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Vážení športoví priatelia,
 
ďalším vrcholným podujatím, ktorého sa v sezóne 2016 zúčastnia 
aj naši atléti, sú Majstrovstvá sveta juniorov. 

Tento svetový šampionát, ktorý sa tento rok koná v poľskom meste 
Bydgoszcz, je pre našich juniorov veľkou motiváciou a hlavne 
cestou nasmerovať svoje atletické kroky až do seniorskej atletiky. 
Naša výprava má spolu štyroch členov. Trom z nich sa podarilo 
splniť A-limit, čo naznačuje ambíciu presadiť sa a prebojovať sa 
v štartovom poli do jeho lepšej polovice a verím, že máme medzi 
nimi aj ašpiranta na finálové umiestnenie. Nie je vždy ľahké 
presadiť sa v silnej konkurencii, aká ich na MS čaká, ale dúfam, 
že sa to našim juniorom podarí.

Všetkým Vám prajem správne načasovanie formy, podanie 
maximálnych výkonov a aby ste prežili pekný a úspešný šampionát.

predseda Slovenského atletického zväzu
PETER KORČOK

PRÍHOVOR

22 NOMINÁCIA SR

1   Martin Illéš
vedúci výpravy

2   Andrej Foltýn
fyzioterapeut

3   Eduard Čordáš
tréner

4   Jozef Párička
tréner

5   Juraj Benčík
tréner

6   Jaroslav Broďáni
osobný tréner

REALIZAČNÝ TÍM

PRETEKÁRI
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Dominik Černý, chôdza 10 000 m 
Matúš Meluš, 110 m prekážky
Michaela Pešková, 400 m prekážky
Patrícia Slošárová, vrh guľou



4 MATÚŠ MELUŠ

bydlisko: Nové Mesto nad 
Váhom 
škola, ktorú navštevuješ: 
Športové Gymnázium Banská 
Bystrica (3. ročník)
disciplína: 10 000 m chôdza
výkonnostný rast: 
2014: 10 km – 54:00:00; 
2015: 3 km – 12:03:00; 5 km – 
21:19:00; 10 km – 44:16:00
2016: 3 km – 11:35:00; 5 km – 
21:10:00; 10 km – 42:07:00
oddielová príslušnosť: 
VŠC Dukla Banská Bystrica
kto ťa priviedol k atletike: 
Viacmenej sám.
prvý atletický tréner: 
Soňa Vallášová.
aktuálny tréner: Roman Benčík.
tvoj doterajší naj úspech: 
12. miesto, Svetový pohár 
v chôdzi.
atletické (životné) vzory: 
Scott Jurek, Dan Millman.

bydlisko: Čermany
škola, ktorú navštevuješ: 
Športové gymnázium v Nitre
disciplína: 110 m prekážok
výkonnostný rast: 
2014: 110 m prek. – 
14:55 / 91 cm; 60 m prek. – 
8:47 / 91 cmktorého zo súčasných 

(aktívnych) slovenských 
atlétov obdivuješ: Matej Tóth.
aký máš cieľ na msj v poľsku: 
Dať do preteku všetko, ísť 
na maximum svojich možností 
a odpretekať najlepšie ako viem.

2015: 110 m prek. – 
14:06 / 91 cm; 60 m prek. – 
8:10 / 91 cm
2016: 110 m prek. – 
13:91 /100 cm; 60 m prek. – 
8:31 / 100 cm
oddielová príslušnosť: 
ŠK ŠOG Nitra
kto ťa priviedol k atletike: –
prvý atletický tréner: 
Peter Žnava.
aktuálny tréner: Martin Illéš 
a Jaroslav Broďáni.
tvoj doterajší naj úspech: 
Víťaz medzištatneho stretnutia, 
učasť na MS do 17 rokov v Cali 
(2015), učasť na EYOT 2014 
v Baku.
atletické (životné) vzory: 
Nemám.čím / kým chceš byť 

v budúcnosti: Športovcom, 
cestovateľom…
rada pre tvojich 
nasledovníkov: Nech je vašim 
cieľom cesta, ktorou idete za 
„úspechom“. A nech je v nej láska.

ktorého zo súčasných 
(aktívnych) slovenských 
atlétov obdivuješ: Je ich viac.
aký máš cieľ na msj v 
poľsku: Zabehnúť osobný 
rekord a zabojovať o postup 
do semifinále .
čím / kým chceš byť 
v budúcnosti: –
rada pre tvojich 
nasledovníkov: Treba na sebe 
makať a trénovať, úspech potom 
príde sám.

DOMINIK ČERNÝ



6

MICHAELA PEŠKOVÁ

PATRÍCIA SLOŠÁROVÁ

bydlisko: Trnava
škola, ktorú navštevuješ: 
Úspešne som ukončila štúdium 
na Športovom gymnáziu J. Herdu 
v Trnave.
disciplína: 400 m prekážky
výkonnostný rast: 
2014: 400 m prek. – 58,26
2015: 400 m prek. – 58,02
2016: 400 m prek. – 58,58
oddielová príslušnosť: 
AK AŠK Slávia Trnava

bydlisko: Komjatice
škola, ktorú navštevuješ: 
Športové gymnázium Banská 
Bystrica 
disciplína: vrh guľou, hod 
diskom
výkonnostný rast: 
2015: vrh guľou – 14,72 m (hala); 
hod diskom – 44,66 m

kto ťa priviedol k atletike: 
Túžba po víťazstve.
prvý atletický tréner: 
Oľga Hajmássyová.
aktuálny tréner: 
Eduard Čordáš.
tvoj doterajší naj úspech: 
2. miesto OHM.
atletické (životné) vzory: 
Atletický – Zuzana Hejnová, 
životný – môj tréner.
ktorého zo súčasných 
(aktívnych) slovenských 
atlétov obdivuješ: Sylviu 
Šalgovičovú.
aký máš cieľ na msj v poľsku: 
Podať čo najlepší výkon.
čím / kým chceš byť 

2016: vrh guľou – 14,93 m; 
hod diskom – 42,96 m
oddielová príslušnosť: 
VŠC Dukla Banská Bystrica
kto ťa priviedol k atletike: 
K atletike ma priviedli moji 
rodičia.
prvý atletický tréner: 
Ľudovít Ivolka.
aktuálny tréner: 
Jozef Párička.
tvoj doterajší naj úspech: 
14,93 m – Medzištátne stretnutie 
štyroch krajín v Maďarsku.
atletické (životné) vzory: 
David Storl.
ktorého zo súčasných 
(aktívnych) slovenských 
atlétov obdivuješ: 
Marcel Lomnický.

v budúcnosti: Čo sa zamestnania 
týka, tak by som sa chcela stále 
pohybovať v oblasti športu.
rada pre tvojich 
nasledovníkov: Citius, Altius, 
Fortius.

aký máš cieľ na msj v poľsku: 
Dosiahnúť čo najlepší výkon, 
alebo sa aspoň priblížiť k môjmu 
osobnému rekordu.
čím / kým chceš byť 
v budúcnosti: V budúcnosti 
by som sa chcela stať osobnou 
trenérkou.
rada pre tvojich 
nasledovníkov: Neignorujte 
svojho trénera, chce vám len 
dobre a nič zlé. Je to ako váš / môj 
druhý rodič. :)
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