: MEU23 – 22. miesto.
odkedy športuješ a čo? Chôdzi 
sa venujem od roku 2009.
čo by si chcela v športe 
dokázať? Nemám určený 
konkrétny cieľ. Chcem len veľmi 
dlho športovať, s rovnakou 
láskou k športu, ako doteraz! 
tvoj športový vzor: Mária 
Gáliková.
ako a kedy si sa dostala 
k atletike? V roku 2009 som 

absolvovala prvé preteky. 
Občas som súťažila na Žiackej 
chodeckej lige. Po príchode na 
strednú školu v roku 2011 som 
sa tomu začala venovať naplno. 
prečo práve atletika? Lebo som 
v nej našla presne taký životný 
štýl, aký som hľadala.
miesto kde najradšej súťažíš: 
Dudince.
čo by si asi robila, ak by si 
nešportovala? Asi by som bola 
niekde v zahraničí. 
obľúbené jedlo: Každé jedlo je 
moje obľúbené :-D
obľúbený film: Čokoľvek 
od Tarantina.
obľúbená kniha: Chatrč.
obľúbené miesto na oddych: 
Tatry.
čo najradšej robíš vo voľnom 
čase? Svoj voľný čas rada 
trávim s blízkymi ľuďmi. Ideálne 
niekde v prírode alebo pri šálke 
dobrého zeleného čaju!

Dominik Černý

dátum a miesto narodenia: 
1. 11. 1997.
mesto v ktorom bývaš  / trénuješ: 
Nové Mesto nad Váhom / 
Banská Bystrica.
prezývka: Happy Veggie Walker.
disciplína: 20 km chôdza.
osobný rekord: 1:27:41.
klub: ŠK Dukla o.z. Banská 
Bystrica.
meno trénera: Roman Benčík.
predchádzajúci tréneri: 
Soňa Valášová.
škola / zamestnanie: 
Medziobdobie medzi Športovým 
Gymnáziom BB a Univerzitou 
Mateja Bela v BB.
čo pre teba znamená účasť 
na meu23? Príležitosť 
reprezentovať seba a svoju 
krajinu, zažiť tú jedinečnú 
atmosféru a možnosť byť na pár 
dní s najlepšími atlétmi Európy!
čo by si chcel na meu23 
dosiahnuť? Samozrejme 

dosiahnuť čo najlepšie 
umiestnenie. Dokončiť preteky 
s pocitom, že som vydal zo seba 
maximum, ostatné je už 
druhoradé…
doterajšia účasť na me, ms a oh: 
2016: MSU20 – 27. miesto.
odkedy športuješ a čo? 
Od školského veku. Futbal 
neskôr atletika, chôdzu robím 
naplno od strednej školy.
čo by si chcel v športe dokázať? 
Vyhrať Olympiádu.
tvoj športový vzor: Samozrejme 
Matej Tóth. Ďalej Emil Zátopek, 
Mo Farah, Carl Lewis, Dan 
Millman a mnoho ďalších…
ako a kedy si sa dostal 
k atletike? V jedenástich, bývam 
totiž 200 m od štadiónu :)
prečo práve atletika? Vďaka 

nej môžem rozvíjať svoj fyzický, 
psychický a duchovný potenciál, 
reprezentovať svoju krajinu, 
cestovať po svete, spoznávať 
nových ľudí, zbierať mnoho 
zážitkov…
miesto kde najradšej súťažíš: 
Na olympijských hrách, už teraz 
to viem. 
čo by si asi robil, ak by si 
nešportoval? Cestoval by som 
po celej planéte Zem.
obľúbené jedlo: Melón.
obľúbený film: Pokojný bojovník.
obľúbená kniha: Sila prítomného 
okamihu.
obľúbené miesto na oddych: Pláž 
pri mori.
čo najradšej robíš vo voľnom 
čase? Naozaj všetko možné…
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dátum a miesto narodenia: 
11. 2. 1997, Považská Bystrica.
mesto v ktorom bývaš  / trénuješ: 
Považská Bystrica / Brno.
disciplína: Trojskok.
osobný rekord: 12,86
klub: AO Sparta Považská 
Bystrica.
meno trénera: Michal Pogány.
predchádzajúci tréneri: 
Róbert Piaček, Lukáš Kotala.
škola / zamestnanie: 
VUT FP Brno.
čo pre teba znamená účasť 
na meu23? Nová skúsenosť, 
možnosť pretekať s najlepšími 
v Európe, spoznanie nových 
ľudí.
čo by si chcela na meu23 
dosiahnuť? Zlepšiť osobné 
maximum v trojskoku, usilovať 
sa o čo najlepšie umiestnenie.

Zuzana Ďurkechová
doterajšia účasť na me, ms a oh: 
Žiadna.
odkedy športuješ a čo? 
Od detstva ma bavilo športovať, 
začínala som s futbalom, neskôr 
som prešla na atletiku.
čo by si chcela v športe 
dokázať? Zúčastňovať sa 
vrcholových podujatí, dosahovať 
medailové umiestnenia. 
tvoj športový vzor: Viac 
športovcov ma v živote 
inšpiruje.
ako a kedy si sa dostala 
k atletike? Na školskej súťaži 
v skoku do výšky, v piatej triede 
si ma všimol bývalý tréner 
Piaček a navrhol mi, či by som 
nechcela skúsiť atletiku. 
prečo práve atletika? Zapáčila sa 
mi, spoznala som kopec super 

ľudí, stala sa pre mňa súčasťou 
každodenného života. 
miesto kde najradšej súťažíš: 
Obľúbené miesto nemám, rada 
súťažím všade.
čo by si asi robila, ak by si 
nešportovala? Vždy som 
športovala, tak neviem… ale asi 
by som sa viac venovala škole, 
rodine, priateľom, cestovala 
a uvažovala nad vlastným 
podnikaním.
obľúbené jedlo: Pizza, gyros.
obľúbený film: Nemám.
obľúbená kniha: Sila zvyku.
obľúbené miesto na oddych: 
Príroda, posteľ.
čo najradšej robíš vo voľnom 
čase? Športujem, cestujem, 
trávim čas s blízkymi, 
oddychujem.

dátum a miesto narodenia: 
6. 6. 1996, Myjava.
mesto v ktorom bývaš  / trénuješ: 
Košice
disciplína: 10 000 m.
osobný rekord: 36:02
klub: AO TJ Spartak Myjava
meno trénera: Martin Holečko.
predchádzajúci tréneri: 
Pavol Michalčík.
škola / zamestnanie: 
Univerzita veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach, 
3. ročníķ, odbor Všeobecné 
veterinárske lekárstvo.
čo pre teba znamená účasť 
na meu23? Obrovskú skúsenosť 
a úžasnú možnosť pretekať 
s najlepšími európskymi 
bežkyňami.
čo by si chcela na meu23 
dosiahnuť? Vylepšiť si sezónne 
aj osobné maximum a v preteku 
sa umiestniť čo najlepšie.

Zuzana Durcová

doterajšia účasť na me, ms a oh: 
ME kros 2016, Chia, Taliansko – ; 
ME kros 2015, Hyeres, 
Francúzsko – ; 
odkedy športuješ a čo? 
Vždy som bola aktívne dieťa 
a venovala sa rôznym športom – 

karate, badminton, jazdenie 
na koňoch. Od 10 do 16 rokov 
som závodne plávala a pred 
tromi rokmi som sa začala 
venovať atletike.
čo by si chcela v športe 
dokázať? Hlavne si udržať 
radosť a nadšenie zo športu 
a popritom posúvať moje 
výkony stále na vyššiu úroveň.
tvoj športový vzor: Genevieve 
Lacaze a Emma Coburn.
ako a kedy si sa dostala 
k atletike? Pred tromi rokmi 
na Silvestrovskom behu v Senici, 
kde som si len tak pre radosť 
šla zabehnúť trať dlhú 1200 m. 
Celkom ma to chytilo, tak som 
kontaktovala pána Michalčíka 
(trénera Myjavského oddielu), 
ktorý ma vtedy začal trénovať.
miesto kde najradšej súťažíš: 
Košice.
čo by si asi robila, ak by 
si nešportovala? Naďalej 
študovala na univerzite.
obľúbené jedlo: Cvikla na všetky 
spôsoby.
obľúbený film: I Origins.
obľúbená kniha: Všetko od Paula 
Coelha.
obľúbené miesto na oddych: 
Prechádzky v prírode :)
čo najradšej robíš vo voľnom 
čase? Čítam knihy a cvičím jógu. 
A píšem.
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dátum a miesto narodenia: 
6. 7. 1995.
mesto v ktorom bývaš  / trénuješ: 
Pochádzam z Dubnice nad 
Váhom, ale v súčasnosti 
trénujem a väčšinu času trávim 
v Banskej Bystrici.
prezývka: Nemám.
disciplína: 20 km chôdza.
osobný rekord: 1:39:52
klub: ŠK Dukla Banská Bystrica.
meno trénera: Matej Spišiak.
predchádzajúci tréneri: 
Jozef Pavelka.
škola / zamestnanie: 
Fakulta politických vied 
a medzinárodných vzťahov UMB.
čo pre teba znamená účasť 
na meu23? Príležitosť pretekať 
s tými najlepšími v Európe 
a dokázať, že patrím medzi nich.
čo by si chcela na meu23 
dosiahnuť? Osobný rekord 
a dosiahnuť čo najlepšie 
umiestnenie.
doterajšia účasť na me, ms a oh: 
ME juniorov 2013 – 17. miesto; 
MS juniorov 2014 – 28. miesto;     
ME U23 2015 – 14. miesto
odkedy športuješ a čo? 
Športujem od svojich desiatich 
rokov kde som vyskúšala všetky 

Monika Hornáková

atletické disciplíny a chôdzi sa 
venujem šiesty rok.
čo by si chcela v športe 
dokázať? Chcela by som sa 
zúčastniť olympijských hier.
tvoj športový vzor: Matej Tóth.
ako a kedy si sa dostala 
k atletike? Rodičia ma prihlásili 
v škole na atletický krúžok.
prečo práve atletika? Je to 

predsa najkrajší šport.
miesto kde najradšej súťažíš: 
Poděbrady.
čo by si asi robila, ak by si 
nešportovala? Venovala by som 
sa naplno štúdiu a tancovala 
by som.
obľúbené jedlo: Mám rada 
všetko, čo sa dá zjesť.
obľúbený film: Sedem životov.
obľúbená kniha: Nemám.
obľúbené miesto na oddych: 
Domov.
čo najradšej robíš vo voľnom 
čase? Trávim čas s rodinou 
a priateľmi, čítam knihy, 
počúvam hudbu.

Karol Končoš

dátum a miesto narodenia: 
3. 6. 1996.
mesto v ktorom bývaš  / trénuješ: 
Vidiná / El Paso a B.Bystrica.
disciplína: Hod kladivom.
osobný rekord: 65,10 m.
klub: ŠK Dukla Banská Bystrica.
meno trénera: Mika Laaksonen.
predchádzajúci tréneri: 
Jiři Koukal, Branislav Daniš.
škola / zamestnanie: 
University of Texas El Paso.
čo pre teba znamená účasť 
na meu23? Bude to pre mňa 
dobrá skúsenosť a som rád že 
budem môcť reprezentovať 
Slovensko.
čo by si chcel na meu23 
dosiahnuť? Nechám sa 
prekvapiť.
doterajšia účasť na me, ms a oh: 
2013: MS do 17 r.: 29. miesto; 
2015: ME do 19 r.: 16. miesto.
odkedy športuješ a čo? Od roku 
2010 hod kladivom – atletika.

čo by si chcel v športe dokázať? 
Určite ísť na OH. 
tvoj športový vzor: Slovenskí 
kladivári / kladivárky.
ako a kedy si sa dostal 
k atletike? Po základnej škole 
som šiel na športové gymnázium 
a dostal som sa k vrhom.
prečo práve atletika? Je to 
kráľovna športu.
miesto kde najradšej súťažíš: 
Všade, kde sú na to dobré 
podmienky.
čo by si asi robil, ak by si 

nešportoval? Neviem, ale určite 
by to malo niečo spoločné so 
športom.
obľúbené jedlo: Zjem všetko, čo 
nezje mňa.
obľúbený film: Nemám, ale 
hlavne komédie.
obľúbená kniha: Knihy do školy :)
obľúbené miesto na oddych: 
Záhrada.
čo najradšej robíš vo voľnom 
čase? Oddychujem, alebo niečo 
chutné navarím.
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dátum a miesto narodenia: 
20. apríl 1996, Poprad.
mesto v ktorom bývaš  / trénuješ: 
Svit, Banská Bystrica.
prezývka: Standa.
disciplína: 100 m prekážky / 7boj.
osobný rekord: 13,35 / 5.660 b.
klub: ŠK Dukla Banská Bystrica.
meno trénera: Michal Škvarka.
predchádzajúci tréneri: 
Ladislav Potočný.
škola / zamestnanie: 
Študentka fyzioterapie, SZU 
FZ so sídlom v Banskej Bystrici.
čo pre teba znamená účasť 
na meu23? Možnosť všetkým 
predviesť, čo sa vo mne ukrýva 
a následne si plniť životný sen 
profesionálneho športovca.
čo by si chcela na meu23 
dosiahnuť? Osobný rekord, 
ktorý by mohol znamenať 
finálovú účasť.
doterajšia účasť na me, ms a oh: 
MS do 17 r. 2013, Doneck; 

Stanislava Lajčáková
HME 2017, Belehrad – 21. m.
odkedy športuješ a čo? 
Odmalička. Bola som 
hyperaktívne dieťa. Pohybové 
hry či basketbal, to boli moje 
športové začiatky. 
čo by si chcela v športe 
dokázať? Chcem sa vyrovnať 
najlepším, ktorí žijú atletikou 
rovnako ako ja.
tvoj športový vzor: Jessica 
Ennis-Hill.
ako a kedy si sa dostala 
k atletike? Vo štvrtom ročníku 
na základnej škole ma rodičia 
prihlásili do atletického krúžku, 
ktorý mi tak učaroval, že sa 
atletike venujem dodnes.
prečo práve atletika? Je to 
kráľovná všetkých športov. 
Individuálny šport, v ktorom je 
každý sám za seba. Nemôže sa 

za nikoho schovať, čo natrénoval 
predvedie, čo nenatrénoval 
neoklame. 
miesto kde najradšej súťažíš: 
„Domáci“ atletický štadión 
v Banskej Bystrici, už sa neviem 
dočkať jeho novej podoby.
čo by si asi robila, ak by si 
nešportovala? Určite by sa 
niečo našlo, ale momentálne si 
svoj život bez športu nedokážem 
predstaviť.
obľúbené jedlo: Všetko 
z domácej kuchyne mojej 
maminy.
obľúbený film: Just Wright.
obľúbená kniha: Nemám.
obľúbené miesto na oddych: 
Nezáleží na mieste, pokiaľ som 
s ľuďmi, ktorých mám rada.
čo najradšej robíš vo voľnom 
čase? Spím. 

Daniela Ledecká

dátum a miesto narodenia: 
4. 11. 1996, Levoča.
mesto v ktorom bývaš  / trénuješ: 
Buglovce / Nitra / Banská Bystrica.
disciplína: 400 m prekážky.
osobný rekord: 58.91
klub: ŠK ŠOG Nitra.
meno trénera: Katarína Adlerová.
predchádzajúci tréneri: 
Juraj Priloh (učiteľ TV na ZŠ).
škola / zamestnanie: Univerzita 
Mateja Bela v Banskej Bystrici.
čo pre teba znamená účasť 
na meu23? Možnosť bežať s 
najlepšími prekážkarkami Európy.
čo by si chcela na meu23 
dosiahnuť? Vytvoriť si osobný 
rekord a umiestniť sa čo najlepšie :)
doterajšia účasť na me, ms a oh: 
2013: MS17 400 m – 26. m., 
štafeta – 11. m.;
2014: MSJ 400 m prek. – 26. m.;
2015: MEJ 400 m prek. – 15. m.;
2016: ME účasť
odkedy športuješ a čo? Na ZŠ som 
sa venovala viacerým športom.
čo by si chcela v športe dokázať? 
Sen každého športovca je dostať 
sa na OH, ja nie som žiadna 

výnimka :)
tvoj športový vzor: –
ako a kedy si sa dostala 
k atletike? Postupom na MSR ZŠ, 
kde som skončila na 3. mieste 
v behu na 60 m sa začala moja 
atletická kariéra. 
prečo práve atletika? Osud ma 
k nej zavial :)
miesto kde najradšej súťažíš: 
Všade tam, kde je dobrá nálada.

čo by si asi robila, ak by si 
nešportovala? To si neviem ani 
len predstaviť, šport pre mňa je 
každodenná činnosť.
obľúbené jedlo: Všetko čo tatík 
navarí :)
obľúbené miesto na oddych: 
Domov, príroda.
čo najradšej robíš vo voľnom 
čase? Najradšej oddychujem 
v kruhu svojej rodiny.
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Jakub Matúš

dátum a miesto narodenia: 
1. 2. 1996, Trnava.
mesto v ktorom bývaš  / trénuješ: 
Trnava / Bratislava.
prezývka: Baloo.
disciplína: 100 m.
osobný rekord: 10,41
klub: STU Bratislava.
meno trénera: Naďa Bendová, 
Róbert Kresťanko.
predchádzajúci tréneri: 
Kristián Cupák.
škola / zamestnanie: 
Trnavská Univerzita.
čo pre teba znamená účasť 
na meu23? Možnosť sa porovnať 
s top atlétmi v mojej kategórii.
čo by si chcel na meu23 
dosiahnuť? Čo najlepšie 
umiestnenie.
doterajšia účasť na me, ms a oh: 
Halové ME v Prahe 2015 – 27. m.; 
MS juniorov v Eugene – 19. m. 
odkedy športuješ a čo? Od 7 
rokov futbal, od 9 rokov atletika.
čo by si chcel v športe dokázať? 
Splnit limit na OH v roku 2020.
tvoj športový vzor: Emil 
Zátopek.

ako a kedy si sa dostal 
k atletike? 9 rokov na školských 
pretekoch.
prečo práve atletika? 
Zodpovedám iba sám za seba.
miesto kde najradšej súťažíš: 
Nemám.
čo by si asi robil, ak by si 
nešportoval? Užíval si volný čas.

obľúbené jedlo: Krvavý steak.
obľúbený film: Vykúpenie 
z väznice Shawshank.
obľúbená kniha: Michelle 
Paverová – Brat vlk.
obľúbené miesto na oddych: 
Praha.
čo najradšej robíš vo voľnom 
čase? Idem von s kamarátmi.

Michal Morvay

dátum a miesto narodenia: 
19. 8. 1996.
mesto v ktorom bývaš  / trénuješ: 
Nitra / Banská Bystrica.
prezývka: Majkl :D
disciplína: 20 km chôdza.
osobný rekord: 1:28:19
klub: AC Stavbár Nitra.
meno trénera: Matej Spišiak.
predchádzajúci tréneri: –
škola / zamestnanie: UMB Banská 
Bystrica. Filozofická fakulta.
čo pre teba znamená účasť na 
meu23? V prvom rade možnosť 
reprezentovať Slovensko 
a SAZ na vrcholnom podujatí 
čo najlepšie, a ukončenie 
etapy mládežníckej kategórie 
a začiatok novej etapy kategórie 
dospelých, takže poslednýkrát 
si zmerať sily s pretekármi 
v rovnakom veku. 
čo by si chcel na meu23 
dosiahnuť? Osobný rekord, ak 

to umožnia podmienky a čo 
najlepšie sa umiestniť. 
doterajšia účasť na me, ms a oh: 
2013: MS U17 Donetsk, 16. m.;
2014: MS U19 Eugene, 28. m.;
2015: ME U19 Eskilstuna, 19. m.
odkedy športuješ a čo? Od 6 do 
15 rokov futbal a od 15 rokov  
atletickú chôdzu.
čo by si chcel v športe dokázať? 
Vyhrať OH, MS, ME.

tvoj športový vzor: Cristiano 
Ronaldo, Matej Tóth.
ako a kedy si sa dostal 
k atletike? V 5. ročníku na ZŠ 
nábrežie mládeže, atletická 
trieda.
prečo práve atletika? Športovec 
sa spolieha vždy sám na seba, 
na nikoho iného! A každý môže 
ukázať, to najlepšie, čo sa v ňom 
skrýva.
miesto kde najradšej súťažíš: 
Poděbrady.
čo by si asi robil, ak by si 
nešportoval? Cestovateľ, 
podnikateľ, ekonóm.
obľúbené jedlo: Pizza, lasagne.
obľúbený film: Ronaldo movie 
2015.
obľúbená kniha: Huna.
obľúbené miesto na oddych: Pri 
mori, v prírode.
čo najradšej robíš vo voľnom 
čase? Cestujem, oddychujem, 
spím.
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Michaela Pešková

dátum a miesto narodenia: 
22. 10. 1997, Trnava.
mesto v ktorom bývaš  / trénuješ: 
Lincoln, USA.
prezývka: Miška.
disciplína: 400 m prekážky.
osobný rekord: 58,02
klub: AK AŠK Slávia Trnava.
meno trénera: Matt Martin /  
Eduard Čordáš.
predchádzajúci tréneri: 
O. Hajmassyová.
škola / zamestnanie: 
University of Nebraska – 
Linocoln.
čo pre teba znamená účasť 
na meu23? Vrchol sezóny.
čo by si chcela na meu23 

dosiahnuť? Podať čo najlepší 
výkon.
doterajšia účasť na me, ms a oh: 
2014: OHM – 2. m.; 
2015: MEJ – 6. m.; 

2016: MSJ – 5. m.
odkedy športuješ a čo? 
Atletika, od 10 rokov.
čo by si chcela v športe 
dokázať? Zúčastniť sa OH.
tvoj športový vzor: Sydney 
McLaughlin.
ako a kedy si sa dostala 
k atletike? V 10 rokoch, keď som 
sa prihlásila na ŠG.
prečo práve atletika? Neviem.
miesto kde najradšej súťažíš: 
Lubbock TX.
čo by si asi robila, ak by si 
nešportovala? Študovala 
na vysokej škole veterinárnej.
obľúbené jedlo: Bryndzové 
halušky.
obľúbený film: Nedotknuteľný.
obľúbená kniha: Nemám.
obľúbené miesto na oddych: 
Chata u babky.
čo najradšej robíš vo voľnom 
čase? Spím.

Maximilián Slezák

dátum a miesto narodenia: 
2. 7. 1996.
mesto v ktorom bývaš  / trénuješ: 
Banská Bystrica.
prezývka: Maxo.
disciplína: Hod oštepom.
osobný rekord: 70,75 m.
klub: ŠK Dukla Banská Bystrica.
meno trénera: Jozef Hanušovský.
predchádzajúci tréneri: 
Hlaváčková, Charfreitágovci, 
Hanuláková, Pátek.
škola / zamestnanie: 
Univerzita Mateja Bela v BB.
čo pre teba znamená účasť 
na meu23? Česť reprezentovať 
Slovensko.
čo by si chcel na meu23 
dosiahnuť? Konečne hodiť 
osobák.
doterajšia účasť na me, ms a oh: 
2013: MS do 17r., Donetsk – 
64 m, 24. miesto;
2014: MS do 19 r., Oregon – 

64 m, 24. m.;
2015: ME do 19 r., Eskilstuna 
64 m, 19. m.
odkedy športuješ a čo? 
Od pätnástich oštep, predtým 
hádzanu a plávanie.
čo by si chcel v športe dokázať? 
Naučiť sa techniku a pravidelne 
hádzat za 80 m.
tvoj športový vzor: Jan Železný.
ako a kedy si sa dostal 
k atletike? Behal som 
od 9 rokov.
prečo práve atletika? Zatvorili 

plaváreň v Trnave, tak som sa 
dal na atletiku.
miesto kde najradšej súťažíš: 
Banská Bystrica.
čo by si asi robil, ak by si 
nešportoval? Varil.
obľúbené jedlo: Steak.
obľúbený film: Noc v Roxbury.
obľúbená kniha: Volajú ma 
žalud‘ a ešte ma nedostali.
obľúbené miesto na oddych: 
Chata u babky.
čo najradšej robíš vo voľnom 
čase? Začal som chodiť na ryby.
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Matúš Talán

dátum a miesto narodenia: 
16. 1. 1996, Banská Bystrica.
mesto v ktorom bývaš  / trénuješ: 
Hodonín.
prezývka: Panzerfaust.
disciplína: 800 m.
osobný rekord: 1:48,42
klub: AC Stavbár Nitra.
meno trénera: Antonín Slezák.
predchádzajúci tréneri: 
Ocino, Daniel Pauko, Ivan 
Peťovský, Tibor Danáč.
škola / zamestnanie: Vyradený 
z evidencie uchádzačov 
o zamestnanie.
čo pre teba znamená účasť na 
meu23? Porovnať sa s najlepšími 
Európanmi v tejto vekovej 
kategórii.
čo by si chcel na meu23 
dosiahnuť? Výkon s ktorým 
budem spokojný ja a môj tréner.
doterajšia účasť na me, ms a oh: 
2013: MS do 17 r. – 18. m.;
2015: ME Juniorov – 34. m.;
2017: ME Hala – 24. m.
odkedy športuješ a čo? Atletika, 

od malička.
čo by si chcel v športe dokázať? 
Kvalifikovať sa na Olympijské hry.
tvoj športový vzor: Filip 
Sasínek. 
ako a kedy si sa dostal 
k atletike? K atletike ma 
priviedol môj otec a bolo to, keď 
som mal asi 5 rokov.
prečo práve atletika? Lebo je to 
najkrajší šport.
miesto kde najradšej súťažíš: 

Nemám také miesto.
čo by si asi robil, ak by si 
nešportoval? Keby som 
nešportoval, tak by som asi 
pracoval.
obľúbené jedlo: Všetko, čo 
zaplatí niekto druhý.
obľúbený film: Prci, prci, prcičky.
obľúbená kniha: Nemám.
obľúbené miesto na oddych: Posteľ.
čo najradšej robíš vo voľnom 
čase? Spím.

Tomáš Veszelka

dátum a miesto narodenia: 
9. 7. 1995, Lučenec.
mesto v ktorom bývaš  / trénuješ: 
Lučenec / Banská Bystrica.
prezývka: Tomo, Veslo, Jumper.
disciplína: Trojskok.
osobný rekord: Hala: 16,40 m; 
vonku: 16,33 m.
klub: ŠK Dukla Banská Bystrica.
meno trénera: Radoslav 
Dubovský.
predchádzajúci tréneri: 
Daniel Pauko.
škola / zamestnanie: 
UMB, vojak z povolania.
čo pre teba znamená účasť 
na meu23? Veľkú skúsenosť 
a spoznávanie súperov 
do budúcnosti. 
čo by si chcel na meu23 
dosiahnuť? Finálové 
umiestnenie do 5. miesta. 
doterajšia účasť na me, ms a oh: 

2017: HME 2017 – 13. miesto.
odkedy športuješ a čo? 
Od 8 rokov a hneď som sa začal 
venovať atletike.
čo by si chcel v športe dokázať? 
Byť v prvej osmičke na 
olympiáde a prekonať slovenský 
rekord 17,46 m.
tvoj športový vzor: Ivan 
Pedroso, Jonathan Edwards.
ako a kedy si sa dostal 
k atletike? Na základnej škole, 
keď som ako druháčik preskočil 
skoro celé pieskovisko a učiteľka 
poradila, že by som mal skúsiť 
atletiku.
prečo práve atletika? Od kedy 

som s ňou začal, neprestala ma 
baviť a v kuse ma baví viac a viac 
a musím prekonávať sám seba. 
miesto kde najradšej súťažíš: 
Nemám.
čo by si asi robil, ak by si 
nešportoval? To si ani neviem 
predstaviť. 
obľúbené jedlo: Morské plody, 
čína.
obľúbený film: Marvelovky.
obľúbená kniha: Starec a more.
obľúbené miesto na oddych: 
Kdekoľvek pri vode a na rybách.
čo najradšej robíš vo voľnom 
čase? Spím, hrám sa Xbox, 
chatujem, jem.
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Ján Volko
dátum a miesto narodenia: 
2. 11. 1996.
mesto v ktorom bývaš  / trénuješ: 
Bratislava.
prezývka: Johny.
disciplína: 100 m, 200 m.
osobný rekord: 10.16, 20.61
klub: BK HNTN.
meno trénera: Naďa Bendová, 
Róbert Kresťanko.
predchádzajúci tréneri: 
Andrea Berešová.
škola / zamestnanie: 
BK HNTN.
čo pre teba znamená účasť na 
meu23? Splnený cieľ sezóny, 
možnosť konfrontácie v mojej 
vekovej kategórii na európskej 
úrovni.
čo by si chcel na meu23 
dosiahnuť? Finálovú účasť 
v obidvoch disciplínach.
doterajšia účasť na me, ms a oh: 
2015: HME Praha – 60 m – 30. m., 
ME Eskilstuna – 100 m – 10. m., 
200 m – 9. m., HME Portland – 
60 m – 35. m.; 
2016: ME Amsterdam – 100 m – 
21. m., 200 m – 20. m.;
2017: HME Belehrad – 60 m – 2. m.
odkedy športuješ a čo? Od 
roku 2010 sa venujem atletike, 
dovtedy som sa venoval futbalu.
čo by si chcel v športe dokázať? 
Účasť na OH.
tvoj športový vzor: Ľudia okolo 
mňa, moji tréneri a Wayde van 
Niekerk.

ako a kedy si sa dostal 
k atletike? V časoch, keď som 
ešte hrával futbal, som nebol 
príliš technicky nadaný, ale bol 
som vcelku rýchly. Preto sa ma 
otec spýtal, či by som nechcel 
skúsiť atletiku.
prečo práve atletika? Je 
to kráľovná športov, kde si 
každý nájde svoju disciplínu, 
objektívne hodnotená 
a individuálna.
miesto kde najradšej súťažíš: 
Všade, kde je dobrá atmosféra 
a kvalitní súperi. 
čo by si asi robil, ak by si 
nešportoval? Asi by som bol 
IT technikom (čo by som raz 

aj chcel robiť, keď skončím 
s atletikou).
obľúbené jedlo: Mám rád dobré 
a zdravé jedlo, zjem všetko čo 
nezje mňa.
obľúbený film: Nemám 
vyslovene obľúbený film. Rád 
si pozriem dobrú komédiu, 
prípadne niečo akčné.
obľúbená kniha: Rád čítam 
odbornú literatúru z oblasti IT.
obľúbené miesto na oddych: 
Rád oddychujem na horách, 
v prírode, na chalupe.
čo najradšej robíš vo voľnom 
čase? Rád si pozriem dobrý film, 
počúvam hudbu a zaujímam sa 
o  IT technológie a novinky.

Miroslav Úradník

dátum a miesto narodenia: 
24. 3. 1996, Brezno.
mesto v ktorom bývaš  / trénuješ: 
Banská Bystrica.
disciplína: Chôdza 20 km. 
osobný rekord: 1:25,24
klub: VŠC Dukla Banská Bystrica.
meno trénera: Roman Benčík / 
Ľuboš Machník.
predchádzajúci tréneri: –
škola / zamestnanie: 2. ročník – 
Právnická fakulta UMB v BB. 
čo pre teba znamená účasť 
na meu23? Zmerať si sily 
s najlepšími chodcami v Európe.
čo by si chcel na meu23 
dosiahnuť? Dosiahnuť čo 
najlepší výsledok. 
doterajšia účasť na me, ms a oh: 
2015: Európsky pohár v chôdzi, 
Murcia – 10 km juniori – 4. m.
odkedy športuješ a čo? 
Od svojich dvanástich rokov sa 
venujem atletike.

čo by si chcel v športe dokázať? 
Byť najlepší na svete!
tvoj športový vzor: Matej Tóth.
ako a kedy si sa dostal 
k atletike? Olympijským dňom 
na základnej škole, kde som si 
prvýkrát vyskúšal chôdzu a ostal 
som pri nej až doteraz.
prečo práve atletika? Skúsil som 
chôdzu a chytilo ma to, priznám 
sa, že som iné disciplíny ani 
neskúšal.
miesto kde najradšej súťažíš: 
Poděbrady (CZ), Šamorín.

čo by si asi robil, ak by si 
nešportoval? Venoval by 
som naplno škole, ale je dosť 
pravdepodobné, že keby 
nešportujem, tak by som určite 
chcel žiť asi v Nórsku.
obľúbené jedlo: Pizza.
obľúbený film: Forrest Gump.
obľúbená kniha: Nemám.
obľúbené miesto na oddych: 
Všade, kde sú dobrí a pozitívni 
ľudia.
čo najradšej robíš vo voľnom 
čase? Jazda na štvorkolke.
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