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PRÍHOVOR

Vážení športoví priatelia,
 
po mestách Bydgoszcz 1999, Debrecen 2001, Sherbrooke 2003, 
Marrakech 2005, Ostrava 2007, Bressanone 2009, Lille 2011, 
Donetsk 2013, Cali 2015, je Nairobi 2017 rozhodnutím IAAF 
posledným mestom, v ktorom sa usporiadajú majstrovstvá sveta 
do 17 rokov.

Najvyšším vrcholným podujatím pre túto kategóriu budú 
majstrovstvá Európy. Desiate majstrovstvá sveta pretekárov 
do 17 rokov sa uskutočnia v kenskom hlavnom meste Nairobi 
12. – 16. júla 2017. Na MS do 17 rokov budú súťažiť atletické 
talenty zo 130 krajín.

Účasť na majstrovstvách sveta v Nairobi je skvelou príležitosťou 
stretnúť sa s mnohými talentovanými mladými športovcami a ich 
trénermi z celého sveta. Pomôže to našim športovcom a trénerom 
pochopiť a podporiť očakávania a ašpirácie a tak zabezpečiť ich 
budúcnosť v atletike.

Náročné limity IAAF sa podarilo splniť našim šiestim pretekárom, 
z ktorých traja budú účastníkmi tohto podujatia. Veríme, že 
usporiadateľ zabezpečí bezpečný priebeh pretekov a očakávané 
voľby v Keni neoplyvnia Majstrovstvá sveta.

Našim pretekárom prajem veľa úspechov.

predseda Slovenského atletického zväzu
PETER KORČOK

1   Róbert Mittermayer
vedúci výpravy

2    Milan Laurenčík
reprezentačný tréner

3   Peter Mečiar
tréner

REALIZAČNÝ TÍM

1 2 3

PRETEKÁRI

PROGRAM SLOVÁKOV

Daniel Danáč 
AC Stavbár Nitra, 
nar. 2. 6. 2000
– kladivo 
(výkon v roku 2017: 
67,21 m – 20. 5. 
v Ostrave, splnený limit 
IAAF).

Daniel Kováč 
ŠK ŠOG Nitra, 
nar. 1. 7. 2001
– 10 000 m chôdza 
(výkon v roku 2017: 
45:51 min – 9. 4. 
v Poděbradoch, splnený 
„ostrý“ limit SAZ).

Ľubomír Kubiš 
AK Spartak Dubnica n/V., 
nar. 19. 4. 2001
– 10 000 m chôdza 
(výkon v roku 2017: 
46:05 min – 21. 5. 
v Poděbradoch, splnený 
limit IAAF).

Slovensko získalo na doterajších MS sedemnásťročných tri medaily. Striebro 
v roku 1999 v Bydgoszczi si v skoku do výšky vybojovala Renáta Medgyesová, 
bronzy brali Alexandra Štuková na 400 m v Ostrave 2007 a kladivár Tomáš 
Kružliak v Bressanone 2009. Pred dvoma rokmi v kolumbijskom Cali si z deviatky 
nominovaných vybojovala najlepšie umiestenie guliarka Patrícia Slošárová, ktorá 
skončila v kvalifikácii na 13. mieste. Do prvej dvadsiatky sa v silnej konkurencii 
zmestil aj osemstovkár Andrej Mitašík (19. v semifinále).

14. 7., 15.30 hod. SEČ / Daniel Danáč – kladivo
15. 7., 8:35 hod. SEČ / Daniel Kováč, Lubomír Kubiš – 10 000 m chôdza

NOMINÁCIA SR



4

bydlisko: Nitra.
škola, ktorú navštevuješ:
Gymnázium Golianova, Nitra.
disciplína: Hod kladivom.
výkonnostný rast:
2015: 63,53 (4 kg)
2016: 62,54 (5 kg) 
2017: 67,21 (5 kg)
oddielová príslušnosť:
AC Stavbár Nitra.
prvý tréner: Ing. Miloš Gašaj.
aktuálny tréner: 
Ing. Miloš Gašaj.
čo (kto) ťa k atletike priviedlo, 
ako dlho sa atletike venuješ:  
K atletike ma priviedli rodičia.

tvoj doterajší naj úspech: 
Postup na MS.
atletické (životné) vzory: 
Zatiaľ nemám.
aký máš cieľ na uvedenom 
podujatí: Potvrdiť splnenie 
limitu, prípadne vylepšenie 
osobáku.
aký je tvoj životný cieľ: Presadiť 
sa v mojej disciplíne v kategórii 
dospelých.
rada pre tvojich nasledovníkov: 
Ísť si za svojim cieľom 
a nevzdávať sa!!!!!

Daniel DanáčDaniel Kováč

bydlisko: Šaľa.
škola, ktorú navštevuješ: 
ZŠ Mudroňova Nitra.
disciplína: 10 000 m chôdza.
výkonnostný rast:
2015: ešte som chôdzu nerobil
2016: 3 km – 14:23; 5 km – 29:30
2017: 5 km – 22:35; 10 km – 45:51
oddielová príslušnosť: 
ŠOG Nitra.
prvý tréner: S atletikou som 
začínal u trénera Mittermayera.
aktuálny tréner: Peter Mečiar.
čo (kto) ťa k atletike priviedlo, 
ako dlho sa atletike venuješ:   
Do minulého júna som sa 
atletike venoval len rekreačne 
v Šali 1–2krát do týždňa. 
Potom som prešiel k trénerovi 
Mečiarovi a začal som chôdzu 
trénovať naplno.

tvoj doterajší naj úspech: 
Po ôsmich mesiacoch tréningu 
A limit na MS do 17 rokov 
do Kene a účasť na EP juniorov 
v Poděbradoch.
atletické (životné) vzory: 
Matej Tóth, nielen preto aký je 
športovec, ale aj človek.
aký máš cieľ na uvedenom 
podujatí: Trénujem necelý 
rok, navyše som ročník 2001, 
takže pre mňa bolo obrovským 
úspechom splniť limit na MS 
do 17 rokov, čomu okrem 
trénera nikto neveril. Preto 
ja idem na toto podujatie 
zbierať skúsenosti, ktoré dúfam 
zúročím v budúcom roku na ME 
do 17 rokov. V Keni sa preteká 
v ťažkých podmienkach vo výške 
1780 m, čo bude pre vytrvalca 

nesmierne 
náročné. 
aký je tvoj 
životný cieľ: 
Chcem využiť 
šancu, ktorú 
som vlani 
dostal.
rada pre tvojich 
nasledovníkov: 
Treba mať sny 
a nebáť sa vytýčiť 
smelé plány, 
hoci sa zdajú byť 
nereálne. Vlani 
v auguste bola mojim 
cieľom medaila 
z M-SR žiakov, 
v októbri limit na MS 
do 17 rokov a teraz štartujem 
na MS…
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bydlisko: Dubnica nad Váhom.
škola, ktorú navštevuješ: 
SPŠ Dubnica nad Váhom.
disciplína: 10 000 m chôdza.
výkonnostný rast:
2015: 3 km – 14:18; 5 km – 24:38
2016: 3 km – 13:23; 5 km – 23:32
2017: 3 km – 12:58; 5 km – 22:14; 
10 km – 46:05
oddielová príslušnosť:  
AK Spartak Dubnica nad Váhom.
prvý tréner: Milan Florek.
aktuálny tréner: Zdeno Medera.
čo (kto) ťa k atletike priviedlo, 
ako dlho sa atletike venuješ:  
K atletike ma priviedli rodičia 
a venujem sa jej od 7 rokov. 

tvoj doterajší naj úspech: 
Víťazstvo medzištátneho 
stretnutia žiakov na 3000 m 
chôdze.
atletické (životné) vzory: 
Yohann Diniz.
aký máš cieľ na uvedenom 
podujatí: Čo najlepšie 
reprezentovať Slovensko, 
nesklamať sám seba.
aký je tvoj životný cieľ: 
Byť účastníkom olympiády.
rada pre tvojich nasledovníkov: 
Toto je moje prvé veľké 
podujatie, tak nemôžem 
rozdávať rady, ale určite by si 
mal ísť každý za svojim snom.

Ľubomír Kubiš



www.atletikasvk.sk

PARTNERI SAZ


