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OLYMPIJSKÉ HRY V RIU DE JANEIRO
Zlato v Kristových rokoch pod Kristovou sochou
Matej Tóth: 
Som šťastný človek, chcem sa preto o šťastie podeliť
Tréner Spišiak: 
Do Tóthovho úspechu som vložil kus života
Marcel Lomnický: Načahoval sa za medailou

TALENT
Oliver Murcko: Bratislavský dlháň sa vidí v Boltovi
ŠTATISTICKÁ PRÍLOHA
Slováci na olympijských hrách
ME V AMSTERDAME
Päť a dvakrát sedem, ale bez medaily
NÁVRATY
ME do 17 rokov v Tbilisi: Húževnatá gymnazistka 
z Bobrovca i Juniorské MS: Bojovníčku Mišku si 
všimli v USA i MS v behu do vrchu: Dve Slovenky 
v prvej šestke i M -SR v maratóne: Za zlatom s osou 
v ústach  i M -SR v cestnom behu: V réžii Csibu 
a Vnenčákovej  i M -SR družstiev dorastu: Rekord 
Hanuliakovej i M -SR staršieho žiactva: Trikrát zlatý 
Murcko i M -SR družstiev staršieho žiactva: Noví 
šampióni i Medzištátne stretnutie žiactva: Chlapci 
znova tretí i Juniorský EP tímov: Opavského 
víťazstvo
BEH DO VRCHU
MS veteránov: Nabudúce už pod Vršatcom
ATLETICKÁ LIGA 2016
Suverénni obhajcovia
U NÁS V KLUBE
TJ Olympia Galanta: 
Túžia vychovať ďalšieho olympionika
DETSKÁ ATLETIKA
Kráľovná športov láka aj drobizg
VČERA A DNES/JUBILEUM
Anton Javorka: 
Traja králi zo západu a prvý bežecký ošiaľ
PERSONÁLIE
Oslavujú i Opustili nás i Publikácie

Olympijské zlato zavŕšilo 
štvorročné úsilie

Vyvrcholenie nášho štvorročného 
úsilia je úspešne za nami. Sen sa stal 
skutočnosťou, naša atletika sa vďaka 
zlatému medailistovi Matejovi Tótho-
vi zaradila medzi najúspešnejšie slo-
venské športy v ére samostatnosti. Iba 
vodní slalomári a atléti priviezli z let-
ných olympiád zlato. Nik iný.

Matej v Riu potvrdil svoju výnimočnosť. Ďalším fantastickým 
víťazstvom, už druhým na významnom šampionáte po vlaňajších 
majstrovstvách sveta, sa zaradil medzi chodecké legendy. V Brazí-
lii však vynikajúco obstál aj kladivár Marcel Lomnický, vo finále ob-
sadil výborné 5. miesto, čo je druhé najlepšie slovenské atletické 
umiestenie pod piatimi kruhmi v ére samostatnosti. Potešilo nás 
aj 16-členné zastúpenie v slovenskom olympijskom tíme. Atléti 
tvorili takmer tretinu výpravy!

Vo svete sa konkurencia rozširuje, pribúdajú krajiny, ktoré zís-
kali na olympiáde medailové umiestnenie. Vďaka Matejovmu 
zlatu sme skončili v medailovej bilancii na lichotivom 15. mieste, 
v bodovaní na 31. Už len dostať sa na OH je čoraz ťažšie, aj preto 
bola pre viacerých z našej šestnástky úspechom už len samotná 
účasť na najväčšom športovom sviatku planéty.

Atletické leto nám však prinieslo i ďalšie pekné výsledky. Na 
premiérových ME do 17 rokov v Tbilisi zaujala Gabriela Gajano-
vá bronzom v behu na 800 m. Na juniorských MS v Bydgoszczi 
sa darilo Michaele Peškovej, piatej v behu na 400 prekážok, keď 
z Európaniek skončila druhá.

Rastúca popularita atletiky sa u nás prejavuje vo všetkých sfé-
rach, prináša zvýšený záujem mládeže o kráľovnú športov. V spo-
lupráci s našimi partnermi a vďaka zvýšenej finančnej podpore 
z MŠVVaŠ sa nám darí rozširovať členskú základňu. Je nás už vyše 
11-tisíc a vznikajú ďalšie kluby. Atletika sa dostáva aj do miest, 
kde v minulosti nemala tradíciu. Vyvíjame maximálne úsilie o jej 
po zdvih nutie. Postupne napredujeme aj v ďalších oblastiach: 
úspešne sme obnovili slávny míting P -T-S, na Slovensku pripravu-
jeme európsky šampionát v cezpoľnom behu, ktorý sa uskutoční 
v decembri 2017 v Šamoríne. Skvalitnili sme podmienky pre re-
prezentantov, je za nami už tretí ročník atletickej ligy, dohodli sme 
sa s RTVS o vysielaní európskych atletických podujatí. To však nie 
je všetko. Chceme ísť ďalej. Výziev a možností, ako posunúť krá-
ľovnú športov ešte vyššie, je stále dosť.

Ďakujem vám všetkým, ktorí ste súčasť našej atletiky. Všet-
kým, ktorí jej pomáhate. Bez vás by to nešlo. Želám nám, aby sme 
najúspešnejší rok v histórii samostatnej slovenskej atletiky využili 
na jej ďalší rozvoj. PETER KORČOK, 

 prezident Slovenského atletického zväzu

sa dá kúpiť aj predplatiť
 Časopis SLOVENSKÁ ATLETIKA 

vydáva Slovenský atletický zväz 
v spolupráci so spoločnosťou 
Sport Marketing Company, s. r. o. 
– vychádza štyrikrát do roka.

 Najpohodlnejšie je zabezpe-
čiť si ho formou celoročného 
predplatného v hodnote 10 eur 
– v tom prípade budete dostávať 
jednotlivé čísla bezprostredne 
po vyjdení poštou na adresu, 
ktorú uvediete. 

 Jednotlivé čísla (à 1,50 €) si 
môžete zakúpiť aj osobne na 
sekretariáte Slovenského atle-
tického zväzu v Bratislave na 
Bajkalskej ulici 7A, 3. poschodie. 

 V prípade záujmu kontaktujte
 Tomáša Benka,

telefón: +421 918 950 100
e-mail: benko@atletikasvk.sk.

 Adresa na zasielanie poštových 
alebo e-mailových objednávok 
ročného predplatného:
Slovenský atletický zväz
Bajkalská 7A 
831 04 Bratislava 
telefón: +421 918 950 100
e-mail: benko@atletikasvk.sk

Olympijský šampión Matej Tóth na 
trati päťdesiatky v Riu. K jeho ví-
ťazstvu v riodejaneirskej horúčave 
prispelo i pravidelné osviežovanie sa.
 Foto: SOV – RENÉ MIKO
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Hry v Riu sa chýlili ku koncu. Sloven-
ská výprava, ktorej šéfoval bývalý výbor-
ný chodec a v súčasnosti prezident Slo-
venského atletického zväzu (SAZ) Peter 
Korčok, mala na konte len dve medaily, 
obe z vodného slalomu. Zlato vďaka 
Škantárovcom, striebro vďaka Beňušovi. 
Devätnásteho augusta krátko pred dva-
nástou riodejaneirskeho času, pribudla 
do zbierky druhá zlatá. Tóthova.

„Nikdy v živote by som si nepo-
myslel, že vydržím takmer štyri hodiny 
sledovať prenos z chodeckej päťdesiat-
ky. Bola to napínavá dráma s krásnym 
koncom pre Mateja,“ vraveli mnohí, 
ktorí si v priamom televíznom vysielaní 
vychutnali historický úspech nitrianske-
ho rodáka.

Päťdesiatka v Riu s 80 aktérmi na 
štarte ponúkla vskutku parádne divad-
lo. V hlavných úlohách sa vystriedali 
štyria špičkoví chodci. Najprv sa v nej 
ocitol svetový rekordér, Francúz Diniz – 
do 32. kilometra. Potom približne 7 km 

SLOVÁCI NA OH 2016 V RIU DE JANEIRO
MATEJ TÓTH (50 km chôdza, 80 štartujúcich) 1. miesto 3:40:58 – slovenský výkon roka
MARCEL LOMNICKÝ (kladivo, 32 štartujúcich) 5. miesto 75,97 (10. v kvalifi kácii 74,16)
JANA VELĎÁKOVÁ (diaľka, 38 štartujúcich) 15. miesto 648 (v kvalifi kácii)
DANA VELĎÁKOVÁ (trojskok, 37 štartujúcich) 17. miesto 13,98 (v kvalifi kácii)
MARTINA HRAŠNOVÁ (kladivo, 32 štartujúcich) 19. miesto 67,63 (v kvalifi kácii)
DUŠAN MAJDÁN (50 km chôdza, 80 štartujúcich) 26. miesto 3:58:25
LUCIA HRIVNÁK KLOCOVÁ (800 m, 65 štartujúcich) 28. miesto 2:00,57 – slovenský výkon roka (4. v VIII. rozbehu)
ANTON KUČMÍN (20 km chôdza, 74 štartujúcich) 32. miesto 1:23:17
MATÚŠ BUBENÍK (výška, 44 štartujúcich) 35. miesto 217 (v kvalifi kácii)
IVETA PUTALOVÁ (400 m, 57 štartujúcich) 41. miesto 52,82 – slovenský výkon roka (5. v II. rozbehu)
MARTIN KUČERA (400 m prek., 47 štartujúcich) 44. miesto 51,47 (7. v II. rozbehu)
JOZEF REPČÍK (800 m, 57 štartujúcich) 45. miesto 1:49,95 (6. v V. rozbehu)
MÁRIA CZAKOVÁ (20 km chôdza, 74 štartujúcich) 48. miesto 1:38:29
MÁRIA GÁLIKOVÁ (20 km chôdza, 74 štartujúcich) 55. miesto 1:40:35
KATARÍNA BEREŠOVÁ (maratón, 157 štartujúcich) 107. miesto 2:50:54 – slovenský výkon roka
MARTIN TIŠŤAN (50 km chôdza, 80 štartujúcich) diskvalifi kovaný

Jedným 
z prvých Maťových 
gratulantov v cieli bol 
prezident SAZ Peter Korčok.
 Foto: SOV – RENÉ MIKO

OLYMPIJSKÝ VÍTAZ V CHODZI NA 50 KM MATEJ TÓTH: HOCI SOM TOHO MAL   UZ PLNÉ ZUBY, POSLEDNÝCH STO METROV BOLO NESKUTOCNE KRÁSNYCH

Zlato v Kristových rokoch Zlato v Kristových rokoch 
pod Kristovou sochoupod Kristovou sochou

Z jedenástich vrcholných svetových či európskych podujatí nezískalo Slovensko do au-
gusta medailu v ére samostatnosti len na dvoch – olympijských hrách a halových MS. 
Po Riu je všetko inak. Do zbierky pribudol prvý olympijský kov – a hneď najjagavej-

ší! Tridsaťtriročný Matej Tóth vyhral chodeckú päťdesiatku. Po Jozefovi Pribilincovi je iba 
druhý atletický olympijský víťaz zo Slovenska, prvý od roku 1993, keď sa naša krajina 
osamostatnila. Matej získal zlato v Kristových rokoch symbolicky pod Kristovou sochou.

bol ústredná postava Kanaďan Dunfee 
a po ňom obhajca londýnskeho zlata, 
Austrálčan Tallent – až do chvíle, kým 
sa cez neho neprehnal hlavný hrdina 
pretekov. Záverečný part drámy patril 
Matejovi Tóthovi. Zvíťazil v druhom naj-
lepšom čase roka 3:40:58 h.

Kráčal fantasticky. Vyčkával na 
správnu chvíľu a – udrel. Dva kilomet-
re pred cieľom. V obrovskej eufórii 
si dokráčal za životným úspechom. 
Dosiahol, čo jeho idol Pribilinec – je 
olympijský víťaz. Bez desiatich dní po 
roku, keď sa stal v Pekingu majstrom 
sveta. Presne 2915 dní od chvíle, keď 
sa po 26. mieste na 20 km na OH 2008 
v Pekingu defi nitívne rozhodol prejsť 
na chodecký 50-kilometrový maratón.

ROZHODLI SKÚSENOSTI
„Záver som si naozaj vychutnal. 

Hoci som toho mal už plné zuby, po-
sledných sto metrov bolo neskutočne 
krásnych,“ tešil sa zverenec trénera Spi-

šiaka, ktorý dobre odhadol, že chlieb 
sa bude lámať na 32. – 35. kilometri. 
Práve vtedy sa skončilo Dinizovo sólo 
a začal sa boj o zlato.

„Bol to najmä taktický boj, v kto-
rom hrali dôležitú úlohu skúsenosti,“ 
prízvukoval Matej Tóth. „Kľúčové sa 
ukázalo, že som sa nepúšťal do ex-
trémnych zrýchlení. V nástupoch som 
tentoraz nebol schopný bojovať so 
súpermi, ale išiel som si celý čas svoje. 
V samom závere mi fantasticky po-
mohli fanúšikovia. Možno päť minút 
pred záverečným zrýchlením by som 
sa len modlil, aby som vôbec došiel do 
cieľa, no oni mi poslali takú neskutoč-
nú energiu… Burcovali ma, išiel som, 
čo to dalo. Víťazstvom som si bol istý, 
až keď som si od nich vzal vlajku, oto-
čil sa a zistil som, že mám dostatočný 
náskok. Boli to nesmierne náročné 
preteky a za to, že som ich zvládol, 
vďačím nielen mojim 20-ročným skú-
senostiam, ale aj všetkým ľuďom, ktorí 
vo mne zanechali kus seba. Aj vďaka 
nim som to ustál.“

V cieli vládla obrovská eufória, 
mnohým vyhŕkli slzy dojatia. Aj Petrovi 
Korčokovi, Tóthovmu švagrovi, šéfovi 
SAZ a bývalému výbornému chodcovi. 
„Maťo sa pripravil fantasticky nielen fy-
zicky, ale aj mentálne. Nenechal sa str-
hnúť rýchlym tempom, kráčal uvážlivo. 
V horúčave ukázal svoje majstrovstvo 
napriek tomu, že ho celý rok brzdili 
v príprave zdravotné problémy.“

Viliam Tóth, šampiónov otec, si 
synov úspech vychutnal tiež naživo 
priamo v Riu. Behal okolo trate, po-
vzbudzoval Mateja a v cieli si padli do 
náručia.

„Nik nevie, čo ako rodič prežívam 
počas pretekov, najmä ak vidím, keď sa 
Matej trápi. Vtedy si neraz pomyslím: 
Čo si ty za otca, keď dovolíš synovi 
takto sa trápiť? To, čo Maťko dosiahol, 
je však nádherné a neopakovateľné,“ 
vravel s preskakujúcim hlasom Viliam 
Tóth.

„Maťo v 3 hodinách a 41 minútach 
na trati zúročil celých 20 rokov svojej 
kariéry. V Riu siahol na dno síl, ba mož-
no ešte hlbšie. Vo chvíli, keď víťazne 
prešiel cieľom, spomenul som si na 
sedem nádherných rokov, ktoré sme 
spolu prežili a – vyhŕkli mi slzy,“ priznal 
Tóthov prvý kouč v nitrianskom Stavbá-
ri Peter Mečiar. Po ňom prevzal tréner-
skú štafetu vo VŠC Dukla Juraj Benčík. 

Maťov úspech prognózoval už vlani. 
Svätosväte každého presviedčal, že ak 
sa nič mimoriadne nestane, Tóth bude 
olympijský víťaz. Aj preto si v januári 
kúpil letenku do Ria, historický okamih 
si nechcel nechať ujsť. Prognóza muža, 
ktorý olympijského šampióna trénoval 
vyše desať rokov, vyšla do bodky.

„Matej dozrel, nastal čas zbierať 
ovocie. Moje presvedčenie bolo veľmi 
silné. Vychádzalo z poznania, čo natré-
noval, a z jeho mentality. Keď mu po 
problémoch s holennou šľachou fan-
tasticky vyšiel záver prípravy, ešte viac 
zosilnelo. Nemal som dôvod neveriť 

sa výraznejšie nezlepší, užšie 8-členné 
fi nále bude bez neho. „Uvedomoval 
som si, že tretí hod je pre mňa exis-
tenčný. Prvý pokus som hodil tak, ako 
zvyknem – na 80 percent. Bol zabez-
pečovací, aby som mal nejaký výkon. 
Druhý mi, žiaľ, nevyšiel a ocitol som sa 
v zložitej pozícii. V treťom som sa, na-
šťastie, skoncentroval, pridal som viac 
ako jeden a pol metra a zo siedmeho 
miesta som postúpil ďalej.“

Lomnického fi nálové vystúpenie 
pokračovalo ďalej aj vďaka cennej 
rade jeho dočasného kouča, exmajstra 
Európy 2010 Libora Charfreitaga pred 
tretím hodom. „Upozornil ma, že v dru-
hom pokuse som zle začal s nášvihmi, 
nechytil som preto dobrý rytmus. V tre-
ťom som už rovnakú chybu neurobil 
a – postúpil som.“ Viac o Lomnického 
účinkovaní v Riu sa dočítate na 12. 
strane.

SMOLA DVOJIČIEK
Mnohí ich už odpisovali – vraj čo 

ešte chcú. Dvojičky Danka a Janka Vel-

ďákové však všetkým pochybovačom 
aj v Riu odkázali: nie vek, ale výsledky 
a výkony sú najdôležitejšie. Diaľkarka 
Jana skončila 15., trojskokanka Dana 
17. Dosiahli tretie a štvrté najlepšie 
slovenské atletické umiestenie v Riu. 
Obe však mali obrovskú smolu. Na po-
stup do 12-členného fi nále im chýbali 
len centimetríky. Danke desať, Janke 
dokonca len päť.

Boj o trojskokanské fi nále bol po-
riadne napínavý. Posledná postupujúca 
Američanka Orjiová skočila 14,08 m, 
no za ňou bola nevídaná tlačenica. Ďal-
ších desať žien sa vtesnalo do desiatich 
centimetrov! Pre ne – vrátane našej 
Dany Velďákovej, ktorá skočila 13,98 m 
– už neostalo miesto vo fi nálovej dva-
nástke. Slovenskej rekordérke chýbal 
jediný centimetrík. Presne s centimet-
rovým prešľapom totiž v treťom kva-
lifi kačnom pokuse zaletela na úroveň 
14,15 m, čo by stačilo na postup. „Veri-
la som si, neviem, čo viac by som ešte 
mohla spraviť. Ten centimetrík mrzí, 
vyzeralo to odhadom na 14,20. Veľmi 

sa hnevám, chýbalo máličko. Keby sa 
to všetko dalo ešte raz zopakovať…,“ 
smútila Velďáková, ktorá veľmi túžila 
po svojom druhom olympijskom fi ná-
le. Žiaľ, v atletickom životopise jej po 
Riu ostalo jediné – londýnske.

Diaľkarka Jana Velďáková nahá-
ňala zo slovenských atlétok limit na 
OH 2016 najdlhšie a najvytrvalejšie. 
Splnila ho až 26. júna na domácom 
šampionáte. Pred kľúčovým skokom 
(675 cm) našla štvorlístok… Odvtedy 
našla ďalšie, posledný v predvečer 
pred odletom do Brazílie. Žiaľ, v Riu jej 
šťastie nepriniesol. V kvalifi kácii skonči-
la 15. výkonom 648 cm z druhej série, 
fi nále jej ušlo iba o mizerných 5 cm.

„Na postup som tipovala 655 
až 660 cm, odhadla som to dobre. 
Škoda len, že ja som toľko neskočila. 
Chýbajúcich päť centimetrov ma bude 
mrzieť, ale dosiahla som moje najlep-
šie umiestnenie na olympiáde. Som 
pätnásta na svete, nemám si čo vyčítať. 
Dala som do toho maximum.“

 GABRIEL BOGDÁNYI

Lomnický v riodejaneirskom vrhačskom kruhu. Foto: SITA – AP

niečomu, čo roky dobre poznám. Uve-
domoval som si, že to bude mať ťažšie 
ako pred rokom na MS v Pekingu, ale 
vedel som, že je natoľko silný, aby aj 
túto výzvu zvládol,“ tvrdil Benčík.

LOMNICKÝ BOJOVAL O MEDAILU
Chýbalo len trochu viac šťastia 

a slovenská atletika mohla priviezť 
z Ria až dve medaily. O kov tuho bojo-
val do poslednej chvíle aj kladivár Mar-
cel Lomnický. Takisto ako Tóth rodák 
z Nitry. Napokon skončil piaty, presne 
ako v júli na európskom šampionáte 
v Amsterdame.

Pred treťou sériou však bol Lomnic-
ký až deviaty (73,33 m). Hrozilo, že ak 

Dana Velďáková bojovala, ale postup jej 
tesne ušiel.
 Foto: SITA – MARTIN MEDŇANSKÝ

Jane Velďákovej ušlo diaľkárske fi nále len o 5 cm. Foto: SITA – MARTIN MEDŇANSKÝ
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  Ako vám znie spojenie olympijský víťaz Ma-
tej Tóth?
„Ešte stále priam neuveriteľne. Olympijských 

víťazov som vždy bral ako nadľudí a teraz som sa 
ním stal aj ja.“

  Čo pre vás znamená, že ste získali zlato na 
najvýznamnejšej športovej udalosti na pla-
néte?
„Olympiáda je pre mňa športový vrchol, a pre-

to je toto zlato pre mňa vrcholný výsledok mojej 

kariéry. Tak, ako som už spontánne povedal krátko 
po riodejaneirskom triumfe – získal som športovú 
nesmrteľnosť.“

  Zvíťazili ste vďaka fantastickému záveru. Čo 
sa vám premieľalo v hlave, keď ste sa v záve-
re päťdesiatky meter za metrom blížili k ob-
hajcovi zlata z Londýna Austrálčanovi Tallen-
tovi?
„Hovoril som si: mám naňho, hoci ešte pár 

kilometrov predtým som súboj o zlato de facto 

vzdal. Zrazu sa však naskytla šanca opäť zaútočiť 
na najvyššiu métu a ja som vďaka skvelým fanúši-
kom bojoval doslova o každý meter a sekundu.“

  Takticky ste išli výborne, predviedli ste päť-
desiatkársku štátnicu s červeným diplomom. 
Presne ste trafi li okamih, kedy zaútočiť. Ne-
mali ste počas pretekov ani raz nutkanie 
pustiť sa dopredu skôr?
„Nutkanie som aj mal, ale uvedomoval som 

si, že púšťať sa do skorých nástupov by bola sa-
movražda. Šliapal som celý čas na hrane svojich 
možností, preto som si musel počkať až do úplné-
ho záveru, aby som si bol istý, že tempo vydržím 
až do konca. Takže okrem dobrej taktiky som mal 
aj kus športového šťastia, čo napokon ´stačilo´ na 
olympijské zlato.“

  Iba dvaja slovenskí atléti stáli doposiaľ na 
najvyššom stupienku na OH so zlatou medai-
lou na krku – Jozef Pribilinec a vy. Prezraďte, 
aký je to pocit, keďže my, obyčajní smrteľní-
ci, ho nikdy nezažijeme?
„Dám vám návod: postavte si drevenú deb-

ničku, poproste niekoho, aby vám na krk zavesil 
polkilové závažie, zaspievajte si slovenskú hym-

nu a – máte to. (smiech) Ale vážne: technicky je to 
síce presne také, ako som opísal, ale v tých piatich 
kruhoch na debničke a na medaile spočíva zásad-
ný rozdiel. Skutočnú hodnotu tých krásnych chvíľ 
si uvedomím asi až o pár rokov.“

  Keď ste ako 13-ročný chlapec začínali s cho-
deckou kariérou, chceli ste byť ako Pribili-
nec. Bola to len taká detská túžba, alebo ste 
si naozaj zaumienili, že raz budete tiež olym-
pijský šampión?
„O tom som sa neodvážil ani len snívať. Pre 

mňa bol veľký sen už len dostať sa na olympijské 
hry. Keď som bol starší, v športe som už nesníval, 
dával som si rôzne ciele. Naplánovať zisk zlatej 
olympijskej medaily nie je možné. S trénerom 
Maťom Spišiakom sme si však naplánovali všetko 
tak, aby som bol 19. augusta 2016 v top forme. 
A to sa nám podarilo. Vďaka Bohu, stačilo to aj na 
zlato.“

  Slovenskí fanúšikovia – a nebolo ich málo 
– vám vytvorili na okruhu v štvrti Pontal tak-
mer domáce prostredie. Pomohla vám ich 
podpora?
„Ich pomoc sa ukázala ako priam kľúčový fak-

tor. V zlomovom momente, keď som začal znižovať 

Krok za krokom, kilometer za kilometrom kráčal za svojím cieľom. Dvadsať rokov. Z malého 
chlapca, ktorému na tréningoch v Nitre zachutila chôdza, je od 19. augusta 2016 olympijský 
víťaz. Druhý slovenský atletický v histórii. Matej Tóth fantastickým výkonom na päťdesiatke 

na dvojkilometrovom okruhu v riodejaneirskej časti Pontal nadchol tisíce Slovákov. Získal zlato. Za 
všetko, čo chôdzi obetoval, celkom zaslúžene.

Tallentov náskok, sa mi vďaka ich povzbudzovaniu 
objavila v hlave myšlienka, že nie je nič stratené 
a mám ešte stále nádej na zlato.“

  Medzi fanúšikmi boli aj bratia Žambokrét-
hyovci. Vždy tam, kde sa zjavili – na ME v Zü-
richu 2014, na MS v Pekingu 2015, na OH 
v Riu de Janeiro 2016 – ste boli úspešný…
„Myslím si, že Slovenský atletický zväz by mal 

uvažovať o ich angažovaní do každej atletickej vý-
pravy. (smiech) Teším sa, že ich mám. Je skvelé 
vedieť, že v každom kúte sveta mi, často aj s via-
cerými inými fanúšikmi, vždy vytvoria domácu at-
mosféru.“

  V celej sezóne až do júla to vyzeralo s vami 
zle -nedobre. Potom však nastal zlom s krás-
nym vyvrcholením v Riu. Prezraďte, na čo 
ste mysleli vo februári, keď sa ozvala holen-
ná šľacha, v marci, keď bolesť neustávala, 
v júni, keď sa po úspešnom súťažnom vstu-
pe na P -T-S ozvala znova, v júli, keď sa začala 
karta obracať a v auguste tesne pred štartom 
olympijskej päťdesiatky?
„Vo februári som bol ešte pokojný. Mrzelo ma, 

že vynechám Dudince, ale hovoril som si, že ešte 
stihnem preteky v Poděbradoch. Keď to nevyšlo, 

povedal som si, že na májové MS tímov do Ríma 
určite pôjdem. Stále som bol pokojný, dokonca aj 
keď mi už bolo jasné, že prvý ostrý štart v sezóne 
absolvujem až na olympiáde. Najkritickejšie ob-
dobie som zažíval v polovici júna, keď sa šľacha 
znova ozvala – desať týždňov pred štartom v Riu… 
Priznám sa, vtedy som si hovoril, že je všetko stra-
tené. Ba vyskytli sa aj dni, keď som si myslel, že 
mám po kariére. Napriek tomu som sa pustil do 
prípravy. S trénerom sme si povedali, čo odpraco-
vať, aké procedúry absolvovať, aby šľacha vydrža-
la tréningovú záťaž. Po sústredeniach vo Vysokých 
Tatrách a pri mori v talianskom Caorle som začal 
veriť, že by som sa mohol stihnúť pripraviť. Na vy-
sokohorskom sústredení v Livigne boli dni, keď 
som lietal v oblakoch, ale aj tréningy, keď som 
musel viackrát zastaviť pre bolesť. Vtedy som si 
však už neúčasť na olympiáde nepripúšťal. Ostali 
len dve možnosti: buď šľacha a ja vydržíme, ale-
bo…“

  Našťastie, vyšla prvá alternatíva.
„Tesne pred Riom som si už bol istý, že noha 

päťdesiatku zvládne. Navyše, cítil som sa vo výbor-
nej forme a na štart som sa vyslovene tešil. Záro-

Emócie vybičované do krajnosti, posledné metre 
Matejovej zlatej päťdesiatky.
 Foto: SITA – MARTIN MEDŇANSKÝ

EXKLUZÍVNE 
PRE SLOVENSKÚ 
ATLETIKU VRAVÍ, 
ŽE NAĎALEJ TÚŽI 
PRINÁŠAŤ ĽUĎOM 

NA SLOVENSKU 
RADOSŤ

Tóthovo naj, naj, naj…
HISTORICKÁ OSOBNOSŤ: Na svete je veľa významných osobností, ale vierozvestcovia Cyril 
a Metod sú veľmi významní pre slovenský národ, pre našu vieru a navyše aj pre moju rodnú 
Nitru.
MIESTO NA ODDYCH: Doma s deťmi a manželkou v jednej miestnosti.
CHODEC HISTÓRIE: Poliak Robert Korzenowski tiež nebol veľký talent, ale racionálne a cieľave-
dome sa vypracoval na 4-násobného olympijského víťaza. Takmer desaťročie bol nezdolateľný.
KNIHA: Rád čítam detektívky od Dominika Dána, ale najviac ma ovplyvnila Chatrč od Williama 
Paula Younga.
FILM: Ťažko vybrať jediný, ale asi Čierni baróni. Putujú so mnou od mojich prvých sústredení až 
doteraz.
SPÔSOB RELAXU: Kosenie trávnika. Nemám rád pasívny oddych, ešte aj pri masáži sa po polho-
dine ošívam, že ležím už pridlho.
OBĽÚBENEJŠÍ PREDMET V ŠKOLE: Ak nepočítam telesnú výchovu, tak geografi a. Na základnej 
škole aj matematika.
NEOBĽÚBENEJŠÍ PREDMET V ŠKOLE: Na gymnáziu sa ním stala matematika. Už to bolo príliš 
o učení, chýbala mi tam sedliacka logika.
TELEVÍZNY PROGRAM: Na televíziu nemáme veľa času, ale okrem správ a športu si rád pozriem 
niečo ľahké na pobavenie. S obľubou však sledujem staršie videá našich detí.
JEDLO: Zubáč na grile, ale pokojne to môže byť aj iná ryba.
NÁPOJ: Čistá voda, prípadne jemne perlivá.

Prvé objatie v cieli s trénerom Matejom Spišiakom.
 Foto: RENÉ MIKO

TAKTO ŠLIAPALO V RIU TRIO NAJLEPŠÍCH
 10 km 20 km 30 km 40 km 50 km
MATEJ TÓTH (SR) 44:48 (2.) 1:29:04 (2.) 2:12:59 (3.) 2:57:01 (3.) 3:40:58 (1.)
JARED TALLENT (Aus.) 44:48 (4.) 1:29:05 (4.) 2:13:01 (4.) 2:56:54 (1.) 3:41:16 (2.)
HIROOKI ARAI (Jap.) 44:49 (9.)  1:29:05 (7.) 2:13:02 (6.) 2:56:58 (2.) 3:41:24 (3.)

OLYMPIJSKÝ   VÍTAZ V CHODZI NA 50 KILOMETROV MATEJ TÓTH

Som stastný clovek, Som stastný clovek, 
chcem sa preto o stastie podelitchcem sa preto o stastie podelit, ,

,
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Trojica najlepších chodcov na 50 km (zľava): Tallent, Tóth 
a Arai. Foto: SITA – MARTIN MEDŇANSKÝ

veň som si však uvedomoval, že noha nie je sto-
percentne v poriadku a olympijská päťdesiatka na 
nej zanechá stopy.“

  V súvislosti s úspechom v Riu sa hovorilo 
najmä o vás a vašom koučovi Matejovi Spi-
šiakovi, oveľa menej však o ďalších ľuďoch 
v pozadí vášho fantastického úspechu – fyzi-
oterapeutovi Denisovi Freudenfeldovi či le-

SLOVENSKÉ CHODECKÉ MEDAILY
OLYMPIJSKÉ HRY
ZLATO JOZEF PRIBILINEC SOUL 1988 
(20 km)
ZLATO MATEJ TÓTH RIO 2016 (50 km)
MAJSTROVSTVÁ SVETA
ZLATO MATEJ TÓTH PEKING 2015 (50 km)
STRIEBRO JOZEF PRIBILINEC HELSINKI 
1983 (20 km)
STRIEBRO JOZEF PRIBILINEC RÍM 1987 
(20 km)
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
ZLATO JOZEF PRIBILINEC STUTTGART 
1986 (20 km)
ZLATO PAVOL BLAŽEK SPLIT 1990 (20 km)
STRIEBRO JOZEF PRIBILINEC ATÉNY 1982 
(20 km)
STRIEBRO MATEJ TÓTH ZÜRICH 2014 
(50 km)
BRONZ PAVOL BLAŽEK ATÉNY 1982 
(20 km)

TÓTHOVE PÄŤDESIATKY
2009 DUDINCE 3:41:32 2. MIESTO
2009 BERLÍN (MS) 3:48:35 10. MIESTO
2010 CHIHUAHUA (SP) 3:53:30 1. MIESTO
2011 DUDINCE 3:39:46 1. MIESTO
2011 DÄGU (MS) – nedokončil
2012 LONDÝN (OH) 3:41:24 5. MIESTO
2013 MOSKVA (MS) 3:41:07 5. MIESTO
2014 ZÜRICH (ME) 3:36:21 2. MIESTO
2015 DUDINCE 3:34:38 1. MIESTO
2015 PEKING (MS) 3:40:32 1. MIESTO
2016 RIO (OH) 3:40:58 1. MIESTO

Na trati v riodejaneirskej horúčave, vpravo obhajca zlata Austrálčan Tallent. Foto: SITA – MARTIN MEDŇANSKÝ

károvi MUDr. Pavlovi Hajmássym. Oni dvaja 
vás dali dokopy tak, že ste sa mohli postaviť 
v Riu na štart…
„Po víťazstve som sa všade snažil opakovať, že 

sa dostavil najmä vďaka tejto trojici z môjho re-
alizačného tímu. Keby to záviselo odo mňa, dám 
všetkých troch do titulku každej správy o mojom 
úspechu na olympiáde, ale to, žiaľ, nie je v mojej 
moci. Isté však je, že bez nich by som na OH určite 
neštartoval.“

  Aj vzhľadom na zranenie ste neboli pred 
Riom pod obrovským tlakom. O zlate – v po-
rovnaní s MS 2015 v Pekingu – sa nahlas veľ-
mi nehovorilo. Vyhovovala vám táto situá-
cia?

Matejova obrovská radosť a skok na najvyšší stupienok 
na medailovom ceremoniáli.
 Foto: SITA – MARTIN MEDŇANSKÝ

som však bol na všetok ten rozruch pripravený tro-
chu lepšie. V spoločnosti významných ľudí sa len 
zriedka cítim nepríjemne, aj tie najväčšie celebrity 
sú väčšinou milí ľudia.“

  Nominovali vás dokonca za člena výboru Ple-
su v opere, ocitli ste sa po boku osobností, 
ako sú riaditeľ SND Marián Chudovský, zná-
my vedec Jaromír Pastorek, ekonómka Elena 
Kohútiková, herec Martin Huba, operná spe-
váčka Ľubica Vargicová či herečka Emília Vá-
šáryová. To je obrovská pocta, všakže?
„Pre mňa naozaj priam neskutočná. Stretnúť 

sa s týmito ľuďmi osobne je veľký zážitok. Pripadá 
mi zvláštne, že aj oni hovoria o stretnutí so mnou 
v podobnom duchu.“

  Mnohí vravia, že ste dobrý človek, ktorý azda 
nikdy neodmietne pomoc. Prepožičali ste 
svoju tvár niekoľkým charitatívnym projek-
tom, napríklad pomáhate Lige proti rakovi-
ne s projektom Krok ku zdraviu, ste ambasá-
dor projektu Únie nevidiacich a slabozrakých 
Slovenska s názvom Biela pastelka, ale po-
máhate aj iným. Čo vás vedie k angažovaniu 
sa v dobročinnosti?
„Motivácia je vždy rovnaká. Ja som šťastný člo-

vek. V živote ma postretlo toľko šťastia a mám taký 
krásny život, že sa chcem o šťastie deliť. A kto pot-
rebuje kúsok z môjho šťastia viac ako tí, ktorí ho 
v živote nemali? Všetky spomenuté aktivity sú to 
najmenej, čo pre týchto ľudí môžem spraviť.“

  Navonok sa stále usmievate, pôsobíte ako 
pohodový človek. Čo vás dokáže najviac vy-
točiť?
„Ja sa usmievam aj vo svojom vnútri. Vytočiť 

ma je veľmi ťažké a aj keď vo mne kypí zúrivosť, 
tak nič nelieta a ničím nebúcham. Niekedy ma 
hnevá nedochvíľnosť, lajdáckosť a hlavne ľud-
ská nenávisť. Aj keď ma niečo vytočí, snažím sa 

to vykomunikovať, vysvetliť si veci, odpustiť a za-
budnúť. Aj preto si na nič, čo ma nahnevalo, ne-
pamätám.“

  Stojí olympijské zlato za stratu anonymity?
„Športovci sú čiastočne exhibicionisti. Niekto 

viac, iný menej, ale všetci to máme v sebe. Sláva 
patrí k športu, aj keď strata anonymity nie je vždy 
príjemná. Ak by som chcel ostať v anonymite, tak 

TEMPO TÓTHOVÝCH MEDAILOVÝCH PÄŤDESIATOK
 10 km 20 km 30 km 40 km 50 km
ME 2014 ZÜRICH 44:08 (6.) 1:27:39 (5.) 2:10:51 (4.) 2:53:42 (3.) 3:36:21 (2.)
MS 2015 PEKING 45:22 (1.) 1:29:24 (1.) 2:13:14 (1.) 2:57:01 (1.) 3:40:32 (1.)
OH 2016 RIO 44:48 (2.) 1:29:04 (2.) 2:12:59 (3.) 2:57:01 (3.) 3:40:58 (1.)

Po prílete z Ria na letisku vo Schwechate s dcérkami Emmkou a Ninkou. Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

sa nevenujem profesionálnemu športu. Negatíva 
popularity vnímam len vo vzťahu k svojej rodine. 
Moji najbližší o slávu nestoja, ale niekedy ju mu-
sia zvládať.“

  Chôdzi ste obetovali veľmi veľa, no čo z toho 
všetkého považujete za najväčšiu obeť?
„Ja to neberiem ako obetu. Ak by som nechcel, 

vrcholový šport nerobím. Naopak: mám šťastie, že 

Na oslavy na zaplnené Námestie SNP v Banskej Bystrici doviezol Mateja Tótha štýlový „veterán“.
 Foto: SITA – JAKUB JULÉNY

„Myslím si, že tlak bol aj napriek tomu oveľa 
silnejší ako pred Pekingom. Už len tým, že takmer 
pol milióna ľudí na Slovensku sledovalo preteky 
naživo v priamom televíznom prenose.“

  Ste vicemajster Európy, majster sveta, olym-
pijský víťaz. Dosiahli ste, čo sa podarí len zo-
pár chodcom, ste na absolútnom vrchole. Čo 
však ďalej, aký je váš ďalší cieľ?
„Ak mi to zdravie a telo dovolia, tak chcem ďa-

lej robiť, čo ma baví, a prinášať ľuďom na Sloven-
sku radosť ako v posledných dvoch rokoch. Nič 
viac nepotrebujem.“

  Veríte, že by ste mohli zlepšiť svoje osobné 
maximum 3:34:38 h na 50 km z Dudinskej 
päťdesiatky 2015? A čo tak prípadný útok na 
svetový rekord 3:32:33 Francúza Diniza?
„Určite to je v mojich silách. Otázne je, či sa na 

to naskytnú ideálne podmienky. Ak všetko vyjde 
tip -top, možno sa o to ešte pokúsim. Myslím si 
však, že dôležitejšie bude pripraviť sa na vrchol 
letnej sezóny, MS 2017 v Londýne, ako naháňať 
rekordy.“

  Poďme na inú tému. Olympijské zlato vám 
obrátilo život naruby, stali ste sa známy, po-
zývajú vás kdekade, chcú sa s vami stretnúť 
obyčajní ľudia i politici, je z vás tvár chari-
tatívnych projektov. Ako sa cítite v doposiaľ 
nepoznanej „smotánkovskej“ spoločnosti?
„Do istej miery som najväčší spoločenský šok 

prežil už minulý rok po triumfe na MS v Pekingu, 
hoci teraz sa akcií nakopilo ešte viac a mnohé po-
zvánky sú ešte významnejšie než vlaňajšie. Teraz 
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úspechu som vlozil kus zivotaúspechu som vlozil kus zivota

Pôsobí prísne a trochu uzavreto. Sústreďuje 
sa však na každú otázku, tréning či činnosť, ktorú 
vykonáva. Kým po zlatej medaile z Ria sa chodec 
Matej Tóth vyhrieva v žiari refl ektorov, jeho tréner 
Matej Spišiak zostáva skôr v úzadí.

„Táto pozícia mi vyhovuje. Najlepšie sa cítim so 
stopkami v rukách či na bicykli, keď podávam ob-
čerstvenie svojim zverencom,“ hovorí skromne.

Poznajú sa už roky. Spoločne vyrastali pri nit-
rianskych panelákoch. Dohromady ich neskôr 
spojila náhoda, možno osud.

Spišiak pôsobil osem rokov ako tréner atletiky 
a pedagóg na nitrianskom športovom gymnáziu. 
Na jeseň 2012 ho nečakane preradili na vychová-
vateľskú pozíciu, čo odmietol a odišiel. Jeden rok 
bol prevádzkovým manažérom fi tnes centra, ale 
potom dostal ponuku od Mateja Tótha.

Po troch rokoch ich spolupráce si môže pove-
dať, že je trénerom majstra sveta, olympijského 
víťaza a vicemajstra Európy.

„Veril som, že to bude plodná spolupráca, kto-
rá bude fungovať. Dúfal som aj v nejakú medailu. 
Netušil som však, že to bude takéto gigantické,“ 
priznáva.

TRÉNER BIČ NEPOTREBUJE
Tóthovým trénerom sa stal po majstrovstvách 

sveta v Moskve 2013, kde Matej skončil na 50 km 
piaty. Vtedy patril do širšej svetovej špičky, teraz je 
na absolútnom vrchole.

„Potreboval nový impulz. Hľadal partnera, 
s ktorým sa o chôdzi môže baviť kedykoľvek a na 
rovnocennej úrovni. Zložili sme si realizačný tím 
z ľudí, ktorí sú naša krvná skupina. Postavili sme 
to na profesionalite, odbornosti a dobrých medzi-
ľudských vzťahoch,“ prezrádza kouč Spišiak.

Vekový rozdiel medzi ním a Tóthom je päť rokov. 
Ich vzťah je kamarátsky. „Nepotrebujem stáť nad 
Maťom s bičom a direktívne ho riadiť. Na tejto úrov-
ni je najdôležitejšia chémia, ktorá u nás funguje.“

Hoci sú počas sezóny takmer neustále spolu, 
nezhody či hádky nepoznajú. „Maťo je vo všetkom 
pedantný a má sklony organizovať ostatných. Vte-
dy ho upozorním, že každý máme svoj systém fun-
govania. On vie, že taký je, a my ho rešpektujeme, 
lebo je to osobnosť.“

Olympijský šampión s nadhľadom zvládal aj 
náročné obdobie v uplynulej sezóne, keď mal ťaž-
kosti s holennou šľachou a hrozilo, že sa nestih-
ne pripraviť na olympiádu. „Ani vtedy nenadával 
a nebúchal do stola. Bol síce sklamaný, frustrova-
ný, ale vždy to ustál.“

Chodeckú kariéru ukončil v dvadsiatich piatich rokoch pre zdravotné problémy. Svoje nena-
plnené pretekárske túžby si však vynahradil v pozícii trénera. S Matejom Tóthom má za 
sebou výnimočné tri roky.

ZRANENIE MU POMOHLO
Hneď na začiatku spolupráce duo Spišiak 

– Tóth zmenilo metodiku tréningov, stravovanie 
a zlepšilo prácu s fyzioterapeutom. Poctivou dri-
nou postupne splnili svoje ciele.

„Maťo má neuveriteľný ťah na bránku. Popri-
tom je skromný, pokorný, čo ho predurčuje na to, 
aby bol šampión. Je pracant a detailista, nič nene-
cháva na náhodu. Všetko zanalyzuje a trikrát pre-
berie, kým to nie je stopercentné.“

Vrchol ich snaženia nastal na tohtoročnej olym-
piáde v Riu, kde Tóth získal zlatú medailu. Jeho 
triumf bol o to cennejší, že dlhšiu časť sezóny ho 
trápila boľavá ľavá holenná šľacha.

„Mali sme komplikovaný rok a hlavnú časť 
prípravy na olympiádu sme začali v hodine dva-
nástej. Každý deň sme tŕpli, či noha vydrží a stih-
neme sa pripraviť. Bolo to psychicky náročné. Som 
rád, že sme to ustáli,“ vraví Spišiak.

V olympijskej sezóne musel Tóth viackrát zvoľ-
niť. Niektoré tréningy aj vypustil. Ostrý štart (ak 
nepočítame júnových 3000 m na mítingu P – T – S 
v Šamoríne) zažil až priamo pod piatimi kruhmi 
v Riu. „Zrejme mu to pomohlo, najmä psychicky. 
Nebol opotrebovaný, nakopilo sa v ňom viac ener-
gie a v záverečnej príprave to zúročil.“

RIO BOLA OBROVSKÁ ŠANCA
Keď Matej Tóth dorazil do olympijského cie-

ľa, objal sa s trénerom. Obaja cítili veľkú úľavu. 
„Neviem si predstaviť krajší pocit, ako keď váš 
zverenec zvíťazí na olympiáde. Bola to obrovská 
hrdosť.“

V náročných brazílskych podmienkach išiel 
Spišiakov zverenec na hranici možností. V posled-
ných kilometroch možno aj za ňou. „Po pretekoch 
mal zničené svaly a zdevastovanú krv. Trvá vždy 
týždeň až dva, kým sa dá do normálneho stavu,“ 
prezrádza 38-ročný tréner.

Na olympiáde v Londýne 2012 skončil Tóth 
piaty (po diskvalifi káciách troch Rusov), Rio malo 
byť preňho vrchol kariéry. „Skôr by som to nazval 
obrovskou životnou šancou. V Tokiu o štyri roky 
bude mať tridsaťsedem a možno tam už ani nebu-
de štartovať. Teraz bol výborne nastavený a zvlá-
dol to,“ chváli Spišiak svojho zverenca.

Hoci na Tóthových úspechoch má veľký podiel, 
ostáva naďalej skromný. „Nevnímam, že som tré-
ner olympijského víťaza. On je víťaz, ja som len 
ten, čo mu k tomu dopomohol. Samozrejme, som 
hrdý, že je tam aj môj rukopis a kus môjho života, 
energie, ktorú do toho dávam.“

Úspešná spolupráca Spišiak – Tóth bude pokra-
čovať aj naďalej. „Keď bude Maťo zdravý a ostane 
mu chuť a motivácia, na vrchole môže byť ďalšie 
štyri roky. Ešte nevyčerpal svoj potenciál,“ uzavrel 
Matej Spišiak. JURAJ BERZEDI

TÓTHOVE A SPIŠIAKOVE SPOLOČNÉ MEDAILY
ZLATO OH 2016 Rio de Janeiro 50 km
ZLATO MS 2015 Peking 50 km
STRIEBRO ME 2014 Zürich 50 km
STRIEBRO EP 2015 Murcia 20 km

Na oslavách Tóthovho 
triumfu v Banskej Bystrici 

„padla za obeť“ aj brada 
trénera Mateja Spišiaka.

 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

Tréner Spisiak:  Do Tóthovho Do Tóthovho 
úspechu som vlozil kus zivotaúspechu som vlozil kus zivota

Olympijský víťaz
Matej Tóth je olympijský víťaz! Keď som si to prvý-

krát prečítal v jednom článku na internete, tak mi stiahlo 
hrdlo a, priznám sa, ani moje oči neostali suché. Odo-
hralo sa to asi dve hodiny po pretekoch na dopingovej 
skúške, keď sme si Petrom Korčokom krátili chvíľu číta-
ním našich médií. Vtedy som si uvedomil, že som to na-
ozaj dokázal. To, o čom som sa neodvážil ani len snívať. 
Športovcov, ktorí to dokázali predo mnou, som vnímal 
ako polobohov. A teraz som ja, obyčajný chlapec zo Slo-
venska, olympijský víťaz…

Ani zďaleka sa však teraz za poloboha nepovažujem. 
Doteraz nerozumiem, prečo ma ľudia pozývajú na rôzne 
stretnutia, akcie. Čo na mne vidia? Na druhej strane je 
úžasné, keď vidím, koľko radosti a šťastia som ľuďom 
spôsobil. To ma napĺňa takou ener giou a spokojnosťou, 
že aj napriek únave sa teším na každé ďalšie stretnutie. 
Pri takej fantastickej odozve, toľkých gratuláciách a slo-
vách uznania nie je jednoduché ostať na zemi. Našťas-
tie, doma mám svoj „ostrovček normálnosti“. Najmä pre 
moju Lenku som stále predovšetkým manžel a otec na-
šich detí. Taký istý ako pred deviatimi rokmi. Úspechy na 
našom vzťahu nič nezmenili.

Nezmenila sa ani ďalšia dôležitá vec. Často zaznieva 
otázka, akú budem mať motiváciu, keď som už majster 
sveta aj olympijský víťaz. Vždy odpovedám, že rovnakú 
ako doteraz. Moja motivácia nikdy neboli medaily. Áno, 
boli to ciele, možno v minulosti sny, ale nikdy nie mo-
tivácia tvrdo trénovať. Dopredu ma poháňajú úplne iné 
veci, ktoré sa ani po zisku zlata v Riu nezmenili. Je to 
láska k športu. Aj po 20 rokoch a 93-tisíc kilometroch 
ma chôdza neustále baví, teším sa z každého tréningu 
a skvelými pocitmi ma napĺňa možnosť merať si sily so 
súpermi z celého sveta. Teraz k tomu pribudla ďalšia sil-
ná motivácia – chcem ľuďom na Slovensku naďalej pri-
nášať radosť.

Aj keď pred OH v Riu som bol presvedčený, že to 
je moja posledná olympiáda a budem rád, ak vydržím 
športovať ešte rok či dva, teraz sa moje nastavenie mysle 
zmenilo. Ak to bude čo i len trošku možné, chcem vydr-
žať do Tokia 2020. Samozrejme, všetko sa bude odvíjať 
od môjho zdravia. Moja rodina ma neustále podporuje 
a stojí pri mne. Ak toto všetko bude fungovať aj v budúc-
nosti a naďalej budem schopný prinášať na Slovensko 
radosť, budem chodiť ďalej. Toto je moja motivácia.

sa venujem niečomu, čo ma baví, a navyše ma to 
aj živí. Za jediné negatívum považujem odlúčenie 
od rodiny počas dlhých sústredení. Keby som však 
spočítal, koľko je s rodinou nejaký vrcholový ma-
nažér alebo aj učiteľ, ktorý si po práci musí privy-
rábať, aby uživil rodinu, potom som možno s deť-
mi častejšie ako oni.“

  Prezraďte, ktoré boli tri zlomové momenty 
vo vašej športovej kariére?
„Vyskytli sa dôležité momenty, ktoré by mohli 

mať prívlastok zlomové, ale aj tie boli len súčasť 
celku. Napríklad prechod z Nitry do Banskej Bys-
trice do Dukly, prvý veľký seniorský úspech na ME 
2006 na 20 km v Göteborgu, prechod na 50 km 
v roku 2009, výmena trénera po moskovských MS 
2013 či zmena stravovania.“

  Ako by ste charakterizovali svojich doteraj-
ších trénerov?
„Peter Mečiar je skvelý motivátor, nadšenec, 

ktorý to dokáže preniesť aj na zverencov. Vštepil 
mi zmysel pre zodpovednosť v športe, naučil ma, 
že výborným športovcom sa nestanete len vďaka 
tréningu, ale aj regenerácii a životospráve. Juraj 
Benčík je bezpochyby najvýraznejšia osobnosť slo-
venskej chôdze a aj moju kariéru ovplyvnil veľmi 
výrazne. V podstate odmalička som trénoval jeho 
metodikou. Benčíkove skúsenosti a rady ma posu-
nuli dopredu ako pretekára. Postupne vo mne bu-
doval väčšie a väčšie sebavedomie i dôveru v samé-
ho seba. Matej Spišiak mi veľmi výrazne pomohol 
dotiahnuť detaily, ušiť tréning a vyladenie formy 
presne na mňa. Podarilo sa to hlavne vďaka výbor-
nej komunikácii, rozumieme si na tréningu i v sú-
kromí. Odbremenil ma od množstva organizačných 
povinností. Vie perfektne vycítiť, kedy ma upokojiť 
a kedy nakopnúť. Je priam neuveriteľné, že naša 
spolupráca priniesla vždy stopercentnú úspešnosť 
vyladenia formy na vrcholné podujatia.“

  Ak by za vami prišiel nádejný 13-ročný cho-
dec a pýtal by sa vás, ako sa stať úspešný, čo 
by ste mu poradili?

„Z mojich úst by zaznelo, že má pred sebou 
dlhú cestu a bez toho, aby ho šport bavil, nech sa 
na ňu radšej ani nevydá. Každý šport si vyžaduje 
cieľavedomosť, zodpovednosť, odhodlanie, tvrdú 
prácu, ale predovšetkým lásku k športu.“

  Matej, v Riu ste splnili sen mnohých sloven-
ských atlétov, trénerov, funkcionárov a fanú-
šikov o zlatej olympijskej medaile, svojimi 
aktivitami plníte sny aj mnohým ďalším ľu-
ďom. Aký je však váš sen?
„Teraz mám úplne všetko, po čom moje srd-

ce túži, splnilo sa mi všetko, aj veci, o akých sa 
mi v minulosti nesnívalo. Po skončení kariéry by 
som chcel len jedno. Pomôžem si textom piesne 
Simy Martausovej s názvom Normálny život. To, 
po čom túžim, hovorí úplne prvý a posledný verš 
piesne: Chcem úplne normálny život, normálne 
dni, chcem azda veľa? Táto pesnička úplne presne 
vystihuje, čo je môj sen, keď raz s atletikou skon-
čím.“ GABRIEL BOGDÁNYI

Od ministra obrany Petra Gajdoša dostal Matej Tóth za 
olympijské zlato „premiestňovadlo“ – segway.
 Foto: SITA – MO SR

Pri oslave Matejovho triumfu v Banskej Bystrici naskakovali na chrbte zimomriavky.
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN
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LOMNICKÝ NA VEĽKÝCH ŠAMPIONÁTOCH
MEJ 2005 KAUNAS 8. 70,49
MSJ 2006 PEKING BRONZ 77,06
ME „23“ 2007 DEBRECÍN BRONZ 72,17
ME „23“ 2009 KAUNAS 6. 70,59
SU 2011 ŠEN -ČEN STRIEBRO 73,90
ME 2012 HELSINKI 11. 73,41
SU 2013 KAZAŇ STRIEBRO 78,73
MS 2013 MOSKVA 8. 77,57
ME 2014 ZÜRICH 7. 76,89
MS 2015 PEKING 8. 75,79
ME 2016 AMSTERDAM 5. 75,84
OH 2016 RIO DE JANEIRO 5. 75,97
Poznámka: Za názvom podujatia a dejiskom 
nasleduje umiestenie a výkon vo fi nále.

Aj Marcel Lomnický si uvedomoval, že sa pred 
ním otvára možno životná šanca. „Len aby v mys-
li neodhádzal fi nále predčasne,“ varoval zväzový 
šéftréner Martin Pupiš. Na ustriehnutie nezdra-

Frustrovaný a totálne sklamaný Pawel Fajdek prešprintoval cez no-
vinársku mixzónu na Olympijskom štadióne v Riu rýchlosťou, že 
aj Bolt by mal čo robiť, aby mu stačil. Nepristavil sa pri nikom. 

V tej chvíli bolo jasné, že dvaja pôvodne najväčší favoriti kladivárskej 
súťaže – okrem Poliaka aj obhajca zlata a bez formy hádžuci Maďar 
Pars – sú z hry von. Pre zvyšok štartového poľa svitla šanca, o akej sa 
nikomu nesnívalo. Namiesto súboja o bronz, keďže prvé dve priečky 
mali byť vyárendované pre Fajdeka s Parsom, čakala tucet fi nalistov 
bitka o všetky tri cenné kovy.
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vej eufórie mal Lomnický v Riu exmajstra Európy 
Libora Charfreitaga. Vyžiadal si ho dodatočne do 
výpravy ako konzultanta, keďže už dva roky spolu 
trénujú.

„Na Fajdekovi bolo vidieť, že v porovnaní s iný-
mi pretekmi je opatrnejší. Ani jemu nevyhovoval 
šmirgľový pomalý kruh, no kvalifi káciu pokazil 
v hlave. Formu mal ako hrom, hádzali sme spolu 
na tréningu a jemu to lietalo k 83 metrom! Sme 
kamaráti, mám Pawla rád, no odpadol mi ďalší 
súper. Je to bomba! Momentálne sú už otvore-
né všetky tri medaily, pred rokom jediná, keďže 
na Fajdeka a Parsa nik z nás nemal,“ analyzoval 
Marcel situáciu, ktorá nastala po Poliakovom ne-
pochopiteľnom výpadku.

Apropo Fajdek. Dvojnásobný majster sveta 
a európsky šampión hodil v Riu len rovných 72 m 
(17. miesto) a do fi nálovej dvanástky sa nedostal. 
Pred olympiádou prekonal až 10-krát 80 m a jeho 
najslabší súťažný výkon meral 78,82. K tomu na-
ozaj niet čo dodať.

„Kvalifi kácia je hop alebo trop, treba ňou pre-

Nacahoval sa za medailouNacahoval sa za medailou

Kladivár Marcel Lomnický berie aj 5. miesto na OH v Riu vsetkými desiatimi

Lomnického hlboký výdych po 
záverečnom pokuse – medaila to 

nebude.

liezť,“ podotkol Lomnický, ktorý v nej skončil 10. 
výkonom 74,16 m. „Vo fi nále sa bude hádzať ďa-
lej a ja už budem vedieť, do čoho idem. Cítim sa 
výborne, kvalifi kácia zďaleka nebol môj strop.“

Tesne pred fi nále zaznela na Olympijskom 
štadióne v Riu slovenská hymna na počesť víťaza 
chodeckej päťdesiatky Mateja Tótha. Marcel si ju 
vo zvolávateľni zaspieval spolu s ním. Aj on túžil 
získať medailu, napokon však skončil piaty. Nebyť 
Tóthovo zlata, bolo by to najlepšie slovenské atle-
tické umiestenie na OH v ére samostatnosti…

„Aj piate miesto beriem všetkými desiatimi, 
som veľmi šťastný, že to dopadlo takto. Moje prvé 
olympijské fi nále som si vychutnával, bojoval som 
do posledného pokusu,“ vravel Marcel v mixzóne.

Po predposlednej piatej sérii bol štvrtý, mal 
na konte 75,97 m a od bronzového Mexičana Del 
Reala ho delilo iba 8 cm. Na útok na medailu mu 
ostával ešte jeden pokus. Žiaľ, nevyšiel mu. Navy-
še, ešte ho v šiestej sérii prehodil Poliak Nowic-
ki, takže v najslabšom fi nále od OH v Los Angeles 
1984 ostala pre Lomnického piata priečka.

Medaily neviseli v Riu vôbec vysoko. Na 

bronz stačilo 77,73, na striebro 77,79 a na zla-
to 78,68 m. Marcelov osobák je 79,16 m… „Na 
olympiáde nejde o výkon, dôležité je umiestenie,“ 
pripomenul 29-ročný Nitran v službách VŠC Duk-
la. „Pomalý kruh spomaľoval každého, takže pod-
mienky sme mali všetci rovnaké. Takmer 76 met-
rov preto nie je zlý výkon. Keby som ostal štvrtý 
s osemcentimetrovým mankom na bronz, to by 
ma mrzelo oveľa viac ako piate miesto.“

Lomnický priznal, že pred fi nále myslel na me-
dailu: „Štartové pole bolo vyrovnané, mohlo sa 
stať čokoľvek. Cítil som, že medaila je blízko, ale 
teším sa aj z piateho miesta. Je to moje najlepšie 
umiestenie v kariére. Mám z neho radosť, lebo to 
robím poctivo, som čistý a aj môj výkon v olympij-
skom fi nále bol poctivý.“

Náš kladivár narážal na fakt, že trojnásobný 
dopingový hriešnik a „nepotrestateľný“ Bielorus 
Tichon – podobne ako v júli na ME v Amsterda-
me – opäť ukradol medailu poctivým kladivárom. 
Skončil druhý za Tadžikom Nazarovom a pred Po-
liakom Nowickým.

„Poviem to otvorene: som rád, že Tichon nevy-
hral. V minulosti bol tri razy pozitívny, na olympiá-
de nemá čo robiť,“ hneval sa Marcel.

Lomnický bol už dvakrát ôsmy na MS, piaty na 
ME i olympijských hrách. Veľká seniorská medaila 
by mu veru už svedčala: „Dôležité je ostať zdravý. 
V zime sa znova pokúsim niečo zlepšiť a posunúť 
sa dopredu. Verím, že raz medailu získam. Či to 
bude už na budúcoročných MS v Londýne, to veru 
neviem.“ GABRIEL BOGDÁNYI

LOMNICKÝ VO FINÁLE V RIU
1. SÉRIA 73,33 m 8.
2. SÉRIA 72,65 m 9.
3. SÉRIA 74,96 m 7.
4. SÉRIA 75,09 m 6.
5. SÉRIA 75,97 m 4.
6. SÉRIA 74,64 m 5.
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VRAJ NIEČO PRÍDEOH V RIU Slovenský atletický zväz 

ďakuje
Matejovi Tóthovi za vynikajúcu reprezentáciu na  OH 2016 v Riu, 

všetkým partnerom, podporovateľom a celému atletickému hnutiu za 
prácu v prospech slovenskej atletiky v uplynulom olympijskom cykle.



NA PIEDESTÁLOCH 
SKRZ TRI STOROČIASLOVÁCI

Počiatok tých antických siaha do 
roku 776 pred naším letopočtom. 
Vyvinuli sa z pôvodne nábožen-
ských slávností, ktorých dejiskom 
bola staroveká grécka Olympia. 
Kalokagatia – ideál harmonického 
súladu telesnej a duševnej krásy, 
a neskôr aj ekecheiria – posvätný 
mier medzi často navzájom boju-
júcimi gréckymi mestskými štátmi, 
boli atribútmi antických hier trvajú-
cich jeden júlový deň, maximálne 
týždeň raz za štyri roky. Športovo-
-vojenský program hier sa postupne 
rozrastal. Ako uvádza Ján Grexa 
v brožúre Aké boli antické olympij-
ské hry, na prvých 13 hrách sa konal 
iba stadiodromos (beh na 1 štadión, 
t. j. na 192,27 m dlhej dráhe v tvare 
úzkeho písmena U), postupne pri-
búdali diaulos (beh na 2 štadióny 
– s obrátkou na konci štadióna), do-
lichodromos (dlhý beh na 7-24 šta-

Olympijské hry! Sen vari všetkých začínajúcich mladých špor-
tovcov. Dostať sa na ne sa však podarí sotva jednému promile 
z nich a zvíťaziť snáď dvom percentám účastníkov. Aj preto je 

olympijský úspech vo verejnosti cenený.

diónov, t. j. 1,4–4,6 km), pentatlon 
(päťboj – beh na 1 štadión, skok do 
diaľky, hod diskom, hod oštepom 
a zápas) a ďalšie neatletické disciplí-
ny, napr. palé (zápas), pygmé (box), 
pankration (všeboj – kombinácia 
zápasu a boxu), harma tetrippon 
(konský štvorzáprah), hipposkele-
tion (dostihy), hoplítodromos (beh 
ťažkoodencov), neskôr aj súťaže do-
rastencov a umelecké súťaže.

Na dodržiavanie pravidiel do-
hliadali heladonikovia – rozhod-
covia, ktorí porušenie predpisov 
trestali prútom. Oslavovaný bol 
iba víťaz. Prvým zo všetkých bol 
Koroibos z Elisu. Víťazi si z Olympie 
odnášali vavrínový veniec a titul 
„olympionik“, v rodnom meste ich 
však čakali verejné pocty, vysoké 
fi nančné odmeny, nárok na posta-
venie sochy v životnej veľkosti a iné 
výhody, napr. stravovanie zdarma.

Známych je 293 antických olym-
pijských hier, tie posledné sa usku-
točnili v roku 393 nášho letopočtu. 
Ich význam pre Grékov dokumen-
tuje aj počítanie času na olympiá-
dy, ktorými sa označovalo 4-ročné 
obdobie medzi dvomi olympijskými 
hrami. Úžas vzbudzuje ich takmer 
1200-ročná kontinuita, ktorá je 10-
-krát dlhšia ako súčasných novove-
kých hier.

Antické olympijské hry neupadli 
celkom do zabudnutia a od 17. sto-
ročia vznikali v Anglicku, Nemecku 
a Grécku pokusy o ich obnovu. Zá-
ujem stúpol po archeologickom vý-
skume v Olympii, kde boli nájdené 
trosky Diovho chrámu (1766) a od-
krytý olympijský areál (1875-81).

Poldruha tisícročia po zániku an-
tických olympijských hier francúzsky 
pedagóg, šľachtic Pierre Fredy de 
Coubertin (1863-1937) zorganizo-
val v Paríži medzinárodný kongres 
o obnovení OH. Delegáti z 9 krajín 
23. júna 1894 odhlasovali obnove-
nie OH a ustanovili 7-členný Medzi-
národný olympijský výbor, keďže na 
rozdiel od antických, novoveké OH 
nemali byť iba pre Grékov a aj ich 

dejisko sa malo meniť. Podľa Vojte-
cha Zamarovského Coubertin pláno-
val obnovu OH na rok 1900 v Paríži, 
pre záujem Grékov sa však premiéra 
konala už o 4 roky skôr v Aténach. 
Štartovalo na nich 245 športovcov 
z 13 krajín, nie štátov, keďže MOV 
uprednostňoval národný prin-
cíp pred štátnym. Preto Rakúsko-
-Uhorsko malo výpravu Rakúšanov 
a Uhrov, nie však Čechov, ktorí na-
priek svojmu národnému olympij-
skému výboru a členovi MOV Jiřímu 
Guthovi -Jarkovskému nemali na 
prvých OH svojho športovca. Vo 
výprave Uhorska bol i Slovák Alojz 
Sokol, ktorý získal v atletike jedno 
tretie a dve štvrté miesta. Jeho život 
zdokumentoval v knihe Prvý olym-
pionik uznávaný slovenský športový 
historik Miroslav Hazucha. Na pr-
vých troch OH získal víťaz pamätnú 
striebornú medailu a druhý olivovú 
ratolesť, tretí obišiel naprázdno. 
Hrdinom hier sa stal grécky poštár 
Spyridon Louis, ktorý vyhral mara-
tónsky beh zaradený do programu 
dodatočne na počesť vojaka 
Feidipidesa, ktorý po bitke pri Mara-
tóne v r. 490 p. n. l. podľa legendy 

NA PIEDESTÁLOCH 
SKRZ TRI STOROČIA

Jozef Pribilinec, ktorý vyhral chodecké 
preteky na 20 km na OH 1988 v Soule, 
bol prvý atletický olympijský víťaz zo 
Slovenska.
 Foto: ŠTARTFOTO – JÁN SÚKUP

Oliver Murcko a jeho kouč Štefan Bielik. Foto: JÁN LUKY

Keď Oliver prvý raz prišiel na atletický tré-
ning, zaujímal sa o všetko. Práve jeho zvedavosť 
a ne zvyčajná výška upútali trénera Štefana Bieli-
ka, kouča s 35-ročnou praxou. „Chcel vedieť, čo je 
pulz, čo je to intenzita zaťaženia, prečo sú počas 
tréningu prestávky,“ vraví tréner.

Hoci bol na svoj vek vysoký, Bielika zaujalo 
mladíkovo výborné držanie tela, kultivovaný po-
hyb i dobrá koordinácia pohybov. „Až neskôr som 
sa dozvedel, že sa venoval gymnastike a neskôr aj 
džudu,“ spomína Štefan Bielik na prvé stretnutie 
so svojím zverencom.

Oliver Murcko má ešte len 15 rokov, no už me-

Vlani aj tento rok na Zlatej tretre v Ostrave pozorne sledovali najrýchlejšieho 
muža planéty Usaina Bolta. Jeho rozcvičku, tréning. Všetko, čo súviselo so 
slávnym šprintérom, vnímali veľmi intenzívne a čerpali inšpiráciu pre svoju 

spoločnú prácu. Talentovaný šprintér AK Inter -SC Bratislava Oliver Murcko a jeho 
tréner Štefan Bielik.

ria 191 cm. Iba o štyri menej ako slávny Bolt. Od 
24. septembra je časom 35,58 žiackym rekordé-
rom SR v behu na 300 m.

NEÚSPECH HO POSILNIL

Gymnastike sa venoval dva roky, džudu dokon-
ca štyri. Keď si však zlomil ruku, na prvú priečku 
v rebríčku Boltovho obdivovateľa sa dostala defi -
nitívne atletika.

„Aj keď chce byť predovšetkým sám sebou 
a nechce nikoho napodobňovať, Bolt je preňho 
príklad, že aj vysoký šprintér môže behať rýchlo. 
Pravda, musí mať dobrú pohybovú koordináciu. 

A vďaka gymnastike a džudu ju má,“ tvrdí Bielik. 
Kouča teší, že Olivera dokáže motivovať aj neús-
pech: „Vlani na majstrovstvách Slovenska žiakov 
v Dubnici mu nevyšiel beh na 60 metrov. Najskôr 
sa vo výsledkoch objavil na tretej priečke, o chvíľu 
boli bronzoví dvaja, no napokon ostal bez medaily 
– štvrtý. Prežíval sklamanie, no nevzdal sa a začal 
ešte viac trénovať.“

Výsledok sa dostavil – rok 2016 mu už vyšiel 
stopercentne. Spolupráca Bielik – Murcko prinies-
la prvé ovocie už v tohtoročnej halovej sezóne. Na 
žiackom šampionáte vyhral 60 m (7,46), 150 m 
(17,51) a bol tiež člen víťaznej štafety Interu na 
4 × 200 m. Zaujal aj v júli na medzinárodných 
pretekoch pre mládež do 16 rokov (International 
Children´s Games) v Tchaj -peji na Taiwane.

PREKVAPIL NA TAIWANE

„Zišla sa tam výborná konkurencia z 50 hlav-
ných miest celého sveta i z ďalších, napríklad len 
z USA štartovali atléti z piatich. Oliver fi nišoval 
v behu na 100 m šiesty, v semifi nále dosiahol čas 
11,45. Medzi najlepšími bol jediný beloch. Olive-
rov úspech videl na vlastné oči aj jeho otec, lebo 
rodina ho v atletickej kariére podporuje,“ spomí-
na Štefan Bielik. „Bežal v ťažkých podmienkach, 
v 40-stupňovej horúčave, veľkej vlhkosti, no per-
fektne zabojoval. Milo ma prekvapil.“

Oliver Murcko reprezentoval na Taiwane výber 
Bratislavy: „Pre mňa to bola obrovská skúsenosť, 
ktorú som využil v septembri v Trnave v medzištát-
nom žiackom stretnutí.“

V silnej konkurencii šprintérov z Česka, Ma-
ďarska, Chorvátska a Slovinska vyhral študent 5. 
ročníka Prvého súkromného gymnázia na Bajkal-
skej ulici v Bratislave trojstovku za 35,58 (žiacky 
rekord SR zlepšil o 40 stotín) a na 100 m došprin-
toval druhý, pričom „osobák“ si zlepšil na výbor-
ných 11,12. „Čas na stovke i trojstovke – bežal 
som ju len trikrát – ma príjemne prekvapil,“ vraví 
15-ročný mladík. Len šesť dní predtým získal na 
majstrovstvách Slovenska žiactva tri tituly – vyhral 
60 m (7,30), 150 m (17,09) i 300 m (36,10).

SNÍVA O OLYMPIÁDE

Oliver Murcko zdedil po otcovi, bývalom stred-
notratiarovi a vytrvalcovi Interu, atletické gény. 
Ťaží nielen z rýchlosti, ale aj vytrvalosti či výbor-
nej výdrže v rýchlosti. Smelé ciele bratislavské-
ho šprintéra v ďalšej sezóne načrtol kouč Bielik: 
„V pláne máme halovú aj letnú sezónu s cieľom 
kvalifi kovať sa na júlové MS do 17 rokov v ken-
skom Nairobi. Limit je však tvrdý. Náš dlhodobý 
cieľ je prekonať slovenský dorastenecký rekord 
na 200 m.“ Patrí už 34 rokov Ľubošovi Balošákovi, 
má hodnotu 21,39 sekundy.

Slovenský atletický zväz už dal vyrobiť tepláko-
vé súpravy pre adeptov štartu na OH 2020. Práve 
tokijská olympiáda je pre duo Murcko – Bielik veľ-
ké lákadlo. „Je to náš spoločný veľký sen. Pôjde-
me za ním krok za krokom, možnom sa nám spl-
ní,“ nádeja sa tréner. ŠTEFAN ŽILKA

Nádejný šprintér bratislavského Interu Oliver 
Murcko. Foto: JÁN LUKY

 narodený  3. mája 2001 v Bratislave
 klub  AK Inter -SC Bratislava
 škola  Prvé súkromné gymnázium Bajkalská 
v Bratislave
 tréner  Štefan Bielik
 osobné rekordy  7,30 (60 m), 11,12 
(100 m), 17,02 (150 m), 22,74 (200 m), 
35,58 (300 m – žiacky rekord SR).
 najvačšie úspechy  International 
Children´s Games (Tchaj -pej) – 6. na 100 m, 
medzištátne päťstretnutie žiactva (Trnava) – 
1. na 300 m (35,58 – rekord SR), 2. na 100 m, 
halové M -SR žiactva 2016 – 1. na 60, 150, 
4 × 200 m, M -SR žiactva 2016 - 1. na 60, 
150, 300 m.
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dobehol po 40 km do Atén a so slo-
vom Neníkékamen! (Zvíťazili sme!) 
na perách skonal. Je obdivuhodné, 
že atletické disciplíny v Aténach sú 
až na malé výnimky totožné s teraj-
šími – vrátane hmotností náčinia 
a výšky prekážok. Napriek veľkému 
záujmu divákov o hry vtedajšiu or-
ganizáciu dokumentuje skutočnosť, 
že v plávaní štartovali aj námorníci 
z lodí, ktoré v tom čase náhodou 
kotvili v prístave…

Ďalšie dvoje hry v Paríži a Saint 
Louis boli iba príveskom svetových 
výstav, ktoré sa v týchto mestách 
konali. Súťaže boli rozťahané do 
5 mesiacov a najmä v USA štartovali 
takmer výlučne domáci športovci. 
Prvýkrát v histórii súťažilo i niekoľko 

žien. V atletike v tom čase domi-
noval zázračný skokan z miesta 
Ray Ewry (spolu 8 zlatých medailí). 
Českým novátorom, ktorý na zákla-
de štúdie antickej sochy diskobo-
la predviedol v diskárskom kruhu 
otočku, bol František Janda -Suk, tá 
mu pomohla k druhému miestu. 
Pre Uhorsko získal Slovák von 
Speidl piate miesto.

Gréci, nespokojní s vývinom 
hier, po 10 rokoch od aténskej 
premiéry zorganizovali v r. 1906 
medzihry, ktoré však MOV ako OH 
neuznal.

Obrat k lepšiemu nastal na 
ďalších hrách v Londýne a Štokhol-
me, na ktorých malo Slovensko už 
štyroch, resp. až deviatich atlétov. 

Tento počet bol prekonaný až v roku 
1988. V r. 1908 štartovali na OH 
prvýkrát Slováci zo slovenského klu-
bu – a hneď traja: Luntzer, Drubina 
a Ješina. Maratón, ktorý mal v tom 
čase pohyblivú dĺžku okolo 40 km, 
bol ustálený na svojich 42 195 m 
na OH 1908 – toľko merala vzdia-
lenosť od štartu pri Windsorskom 
paláci po cieľ pred lóžou kráľovnej 
na štadióne White City.

Pri premiére desaťboja s dneš-
ným zložením disciplín v r. 1912, 
keď bodovacie tabuľky neexistovali, 
boli výkony desaťbojárov obodova-
né v pomere k hodnotám olympij-
ských rekordov, ktoré predstavovali 
1000 bodov. Víťazom desaťboja sa 
stal Indián Jim Thorpe – neskôr dis-
kvalifi kovaný pre odmenu 60 dolá-
rov za bejzbalový zápas, no po jeho 
smrti bola diskvalifi kácia zrušená. 
V plávaní začal svoju hegemóniu 
havajský domorodec Duke Paoa Ka-
hanamoku. Zo slovenských atlétov 
bol najúspešnejší oštepár Móric 
Koczán (tretí), ktorý štartoval na OH 
aj o 12 rokov neskôr (už v drese 
ČSR), a uhorské štafety na 4×100 m 
(štvrtá) s dvoma Slovákmi v zostave 
a na 4×400 m (siedma).

Kým pri antických OH sa vojny 
odkladali, pri novovekých je to 
naopak… V r. 1916 a potom aj 
v r. 1940 a 1944 sa OH pre svetové 
konfl ikty nekonali (ich číslovanie 
však k úcte k antickým OH zostalo 
zachované).

Pätoro medzivojnových OH pri-
nieslo ich ďalší rozmach, zvyšovala 
sa úroveň organizácie (už na OH 
1932 sa pri behoch použilo elektro-
nické meranie časov), počty účast-
níkov i výkony. Antverpy 1920 však 
boli jedinými OH (okrem bojkotu 
v r. 1984) bez účasti slovenského 
športovca. Najžiarivejšími hviezda-
mi tohto obdobia boli fínski vytrval-
ci na čele s Paavom Nurmim 
(9 zlatých medailí z OH) a trojnásob-
ný víťaz OH 1936, Afroameričan Jes-
se Owens, ktorý v r. 1935 v priebe-
hu jedného dňa zlepšil 5 svetových 
rekordov! Slovenskí atléti však mali 
iba sporadické zastúpenie a žiadne 
úspechy – ak nepočítame druhé 
miesto oštepára Bélu Szepesa (pô-
vodné meno Vojtech Strauch), ktorý 
však štartoval za Maďarsko. Naj-
lepším výsledkom bolo 12. miesto 
prvej slovenskej atletickej olympi-
oničky, diskárky Margaréty Schiefe-

rovej (druhou bola až v r. 1964 Eva 
Lehocká).

Po druhej svetovej vojne úroveň 
atletiky na Slovensku nedovoľovala 
olympijskú účasť. Okrem spomína-
nej Lehockej bol až do r. 1968 jedi-
nou výnimkou štvrťkár Milan Filo, 
no aj ten bol z pražského oddielu. 
Olympionikmi sa v tom období stali 
aj dvaja rodáci zo Slovenska, míliar 
Václav Čevona (4. na OH 1948) 
a chodec Svatopluk Sýkora, ich iná 
spojitosť so Slovenskom však nie je 
známa.

Na úspechy atlétov v uhorskom 
drese začali Slováci nadväzovať 
až od OH 1968 v Mexiku, ktorého 
nadmorská výška bola rajom na pre-
konávanie šprintérskych a skokan-
ských svetových rekordov. Upútal 
najmä Beamonov skok 890 cm do 
21. storočia. Tu sa prezentoval i Dick 
Fosbury so svojím fl opom, ktorým 
porazil všetkých straddlistov a ata-
koval svetový rekord. Zo Slovákov 
zažiaril neznámy junior Jozef Plachý 
(5. miesto na 800 m) a skokanka 
Mária Faithová (6. miesto vo výške).

O štyri roky poznačil OH v Mní-
chove čin palestínskych teroris-
tov, ktorí postrieľali časť izraelskej 
výpravy. O jedinú ženskú atletickú 
medailu v slovenskej histórii sa 
postarala Eva Šuranová v skoku 
do diaľky. V najkratšom šprinte si 
vybojovala spoludržiteľka sveto-
vého rekordu (11,0) Eva Glesková 
olympijské fi nále, ktoré odbehla 
so zranením. Úspešní boli aj Juraj 
Demeč (4. miesto na 4×100 m) 
a Dušan Moravčík (5. na 3000 m 
prek.), tí však boli členmi pražských 
oddielov.

Česť slovenských farieb v Mon-
treale zachraňovala Mária Mrač-
nová, ktorá po 6. mieste v Mexiku 
(a to bola najhoršia z tria výškariek 
ČSSR) zostala 4. miestom iba krôčik 
od medaily. Tieto dve umiestnenia 
ju v mojom rebríčku úspešnosti 
pasujú za najúspešnejšiu slovenskú 
atletickú olympioničku. 

OH v Moskve boli poznačené 
bojkotom USA. Pre Slovákov to však 
boli jedny z najúspešnejších hier, 
keď získali až päť umiestnení v pr-
vej desiatke – pravda, s výdatnou 
českou pomocou. Strieborný diskár 
Imrich Bugár žil v Prahe, Slováci 
Plachý (6. miesto) a Moravčík (10. 
miesto) štartovali za pražské kluby 
a Dušan Malovec dosiahol 7. miesto 

v štafete na 4×400 m v spoločnosti 
troch českých kolegov. A tak čisto 
slovenský úspech zaznamenal iba 
Pavol Blažek (10. miesto v chôdzi 
na 50 km). Svoje prvé olympijské 
stránky tu začala písať slovenská 
chôdza, vrátane prepadáku Jozefa 
Pribilinca, ktorý v horúčave dosiahol 
najhorší čas svojej kariéry.

O štyri roky neskôr bojkotoval 
hry v Los Angeles na oplátku socia-
listický blok. Tým prišli o svoju šan-
cu na vrchole kariéry viacerí atléti, 
najmä diskár Bugár a chodci Pribili-
nec, Szikora či Blažek, ktorý mohol 
mať rekordných 5 účastí na OH.

Soul 1988 priniesol slovenskej 
atletike najväčší úspech v po-
dobe víťazstva Jozefa Pribilinca. 
Z „prírodného“ talentu dokázal 
najúspešnejší slovenský atletický 
tréner histórie Juraj Benčík vybrúsiť 
diamant, ktorý dosiahol na najvyš-
šiu športovú métu. Na bystrický 
úspech nadviazal striebrom český 
oštepár Jan Železný, ktorý (už v čes-
kých farbách) zvíťazil na ďalších 
troch OH. V prvej desiatke skončili 
aj ďalší chodci – Roman Mrázek bol 
na 20 km piaty a Pavol Szikora na 
50 km desiaty.

Posledné hry v spoločnom štáte 
neboli pre slovenských atlétov príliš 
úspešné. Jedinú miestenku do „top 
ten“ získal v Barcelone 1992 Čech 
Roman Mrázek, keď zopakoval po 
4 rokoch 5. miesto v chôdzi, tento-
raz nie na 20, ale na 50 km.

Prvých päť olympijských hier 
v samostatnom štáte podrobne 
popísal v predchádzajúcom čísle 
časopisu Gabriel Bogdányi.

Slovenských olympionikov 
z uhorských čias eviduje olympijská 
história pod ich pomaďarčenými 
menami (Alajos Szokoly, István Dru-
bina, István Déván, Ferenc Jesina 
Irmay, Mór Kóczán Kovács, György 
Luntzer, Ferenc Forgács, István 
Jankovich, Kálmán Kobulszky, Fe-
renc Szobota, Iván Wardener, Béla 
Szepes), preto nebolo vždy ľahké 
pre športových historikov zistiť ich 
slovenský pôvod. Dokonca u všet-
kých atlétov sa podarilo zistiť aj ich 
rodisko.

Pri zániku štátov (Rakúsko-
Uhorsko, Československo) platí 
u štatistikov zásada, že výkony at-
létov pôvodného štátu sa rozdelia 
do nových štátov podľa územnej 
príslušnosti klubov. Preto sa my, 

Pokúsil som sa o zostavenie rebríčka úspešnosti slovenských atlétov na OH. Do úvahy som bral v prvom rade 
umiestnenia, ale aj počet štartov na OH a počet štartujúcich v disciplíne. Zostavil som si matematický model, 
v ktorom bolo bodovaných prvých 10 miest na OH (body 30-24-20-16-13-10-7-5-3-2), každý ďalší štart (1 bod) 
a umiestnenie vzhľadom na počet štartujúcich (body vypočítané ako odmocnina zo zlomku počet štartujúcich 
/ umiestnenie). Najviac bodov získal Tóth za víťazstvo v tomto roku medzi 80 štartujúcimi (38,94 b.) pred Pri-
bilincom, víťazom v r. 1988 spomedzi 53 chodcov (37,28 b.) a strieborným Janom Železným z r. 1988 s 38 
štartujúcimi oštepármi (28,36 b.). Súčtom bodov za všetky štarty každého olympionika vzniklo nasledovné 
poradie:

1. Matej Tóth 60,11
2. Alojz Sokol* 56,95
3. Móric Koczán* 43,04
4. Jozef Pribilinec 39,58
5. Roman Mrázek° 37,33
6. Jozef Plachý 33,94
7. Imrich Bugár* 31,81

8. Mária Mračnová -Faithová 30,96
9. Jan Železný° 28,36

10. Béla Szepes*2 27,74
11. Dušan Moravčík* 24,96
12. Eva Šuranová 24,32
13. Libor Charfreitag 21,98
14. Lucia Hrivnák Klocová 20,74

15. Juraj Luntzer 19,12
16. Zoltán von Speidl* 18,90
17. Pavol Blažek 18,86
18. Marcel Lomnický 18,18
19. Eva Glesková -Lehocká 17,60
20. Martina Hrašnová 12,16

Slováci, môžeme hrdiť aj takými 
hviezdami, akými boli Železný či 
Mrázek. Naopak, Slovensku nepat-
ria rekordy a výkony atlétov, ktorí 
počas spoločného štátu boli členmi 
budapeštianskych či pražských 
klubov (Bugár, Sokol, Koczán, Dé-
ván, Jankovič, Demeč, von Speidl, 
Moravčík, Wardener, po r. 1972 aj 
Plachý). No nebolo to vždy také jed-
noznačné. Napríklad až do 60. rokov 
minulého storočia sa slovenské 
rekordy viedli na národnom princí-
pe, teda rekordérom bol Slovák bez 
ohľadu na klub, v ktorom pôsobil, 
a naopak, Česi štartujúci v sloven-
ských kluboch nemohli byť sloven-
skými rekordérmi. Podobne kluboví 
funkcionári sa radi pochvália aj 
úspechmi odchovancov v mimoslo-
venských kluboch. Preto sú v tomto 
prehľade uvedení aj takíto atléti. 
Ba pre úplnosť dokonca aj tí, ktorí 
majú slovenský pôvod, ale štartovali 
za cudziu krajinu (Béla Szepes, Zu-
zana Hlavoňová -Kováčiková, Anna 
Pichrtová -Baloghová).

Počas 120-ročnej histórie 
štartovalo na OH 78 slovenských 
atletických reprezentantov. Ak po-
čítame aj tých, ktorí počas trvania 
Rakúsko -Uhorska a Československa 
pôsobili v mimoslovenských klu-
boch spoločného štátu, bolo ich 96. 
Keď prirátame aj trio zahraničných 
Slovákov, dostaneme sa na číslo 99. 
Olympionici zaznamenali 132 účas-
tí (mnohí štartovali na viacerých 
OH) a 178 štartov (kvalifi kačné kolá 
a fi nále). S „cudzincami“ je to 161 
(resp. 168) účastí a 240 (resp. 250) 
štartov. Približne štvrtina týchto čísel 

patrí ženám a medzi mužmi štvrtina 
„cudzincom“.

Zo súčasných atletických discip-
lín neštartoval žiaden Slovák v his-
tórii OH iba v skoku o žrdi, u žien je 
takýchto disciplín až desať (5000 m, 
10 000 m, 400 m prek., 3000 m 
prek., žrď, guľa, oštep, sedemboj 
a obe štafety). Muži zaznamenali 
najviac štartov v chôdzi na 50 km 
(26) a v chôdzi na 20 km (18), 
u žien drží primát chôdza na 20 km 
a diaľka (po 6 štartov).

Slovenskí atléti získali v histórii 
OH dve prvé, tri druhé a tri tretie 
miesta. Z tejto bilancie však treba 

v prvom rade odpočítať striebro Sze-
pesa štartujúceho počas ČSR za Ma-
ďarsko a slovenskej atletike nepatrí 
ani strieborná medaila Bugára (člen 
Dukly Praha) a bronzové medaily 
Sokola a Koczána z budapeštian-
skych klubov. A tak sa atletická bi-
lancia Slovenska zužuje na dve zlaté 
medaily (Pribilinec, Tóth), jednu 
striebornú (Železný) a jednu bron-
zovú medailu (Šuranová). Pri bilan-
cii štyroch medailí za 120 rokov ešte 
viac vyniká posledný zlatý úspech 
Mateja Tótha. Pridá niekto piatu me-
dailu už na najbližších hrách?

 MARIÁN KALABUS

Výškarke Márii Mračnovej na OH 1976 v Montreale chýbalo k medaile len 
máličko, skončila štvrtá. Foto: ŠTARTFOTO – JÁN SÚKUP

Šprintér Alojz Sokol získal na premiérovej olympiáde v Aténach 1896 na 
100 m bronz, súťažil vo farbách Uhorska. Foto: ARCHÍV (mo)
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I. 6.– 15.4. 1896 Athénai Grécko 1* 1M* Uhorsko

II. 20.5.– 28.10. 1900 Paris Francúzsko 1* 1M* Uhorsko

III. 1.7.–23.11. 1904 Saint Louis USA 0 0 Uhorsko

IV. 22.4.–2.5. 1908 London V. Británia 3+1* 3M+1M* Uhorsko

V. 27.4.–31.10. 1912 Stockholm Švédsko 2+7* 2M+7M* Uhorsko

VI. nekonali sa 1916 Berlin Nemecko – – Uhorsko

VII. 20.4.–12.9. 1920 Antwerpen Belgicko 0 0 ČSR

VIII. 4.5.–12.8. 1924 Paris Francúzsko 1+1* 1M+1M* ČSR

IX. 17.5.–12.8. 1928 Amsterdam Holandsko 1* (+1) 1M* (+1M za Maďarsko) ČSR

X. 30.7.–14.8. 1932 Los Angeles USA 1* 1M* ČSR

XI. 1.–16.8. 1936 Berlin Nemecko 3+1* 2M+1M*, 1Ž ČSR

XII. nekonali sa 1940 Tokyo Japonsko – – SR

XIII. nekonali sa 1944 London V. Británia – – SR

XIV. 29.7.–14.8. 1948 London V. Británia 0 0 ČSR

XV. 19.7.–14.8. 1952 Helsinki Fínsko 1* 1M* ČSR

XVI. 22.11.–8.12. 1956 Melbourne Austrália 0 0 ČSR

Údaje sú uvedené v poradí olympiáda, dátum, miesto a štát konania OH, 
počet zúčastnených slovenských atlétov, počet mužov (M) a žien (Ž) a kraji-
na, za ktorú štartovali. Hviezdičkou sú vyznačené počty Slovákov, ktorí počas 

spoločného štátu štartovali za maďarský (do r. 1918) alebo český klub (1918-
1992). Do bilancie Slovenska sa však nezapočítavajú v zátvorke uvedení Slo-
váci, ktorí sa stali štátnymi príslušníkmi iných krajín. 

XVII. 25.8.–11.9. 1960 Roma Taliansko 0 0 ČSSR

XVIII. 10.–24.10. 1964 Tokyo Japonsko 1 1Ž ČSSR

XIX. 12.–27.10. 1968 Ciudad de México Mexiko 4 1M, 3Ž ČSSR

XX. 26.8.–10.9. 1972 München NSR 4+3* 2M+3M*, 2Ž ČSSR

XXI. 17.7.–1.8. 1976 Montréal Kanada 3+2* 2M*, 3Ž ČSSR

XXII. 19.7.–3.8. 1980 Moskva ZSSR 6+3* 6M+3M* ČSSR

XXIII. 28.7.–12.8. 1984 Los Angeles USA – – ČSSR

XXIV. 17.9.–2.10. 1988 Seoul Kórejská rep. 11+2* 10M+2M*, 1Ž ČSSR

XXV. 25.7.–8.8. 1992 Barcelona Španielsko 7+4* 7M+4M* ČSFR

XXVI. 19.7.–4.8. 1996 Atlanta USA 14 (+2) 12M, 2Ž (+1M a 1Ž ČR) SR

XXVII. 15.9.–1.10. 2000 Sydney Austrália 16 (+1) 15M, 1Ž (+1Ž ČR) SR

XXVIII. 13.–29.8. 2004 Athína Grécko 12 (+3) 10M, 2Ž (+1M a 2Ž ČR) SR

XXIX. 8.–24.8. 2008 Beijing Čína 18 11M, 7Ž SR

XXX. 25.7.–12.8. 2012 London V. Británia 11 5M, 6 Ž SR

XXXI. 5.–21.8. 2016 Rio de Janeiro Brazília 16 8M, 8 Ž SR

Údaje sú uvedené v poradí rok OH, celkové umiestnenie, meno, priezvis-
ko, dátum a miesto narodenia atléta, klubová príslušnosť, bodová hodnota 
umiestnenia; v ďalšom riadku dátum a poradie v súťaži, výkon (prípadne aj 
neofi ciálny čas, reakčný čas a vietor) a na záver počet štartujúcich v disciplíne. 
Bodová hodnota je vypočítaná ako súčet bodov za umiestnenie (body v prvej 
desiatke 30-24-20-16-13-10-7-5-3-2, každá ďalšia účasť 1 bod) a za umiest-
nenie vzhľadom na počet štartujúcich (body sú vypočítané ako odmocnina 
z podielu počtu štartujúcich a umiestnenia).

Slovensko má v mužskej atletike 57 olympionikov s 95 účasťami a 122 štartmi. So 
Slovákmi v maďarských alebo českých kluboch počas spoločného štátu má Slovensko 
75 olympionikov, 124 účastí a 184 štartov. Spolu so Slovákmi v zahraničných štátoch 
(Maďarsko a Česko) je to 76 olympionikov, 127 účastí a 188 štartov.

Použité skratky: r – rozbeh, m – medzibeh, s – semifi nále, 
Q – kvalifi kácia, = – rovnosť poradia, ´ – upravené poradie po dodatočnej 
diskvalifi kácii za doping, * – maďarský alebo český klub počas spoločného 
štátu, *1 – česká štátna príslušnosť, *2 – maďarská štátna príslušnosť, 
° – česká národnosť, °1 – bieloruská národnosť, °2 – srbská národnosť, 
°3 – ukrajinská národnosť, n – nemeraný výkon, w – rýchlosť vetra, 
rč – reakčný čas, NM – žiaden vydarený pokus, DQ – diskvalifi kácia, 
DNF – nedokončenie pretekov

MUŽI

100 metrov
1896 3. Alojz Sokol* 190671 Rónicz (Hronec) MAC Budapest 22,31

6.4. 2r1 12,8 + 10.4. 3 12,6 16

1912 19.= Štefan Jankovič* 171089 Pozsony (Bratislava) MAC Budapest 2,91

6.7. 2r3 n + 6.7. 4s4 n 69

1912 30.= František Szobota 300891 Kassa (Košice) Kassai Atlétikai Club 2,52

6.7. 2r17 n + 6.7. 6s4 n 69

1932 18.= Andrej Engel* 100210 Selmecbánya (B. Štiavn.) VS Praha 2,37

31.7. 3r2 11,2 + 31.7. 4m2 11,1 34

1972 46. Juraj Demeč* 290145 Užhorod Dukla Praha 2,35

31.8. 4r5 10,66 w+0,8 84

200 metrov
1912 20.= Štefan Déván* 041190 Pozsony (Bratislava) MAC Budapest 2,75

10.7. 2r15 22,9 +  10.7. 4s6 n 61

1932 21. Andrej Engel* 100210 Selmecbánya (B. Štiavn.) VS Praha 2,09

2.8. 4r6 22,3 25

2000 53. Marián Vanderka 180472 Ružomberok Slávia UK Bratislava 2,13

27.9. 6r5 21,28 rč254 w+0,3 68

400 metrov
1900 ?. Zoltán von Speidl* 170380 Losonc (Lučenec) BEAC Budapest 2,00

14.7. 4=r3 n 15

1912 30.= Štefan Déván* 041190 Pozsony (Bratislava) MAC Budapest 2,28

12.7. 3r5 n 49

1952 29. Milan Filo* 230429 Žilina ATK Praha 2,56

24.7. 3r8 48,7 (48,91) 71

1996 14. Štefan Balošák 231172 Martin Dukla Banská Bystrica 3,10

26.7. 3r1 45,86 + 27.7. 4m2 45,32 + 28.7. 6s1 45,59 62

2000 44. Štefan Balošák 231172 Martin Dukla Banská Bystrica 2,24

22.9. 5r8 46,42 rč192 68

800 metrov
1900 5. Zoltán von Speidl* 170380 Losonc (Lučenec) BEAC Budapest 14,90

14.7. 2r2 2:01,1 + 16.7. 5 n 18

1912 33.= František Facinek* 250991 Pozsony (Bratislava) BEAC Budapest 2,24

6.7. 5=r6 n (2:05,6?) 51

1968 5. Jozef Plachý 280249 Košice Slávia VŠT Košice 15,97

13.10. 2r3 1:48,6 (1:48,65) + 14.10. 3s2 1:45,9 (1:45,96) + 15.10. 5 1:45,9 (1:45,99) 44

1972 14. Jozef Plachý 280249 Košice VSŽ Košice 3,09

31.8. 2r6 1:47,1 (1:47,06) + 1.9. 3s2 1:48,9 (1:48,94) 61

1976 25. Jozef Plachý* 280249 Košice Dukla Praha 2,30

23.7. 4r3 1:48,63 42

2008 46. Jozef Repčík 030886 Myjava Spartak Dubnica n. V. 2,12

20.8. 5r2 1:48,64 58

2016 45. Jozef Repčík 030886 Myjava Hraj na tie nohy BA 2,13

12.8. 6r5 1:49,95 57

1500 metrov
1912 29.= František Facinek* 250991 Pozsony (Bratislava) BEAC Budapest 2,26

9.7. 5r3 n (4:11,0?) 46

1980 6. Jozef Plachý* 280249 Košice Dukla Praha 12,58

30.7. 3r2 3:44,4 (3:44,39) + 31.7. 5s2 3:40,4 (3:40,37) + 1.8. 6 3:40,7 (3:40,66) 40

5000 metrov
1928 18.= Jozef Koščák* 080603 Kassa (Košice) Moravská  Slavia Brno 2,41

31.7. 8r2 15:42,0 36

1972 16. Dušan Moravčík* 270548 Bánov Dukla Praha 2,95

7.9. 4r3 13:40,4 (13:40,27) 61

1996 18. Miroslav Vanko 140273 Martin Dukla Banská Bystrica 2,43

31.7. 6r3 13:54,88 + 1.8. 12s1 13:51,45 37

10 000 metrov
1988 – Martin Vrábeľ 210955 Nižná Šebastová Dukla Banská Bystrica 1,00

23.9. -r2 DNF 52

1996 28. Róbert Štefko 280568 Košice Dukla Banská Bystrica 2,28

26.7. 14r1 29:03,80 46

1996 33. Miroslav Vanko 140273 Martin Dukla Banská Bystrica 2,18

26.7. 18r2 29:17,53 46

Maratón
1936 21. Ján Takáč* 020209 Alsóhunkóc (Choňkovce) Slavia Praha 2,63

9.8. 21 2:51:20,0 56

1988 55. Karel David° 080264 Nový Jičín Dukla Banská Bystrica 2,46

2.10. 55 2:26:12 118

1988 – Martin Vrábeľ 210955 Nižná Šebastová Dukla Banská Bystrica 1,00

2.10. – DNF 118

1992 19. Karel David° 080264 Nový Jičín Dukla Banská Bystrica 3,41

9.8. 19 2:16:34 110

2000 – Róbert Štefko 280568 Košice Dukla Banská Bystrica 1,00

1.10. – DNF 100

2004 63. Róbert Štefko*1 280568 Košice AK Kroměříž 2,27

29.8. 63 2:27:12 101

2004 81. Marcel Matanin 151273 Vranov nad Topľou Obal-Servis Košice 2,12

29.8. 81 2:50:26 101

110 metrov prekážok
1896 4.= Alojz Sokol* 190671 Rónicz (Hronec) MAC Budapest 17,32

7.4. 2=r1 n 7

1980 – Július Ivan 250354 Šurany Dukla Banská Bystrica 1,00

25.7. -r1 DNF 23

1992 30.= Igor Kováč* 120569 Krompachy Dukla Praha 2,14

2.8. 6r5 14,12 w+1,2 39

1996 25. Igor Kováč 120569 Krompachy Dukla Banská Bystrica 2,57

28.7. 1r1 13,62 w–0,5 + 28.7. 7m3 13,70 w+1,4 62

200 metrov prekážok
1900 ?. Zoltán von Speidl* 170380 Losonc (Lučenec) BEAC Budapest 2,00

16.7. 6r2 n 11

400 metrov  prekážok
1972 10. Ivan Daniš* 290151 Žilina Sparta Praha 3,92

31.8. 3r4 50,62 + 1.9. 6s1 50,01 37

1988 17. Jozef Kucej 230365 Detva Slávia SVŠT Bratislava 2,48

23.9. 4r4 49,89 37

1992 29. Jozef Kucej 230365 Detva Dukla Banská Bystrica 2,27

3.8. 3r5 50,28 47

1996 39. Jozef Kucej 230365 Detva Dukla Banská Bystrica 2,19

29.7. 6r4 50,31 55

2000 40. Radoslav Holúbek 281175 Žilina Dukla Banská Bystrica 2,24

24.9. 7r7 51,18 rč127 62

2016 44. Martin Kučera 100590 Bratislava Hraj na tie nohy BA 2,03

15.8. 7r2 51,47 rč162 47

3000 metrov prekážok
1972 5. Dušan Moravčík* 270548 Bánov Dukla Praha 16,13

1.9. 3r4 8:33,4 (8:33,44) + 4.9. 5 8:29,2 (8:29,06) 49

1976 19. Dušan Moravčík* 270548 Bánov Dukla Praha 2,12

25.7. 11r2 8:41,95 24

1980 10. Dušan Moravčík* 270548 Bánov RH Praha 3,76

26.7. 2r2 8:33,4 (8:33,31) + 28.7. 6s2 8:28,0 (8:28,00) + 31.7. 10 8:29,1 (8:29,03) 31

3500 metrov chôdza
1908 19. Štefan Drubina 170884 Pozsony (Bratislava) Pozsonyi Torna Egylet 2,12

14.7. 5r2 18:44,6 24

10 000 metrov chôdza
1912 – Štefan Drubina* 170884 Pozsony (Bratislava) Ferencvárosi Torna Cl. 1,00

8.7. -r2 DQ 23

20 kilometrov chôdza
1980 14. Pavol Blažek 090758 Trnava Dukla Banská Bystrica 2,56

24.7. 14 1:35:30,8 34

1980 20. Jozef Pribilinec 060760 Kremnica Dukla Banská Bystrica 2,30

24.7. 20 1:42:52,4 34

1980 – Juraj Benčík 150245 Tótkomlós Dukla Banská Bystrica 1,00

24.7. – DQ 34

1988 1. Jozef Pribilinec 060760 Kremnica Dukla Banská Bystrica 37,28

23.9. 1 1:19:57 53

1988 5. Roman Mrázek° 210162 Sokolov Dukla Banská Bystrica 16,26

23.9. 5 1:20:43 53

1988 15. Pavol Blažek 090758 Trnava Dukla Banská Bystrica 2,88

23.9. 15 1:22:39 53

1992 17. Pavol Blažek 090758 Trnava Dukla Banská Bystrica 2,57

31.7. 17 1:29:23 42

1992 19. Igor Kollár 260665 Žiar nad Hronom Dukla Banská Bystrica 2,49

31.7. 19 1:29:38 42

1992 28. Ján Záhončík 230465 Senica Dukla Banská Bystrica 2,22

31.7. 28 1:33:37 42

1996 38. Róbert Valiček 100369 Martin Slávia TU Košice 2,26

26.7. 38 1:27:27 60

1996 46. Pavol Blažek 090758 Trnava Dukla Banská Bystrica 2,14

26.7. 46 1:29:41 60

1996 – Igor Kollár 260665 Žiar nad Hronom Dukla Banská Bystrica 1,00

26.7. – DQ 60

2000 31. Igor Kollár 260665 Žiar nad Hronom Hi-tec Banská Bystrica 2,24

22.9. 31 1:26:31 48

2000 41. Róbert Valiček 100369 Martin Dukla Banská Bystrica 2,08

22.9. 41 1:30:46 48

2004 32. Matej Tóth 100283 Nitra Dukla Banská Bystrica 2,22

20.8. 32 1:28:49 48

2008 26. Matej Tóth 100283 Nitra Dukla Banská Bystrica 2,40

16.8. 26 1:23:17 51

2012 23. Anton Kučmín 070684 Ilava Dukla Banská Bystrica 2,56

4.8. 23 1:22:25 56

2016 32. Anton Kučmín 070684 Ilava Dukla Banská Bystrica 2,52

12.8. 32 1:23:17 74

50 kilometrov chôdza
1980 10. Pavol Blažek 090758 Trnava Dukla Banská Bystrica 3,64

30.7. 10 4:16:26 27

1980 13. Juraj Benčík 150245 Tótkomlós Dukla Banská Bystrica 2,44

30.7. 13 4:27:39 27

1980 – Jaromír Vaňous° 240955 Ústí nad Orlicí Dukla Banská Bystrica 1,00

30.7. – DQ 27

1988 10. Pavol Szikora 260352 Lučenec Dukla Banská Bystrica 4,05

30.9. 10 3:47:04 42

1988 12. Pavol Blažek 090758 Trnava Dukla Banská Bystrica 2,87

30.9. 12 3:47:31 42

1988 17. Roman Mrázek° 210162 Sokolov Dukla Banská Bystrica 2,57

30.9. 17 3:50:46 42

1992 5. Roman Mrázek° 210162 Sokolov Dukla Banská Bystrica 15,90

7.8. 5 3:55:21 42
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1992 27. Pavol Szikora 260352 Lučenec Dukla Banská Bystrica 2,25

7.8. 27 4:17:49 42

1992 29. Pavol Blažek 090758 Trnava Dukla Banská Bystrica 2,20

7.8. 29 4:22:33 42

1996 20. Roman Mrázek° 210162 Sokolov Dukla Banská Bystrica 2,60

2.8. 20 3:58:20 51

1996 21. Štefan Malík 110266 Šurany Slávia UK Bratislava 2,56

2.8. 21 3:58:40 51

1996 32. Peter Tichý 120369 Žilina Slávia TU Košice 2,26

2.8. 32 4:10:55 51

2000 17. Peter Tichý 120369 Žilina Hi-Tec Banská Bystrica 2,81

29.9. 17 3:54:47 56

2000 20. Štefan Malík 110266 Šurany Slávia UK Bratislava 2,67

29.9. 20 3:56:44 56

2000 23. Peter Korčok 120874 Šahy Dukla Banská Bystrica 2,56

29.9. 23 3:58:46 56

2004 14. Peter Korčok 120874 Šahy Dukla Banská Bystrica 2,96

27.8. 14 3:54:22 54

2004 18. Miloš Bátovský 260579 Krupina Dukla Banská Bystrica 2,73

27.8. 18 3:59:11 54

2004 36. Kazimír Verkin 270372 Brezno Dukla Banská Bystrica 2,22

27.8. 36 4:13:11 54

2008 35. Miloš Bátovský 260579 Krupina Dukla Banská Bystrica 2,32

22.8. 35 4:06:30 61

2008 47. Kazimír Verkin 270372 Brezno Dukla Banská Bystrica 2,14

22.8. 47 4:21:26 61

2008 – Peter Korčok 120874 Šahy Dukla Banská Bystrica 1,00

22.8. – DNF 61

2012 5´. Matej Tóth 100283 Nitra Dukla Banská Bystrica 16,55

11.8. 5´ 3:41:24 63

2012 45´. Miloš Bátovský 260579 Krupina Dukla Banská Bystrica 2,18

11.8. 45´ 4:09:32 63

2016 1. Matej Tóth 100283 Nitra Dukla Banská Bystrica 38,94

19.8. 1 3:40:58 80

2016 26. Dušan Majdán 080987 Hnúšťa Dukla Banská Bystrica 2,75

19.8. 26 3:58:25 80

2016 – Martin Tišťan 121192 Banská Bystrica Dukla Banská Bystrica 1,00

19.8. – DQ 80

Výška
1912 9.= Ivan Wardener* 011289 Tótsóvár (Solivar) MTK Budapest 4,80

7.7. 1=Q2 183 + 8.7. 9= 180 29

1924 – Mikuláš Kucsera 100602 Budapest I. ČsŠK Bratislava 1,00

6.7. -Q1 NM 27

1972 21. Roman Moravec 301250 Bratislava Slávia SVŠT Bratislava 2,38

9.9. 18Q1 212 40

1988 15. Róbert Ruffíni 260167 Lučenec Slávia UK Bratislava 2,34

24.9. 8Q1 225 + 25.9. 15 220 27

2008 33.= Peter Horák 071283 Bratislava Dukla Banská Bystrica 2,10

17.8. 17=Q1 215 40

2012 30.= Michal Kabelka 040285 Lučenec Spartak Dubnica n. V. 2,08

5.8. 14=Q1 216 35

2016 35.= Matúš Bubeník 141189 Hodonín Stavbár Nitra 2,12

14.8. 18Q1 217 44

Diaľka
1992 25. Milan Gombala* 290168 Lučenec Dukla Praha 2,41

5.8. 11Q1 769 w+0,4 50

1996 20. Milan Gombala*1 290168 Lučenec Dukla Praha 2,61

28.7. 10Q1 788 w+0,7 52

Trojskok
1896 4. Alojz Sokol* 190671 Rónicz (Hronec) MAC Budapest 17,32

6.4. 4 12,30 7

1988 – Milan Mikuláš* 010463 Trnava RH Praha 1,00

23.9. -Q2 NM 43

1992 15. Milan Mikuláš* 010463 Trnava Olymp Praha 2,77

1.8. 9Q2 16,82 w–2,0 47

2008 14. Dzmitry Vaľukevič°1 300581 Petrozavodsk Spartak Dubnica n. V. 2,67

18.8. 9Q1 17,08 w+0,5 39

Guľa
1908 9.= Móric Koczán* 080185 Kócs BTC Budapest 4,67

16.7. 9= n 25

2000 11. Milan Haborák 110173 Prešov Dukla Banská Bystrica 2,83

22.9. 3Q2 20,00 + 22.9. 11 19,06 37

2000 23. Mikuláš Konopka 230179 Rimavská Sobota Slávia UK Bratislava 2,27

22.9. 13Q1 18,99 37

2004 9´. Mikuláš Konopka 230179 Rimavská Sobota Slávia UK Bratislava 5,08

18.8. 4Q2 20,32 + 18.8. 9´ 19,92 39

2008 29´. Milan Haborák 110173 Prešov Dukla Banská Bystrica 2,25

15.8. 14Q1 19,32 45

Disk
1908 7. Juraj Luntzer 230886 Pozsony (Bratislava) Pozsonyi Torna Egylet 9,45

16.7. 7 38,34 42

1908 12.= Móric Koczán* 080185 Kócs BTC Budapest 2,87

16.7. 12= 32,76 42

1908 13.= František Ješina 190887 Nagyszombat (Trnava) Pozsonyi Torna Egylet 2,80

16.7. 13= 30,82 42

1912 19. Karol Kobulský* 280987 Eperjes (Prešov) Budapesti PTS 2,47

12.7. 19 38,15 41

1912 21. Juraj Luntzer 230886 Pozsony (Bratislava) Pozsonyi Torna Egylet 2,40

12.7. 21 37,88 41

1912 33. Móric Koczán* 080185 Kócs BTC Budapest 2,11

12.7. 33 33,30 41

1936 14.= Valér Baracs 160709 Sároskisfalu (M.Vieska) VŠ Bratislava 2,49

5.8. 14=Q n 31

1980 2. Imrich Bugár* 140455 Dunajská Streda Dukla Praha 27,00

27.7. 1Q 65,08 + 28.7. 2 66,38 18

1988 12. Imrich Bugár* 140455 Dunajská Streda Dukla Praha 2,55

30.9. 3Q1 61,94 + 1.10. 12 60,88 29

1992 20. Imrich Bugár* 140455 Dunajská Streda Dukla Praha 2,26

3.8. 11Q1 58,70 32

1996 38. Jaroslav Žitňanský 180271 Piešťany Slávia UK Bratislava 2,01

29.7. 20Q1 51,50 39

2004 35. Jaroslav Žitňanský 180271 Piešťany Slávia UK Bratislava 2,06

21.8. 17Q1 53,30 39

Disk grécky štýl
1908 11.= Móric Koczán* 080185 Kócs BTC Budapest 2,45

18.7. 4=Q4 n 23

1908 11.= Juraj Luntzer 230886 Pozsony (Bratislava) Pozsonyi Torna Egylet 2,45

18.7. 4=Q4 n 23

Disk obojručne
1912 18. Karol Kobulský* 280987 Eperjes (Prešov) Budapesti PTS 2,05

13.7. 18 59,48 (37,01+22,47) 20

1912 – Juraj Luntzer 230886 Pozsony (Bratislava) Pozsonyi Torna Egylet 1,00

13.7. – DNF (37,68+0) 20

Kladivo
2000 30. Libor Charfreitag 110977 Trnava AŠK Slávia Trnava 2,21

23.9. 16Q2 72,52 44

2000 32. Miloslav Konopka 230179 Rimavská Sobota Slávia UK Bratislava 2,17

23.9. 17Q2 70,55 44

2004 6´. Libor Charfreitag 110977 Trnava AŠK Slávia Trnava 12,42

20.8. 4´Q2 77,30 + 22.8. 6´ 77,54 35

2004 13´. Miloslav Konopka 230179 Rimavská Sobota Slávia UK Bratislava 2,64

20.8. 8´Q2 76,16 35

2008 8. Libor Charfreitag 110977 Trnava AŠK Slávia Trnava 7,35

15.8. 6Q2 76,61 + 17.8. 8 78,65 44

2008 23. Miloslav Konopka 230179 Rimavská Sobota Dukla Banská Bystrica 2,38

15.8. 11Q1 71,96 44

2012 15. Marcel Lomnický 060787 Nitra Šp. gymn. Stavbár Nitra 2,65

3.8. 5Q2 74,00 41

2016 5. Marcel Lomnický 060787 Nitra Dukla Banská Bystrica 15,53

17.8. 2Q1 74,16 + 19.8. 5 75,97 32

Oštep
1912 3. Móric Koczán* 080185 Kócs BTC Budapest 22,89

6.7. 3 55,50 25

1924 22. Móric Koczán* 080185 Kócs Sparta Praha 2,15

6.7. 12Q2 48,39 29

1928 2. Béla Szepes*2 050903 Igló (Spišská Nová Ves) MAC Budapest 27,74

2.8. 1Q2 65,26 + 2.8. 2 65,26 (z Q) 28

1936 26. Pavol Maľa 171010 Nagyócsa (Očová) VŠ Bratislava 2,04

6.8. 26Q 48,00 28

1988 2. Jan Železný° 160666 Mladá Boleslav Dukla Banská Bystrica 28,36

24.9. 1Q1 85,90 + 25.9. 2 84,12 38

1988 26. Zdeněk Nenadál° 120264 Prostějov Dukla Banská Bystrica 2,21

24.9. 14Q2 75,56 38

2000 27. Marián Bokor 170477 Trnava Dukla Banská Bystrica 2,14

22.9. 13Q2 75,49 35

2004 32. Marián Bokor 170477 Trnava Dukla Banská Bystrica 2,02

26.8. 17Q1 71,74 33

Oštep voľný štýl
1908 10.= František Ješina 190887 Nagyszombat (Trnava) Pozsonyi Torna Egylet 3,82

15.7. 10= 36,82 33

1908 10.= Móric Koczán* 080185 Kócs BTC Budapest 3,82

15.7. 10= n 33

1908 10.= Juraj Luntzer 230886 Pozsony (Bratislava) Pozsonyi Torna Egylet 3,82

15.7. 10= n 33

Oštep obojručne
1912 12. Móric Koczán* 080185 Kócs BTC Budapest 2,08

9.7. 12 86,39 (55,74+30,65) 14

Desaťboj
2008 24. Slaven Dizdarevič°2 030881 Sarajevo Akademik TU Košice 2,29

22.8. 24 7021 (11,16-01-702+0,3-13,97-196-52,02-15,61-04-39,86-400-43,58-4:51,42) 40

4 × 100 metrov
1912 4. Uhorsko (Szobota-Szalay-Jankovič-Rácz)

8.7. 1r6 43,7 + 8.7. 2s2 42,9 8

František Szobota 300891 Kassa (Košice) Kassai Atlétikai Club 5,41

Štefan Jankovič* 171089 Budapest MAC Budapest 5,41

1972 4. ČSSR (Matoušek-Demeč-Kynos-Bohman)

9.9. 2r2 39,31 + 9.9. 4s1 39,01 + 10.9. 4 38,82 27

Juraj Demeč* 290145 Užhorod Dukla Praha 6,60

4 × 400 metrov
1912 7. Uhorsko (Szerelemhegyi-Bodor-Déván-Wiesner)

14.7. 3r3 3:29,4 7

Štefan Déván* 041190 Pozsony (Bratislava) MAC Budapest 2,00

1980 7. ČSSR (Lomický-Malovec-Břečka-Kolář)

31.7. 2r2 3:03,5 + 1.8. 7 3:07,0 (3:07,07) 24

Dušan Malovec 010757 Modra Dukla Banská Bystrica 3,60

2000 27. SR (Holúbek-Lopuchovský-Vanderka-Balošák)

29.9. 6r4 3:09,54 34

Radoslav Holúbek 281175 Žilina Dukla Banská Bystrica 1,37

Marcel Lopuchovský 020577 Košice Slávia UK Bratislava 1,37

Marián Vanderka 180472 Ružomberok Slávia UK Bratislava 1,37

Štefan Balošák 231172 Martin Dukla Banská Bystrica 1,37

ŽENY
Slovensko má v ženskej atletike 21 olympioničiek s 37 účasťami a 56 štartmi. Po-

čas spoločného štátu nebola žiadna olympionička členkou maďarského ani českého 
klubu. So Slovenkami v zahraničných štátoch (Česko) má Slovensko 23 olympioni-
čiek, 41 účastí a 62 štartov.

100 metrov
1964 15. Eva Lehocká 260743 Zvolen Slávia SVŠT Bratislava 2,71

15.10. 3r6 11,8 (11,89) w+0,9 + 15.10. 3m4 11,6 w+1,9 + 16.10. 7s1 11,9 (11,91) w+0,2 44

1968 14. Eva Glesková 260743 Zvolen Slávia SVŠT Bratislava 2,69

14.10. 1r5 11,6 (11,62) w0,0 + 14.10. 2m1 11,2 (11,29) +6,0? (+0,6) + 15.10. 6s2 11,7 (11,80) w0,0 40

1972 8. Eva Glesková 260743 Zvolen Inter Bratislava 7,42

1.9. 3r2 11,50 w–0,9 + 1.9. 2m3 11,43 w+0,2 + 2.9. 3s1 11,43 w–0,3 + 2.9. 8 12,48 w–0,2 47

200 metrov
1964 14. Eva Lehocká 260743 Zvolen Slávia SVŠT Bratislava 2,60

18.10. 2r1 24,2w+5,0 (24,30w) + 18.10. 6s1 24,5 w+1,0 36

1968 26. Eva Glesková 260743 Zvolen Slávia SVŠT Bratislava 2,18

17.10. 5r1 24,0 (24,08) w0,0 36

400 metrov
1968 20. Anna Chmelková 260744 Špačince Slávia SVŠT Bratislava 2,20

14.10. 6r2 54,9 (54,91) 29

2016 41. Iveta Putalová 240388 Bratislava Hraj na tie nohy BA 2,18

13.8. 5r2 52,82 rč198 57

800 metrov
1976 18. Jozefína Čerchlanová 290352 Bratislava Slávia SVŠT Bratislava 2,39

23.7. 4r2 2:02,36 35

2004 19. Lucia Klocová 201183 Martin Slávia UK Bratislava 2,50

20.8. 5r5 2:02,17 + 21.8. 6s2 2:00,79 43

2008 11. Lucia Klocová 201183 Martin ZŤS Martin 2,95

15.8. 3r4 1:59,42 + 16.8. 3s1 1:58,80 42

2016 28. Lucia Hrivnák Klocová 201183 Martin ZŤS Martin 2,52

17.8. 4r8 2:00,57 65

1500 metrov
2012 6´. Lucia Klocová 201183 Martin ZŤS Martin 12,77

6.8. 9r1 4:07,79 + 8.8. 8s2 4:02,99 + 10.8. 6´ 4:12,64 46

Maratón
1988 45. Ľudmila Melicherová 060664 Fiľakovo Slávia PF Ban. Bystrica 2,24

23.9. 45 2:43:56 69

2004 28. Anna Pichrtová*1 190573 Trenčín Maratonstav Úpice 2,71

22.8. 28 2:40:58 82

2008 67. Zuzana Tomas 150277 Brezno Hi-tec Banská Bystrica 2,11

17.8. 67 2:49:39 82

2012 98´. Katarína Berešová 101087 Trebišov Obal-Servis Košice 2,10

5.8. 98´ 2:48:11 118

2016 107. Katarína Berešová 101087 Trebišov Obal-Servis Košice 2,21

14.8. 107 2:50:54 156

100 metrov prekážok
2008 37. Miriam Bobková 020379 Spišská Nová Ves Spartak Dubnica n. V. 2,04

17.8. 8r1 13,65 rč230 w–0,1 40

20 kilometrov chôdza
2000 43. Zuzana Blažeková 010780 Trnava UMB Banská Bystrica 2,15

28.9. 43 1:44:03 57

2004 22. Zuzana Malíková 020883 Nové Zámky Lokomotíva Šurany 2,61

23.8. 22 1:33:17 57

2008 32. Zuzana Malíková 020883 Nové Zámky Lokomotíva Šurany 2,22

21.8. 32 1:34:33 48

2012 52´. Mária Czaková 021088 Nitra Dukla Banská Bystrica 2,08

11.8. 52´ 1:37:43 61

2016 48. Mária Czaková 021088 Nitra Dukla Banská Bystrica 2,24

19.8. 48 1:38:29 74

2016 55. Mária Gáliková 210880 Nová Baňa Dukla Banská Bystrica 2,16

19.8. 55 1:40:35 74
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Výška
1968 6. Mária Faithová 240946 Košice Slávia SVŠT Bratislava 12,00

16.10. 6Q1 174 + 17.10. 6 178 24

1976 4. Mária Mračnová 240946 Košice Slávia SVŠT Bratislava 18,96

26.7. 11=Q1 180 + 28.7. 4 189 35

1996 12. Zuzana Kováčiková*1 160473 Šaľa Sparta Praha 2,63

1.8. 6Q2 193 + 3.8. 12 193 32

1996 25.= Alica Javad 260669 Nitra DAC Dunajská Streda 2,13

1.8. 14=Q2 185 32

2000 11. Zuzana Hlavoňová*1 160473 Šaľa USK Praha 2,86

28.9. 5=Q2 194 + 30.9. 11 190 38

2004 26.= Zuzana Hlavoňová*1 160473 Šaľa USK Praha 2,14

26.8. 12Q1 185 34

Diaľka
1972 3. Eva Šuranová 240446 Ózd Slávia SVŠT Bratislava 23,32

31.8. 1Q1 638 w+1,4 + 31.8. 3 667 w+0,9 33

1976 – Eva Šuranová 240446 Ózd Slávia SVŠT Bratislava 1,00

23.7. -Q2 NM 30

1996 22´. Galina Čisťakovová°3 260762 Izmail Slávia UK Bratislava 2,45

1.8. 7´Q2 633 w+0,2 46

2008 – Jana Velďáková 030681 Rožňava Akademik TU Košice 1,00

19.8. -Q2 NM 42

2012 27. Jana Velďáková 030681 Rožňava Dukla Banská Bystrica 2,05

7.8. 14Q2 618 w–1,5 30

2016 15. Jana Velďáková 030681 Rožňava Dukla Banská Bystrica 2,59

16.8. 7Q2 648 w–0,1 38

Trojskok
1996 13´. Galina Čisťakovová°3 260762 Izmail Slávia UK Bratislava 2,57

29.7. 7´Q1 14,14 w+1,2 32

2008 – Dana Velďáková 030681 Rožňava Akademik TU Košice 1,00

15.8. -Q2 NM 36

2012 12. Dana Velďáková 030681 Rožňava Dukla Banská Bystrica 2,71

3.8. 5Q1 14,22 w+0,8 + 5.8. 12 11,92 w–0,5 35

2016 17. Dana Velďáková 030681 Rožňava Dukla Banská Bystrica 2,48

13.8. 9Q2 13,98 w+0,2 37

Disk
1936 12. Margaréta Schieferová 290314 Pozsonynádas (Trstín) VŠ Bratislava 2,26

4.8. 12 34,03 19

Kladivo
2008 8. Martina Hrašnová 210383 Bratislava Dukla Banská Bystrica 7,50

18.8. 2Q1 72,87 + 20.8. 8 71,00 50

2012 20. Martina Hrašnová 210383 Bratislava Dukla Banská Bystrica 2,36

8.8. 11Q1 68,41 37

2016 19. Martina Hrašnová 210383 Bratislava Dukla Banská Bystrica 2,30

12.8. 10Q1 67,63 32

Zmeny mien: Béla Szepes predtým Vojtech Strauch, Lehocká neskôr Glesková, Faithová neskôr Mračnová, Kováčiková neskôr Hlavoňová

1896 Sokol*

1900 von Speidl*

1904 –

1908 Drubina, Ješina, Koczán*, Luntzer

1912 Déván*, Drubina*, Facinek*, Jankovič*, Kobulský*, Koczán*, Luntzer, Szobota, Wardener*

1920 –

1924 Koczán*, Kucsera

1928 Koščák*, (Szepes *2)

1932 Engel*

1936 Baracs, Maľa, Takáč*, Schieferová

1948 –

1952 Filo*

1956 –

1960 –

1964 Lehocká

1968 Plachý, Faithová, Glesková, Chmelková

1972 Daniš*, Demeč*, Moravčík*, Moravec, Plachý, Glesková, Šuranová

1976 Moravčík*, Plachý*, Čerchlanová, Mračnová, Šuranová

1980 Benčík, Blažek, Bugár*, Ivan, Malovec, Moravčík*, Plachý*, Pribilinec, Vaňous°

1984 –

1988 Blažek, Bugár*, David°, Kucej, Mikuláš*, Mrázek°, Nenadál°, Pribilinec, Ruffíni, Szikora, Vrábeľ, Železný°, Melicherová

1992 Blažek, Bugár*, David°, Gombala*, Kollár, Kováč*, Kucej, Mikuláš*, Mrázek°, Szikora, Záhončík

1996
Balošák, Blažek, (Gombala*1), Kollár, Kováč, Kucej, Malík, Mrázek°, Štefko, Tichý, Valiček, Vanko, Žitňanský, Čisťakovová°3, 

Javad, (Kováčiková*1),

2000
Balošák, Bokor, Haborák, Holúbek, Charfreitag, Kollár, Mik. Konopka, Mil. Konopka, Korčok, Lopuchovský, Malík, Štefko, 

Tichý, Valiček, Vanderka, Blažeková, (Hlavoňová*1),

2004
Bátovský, Bokor, Charfreitag, Mik. Konopka, Mil. Konopka, Korčok, Matanin, (Štefko*1), Tóth, Verkin, Žitňanský, (Hlavoňo-

vá*1), Klocová, Malíková, (Pichrtová*1),

2008
Bátovský, Dizdarevič°2, Haborák, Horák, Charfreitag, Mil. Konopka, Korčok, Repčík, Tóth, Vaľukevič°1, Verkin, Bobková, 

Hrašnová, Klocová, Malíková, Tomas, D.Velďáková, J.Velďáková

2012 Bátovský, Kabelka, Kučmín, Lomnický, Tóth, Berešová, Czaková, Hrašnová, Klocová, D. Velďáková, J. Velďáková,

2016
Bubeník, Kučera, Kučmín, Lomnický, Majdán, Repčík, Tišťan, Tóth, Berešová, Czaková, Gáliková, Hrašnová, Hrivnák Klocová, 

Putalová, D. Velďáková, J. Velďáková

4-krát Blažek, Hrivnák Klocová, Plachý (2×*), Tóth,

3-krát
Bátovský, Bugár*, Hrašnová, Charfreitag, Koczán*, Kollár, Mil. Konopka, Korčok, Kováčiková-Hlavoňová*1 (3×*1), Kucej, 
Lehocká-Glesková, Moravčík*, Mrázek°, Štefko (1×*1), J. Velďáková, D. Velďáková,

2-krát
Š. Balošák, Berešová, Bokor, Czaková, David°, Drubina (1×*), Faithová-Mračnová, Gombala (1×*1), Haborák, Mik. Konopka, 
Kováč (1×*), Kučmín, Lomnický, Luntzer, Š. Malík, Malíková, Mikuláš*, Pribilinec, Repčík, Szikora, Šuranová, Tichý, Valiček, 
Verkin, Žitňanský,

1-krát

Baracs, Benčík, Blažeková, Bobková, Bubeník, Čerchlanová, Čisťakovová°3, Daniš*, Demeč*, Déván*, Dizdarevič°2, Engel*, 
Filo*, Facinek*, Gáliková, Holúbek, Horák, Chmelková, Ivan, Jankovič*, Javad, Ješina, Kabelka, Kobulský*, Koščák*, Kucsera, 
Kučera, Lopuchovský, Majdán, Malo-vec, Maľa, Matanin, Melicherová, Moravec, Nenadál°, Pichrtová*1, Putalová, Ruffíni, 
Schieferová, Sokol*, Szepes*2, Szobota, Takáč*, Tišťan, Tomas, Vaľukevič°1, Vanderka, Vanko, Vaňous°, von Speidl*, Vrábeľ, 
Wardener*, Záhončík, Železný°

Použité skratky: 
* – štart v spoločnom štáte za maďarský alebo český klub, *1 – štart za ČR, *2 – štart za Maďarsko, ° – česká národnosť , °1 – bieloruská 
národnosť, °2 – srbská národnosť, °3 – ukrajinská národnosť

1. miesto Pribilinec (1988 – 20 km chôdza), Tóth (2016 – 50 km chôdza)

2. miesto Szepes*2 (1928 – oštep), Bugár* (1980 – disk), Železný° (1988 – oštep)

3. miesto Sokol* (1896 – 100 m), Koczán* (1912 - oštep), Šuranová (1972 – diaľka)

4. miesto
Sokol* (1896 – trojskok), Sokol* ( 1896 – 110 m prek.), Szobota a Jankovič* 
(1912 – 4×100 m), Demeč* (1972 – 4×100 m), Mračnová (1976 – výška)

5. miesto
von Speidl* (1900 – 800 m), Plachý (1968 – 800 m), Moravčík* (1972 – 3000 m pr.), Mrázek° (1988 – 20 km 
chôdza), Mrázek° (1992 – 50 km chôdza), Tóth (2012 – 50 km chôdza), Lomnický (2016 – kladivo)

6. miesto
Faithová (1968 – výška), Plachý* (1980 – 1500 m), Charfreitag (2004 – kladivo), Klocová 
(2012 – 1500 m)

7. miesto Déván* (1912 - 4×400 m), Luntzer (1908 – disk), Malovec (1980 – 4×400 m)
8. miesto Glesková (1972 – 100 m), Charfreitag (2008 – kladivo), Hrašnová (2008 – kladivo)  

9. miesto Wardener* (1912 – výška), Mik.Konopka (2004 – guľa)

10.miesto Moravčík* (1980 – 3000 m pr.), Blažek (1980 – 50 km chôdza), Szikora (1988 – 50 km chôdza)

ZOSTAVIL MARIÁN KALABUS

PO TROCH 
MEDAILOVÝCH 

ŠAMPIONÁTOCH VYŠLA 
SLOVENSKÁ VÝPRAVA 

NA ME V AMSTERDAME 
NAPRÁZDNO, NAJLEPŠÍ 

BOL KLADIVÁR 
LOMNICKÝ 

Dvadsaťdva atlétov, jedno piate, dve siedme a dovedna sedem umiestení v pr-
vej dvanástke. Nie zlý výsledok, ale slabší, ako sa čakalo. Cieľ bol trikrát v pr-
vej šestke plus dvakrát v osmičke a medaila ako bonus. Prvý raz od roku 2010 

ostala výprava na ME bez cenného kovu. S porovnateľným šampionátom v Helsin-
kách 2012, tesne pred londýnskou olympiádou, vychádza účinkovanie v Amster-
dame približne rovnako: na oboch predolympijských ME, keď v programe nefi gu-
ruje chôdza, získali naši atléti šesť umiestení v prvej desiatke. Amsterdamských 
8 bodov za tri miesta v prvej osmičke znamenalo 32. priečku v bodovaní krajín. 
Škoda však chýbajúcej medaily.

Všetko by vyzeralo inak, keby kladivár Lomnic-
ký hodil o 5 cm viac a dopingový hriešnik Tichon 
by si už dávno užíval atletický dôchodok (mali by 
sme bronz), keby kladivárka Hrašnová vo fi nále 
pridala ešte 29 cm (skončila by 6.) a keby pre-
kážkar na 400 m Kučera neprehral vo fi nále duel 
o 6. miesto o tri (!) tisíciny. Cieľ by bol splnený. Na 
keby sa však nehrá.

LOMNICKÉHO NESPLNENÝ MEDAILOVÝ SEN
Kladivár Marcel Lomnický po hladkom postu-

pe do fi nále, keď bol v kvalifi kácii štvrtý (74,68), 
dúfal v prvú seniorskú medailu. Nezískal ju, no 
5. miesto za výkon 75,84 m bolo jeho najlepšie 
umiestenie na ME (2010 – 24., 2012 – 11., 2014 
– 7.) i na seniorských šampionátoch. Fakt, že sú-
boj o štvrtú priečku prehral s Grékom Anasta-
sákisom len o 5 cm, ho vôbec nevzrušoval: „Ak 
nemáte medailu, je jedno, či ste štvrtý alebo pia-
ty.“

Kladivár banskobystrickej Dukly, ktorý v úvod-
ný deň ME oslávil 29. narodeniny, riešil na ME iba 
jediný problém – ako sa vyrovnať s drsným a po-
malým vrhačským kruhom. „Keďže som nízky, vy-
užívam najmä rýchlosť. V pomalom kruhu som sa 
však na svoju silnú stránku nemohol spoľahnúť. 
Nedokázal som do toho poriadne dupnúť tak, aby 
kladivo letelo ďaleko. Cítil som sa výborne, ne-
mám si čo vyčítať,“ objasňoval Lomnický, najnižší 
z fi nálového tucta.

Vo štvrtom pokuse sa zlepšil na 75,84 m a na 
76 cm sa priblížil k vtedy tretiemu bieloruskému 
„večnému“ dopingovému hriešnikovi Ivanovi Ti-
chonovi, ktorý paradoxne tiež súťažil s odkazom 
„I Throw Clean“ na štartovom čísle…

„Veril som si, v každom pokuse som dúfal, 
že ešte niečo pridám. Žiaľ, na konci mi už došli 
sily, nevládal som. Hoci je môj výkon približne 
o meter slabší ako tohtoročný priemer, nič by 
som nemenil. Technicky to bolo OK, doplatil som 
len na špecifi cký kruh,“ zdôraznil Lomnický, ktorý 
predviedol sériu 73,26 – 75,41 – 75,19 – 75,84 
– 74,55 – ×.

Tichon sa v šiestom hode zlepšil na 78,84 
a predstihol dovtedy strieborného Poliaka Nowic-
kého (77,53). O titule majstra Európy rozhodol 
Fajdek už v prvom pokuse (80,46) a ešte sa zlepšil 
na 80,93.

„Tichon tu nemal čo robiť, jeho účasť je vý-
smech všetkým čistým športovcom. Nebol som 
nadšený, keď som jeho meno uvidel v štartovej 
listine,“ podotkol Lomnický na margo kladivára, 
ktorého na OH 2004, OH 2008 i MS 2005 prichy-
tili pri dopingu, no právnymi kľučkami sa zo šla-
mastiky vždy dostal a veselo si hádže ďalej.Marcel Lomnický bojoval o medailu, skončil piaty.
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HRAŠNOVÁ BEZ STRIEBORNÉHO HETRIKU
Dvojnásobná vicemajsterka Európy (2012, 

2014) v hode kladivom Martina Hrašnová neho-
vorila pred šampionátom nahlas o striebornom 
hetriku. Uvedomovala si, že po operácii menisku 
a chrupavky v ľavom kolene nestihla dobehnúť 
všetky tréningové resty zo zimy. Aj preto bol tento-
raz jej cieľ skromnejší – prvá šestka.

Už kvalifi kácia naznačila, že s obhajobou dru-
hej priečky to nebude mať jednoduché. Hneď v pr-
vom pokuse dosiahla 68,37 m a už sa nezlepšila. 
Do fi nále sa dostala až z 10. miesta. „Kruh je drsný 
a pomalý, musela som si dávať pozor na techni-
ku, lebo z rýchlosti som nemohla ťažiť,“ tvrdila po 
kvalifi kácii Hrašnová. „Prvý pokus bol opatrný, ale 
druhý zaletel za limit 70 m. Spokojne som odišla 
z kruhu, no rozhodca mi odmával prešľap… Tretí 
hod som pokazila, ale vďaka Bohu som vo fi nále. 
Cesta doň bola trochu dramatickejšia a napínavej-
šia, ako som čakala.“ Na 12-členné fi nále bolo po-
trebných 68,07 m, približne toľko, koľko sloven-
ská rekordérka odhadovala.

Súboj o medaily o dva dni neskôr začala solíd-
ne – po prvej sérii sa zaradila na 5. miesto (70,62). 
Z dobrej východiskovej pozície v piatom štarte na 
ME však Hrašnová nič nevyťažila, 70 m prekonala 
už len v tretej sérii (70,02) a zosunula sa na sied-
mu priečku. Od bronzu ju delilo až 3,21 m.

„Verila som, že po prvom pokuse mi to v ďal-
ších zaletí ďalej. Cítila som sa dobre, bola som 
sústredená a plná energie. Žiaľ, technicky som 
nezvládla dobre ani jeden hod,“ povzdychla si 
sklamaná slovenská rekordérka, ktorá v amster-
damskom fi nále len druhý raz v sezóne (predtým 
na M -SR v Banskej Bystrici 72,34) prekonala 70 
metrov. „Dúfala som v aspoň šieste miesto. Škoda, 
chýbalo mi 29 centimetrov. A ani medaila nevise-
la až tak vysoko.“

SENZÁCIA SA VOLÁ KUČERA
Martin Kučera bol najpríjemnejšie prekvape-

nie v slovenskej výprave. Hoci s ním nik veľmi ne-
počítal, veď z 38 prekážkarov na 400 m mal až 21. 
najlepší osobný rekord i sezónne maximum, pre-

SLOVÁCI V AMSTERDAME
MARCEL LOMNICKÝ (kladivo) 5. miesto 75,84 (4. v kvalifi kácii 74,68)
MARTINA HRAŠNOVÁ (kladivo) 7. miesto 70,62 (10. v kvalifi kácii 68,37)

MARTIN KUČERA (400 m prek.) 7. miesto 49,89 (1. vo IV. rozbehu 49,56 – os. rekord, 
4. v I. semifi nále 49,08 – os. rekord a limit na OH)

LUCIA HRIVNÁK KLOCOVÁ (1500 m) 10. miesto 4:35,61 (2. v II. rozbehu 4:10,90)
JANA VELĎÁKOVÁ (diaľka) 10. miesto 647/+2,5 (9. v kvalifi kácii 647/+2,3)
ŠTAFETA 4 × 400 M 
(ŠALGOVIČOVÁ, ŠTUKOVÁ, BEZEKOVÁ, PUTALOVÁ) 10. miesto 3:31,66 – rekord SR (5. v I. rozbehu)

DANA VELĎÁKOVÁ (trojskok) 11. miesto 13,74 (4. v kvalifi kácii 14,11)
MATÚŠ BUBENÍK (výška) 15. miesto 223 (v kvalifi kácii)
ŠTAFETA 4 × 100 M 
(ŠIBOVÁ, KRŠÁKOVÁ, BUČKOVÁ, BEZEKOVÁ) 15. miesto 45,31 (8. v II. rozbehu)

JOZEF REPČÍK (800 m) 18. miesto 1:49,32 (7. v III. rozbehu)
ALEXANDRA ŠTUKOVÁ (800 m) 19. miesto 2:03,27 (7. v I. semifi nále, 6. v III. rozbehu 2:04,58)
JÁN VOLKO (200 m) 20. miesto 21,28 (6. v I. semifi nále, 3. v II. rozbehu 21,00)
JÁN VOLKO (100 m) 21. miesto 10,43 (7. v III. semifi nále, 3. vo IV. rozbehu 10,42)
ALEXANDRA BEZEKOVÁ (200 m) 23. miesto 23,71 (8. v I. semifi nále, 4. vo IV. rozbehu 23,56)
IVETA PUTALOVÁ (400 m) 23. miesto 54,04 (7. v II. semifi nále, 5. v I. rozbehu 53,96)
LUCIA SLANIČKOVÁ (400 m prek.) 23. miesto 57,86 (8. v III. semifi nále, 3. vo IV. rozbehu 57,55)
ALEXANDRA BEZEKOVÁ (100 m) 27. miesto 11,71 (5. v II. rozbehu)
VERONIKA KAŇUCHOVÁ (kladivo) 27. miesto (v kvalifi kácii 62,86)
JAKUB MATÚŠ (100 m) 27. miesto 10,51 (6. v I. rozbehu)
PATRIK ŽEŇÚCH (oštep) 30. miesto (v kvalifi kácii 69,38)
LIBOR CHARFREITAG (kladivo) bez umiestenia (v kvalifi kácii tri nevydarené pokusy)
DANIELA LEDECKÁ (4 × 400 m) neštartovala (v pozícii náhradníčky)
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Rekordné kvarteto na 4 × 400 m (zľava): Bezeková, Putalová, Štuková, Šalgovičová.
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bil sa do fi nále a v ňom skončil siedmy. Ešte pred-
tým si však v semifi nále vďaka osobáku 49,08 vy-
bojoval letenku na OH do Ria.

„Išlo mi o všetko. Ak som chcel pokračovať v at-
letickej kariére, musel som urobiť niečo výnimoč-
né. Aj preto boli moje ambície vysoké: fi nále a li-
mit 49,40 na olympiádu do Ria. Veril som, že sa 
mi to môže podariť,“ zdôraznil víťaz Svetovej uni-
verziády 2013 v Kazani.

Dvadsaťšesťročný Kučera, ktorému pred let-
nou sezónou vo VŠC Dukla Banská Bystrica nepo-
chopiteľne nepredĺžili zmluvu (!), najprv vyhral 
IV. rozbeh v osobnom rekorde 49,56. Jeho čas 
bol najlepší v rozbehoch, ale tabuľkovo najkvalit-
nejších prekážkarov nasadili až priamo do semi-
fi nále. „Bežalo sa mi úžasne, taký čas som vôbec 
nečakal. Rytmicky mi vyšlo všetko perfektne,“ po-
dotkol zverenec trénera Vladimíra Bezdíčka, ktorý 
vyštudoval Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave 
s „červeným“ diplomom.

Kučera aj v semifi nále nad prekážkami „lietal“. 
V prvom behu skončil 4. za 49,08 a senzačne po-
stúpil do fi nále. Iba jediný Slovák bežal v histó-
rii rýchlejšie – Jozef Kucej (48,94) v roku 1989. 
Sezónne predšampionátové maximum si zlepšil 
o 1,09 sekundy, osobák z rozbehu o 48 a olym-
pijský limit prekonal o 32 stotín. „Dokázal som, 
že ma nemali dopredu zatracovať. Vlani som mal 
limit na ME, takže bolo jasné, že sa ešte ukážem 
prinajmenej v Amsterdame. Napriek tomu ma 
vyhodili,“ podotkol dojatý Bratislavčan behajúci 
za klub Hraj na tie nohy (HNTN). „Bežal som pre 
svoju rodinu, priateľov, 9-mesačného syna Maxi-
ma. Limit a fi nále je odmena za ťažké obdobie, 
keď som bol bez práce, bez príjmu. Napriek tomu 
som všetko obetoval atletike, priateľka ma v tom 
podporovala. Veril som, že to dotiahnem až do 
Ria. Som strašne rád, že sa to podarilo.“

Hoci ťaženie Martina Kučeru nemalo rovnaké 
vyvrcholenie ako na Svetovej univerziáde 2013, 
v Amsterdame predviedol fantastický výkon. Vo fi -
nále sa tentoraz z nevýhodnej prvej dráhy (takisto 

v nej bežal pred troma rokmi v Kazani) nepredral 
na prvú priečku a ani na stupne víťazov (to by bola 
senzácia par excellence), ale po bojovnom vystú-
pení fi nišoval siedmy za 49,82. „Na Maťa asi už 
doľahla únava, bol to už jeho tretí náročný beh 
za tri dni. Škoda, že duel o šiestu priečku prehral 
iba o tri tisíciny,“ komentoval Kučerovo počínanie 
kouč Vladimír Bezdíček.

REKORD ŠTVRŤKÁRSKEHO KVARTETA
Sylvia Šalgovičová, Alexandra Štuková, Alexan-

dra Bezeková a Iveta Putalová šprintovali v štafete 

na 4 × 400 m ako odušu. Keď posledná z kvarteta 
dobehla do cieľa a na tabuli zbadali čas 3:31,66, 
neverili vlastným očiam. Slovenský rekord zlepšili 
o neskutočných 3,37 sekundy. Na fi nále to v nabi-
tej konkurencii nestačilo, ale 10. priečka po per-
fektnom výkone má cveng.

To, čo predviedli fi nalistky tisícpäťstovky, len 
tak hocikedy na vrcholnom podujatí neuvidíte. Pr-
vých 800 m „odkráčali“ za 2:46,05, takže víťazný 
čas Poľky Cichockej 4:33,00 bol najslabší v celej 
histórii ME. „Presne takto som si to vzhľadom na 
problémy so zadným stehenným svalom neželala 

– bežať pomaly a v závere šprintovať. Nič horšie sa 
mi nemohlo stať,“ komentovala fi nále Lucia Hriv-
nák Klocová, ktorá skončila 10. po hladkom postu-
pe z rozbehu (2. za 4:10,90).

Trojskokanka Dana Velďáková dosiahla po 
dvoch „ikskách“ v treťom pokuse len 13,74 m 
a vo svojom 4. fi nále na ME a celkovo už 16. se-
niorskom (takou bilanciou sa sotva môže pochvá-
liť ďalšia špičková trojskokanka na svete) obsadila 
11. miesto. „Mrzí ma to, chcela som skočiť ďaleko 
za 14 metrov,“ ospravedlňovala sa. „Škoda, lebo 
som sa cítila dobre, ale vo veternej lotérii som 
dnes nič nevyhrala.“ Jej sestre -dvojičke Jane sa 
ani vo štvrtej fi nálovej účasti na ME nepodarilo 
prebiť sa do elitnej osmičky diaľkariek, obsadila 
10. miesto výkonom 647 cm. Od postupu ju delili 
4 cm. „Som smutná, túžila som sa dostať do už-
šieho fi nále. Chýbal mi kúštik,“ krčila ramenami 
Dubovského zverenka, ktorej najlepší výsledok na 
ME ostáva 9. miesto z Barcelony 2010.

VOLKOV HISTORICKÝ POČIN
Bez dvoch rokov takmer šesť desaťročí trvalo, 

kým sa slovenský šprintér prebojoval znova do 
semifi nále stovky na atletických ME. V roku 1958 
to v Štokholme dokázal Ján Štesso a v Amster-
dame 2016 Ján Volko. „Po prvých pár metroch 
som si myslel, že nepostúpim, no napokon to 
vyšlo. Veru, dosť som sa nadrel, nebolo to vôbec 
jednoduché,“ vydýchol si 19-ročný Bratislavčan, 
ktorý bol 3. vo IV. rozbehu za 10,42.

Pri mene kladivára Libora Charfreitaga svietili 
vo výsledkovej listine kvalifi kácie tri iksky. Exmaj-
ster Európy z Barcelony 2010 si návrat na veľký 
šampionát po štvorročnej pauze zavinenej zdra-
votnými problémami predstavoval inak. Najmä, 
ak na postup do fi nále stačilo hodiť 72,55 m. „Tu-
šil som, že na postup postačí 73 m, na čo som jed-
noznačne mal,“ tvrdil 38-ročný Charfreitag. „Je mi 
ľúto, že som dopadol takto, lebo som do prípravy 
investoval mnoho času, úsilia i peňazí.“

 Pripravil GABRIEL BOGDÁNYI
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BOJOVNÍČKU MIŠKU 
SI VŠIMLI V USA

Slovensko získalo v histórii MSJ dovedna osem medailí, na deviatu stále 
čaká od roku 2006. Talentovanú Michaelu Peškovú však delil na MSJ v poľ-
skom meste Bydgoszcz od cenného kovu len krôčik. Zo 40 prekážkarok na 
400 m skončila piata, predstihli ju Američanka Cockrellová (55,20), Kalawa-
nová z Jamajky (56,54), Kanaďanka Santiagová (56,90) a z Európaniek iba 
Nemka Demesová (57,83).

Už z postupu do fi nále mala vtedy 18-ročná Trnavčanka veľkú radosť. Bodaj 
by nie! Veď z dvoch tuctov semifi nalistiek mala až 12. najlepší osobný rekord 
a 14. tohtosezónne maximum. „Chcela som si zlepšiť osobák, ale postup do 
bojov o medaily si cením ešte viac. Na šampionát som totiž prišla až s 15. naj-
lepším časom a napriek tomu som vo fi nále. To je úžasné!“ rozplývala sa nad-
šená Pešková, ktorá v I. semifi nále fi nišovala 3. časom 58,08 a len o 6 stotín za-
ostala za vlastným slovenským juniorským rekordom 58,02 z minulého roka.

Aj vo fi nále potvrdila, že je bojovníčka. Pri vbiehaní do cieľovej rovinky 
bola siedma, výborným záverom však predstihla ešte dve súperky. „Pred 
štartom som bola zmierená s 8. miestom, piate ma príjemne prekvapilo. Na 
MSJ som vychytila formu v pravý čas,“ priznala Pešková. „S výkonom 58,17 
som spokojná, lebo to bol už tretí náročný beh za tri dni. Priznávam, pre úna-
vu som čakala slabší výkon.“

Kouč Eduard Čordáš vyzdvihol fakt, že Miška zdolala súperky s výrazne 
lepšími osobnými rekordmi. „Potvrdila, že je pretekársky typ, veď už v pia-
tom fi nále na veľkom podujatí bola úspešná. Chýbala len čerešnička na torte 
v podobe osobného a zároveň slovenského rekordu pod 58 sekúnd. Znova 
však ukázala, že má na 400 m prekážok veľký talent. Teraz záleží už len na 
nej, ako ho bude ďalej rozvíjať.“

Zdá sa, že nie na Slovensku, ale v USA. O posilu v osobe šikovnej Trnav-
čanky prejavila záujem University of Nebraska Lincoln, ktorej atletické tímy 
súťažia v najvyššej divízii univerzitného šampionátu (NCAA). Pešková, strie-
borná na EYOF 2013 a OH mládeže 2014, sa po októbrovom „inšpekčnom“ 
pobyte v zámorí rozhodla, že to v Lincolne vďaka športovému štipendiu skú-
si. „Ak by sa tam uchytila, pre jej kariéru by to bolo asi najlepšie,“ podotkol 
trnavský trénerský bard Eduard Čordáš, ktorý bol iniciátor myšlienky, aby 
Miška skúsila šťastie v USA.

SLOVÁCI V BYDGOSZCI
 juniori  – 110 m prek: 52. Meluš 14,50 (7. v I. rozbehu), 10 000 m chô-
dza: 27. D. Černý 43:39,22.
 juniorky  – 400 m prek.: 5. Pešková 58,17 (3. v I. semifi nále 58,08, 
4. v I. rozbehu 59,03), guľa: 22. miesto Slošárová 13,65 (v kvalifi kácii)

SENZÁCIA: DVE SLOVENKY 
V PRVEJ ŠESTKE

„Nebojte sa snívať! Všetky sny sa vám môžu splniť, musíte 
však úprimne veriť, že to dokážete. Aj najnepravdepodobnejšie 
sa môže stať skutočnosťou,“ napísala vytrvalkyňa Soňa Vnen-
čáková na svojom blogu po triumfe v polmaratóne v rámci 93. 
ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach a posu-
ne na desiatu priečku slovenských historických tabuliek časom 
1:17:44 h.

V Soninom prípade platí spomenutý citát stopercentne. 
Dvadsaťdvaročná Sviťanka zažíva atletický rok ako z rozprávky. 
Zlepšila si osobáky od 1500 m po polmaratón, získala titul maj-
sterky SR na 5000 m na dráhe i v cestnom behu na 10 km, no 
životný výsledok študentky fyzioterapie na Masarykovej univer-
zite v Brne prišiel v septembri na 32. MS v behu do vrchu v bul-
harskom meste Sapareva Banja. Vnenčáková fi nišovala na trati 
dlhej 7,3 km s prevýšením 700 m v konkurencii 67 bežkýň na 
senzačnom 4. mieste! Iba 12 sekúnd ju delilo od bronzu. Nijaká 
Slovenka v histórii tohto podujatia neskončila v ženskej kategó-
rii lepšie.

„Výsledok ma milo prekvapil a neskutočne potešil,“ radovala 
sa zverenka trénera Jiřího Šmitáka, ktorú kedysi vo Svite pripra-
voval Ladislav Potočný. „Pravdu povediac, o takomto umiestení 
som nesnívala ani v najtajnejšom sne. Môj cieľ bol užiť si pre-
teky, to sa mi na sto percent podarilo. Začala som radšej opatr-
ne, tempo som postupne zvyšovala, ale v závere som už bežala 
s vypätím všetkých síl. Tretiu Francúzku DeWalleovú som mala 
na dohľad, ale na ňu som už nemala. Štvrté miesto a len 12-se-
kundové manko síce trochu mrzí, ale pre mňa je to veľký úspech. 
Som vďačná trénerovi Šmitákovi, ktorý ma skvele pripravil, i náš-
mu atletickému zväzu, že mi dal šancu štartovať.“

Priam neuveriteľné účinkovanie slovenskej minivýpravy oko-
renila 6. miestom Silvia Schwaiger, za slobodna Olejárová. „Ne-
bežalo sa mi ideálne, ale vzhľadom na profi l a dĺžku trate to bolo 
dnes asi maximum, čo som mohla dosiahnuť,“ poznamenala 
35-ročná v Rakúsku žijúca popradská rodáčka, ktorá na júlových 
ME v Arcu skončila piata.  (gb)

SLOVENKY V SAPAREVA BANJA
 ženy  (7,3 km, prevýšenie 700 m): 4. Vnenčáková 41:17 (za 
víťazkou +2:13), 6. Schwaiger 42:39 (za víťazkou +3:35).

JUNIORSKÉ MAJSTROVSTVÁ SVETA MAJSTROVSTVÁ SVETA V BEHU DO VRCHU
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SLOVENSKÉ MEDAILISTIKY NA 800 METROV
ZUZANA MORAVČÍKOVÁ:  STRIEBRO (HME 1983)
GABRIELA SEDLÁKOVÁ:  ZLATO (MEJ 1985), STRIEBRO (MSJ 1986),
 STRIEBRO (HMS 1987)
MIRIAM MAŠEKOVÁ:  BRONZ (MEJ 1997)
LUCIA KLOCOVÁ:  ZLATO (MEJ 2001), STRIEBRO (MSJ 2002, 
 ME „23“ 2003), BRONZ (MSJ 2000)
GABRIELA GAJANOVÁ:  BRONZ (ME „17“ 2016)

Gabika Gajanová Foto: JÁN LUKY Pavel Slouka Foto: JÁN LUKY

Gabikin úžasný fi nálový fi niš.
 Foto: ARCHÍV (ps)

SENZAČNÝ BRONZ GABRIELY GAJANOVEJ NA PREMIÉROVÝCH ME DO 17 ROKOV V TBILISI

SLOVÁCI V TBILISI
 chlapci  100 m: 33. Opavský 11,27 (6. v III. rozbehu), 200 m: 20. Benda 22,24 (8. v III. semifi nále), 32. Opavský 22,97 (7. vo IV. rozbehu), 
2000 m prek.: 34. Hronček 6:49,62 (11. v III. rozbehu), 400 m prek.: Koreň diskvalifi kovaný (vo IV. rozbehu), diaľka: 16. Benda 675/w v kvalifi -
kácii, guľa (5 kg): 13. Baran 17,21 v kvalifi kácii, disk (1,5 kg): 16. Kováč 51,44 v kvalifi kácii, Baran v kvalifi kácii bez platného pokusu.
 dievčatá  100 m: 22. Močáryová 12,27 (6. v II. semifi nále), 26. Garčárová 12,41/w (6. v IV. rozbehu), 200 m: 19. Garčárová 25,02/w (7. v II. semifi -
nále, v rozbehu os. rekord 24,93), 28. Polyáková 25,25 (6. v IV. rozbehu), 400 m: 24. Zapletalová 58,56 (5. v II. rozbehu), 800 m: 3. G. Gajanová 
2:09,43, 400 m prek.: 22. Zapletalová 1:03,60 (6. v II. rozbehu), výška: 5. Zavilinská 175 (vyrovnaný os. rekord, v kvalifi kácii 175 – os. rekord), 
5000 m chôdza: 16. Hačundová 25:56,01, 100-200-300-400 m: 10. Slovensko (Garčárová, Močáryová, Zapletalová, Polyáková) 2:15,31 (4. v III. 
rozbehu).

HÚŽEVNATÁ GYMNAZISTKA Z BOBROVCA

Osemstovka Slovenkám sedí. Na tejto trati nazbierali na vrchol-
ných podujatiach, svetových či európskych, mládežníckych i se-
niorských, už hŕbu medailí. Moravčíková, Sedláková, Mašeková, 

Klocová. V júli do tejto elitnej spoločnosti pribudla Gabriela Gajanová. 
Na premiérových ME do 17 rokov v Tbilisi si vybojovala bronz.

Lucia Klocová nemala ani 
sedemnásť, keď na MSJ 2000 
v Santiagu de Čile získala bronz. 
Trénoval ju a doteraz trénuje Pavel 
Slouka. Gabriela Gajanová bude 
mať sedemnásť v decembri. Aj ju 
vedie – Pavel Slouka. Zaujímavá 
paralela…

Môže raz práve Gabika nahra-
diť Luciu? „Dôležitá je postupnosť, 
nahor je nutné kráčať schodík po 
schodíku. O rok sú juniorské ME, 
to bude ďalší,“ zdôraznil Slouka. 
„Sme však len na začiatku, pred 
nami je veľa práce. Mnohé závisí 
od podmienok, aké bude mať 
Gabika na prípravu. Domov, škola, 

tréningy – všetko na inom mieste. 
To je dosť zložité. Nemenej dôleži-
té bude, aby ostala zdravá.“

Liptovskomikulášska gym-
nazistka bola na méte 600 m 
v tbiliskom fi nále ešte posledná. 
Na medailu to zďaleka nevyze-
ralo. Potom však začala súperky 
predbiehať: jednu, druhú, ďalšiu 
a v posledných vari 20 metroch 
sa pretlačila na bronzovú pozíciu. 
Gabikin čas? Druhý najlepší v ka-
riére – 2:09,43. Len o 22 stotín 
slabší, akým v júni zvíťazila v Brne 
v dorasteneckom medzištátnom 
stretnutí. Inak, zozadu ako Gajano-
vá sa k svojim triumfom predie-
ral kedysi Rus Jurij Borzakovskij, 
olympijský šampión na 800 m 
z Atén 2004.

„Na poslednej dvojstovke som 
už nedúfala, že sa prepracujem 
dopredu. Hlava chcela, ale telo 
signalizovalo únavu. No zrazu 

sa niečo zlomilo a začala som sa 
posúvať. Povedala som si – mu-
sím a nejako to vyšlo. V cieli som 
netušila, ako som skončila. Až keď 
som sa pozrela na výsledkovú 
tabuľu, zistila som, že som tretia. 
O to bola moja radosť väčšia,“ 
vysvetľovala zázračné zrýchlenie 
talentovaná strednotratiarka AK 
ZŤS Martin.

Prekvapenie bolo na svete, veď 
z fi nalistiek mala až siedmy naj-
lepší osobný rekord a tiež výkon 
v roku 2016. Gabikin tajný pred-
šampionátový cieľ bolo fi nále, 
no tabuľkovo naň nemala vôbec 
nárok.

Podľa kouča Pavla Slouku fi ná-
lové tempo (medzičas na 400 m 
1:05,93) jeho zverenke vyslovene 
vyhovovalo: „Nebežalo sa ex-
trémne rýchlo, čo hralo Gabike do 
kariet. Vedel som, že pri takomto 
vývoji pretekov má šancu. Dúfal 

som však v piate, nanajvýš štvrté 
miesto. Bronz ma prekvapil, ale 
sakramentsky potešil. V takýchto 
chvíľach občas aj tvrdým chlapom 
vypadne z oka slzička.“

Skúsený martinský kouč vyz-
dvihol Gajanovej nezlomnú vôľu 
v závere: „Gabika je bojovník – na 
súťažiach i tréningoch. Všetko, na 
čom sa dohodneme, sa snaží spl-
niť a vždy pridá nejaké percento 
navyše.“

Tretia najlepšia európska do-
rastenka na 800 m je veľký bežec-
ký talent. Už v 13 rokoch dosiahla 
na tejto trati 2:15,83 min. Nemá 
to však vôbec jednoduché. Žije 
v Bobrovci, študuje v Liptovskom 
Mikuláši a na tréningy chodí tri-
krát v týždni do vyše 70 km vzdia-
leného Martina.

„V Bobrovci chodím len klusať, 
sem -tam nejaké rovinky na futba-
lovom ihrisku. Ľahšie úseky od-
trénujem na škvare v Liptovskom 
Mikuláši a na špeciálne chodím 
do Martina na tartan,“ vysvetlila 
16-ročná gymnazistka.

Občas ju na martinské tréningy 
odvezie otec, no väčšinou cestuje 
sama vlakom alebo autobusom. 
Dve až tri hodiny denne!

Gabika Gajanová: „Veľakrát 
som sa sama seba pýtala, prečo to 
vôbec robím, no bronz z Tbilisi je 
dôkaz, že to stojí za to.“

 GABRIEL BOGDÁNYI

GAJANOVÁ V TBILISI
14. JÚLA ROZBEH 2:13,33 – 3.
15. JÚLA SEMIFINÁLE 2:12,76 – 3.
16. JÚLA FINÁLE 2:09,43 – 3.
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OPAVSKÉHO VÍŤAZSTVO
Dievčatá ŠK ŠOG Nitra obsadili v jubilejnom desiatom štarte v Európskom po-

hári juniorských klubov v portugalskej Leirii v B -kategórii zo 7 družstiev 4. mies-
to, keď im na postup chýbalo len 6 bodov. O jediné víťazstvo sa zaslúžila Simona 
Takácsová na 100 m prekážok (14,79). Tím ŠOG si vybojoval 9 umiestení v prvej 
trojke, dvakrát stála na stupni víťazov Nikola Kováčiková (2. na 400 m prekážok, 
3. v oštepe).

Juniori ŠK ŠOG Nitra zopakovali v konkurencii 9 tímov minuloročné 6. miesto, 
pričom v EP štartovali už rekordný 14. raz! Jediné víťazstvo zaznamenal v Leirii 
Matúš Opavský na 100 m časom 11,20 s. Do prvej trojky sa ešte dostali Matúš 
Meluš (2. na 110 m prek.), Miroslav Borovka (3. na 1500 m) a Patrik Bučko (3. 
v guli).

ZA ZLATOM S OSOU V ÚSTACH
Gabriel Švajda (ŠK ŠOG Nitra) zažil na jubilejnom 5. ročníku Banskobystrického maratónu na 

svojej ceste za prvým titulom majstra Slovenska v kariére hororovú situáciu. „Na 17. kilometri ma 
poštípala osa, dokonca mi vletela do úst a musel som ju rýchlo vypľuť. Nevedel som, čo to so mnou 
spraví, ale napokon sa všetko šťastne skončilo,“ vravel 32-ročný vytrvalec z Dvorov nad Žitavou.

Švajda skončil celkovo tretí časom 2:37:13 h za kenskou dvojicou Kamau – Mwangi z maďar-
ského Benedek Teamu. „Keňania mi hneď ušli, na nich som nemal. Snažil som sa celý čas držať si 
najmä svoju pozíciu lídra v rámci domáceho šampionátu, čas pre mňa tentoraz nebol kľúčový,“ 
vravel nový majster SR, ktorý triumfoval s vyše triapolminútovým náskokom pred Marekom Moc-
kovčiakom z TJ Obal servis.

V skromne obsadenej súťaži žien (do cieľa dobehli len 4 maratónkyne) si svoj premiérový titul 
vybojovala Monika Píšová z Baníka Prievidza slabším časom 3:26:28 h. Celkovo dobehla tretia za 
Maďarkou Csöngeovou a Ukrajinkou Malou.

FAKTY Z BANSKEJ BYSTRICE
 muži (m -sr)  1. Švajda (ŠK ŠOG Nitra) 2:37:13, 2. Mockovčiak (TJ Obal servis Košice) 2:40:44, 3. 
M. Puškár (Slávia Trnava) 2:45:49. DRUŽSTVÁ: 1. TJ Obal servis (Mockovčiak, Valíček, Balogh) 13, 
2. Slávia Trnava 13, 3. Baník Prievidza 29.
 ženy (m -sr)  1. Píšová (Baník Prievidza) 3:26:28, 2. Prívarová (ZZO Čadca) 3:45:00, 3. Kamenská 
(BŠK B. Bystrica) 3:50:42. DRUŽSTVÁ: Súťaž sa neuskutočnila.

M -SR V MARATÓNE

V RÉŽII CSIBU A VNENČÁKOVEJ
Obaja víťazi si na šampionáte v cestnom behu na 10 km v Nitre vybojovali svoj druhý seniorský 

majstrovský titul v kariére. Boris Csiba bol predtým „zlatý“ na M -SR 2014 v maratóne v Košiciach 
a Soňa Vnenčáková triumfovala na 5000 m na tohtoročných júnových M -SR v Banskej Bystrici.

Pre Csibu bolo víťazstvo aspoň drobnou satisfakciou za neúspešnú snahu kvalifi kovať sa na OH 
v Riu, pre Vnenčákovú zasa solídna generálka na septembrové MS v behu do vrchu v Bulharsku. 
Dvadsaťdvaročná Sviťanka zvíťazila s obrovským náskokom 2:45 min pred Luciou Janečkovou, vla-
ni tiež druhou na M -SR v cestnom behu na 10 km. Šampionát, ktorý organizoval AC Stavbár Nitra 
v spolupráci s mestom, sa uskutočnil v rámci 5. ročníka Nitrianskych mestských behov.

FAKTY Z NITRY
 muži  1. Csiba (BMSC Bratislava) 32:13, 2. Šarkan (MKŠŠ Kys. N. Mesto) 32:27, 3. J. Szabo (TJ 
Obal Servis Košice), 33:27. DRUŽSTVÁ: 1. MKŠS Kys. N. Mesto 12, 2. TJ Obal servis 15, 3. AK Ve-
terán Bratislava 18. JUNIORI: 1. Jankovič (Slávia STU Braislava) 34:10.
 ženy  1. Vnenčáková (AO Svit) 35:09, 2. L. Janečková (BMSC Bratislava) 37:54, 3. Zrastáková (ŠK 
ŠOG Nitra) 39:22. DRUŽSTVÁ: Súťaž sa neuskutočnila. JUNIORKY: 1. Turčeková (Slávia STU Brati-
slava) 41:39.

M -SR V CESTNOM BEHU
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M -SR STARŠIEHO ŽIACTVA

TRIKRÁT ZLATÝ 
MURCKO

Všetky tri šprinty (60, 150, 300 m) mali na šampionáte 
na štadióne Mladá Garda jediného víťaza – Olivera Murcka. 
Pätnásťročný „interista“ sa stal s troma individuálnymi titul-
mi najúspešnejším účastníkom šampionátu. Na trojstovke 
zaostal zverenec Štefana Bielika časom 36,10 za vlaňajším 
rekordom SR Jakuba Bendu len o 12 stotín. Po dve indivi-
duálne zlaté medaily získali Lukáš Straška z banskobystric-
kej Dukly (výška, diaľka), Jaroslav Greguš z AC Stavbár Nitra 
(guľa, disk), Andrea Švecová z nitrianskeho ŠK ŠOG (150, 
300 m) a Anita Stachová z AFK Nové Mesto nad Váhom 
(800 m, 1500 m).

Najúspešnejším klubom sa stal ŠK ŠOG Nitra so ziskom 
5 titulov (bilancia 5 – 2 – 1). Po tri víťazstvá si vybojovali AC 
Stavbár Nitra, AŠK Slávia Trnava a AK Inter -SC Bratislava.

Zaujímavosť: vo vrhačských disciplínach získali medaily 
synovia bývalých slovenských olympionikov. Milan Habo-
rák ml. (VŠC Dukla) skončil druhý v guli aj disku a Miloslav 
Konopka ml. (AC Nové Zámky) sa stal majstrom Slovenska 
v kladive.

M -SR DRUŽSTIEV STARŠIEHO ŽIACTVA

NOVÍ ŠAMPIÓNI
Chlapci AC Stavbár Nitra poskočili z vlaňajšieho tretieho na 

prvé a dievčatá Slávie ŠG Trenčín z druhého na prvé miesto. 
Oporou Nitranov na šampionáte v Novom Meste nad Váhom 
bol najmä vrhač Jaroslav Greguš, ktorý vyhral guľu (16,91), 
kladivo (50,51) i hod diskom. V ňom výkonom 60,39 m zlep-
šil v tretej sérii 31-ročný slovenský žiacky rekord 60,00 m Ja-
roslava Žitňanského z 15. 9. 1985 v Martine. Tri individuálne 
prvenstvá si vybojoval aj šprintér Róbert Repa – bol najlepší 
na 60 m (7,77), 150 m (18,03) a 300 m (40,04) – a prispel 
k tretej priečke TJ Olympia Galanta za ŠŠK J. A. Komenského 
Bardejov. V súťažiach dievčat vyhrala trikrát Monika Leheno-
vá z vicemajstrovského družstva AK Bojničky: k prvenstvám 
na 150 m (19,51) a 300 m (43,43) pridala zlato aj v diaľke 
(515). Bronz v tímoch získala Olympia Považská Bystrica.

M -SR DRUŽSTIEV DORASTU

REKORD HANULIAKOVEJ
Tituly na šampionáte dorasteneckých družstiev v Košiciach neobhájili oba tímy ŠK ŠOG Nitra. 

Chlapci síce vyhrali suverénne s 85-bodovým náskokom pred dubnickým Spartakom a získali prá-
vo štartu v B -kategórii Európskeho pohára juniorských klubov v roku 2017, ale dievčatá tentoraz 
nestačili na Dubničanky. Bronzové medaily si vybojovali chlapci AC Stavbár Nitra a dievčatá Slávie 
ŠG Trenčín. V jej farbách utvorila oštepárka Júlia Hanuliaková dorastenecký rekord SR 44,72 m. 
Hodnotné výkony dosiahli Opavský na 100 m (11,21), Benda v diaľke (666), Alštok a Zavilinská vo 
výške (203, resp. 171), Garčárová na 200 m (25,48) a diskár Kováč (52,01).

MEDZIŠTÁTNE STRETNUTIE ŽIACTVA

CHLAPCI ZNOVA TRETÍ
Po dlhých rokoch, keď slovenské výbery končili mimo medailových pozícií, 

obsadili chlapci na päťstretnutí v Trnave takisto ako vlani na 3. miesto so ziskom 
156 bodov za Českom (213) a Maďarskom (176), ale pred Chorvátskom (153) 
a Slovinskom (97). Slovenkám patrila piata priečka so 110 bodmi za Maďarskom 
(216), Českom (214,5), Chorvátskom (145,5) a Slovinskom (114). „V minulosti 
sa nám nezvyklo takto dariť. Aj vďaka výbornému počasiu padal jeden osobný 
rekord za druhým. Teším sa z tretej priečky chlapcov i všetkých našich individu-
álnych víťazstiev. Naše účinkovanie v medzištátnom stretnutí bolo najlepšie za 
posledné štyri roky,“ skonštatoval šéf slovenskej výpravy Martin Illéš.

Slováci získali 10 medailových umiestení (4 – 3 – 3). Dve prvenstvá si vybojo-
val Jaroslav Greguš (tréner Roman Oravec), ktorý si v guli utvoril osobný rekord 
17,77 m a disk vyhral výkonom 58,11 m. Na 300 m bol najlepší Oliver Murcko 
(tréner Štefan Bielik), ktorý časom 35,58 o 40 stotín zlepšil rekord SR Jakuba 
Bendu z 19. 9. 2015 v Dubnici nad Váhom. Štvrté víťazstvo vybojoval v chôdzi 
na 3000 m Ľubomír Kubiš (tréner Zdeno Medera) v osobnom maxime 13:23,29 
min.

NAJLEPŠÍ SLOVÁCI V TRNAVE
 chlapci  100 m: 2. Murcko 11,12, 300 m: 1. Murcko 35,58 – rekord SR, 
3000 m: 3. Paulíny 9:20,99, žrď: 2. Ralík 430, diaľka: 3. Straška 631, guľa 
(4 kg) a disk (1 kg): 1. Greguš 17,77 a 58,11, 3000 m chôdza: 1. Kubiš 
13:23,29
 dievčatá  3000 m chôdza: 3. Hubková 16:09,29
 mix  4 × 300 m: 2. Slovensko (Havlík, Kišková, Murcko, Švecová) 2:38,16.

JUNIORSKÝ EP TÍMOV
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Dorastenecká rekordérka SR v oštepe Júlia Ha-
nuliaková. Foto: JIŘÍ KOTTAS
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NÁVRATY NÁVRATY



ŽENY
1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO FINÁLE PORADIE

VŠC DUKLA B. BYSTRICA 1. 1. 2. 3. 1. 1.
ŠK ŠOG NITRA 2. 2. 1. 1. 3. 2.
SPARTAK DUBNICA 3. 5. 3. 2. 2. 3.
SLÁVIA UK BRATISLAVA 4. 3. 4. 4. 4. 4.
SLÁVIA STU BRATISLAVA 5. 4. 5. 6. 5. 5.
SLÁVIA TRNAVA 7. 6. 7. 5. 6. 6.
SLÁVIA TU KOŠICE 6. 7. 6. 7. 7. 7.

MUŽI
1. KOLO 2. KOLO 3. KOLO 4. KOLO FINÁLE PORADIE

AC STAVBÁR NITRA 1. 1. 1. 3. 1. 1.
ŠK ŠOG NITRA 2. 5. 5. 1. 2. 2.
SLÁVIA STU BRATISLAVA 4. 4. 3. 4. 3. 3.
SLÁVIA UK BRATISLAVA 6. 3. 2. 2. 5. 4.
VŠC DUKLA B. BYSTRICA 3. 2. 4. 5. 4. 5.
SPARTAK DUBNICA 8. 7. 8. 8. 6. 6.
SLÁVIA TU KOŠICE 7. 6. 7. 7. 7. 7.
SLÁVIA TRNAVA 5. 8. 6. 6. 8. 8.

Banskobystričanky obhájili titul 
s prehľadom. Už tradične medzi 
najusilovnejšie v zbieraní bodov 
nielen v základných kolách, ale aj 
vo fi nále patrili dvojičky Velďákové. 
Jana vyhrala stovku (11,99) i diaľku 
(615). Dana, ktorá večer pred vyvr-
cholením ligy skončila v Bruseli vo 
fi nále Diamantovej ligy (rekordný 
23. štart v tomto seriáli) v trojskoku 
6. a na druhý deň skoro ráno cesto-
vala do Dubnice, bola dva razy dru-
há (diaľka – 612, trojskok – 13,05). 
Sestry potom ešte pomohli štafete 
Dukly k triumfu na 4 × 100 m. 
Dana a Jana získali dovedna 45,5 
bodu z celkových 296,5.

„V Bruseli som sa dostala do 
postele okolo štvrť na dvanásť, no 
vstávala som už o pol štvrtej. Spala 
som možno hodinku, dlho som 

Víťazný tím žien VŠC Dukla. Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN
Úspešní obhajcovia muži AC Stavbár Nitra. 
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

Atletická liga 2016 má rovnakých víťazov ako lanský ročník. Ženy 
VŠC Dukla Banská Bystrica i muži AC Stavbár Nitra zvládli úlohu 
favoritov a vo fi nále v Dubnici potvrdili celosezónnu prevahu. Oba 

tímy získali pre svoje kluby nielen tretí titul v histórii (Nitra 2001, 2015, 
2016, Dukla 2014, 2015, 2016), ale aj víťaznú prémiu 3000 €.

sa len prehadzovala. O štvrtej ma 
odviezli na letisko, o siedmej bol 
odlet, pristátie vo Viedni o 8.50. 
Do Dubnice som dorazila päť mi-
nút pred jedenástou. Súťaž v diaľ-
ke, ktorá sa mala začať o 11.30, 
našťastie z technických dôvodov 
meškala, takže som sa stihla aspoň 
ako -tak rozcvičiť,“ opisovala svoje 
cestovateľské dobrodružstvo o 10 
minút staršia z dvojičiek Velďáko-
vých.

Atléti Stavbára Nitra nemali v ce-
lom ročníku vyslovene slabú discip-
línu. Vo fi nále vyhrali s 54-bodovým 
náskokom! Najlepšie bodujúce trio 
majstra tvorili skokan/prekážkar Ján 
Šuba s 26 bodmi, vrhač Michal Holi-
ca (25) a šprintér Ján Volko (24,75).

„Základ úspechu bol vyrovnaný 
tím, v celej sezóne v ňom vládla 

úžasná atmosféra. Chalani sa vyslo-
vene tešili na spoločné stretnutia. 
Oproti minulému roku sme zaradili 
do tímu 5 – 6 dorastencov, ktorí 
sa nestratili a tiež prispeli k titulu. 
Občas nám však bolo ľúto, že naši 
atléti nemali v niektorých disciplí-
nach vážnejšiu konkurenciu, ktorá 
by ich motivovala k ešte kvalitnej-
ším výkonom,“ skonštatoval šéf TJ 
Stavbár Nitra Tibor Danáč.

KONEČNÉ PORADIE AL 2016
 muži  1. AC Stavbár Nitra 16 hl. bodov (prémia 3000 €), 2. ŠK ŠOG Nitra 13 
(2200 €), 3. Slávia STU Bratislava 11/184 (1600 €), 4. Slávia UK Bratislava 11/162 
(800 €), 5. VŠC Dukla B. Bystrica 9 (500 €), 6. Spartak Dubnica 4/69 (400 €), 7. Slá-
via TU Košice 4/63 (300 €), 8. Slávia Trnava 4/17 (200 €).
 ženy  1. VŠC Dukla B. Bystrica 13 hl. bodov (3000 €), 2. ŠK ŠOG Nitra 12 (2200 €), 
3. Spartak Dubnica 11 (1600 €), 4. Slávia UK Bratislava (800 €) 8, 5. Slávia STU Bra-
tislava 6 (500 €), 6. Slávia Trnava 3/58 (400 €), 7. Slávia TU Košice 3/28 (300 €).

MAJSTRI SR V SÚŤAŽI DRUŽSTIEV (1993 – 2016)
 muži  10 titulov Spartak Dubnica (2004 - 2013), 8 titulov Slávia UK Bratisla-
va (1993, 1995 – 1997, 1999, 2002, 2003, 2014), 3 tituly Stavbár Nitra (2001, 
2015, 2016), 2 tituly VŠC Dukla B. Bystrica (1994, 1998), 1 titul Slávia STU Bra-
tislava (2000).
 ženy  8 titulov Spartak Dubnica (2006 – 2013), 4 tituly Slávia UK Bratislava 
(1998, 1999, 2001, 2002), 3 tituly Slávia STU Bratislava (1994, 1995, 1997) 
a VŠC Dukla B. Bystrica (2014, 2015, 2016), 2 tituly UMB B. Bystrica (1996, 
2000) a Akademik TU Košice (2004, 2005), 1 titul Stavbár Nitra (1993) a AC Nové 
Zámky (2003).

Atletická liga 2016 znamenala 
aj výrazný fi nančný prínos pre zú-
častnené kluby. Slovenský atletický 
zväz ju totiž dotoval sumou takmer 
80-tisíc eur, pričom približne dve 
tretiny putovali priamo do klubo-
vých pokladníc. V roku 2016 sa 
celkový objem odmien pre družstvá 
zvýšil vo fi nále z 8000 na 17 800 €, 
fi nančné bonusy získali aj najlepšie 
tri tímy v každom kole. (gb)

NABUDÚCE UŽ POD VRŠATCOM

Ján Bakyta (vľavo) a Anna Kirnová preberajú od prezidenta WMRA Bruna 
Gozzelina vlajku WMRA určenú pre organizátorov veteránskych MS 2017 
na Slovensku. Foto: DAMIANO BENEDETTO

Pridelenie veteránskeho sveto-
vého šampionátu bolo pre región 
Piemontu predovšetkým ocenením 
jeho dlhodobých zásluh v oblasti 
rozvoja horských bežeckých discip-
lín. Počas troch slnečných dní súťa-
žilo v približne 50 km dlhom údolí 
Val di Susa na dvoch majstrovských 
tratiach celkovo 715 atlétov z 26 
krajín.

Napriek tomu, že šampionát 
jasne ovládli domáci Taliani, na po-
česť majstrov sveta odzneli hymny 
8 krajín – Talianska (celková bilancia 
25 – 9 – 11, z toho 10 zlatých za 
individuálne a 15 za tímové súťaže), 
Veľkej Británie (3 – 6 – 5, z toho 
2/1), Írska (2 – 2 – 1, z toho 1/1), Ne-
mecka (1– 8 –2), Španielska 
(1 – 0 – 3), Nórska (1 – 0 –1), Portu-
galska (1 – 0 – 0) a Poľska 
(1 – 0 – 0). Medaily si odviezli aj 
ďalšie štyri krajiny: Česko (0 – 2 – 1), 
Nový Zéland (0 – 1 – 0), USA 
(0 – 1 –0) a Švajčiarsko (0 – 0 – 2). 
Žiaľ, ani v tomto roku medzi najlep-
šími neboli slovenskí reprezentanti.

Zo Slovákov sa na dlhšej muž-

JEDNOTLIVCI
 muži  (11,0 km/prevýšenie 1400 m), M35: 1. Conroy (Ír.) 1:09:20, M40: 1. Cos-
ta (Portug.) 1:08:53,… 29. Hornák (SR) 1:31:13, M45: 1. De Colo (Tal.) 1:10:04,… 
7. Koleda 1:20:22, 28. Junga 1:33:37, 33. Tomčány 1:36:37, 48. Bulík 
(všetci SR) 2:01:05, M50: 1. Torresani (Tal.) 1:15:05,… 6. Celerín 1:19:59, 46. 
Jambor (obaja SR) 1:46:31.
 muži  (6,4 km/780 m), M55: 1. Amati (Tal.) 42:26,… 13. Melicherčík 50:32, 
29. Hrivnák 58:39, 45. Duleba (všetci SR) 1:06:00, M60: 1. Englaro (Tal.) 
47:59,… 29. Sobek 59:39, 37. Benč (obaja SR) 1:03:12, M65: 1. Barbonet-
ti (Tal.) 47:50,… 17. Laššák 57:02, 18. Sviták 57:54, 41. Fašung (všetci SR) 
1:08:30, M70: 1. Imbrosci (Tal.) 59:11,… 14. Vrana 1:08:41, 23. Dzuroška 
(obaja SR) 1:58:22, M75: 1. Monini (Tal.) 1:00:45,… 6. Fiamin (SR) 1:16:31.
 ženy  (6,4 km/780 m), Z35: 1. Boglioneová (Tal.) 49:19,… 13. Hornáková (SR) 
1:10:39, Z40: 1. Robertsová (V. Brit.) 47:16,… 13. Žilková (SR) 1:08:31, Z45: 1. 
Menestrinová (Tal.) 49:17, Z50: 1. Castrová Solinová (Šp.) 51:07,… 19. Jancová (SR) 
1:06:23, Z55: 1. Heilichová Duventasterová (Nem.) 52:44,… 13. Koledová Žíde-
ková 1:03:48, 18. Budínska 1:07:41, 21. Hrivnáková (všetky SR) 1:10:23, 
Z60: 1. Jonesová (V. Brit.) 54:31,… 22. Chrenková (SR) 1:29:10, Z65: 1. Vag-
hiová (Tal.) 1:00:33,… 5. Staroňová (SR) 1:07:52, Z70: 1. Prymakowská (Poľ.) 
1:12:00,… 10. Dzurošková (SR) 2:20:05, Z75: 1. Carlsenová (Nór.) 1:23:36.

DRUŽSTVÁ
 muži  M35: Írsko, M40: Taliansko, M45: Taliansko, M50: Taliansko, M55: Taliansko, 
M60: Taliansko, M65: Taliansko, M70: Taliansko, M75: Taliansko.
 ženy  Z35: Taliansko, Z40: Veľká Británia, Z45: Taliansko, Z50: Taliansko, Z55: Ta-
liansko, Z60: Taliansko, Z65: Taliansko, Z70: Taliansko.

Slovenská výprava veteránov na MS 2016 v behu do vrchu v Suse.
 Foto: FRANTIŠEK TICHÝ

V posledný augustový víkend sa v talianskej Suse uskutočnili 16. ve-
teránske majstrovstvá sveta v behu do vrchu, ktoré sa skončili veľ-
kým športovo -spoločenským úspechom celého rozsiahleho regiónu 

Piemont dýchajúceho na každom kroku bohatou históriou a pamiatkami 
už z čias Rímskej ríše. O rok budú vrchári -veteráni obdivovať Slovensko. 
V poradí 17. MS sa uskutočnia v sobotu 2. septembra 2017 pod majes-
tátnymi bralami Vršatca, v malebnom prostredí juhovýchodného úpätia 
Bielych Karpát.

skej 11-kilometrovej trati pre nižšie 
vekové kategórie najlepšie umiest-
nil Milan Celerín (6. miesto M50, 
37. miesto absolútne, čas 1:19:59, 
strata na víťaza + 11:07), na kratšej 
6,4-kilometrovej trati bol najlepší 
Bohuslav Melicherčík (13. miesto 
M55, 20. miesto absolútne, čas 
50:32, strata na víťaza +8:07). Ženy 
bežali 6,4 km a najlepšia zo Slove-
niek bola Jana Koledová Žídeková 
(13. miesto Z55, 76. miesto abso-
lútne, čas 1:03:48, strata na víťazku 
+16:32).

Na otváracom i záverečnom 
ceremoniáli sa zúčastnil celý rad 
významných osobností športového 
i spoločenského života, napríklad 
Bruno Gozzelino (prezident World 
Mountain Running Association 
/WMRA/ – Svetová asociácia hor-
ských behov), Stan Perkins (prezi-
dent World Masters Athletics /WMA/ 
– Svetová veteránska atletika), 
olympijský víťaz v chôdzi na 20 km 
z Moskvy 1980 Maurizio Damilano 
(predseda oblastného atletického 
zväzu pre región Piemont) či olym-

pijský víťaz v behu na 200 m z Ríma 
1960 Livio Berruti (čestný predseda 
organizačného výboru veteránskych 
MS 2016 v behu do vrchu).

Súčasťou slávnostného zakonče-
nia na zaplnenom námestí Oddone 
bolo popri dekorovaní medailistov 
aj predstavenie hostiteľa najbliž-
šieho svetového šampionátu v roku 
2017. Organizovať ho bude jedno 
z najväčších slovenských združení 
kondičných a rekreačných bežcov 

Jogging klub Dubnica nad Váhom 
a najstaršie vrchárske podujatie 
na Slovensku, horský kros Pruské 
– Vršatec. Zástupcovia slovenskej 
delegácie, medzinárodná sekretár-
ka SAZ Anna Kirnová a šéf organi-
začného výboru MS 2017, predseda 
dubnického Jogging klubu Ján Ba-
kyta, potom prevzali z rúk preziden-
ta WMRA Bruna Gozzelina symbol 
svetových vrchárskych šampionátov, 
vlajku WMRA. JOZEF TICHÝ

FAKTY ZO SUSY
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MS VETERÁNOV V BEHU DO VRCHU ATLETICKÁ LIGA 2016



Galantskí tréneri zaúčajú drobizg do tajov atletiky už na prvom stupni ZŠ, 
pracujú s ním aj na druhom a s mnohými, ktorí vytrvajú, aj počas strednej školy. 
Na prahu dospelosti však najlepších posúvajú do veľkých klubov – Nitry, Ban-
skej Bystrice, Trenčína, Trnavy alebo Dubnice. Najslávnejšia galantská odchovan-
kyňa Zuzana Hlavoňová -Kováčiková odišla študovať a trénovať najskôr do Brna 
a odtiaľ do Prahy. V rokoch 1993 až 2004 reprezentovala Česko. Je trojnásobná 
olympionička (1996, 2000, 2004), halová vicemajsterka sveta (1999) i Európy 
(2000) a jediná žena v bývalom Československu, ktorá sa úspešne popasovala 
s dvojmetrovou métou.

V TJ OLYMPIA GALANTA, LIAHNI ŽIACKEJ ATLETIKY, SÚ   ZMIERENÍ S TÝM, ŽE NAJVÄČIE TALENTY POSÚVAJÚ ĎALEJ

TJ OLYMPIA GALANTA VO FAKTOCH
ČLENOV 151
PRETEKÁROV 147
TRÉNEROV 2
ROZHODCOV 3

Fo
to

: A
RC

HÍ
V 

J. 
GÁ

LA
 a

 TJ
 O

LY
M

PI
A 

GA
LA

NT
A

 zuzana hlavoňová -kováčiková (výška)  čs. a od roku 1993 česká reprezentantka, OH – 1996 Atlanta 
(12.), 2000 Sydney (11.), 2004 Atény (kvalifi kácia), MS 1999 Sevilla (4.), ME – 1994 Helsinki (11.), Budapešť 
1998 (11.), HMS – 1999 Maebaši (2.), HME – 1994 (12.), 1996 (12.), 1998 (5.), 2000 (2.), od roku 2000 re-
kordérka ČR (200 cm).
 daniel vanek (guľa, disk)  vo farbách Slávie ŠŠ Trenčín a Spartaka Dubnica reprezentoval na mládežníc-
kych i seniorských vrcholných podujatiach: MSJ 2002 Kingston (5./disk), ME do 23 rokov – 2003 Bydgoszcz 
(4./disku), 2005 Erfurt (9./disk), Svetové univerziády – 2005 Izmir (16./disk), 2011 Šen -čen (5./guľa), majster 
SR v guli (2007, 2011) a disku (2003, 2005, 2006), osobné rekordy: guľa 19,75 (2008) a disk: 61,59 (2005).
 róbert molnár (3000 m prek.)  popredný strednotratiar a stípliar, čs. majster na 3000 m prek. (1973, 
1974) v drese Dukly B. Bystrica, päťkrát zlepšil rekord SR na 3000 m prek. (8:56,0 – 8:34,6), majster Slovenska 
na 1500 m (1974) a na 3000 m prek. (1971, všetky tituly v drese Dukly, kde ho viedol R. Rozim) a 1976 (UK), 
bývalé Československo reprezentoval v 3 medzištátnych stretnutiach, osobné rekordy: 800 m 1:51,9 (1970), 
1500 m 3:47,5 (1972), 3000 m prek. 8:34,6 (1972).
 zoltán jurík (šprinty)  čs. majster na 4 × 400 m (1984), v drese Dukly Banská Bystrica spoludržiteľ sloven-
ských klubových rekordov na 4 × 100 m (40,22 v roku 1985) a 4 × 400 m (3:07,90 v roku 1984), majster SR 
na 200 m (1983, 1985), osobné rekordy: 200 m: 21,65 (1983, ručne s vetrom 21,4), 400 m: 48,67 (1983).
 kristián kočík (viacboje)  v drese UMB Banská Bystrica juniorský reprezentant SR, rekordér SR do 23 ro-
kov v desaťboji (7183 v roku 1999), šiesty v historických tabuľkách SR v desaťboji (7183 v roku 1999) a sied-
my v halovom sedemboji (5183 v roku 1999), halový majster SR v sedemboji (1997, 1998, 1999) a diaľke 
(1997).
martina vrťová -godályová (basketbal) reprezentantka SR, hráčka Slávie PF Banská Bystrica, SCP Ru-
žomberok, Gambrinusu Brno (ČR), OH 2000 v Sydney (7. miesto), MS 1994 v Austrálii (5.), štartovala 2-krát 
na ME (1999 a 2001), raz majsterka ČSFR s SCP Ružomberok, 8-násobná majsterka SR (s SCP Ružomberok), 
dvojnásobná majsterka ČR (s Gambrinusom Brno), dvojnásobná víťazka Európskej ligy (s SCP Ružomberok), 
8-krát hrala vo Final Four Európskej ligy.

TÚŽIA VYCHOVAŤ

Najslávnejšie meno, ktoré poslala galantská atletická liaheň TJ Olym-
pia do sveta, je bývalá československá a česká výškarka Zuzana 
Hlavoňová -Kováčiková. Na jej úspešnej kariére sa dá najlepšie pri-

blížiť poslanie galantskej atletiky. Zanietenci ako Jozef Gál, Ladislav Tóth 
a Vincent Slíž už 41 rokov trpezlivo vychovávajú reprezentantov pre iné 
špičkové kluby.

Šprintér Róbert Repa prispel k bronzu Galanty na októbrových M -SR druž-
stiev st. žiactva tromi prvenstvami. Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

Družstvo mladších žiakov, ktoré na majstrovstvách západoslovenskej ob-
lasti prehralo súboj o celkový triumf iba o 1 bod.

Tréner Jozef Gál s členmi bronzovej štafety na 4 × 300 m na M -SR starších 
žiakov (Martin, Matúš a Róbert Repovci a Jakub Jáno).

Bronzový tím starších žiakov na M -SR 2016 s trénermi Jozefom Gálom, 
Ladislavom Tóthom a Vincentom Slížom.

ŽRIEDLO TALENTOV

Korene atletiky v Galante siahajú do začiatku 60. rokov 20. storočia. Jej prie-
kopník bol stredoškolský profesor Egon Redhammer. V začiatkoch mu pomáha-
li Mikuláš Melay a Alexander Czigler. Hoci prvé roky sa orientovali na atletiku 
stredoškolákov, nezostali iba pri nej. Trio Redhammer, Melay, Krištofík založilo 
okresnú atletickú olympiádu, v ktorej mohli súťažiť všetci – od detí až po dospe-
lých. Táto súťaž fungovala v Galante celé polstoročie! Ponúkala talenty pre celé 
Slovensko. Čerpal z nej aj jeden z najúspešnejších žiackych klubov v bývalom 
Československu – TJ Olympia. Dvadsiateho siedmeho novembra oslávi 41. výro-
čie založenia. Hoci latka náročnosti bola postavená vysoko, Galanťania ju nepod-
liezli ani po spoločenských zmenách v roku 1989. Na žiackych súťažiach tradične 
patria medzi slovenskú špičku.

„Klub sme založili pre potreby žiakov športových tried v meste,“ hovorí 63-
ročný učiteľ a tréner v jednej osobe Jozef Gál, ktorý v TJ Olympia pracuje od jej 
vzniku. Aj on nadviazal na prácu nadšencov, ktorí v Galante pôsobili v 70. a 80. 

rokoch. Okrem už spomenutej dvojice Redhammer – Melay ruku k dielu priložili 
aj Ján Záborský, Lórant Takács a Vincent Slíž.

„Atletika bola, je a vždy pre nás bude kráľovná športu,“ zdôraznil Gál. Jeho 
„parťákom“ sa osem rokov po založení Olympie stal aj Ladislav Tóth, ktorý sa po 
pôsobení v Šali vrátil domov do Galanty. Oni dvaja spolu so 74-ročným Vincen-
tom Slížom sú patróni malých atlétov už viac ako 40 rokov!

Nie všetci ich zverenci ostali pri atletike. Výborné pohybové návyky využili 
futbalisti, tenisti, volejbalisti, stolní tenisti či basketbalisti. „Sme pyšní na všet-
kých zverencov. Z mnohých sa stali úspešní odborníci v rôznych oblastiach aj 
preto, lebo sme ich ako atlétov viedli k tomu, aby svoju prácu robili s nasadením 
a poctivo,“ zdôraznil Jozef Gál. „Teší nás, že od založenia patríme k najlepším 
atletickým klubom na Slovensku. Pred rokom 1993 mala Galanta v žiackej kate-
górii miesto medzi elitou v celom bývalom Československu.“ Podľa Gála spočíva 
základ niekdajšieho i súčasného popredného postavenia klubu v pestrej, pre-
myslenej a cieľavedomej práci.

VYCHOVÁVAJÚ PRE INÝCH

Galantskí tréneri si za desaťročia už zvykli, že z ich každodennej práce neskôr 
ťažia ekonomicky bohatšie kluby. Svojim atlétom dávajú pevné základy, na kto-
rých môžu stavať ďalší tréneri. „Pracujeme s cieľom, aby sme deti dobre pripravili 

pre vyššie stupne športovej 
aktivity – pre športové gym-
náziá a silné kluby. Sme 
radi, že s našimi odchovan-
cami sú zväčša všade spo-
kojní,“ skonštatoval Gál. 
„Odchod za lepšími pod-

mienkami sme vždy brali ako samozrejmosť. Vždy máme radosť, keď niekoho po-
sunieme do prostredia, kde bude napredovať. My za odchovancov nepýtame ani 
výchovné, ale ak sa nám kolegovia poďakujú za dobrú prácu, poteší nás to.“

TJ Olympia Galanta má 151 členov, z nich je 147 pretekárov, dvaja tréneri, je-
den ekonóm/hospodár a jeden rodič. Ladislav Tóth je predseda klubu a súčasne 
tréner dievčat. Na starosti má 10 najmladších žiačok, 25 mladších a 16 starších 
plus 14 dorasteniek. Jozef Gál má pod palcom mužskú „ekipu“ – 5 najmladších 
žiakov, 27 mladších a 26 starších, 22 dorastencov, 2 juniorov a 4 mužov. Naj-
starší z funkcionárskeho tria, 74-ročný Vincent Slíž, obhospodaruje ekonomiku 

klubu. „Zatiaľ sa nám darí aj v trojici, externých trénerov nemáme, s deťmi pra-
cujeme sami,“ pripomenul 63-ročný Gál.

„Prečo nemáme v klube dospelých? Tí potrebujú špičkové športoviská, silné 
ekonomické zázemie, úspešného manažéra, telovýchovného lekára, fyziotera-
peuta. Na to jednoducho nemáme,“ vysvetľoval Jozef Gál, ktorý je aj mestský 
poslanec v Galante. „Náš ročný rozpočet sa pohybuje od 10- do 12-tisíc eur. Po-
lovicu naplní galantský magistrát, polovicu máme z príspevkov od sponzorov 
a vlastných zdrojov. Nebyť pomoci mestského úradu, nemohli by sme chodiť na 
preteky. Našťastie, mesto nás drží nad vodou, patrí mu naša veľká vďaka.“

CHÝBAJÚ NASLEDOVNÍCI

Jozef Gál sa posťažoval, že šikovní mladí telocvikári, ktorí by galantské trio 
mohli nahradiť, sa k nim nehrnú. „Keď mladí zistia, že s deťmi treba ísť na súťa-
že aj v sobotu, stratia o túto prácu záujem. Nikoho za to neodsudzujeme, vieme, 
že trénovať deti nebola a nie je zárobková činnosť. Rozumieme mladým, že po-
trebujú zabezpečiť svoje rodiny. Len nám je ľúto, že po 40 rokoch stále nemá-
me pokračovateľov,“ konštatoval smutne Jozef Gál, ktorý stále učí na ZŠ Sídlisko 
SNP Galanta. „Napriek tomu nie sme pesimisti a veríme, že nás ktosi nahradí 
a bude robiť tak dobre, ako sme robili my, ba aj lepšie.“

Trio oduševnených galantských trénerov a funkcionárov čerpá optimizmus 
z výsledkov svojich zverencov, ktorí sa presadzujú nielen v domácich súťažiach, 
ale aj na medzinárodnej scéne. Ako príklad uviedol Jozef Gál tohtoročné víťaz-
stvo mladého Martina Repu na medzinárodných pretekoch v poľskom Lowic-
zi v behu 12-ročných chlapcov na 300 m časom 40,10. Martin je už v žiackej 
reprezentácii Slovenska, podobne aj Lucia Šišoláková (800 m). Patrik Dömötor 
(400 a 400 m prek.) zasa v dorasteneckej. Okrem tejto trojice majú šancu roz-
šíriť rady reprezentantov SR v roku 2017 medzi najmladšími i ďalší dvaja atléti 
z Galanty.

„Rok 2016 hodnotíme pozitívne. Za úspech považujeme aj to, že nám bývalí 
zverenci zverili svoje deti. To sú chvíle, ktoré nás napĺňajú šťastím, motivujú nás 
a posúvajú vpred v trénerskej i pedagogickej práci. Radi by sme v Galante vycho-
vali ešte jedného olympionika, aby Zuzka Hlavoňová -Kováčiková neostala jediný 
účastník OH z nášho klubu,“ želá si Jozef Gál. ŠTEFAN ŽILKA

ĎALŠIEHO 
OLYMPIONIKA

GALÉRIA KLUBU
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ŠPECIÁLNA EDÍCIA AJ S TÓTHOM

Špeciálna edícia pretekov Detské atletické hry 
sa koná len raz za rok – vždy súčasne s tlačovou 
besedou k projektu Detská atletika, ktorý realizuje 
Slovenský atletický zväz (SAZ) v spolupráci s Tesco 
Stores, a. s.

V tomto roku deťúrence súťažili 8. septembra 
v bratislavskej hale Elán. Štartovali vybrané atle-
tické škôlky, ktoré sa do Detskej atletiky zapojili 
v danom roku. Malých adeptov kráľovnej športov 
na pretekoch podporil aj olympijský víťaz v chô-
dzi na 50 km z Ria 2016 Matej Tóth. Deti, ktoré 
navštevujú novozaložené atletické škôlky, súťažili 
v štvorčlenných družstvách (po dve dievčatá a dva-
ja chlapci) v ôsmich disciplínach Detskej atletiky 
– prekážková dráha Formula, hod medicinbalom, 
beh cez frekvenčný rebrík, skok do diaľky štafeto-
vou formou, skoky cez olympijské kruhy, skoky do 
strán, hod loptičkou na cieľ a beh cez prekážky 
v kombinácii so šprintom. Kým rozhodcovia vy-
hodnotili veľmi tesné výsledky, deti si vyskúšali 

Slovenská atletika sa nemusí obávať o svoju budúc-
nosť. Vďaka Detskej atletike a ďalším projektom, kto-
ré na ňu nadväzujú, získava základné pohybové a zá-

roveň i prvé atletické zručnosti čoraz viac detí na celom 

Slovensku. Od roku 2015 do konca septembra 2016 sa 
podarilo zapojiť do pravidelného športovania v rámci toh-
to projektu priam neuveriteľných 16 057 detí vo veku od 
5 do 12 rokov!

nielen atletickú chôdzu s naším zlatým olympi-
onikom, ale aj beh vo svižnom tempe. Potom pri-
šlo na rad odmeňovanie najlepších. Na 1. mieste 
skončil tím zo ZŠ Nábrežie mládeže Nitra, na dru-
hom deti zo ZŠ Kulíškova Bratislava a na treťom 
AK pri ZŠ Tlmače. Medaily a diplomy odovzdal de-
ťom priamo Matej Tóth, s ktorým sa malí adepti 
atletiky mohli nielen pozhovárať, ale aj odfotogra-
fovať.

Pri tejto príležitosti Martin Kuruc, riaditeľ pre 
retail spoločnosti Tesco ČR/SR, odovzdal Sloven-
skému atletickému zväzu symbolický šek vo výške 
80 000 € na nákup špeciálnych atletických súprav 
pre ďalšie atletické škôlky, ktoré sa do projektu 
Detská atletika zapoja v budúcnosti.

Okrem spomenutej špeciálnej edície pretekov 
SAZ aj v školskom roku 2016/17 pokračuje s or-
ganizovaním Detských atletických hier na celom 
Slovensku. Od septembra 2016 sa najmenší atléti 
vyšantili na súťažiach v Starej Ľubovni, Rožňave, 
Galante, na rad prídu čoskoro Levoča a Šahy a tiež 
ktorékoľvek mesto, ktoré prejaví záujem. Detskú 

atletiku a v rámci nej Detské atletické hry chceme 
dostať naozaj do každého kúta Slovenska.

DETSKÚ ŠTAFETOVÚ LIGU OVLÁDLA BREZOVÁ

V sobotu 10. septembra sa v rámci fi nále atle-
tickej ligy 2016 v Dubnici nad Váhom uskutočnilo 
aj napínavé fi nále Detskej štafetovej ligy. Malí at-
léti predviedli fantastické výkony v troch súťažiach 
na 4 × 60 m – dievčenskej, chlapčenskej a v mie-
šanej štafete (2 chlapci, 2 dievčatá). Súťažila omla-
dina z celého Slovenska narodená v rokoch 2005 
– 2007, ktorá sa do fi nále kvalifi kovala z jednotli-
vých postupových kôl v období apríl – máj v šies-
tich mestách (Dubnica nad Váhom, Trnava, Košice, 
Šamorín, Nitra, Banská Bystrica).

V pretekoch dievčat sa predstavilo vo fi nále 14 
štafi et, zvíťazilo kvarteto Slávie ŠG Trenčín časom 
35,09 s pred ZŠ Brezová pod Bradlom (36,50) a A-
-tímom klubu Atletika hrou Nitra (37,43). Víťazom 
kategórie chlapcov sa v konkurencii 13 štafi et sta-
la ZŠ z Brezovej pod Bradlom (36,01), na 2. mieste 
skončil AC Stavbár Nitra (37,01) a na treťom mies-

Detské atletické hry 28. septembra v Rožňave. Foto: SIMONA ŠVACHOVÁ

te AO Olympia Považská Bystrica (37,49). Školáci 
z Brezovej pod Bradlom potvrdili svoju prevahu vo 
fi nále aj triumfom v miešanej štafete, keď spome-
dzi 11 kvartet dosiahli najlepší čas 35,60 sekun-
dy. Ďalšie dve medailové priečky patrili klubom 
spod Zobora: druhá Atletike hrou Nitra (36,73) 
a tretia AC Stavbár Nitra (36,78).

Odmenou pre víťazné tímy boli nielen ligota-
vé medaily a vecné ceny, ale deti sa môžu tešiť na 
účasť popredných slovenských atlétov na ich tré-
ningu. Medzi dievčatá z Trenčína zavíta štvrtá z ha-
lových ME 2015 a šiesta z halových MS 2016 na 
400 m Iveta Putalová a do Brezovej pod Bradlom 
prídu úspešní olympionici z Ria Matej Tóth s kladi-
várom Marcelom Lomnickým (5. na OH) a aj sko-
kanské dvojičky Janka a Danka Velďákové, dlho-
ročné opory reprezentačného tímu SR.

BAVME DETI ŠPORTOM

V uplynulých týždňoch pokračoval aj ďalší pro-
jekt pre adeptov atletiky s názvom Bavme deti 
športom. Súťaže sa uskutočnia v Bratislave, Ban-
skej Bystrici a v Košiciach. Osemčlenné družstvá 
(4 chlapci, 4 dievčatá) z I. stupňa ZŠ súťažia v 10 
disciplínach – beh cez frekvenčný rebrík, skoky do 
strán, preskoky cez olympijské kruhy, prekážková 
dráha Formula, hod oštepom na cieľ, prekážkový 
beh v kombinácii šprint/beh cez prekážky, skok 
do diaľky z miesta štafetovou formou, hod me-
dicinbalom z kolien cez hlavu, skoky cez švihadlo 
a 3-minútový vytrvalostný beh. Štartovať môžu 
všetky základné školy a atletické škôlky zapojené 
do projektu Detská atletika.

V hlavnom meste je naplánovaných dovedna 
deväť postupových kôl pre rôzne mestské časti (6. 
10. Petržalka/Jarovce/Rusovce, 20. 10. Dúbravka/
Lamač, 27. 10. Devínska Nová Ves/Záhorská Bys-
trica, 9. 11. Nové Mesto/Rača/Vajnory, 16. 11. Po-
dunajské Biskupice/Vrakuňa), 30. 11. Ružinov, 1. 

12. Karlova Ves, 7. 12. Staré Mesto, január 2017 
Bratislava a okolie). Prvé tri družstvá z každej časti 
postúpia do fi nále Bavme deti športom, ktoré sa 
uskutoční 31. 3. 2017 v atletickej hale Elán v rám-
ci ČSOB Bratislava Marathon. V čase uzávierky ča-
sopisu Slovenská atletika sme už poznali aj prvé 
postupujúce školy. V mestskej časti Petržalka/Ja-
rovce/Rusovce boli v súboji 10 tímov najúspeš-
nejšie deti zo ZŠ Černyševského pred ZŠ Dudova 
a ZŠ Lachova.

Séria pretekov v rámci projektu Bavme deti 
športom sa v Banskej Bystrici začala 20. októbra 
v hale Športového gymnázia, ďalšie sa budú ko-
nať dňa 24. novembra a dve v roku 2017. Podob-
ný model je nastavený i v Košiciach: do konca roka 
2016 sa uskutočnia dve podujatia, takisto aj v ro-
ku 2017. Veľké fi nálové vyvrcholenie je napláno-
vané na február 2017.

PROPAGAČNÉ AKCIE DETSKEJ ATLETIKY

Počas letného obdobia zorganizoval SAZ viace-
ro podujatí, ktorých hlavným zmyslom bola propa-
gácia Detskej atletiky medzi širokou verejnosťou. 
V spolupráci s Tesco Stores, a. s., pripravili koor-
dinátori projektu propagačné súťaže v rôznych 
disciplínach priamo pred obchodnými domami 
Tesco. Kým rodičia nakupovali, deti šantili v Tren-
číne, Nitre, Trnave, Bratislave, Banskej Bystrici, 
Košiciach či Prešove. Promo akcie k Detskej atle-
tike sa uskutočnili aj inde, spomeňme na prí klad 
Šport Fest Šamorín, detský tábor v Námestove, 
počas maratónov v Banskej Bystrici a Košiciach, 
na „Krúžkobraní“ v bratislavskom obchodnom 
centre Avion, no aj inde. Detská atletika bola tiež 
súčasť Európskeho týždňa športu, keď sa prezen-
tácia projektu uskutočnila 10. septembra v Dub-
nici nad Váhom počas fi nále atletickej ligy 2016 
a fi nále Detskej štafetovej ligy.

SIMONA ŠVACHOVÁ, DARINA KOZOLKOVÁ

Účastníci špeciálnej edície Detských atletických 
hier sa odfotili na pamiatku aj s olympijským 
víťazom Matejom Tóthom.

Momentka z fi nále Detskej štafetovej ligy 
v Dubnici.

Budúca oštepárska hviezda v akcii?

Trojskokanská rekordérka Dana Velďáková na 
propagačnej akcii Detskej atletiky v Dubnici nad 
Váhom. Foto: FOTOSPORT.SK - PAVOL UHRIN 

Slovenský atletický zväz podporuje aj ďalší mimo-
riadne úspešný projekt Zo školských lavíc do atletickej 
haly Elán, ktorý už roky pripravuje agilný Imrich Ozo-
rák s tímom svojich nadšených spolupracovníkov. Jeho 
hlavný zámer je podporiť športovanie žiakov a žiačok 

základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl v olympijskom športe číslo 
jeden. V školskom roku 2016/17 sú zatiaľ známe termíny troch kôl tejto súťaže, kto-
rá sa uskutoční 25. novembra, 2. decembra a 9. decembra vždy od 10.00 do 14.00 h 
v atletickej hale Elán na Bajkalskej 7 v Bratislave.

2016
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TRAJA KRÁLI ZO ZÁPADU A PRVÝ BEŽECKÝ OŠIAĽ

V šesťdesiatych rokoch sa s Tr-
navou viazalo spojenie Malý Rím 
a veľký futbal. V sedemdesiatych 
už aj Malý Rím a bežecká Mekka.

V septembri 1977 založili v mes-
te Klub rekreačného behu, vôbec 
prvý v Československu, a v ďal-
šom roku fi gurovalo v termínovej 
listine Trnavského okresu takmer 
50 bežeckých pretekov! Najstarší 

nielen organizoval, ale na nich aj 
štartoval a – vyhrával.

KRB BUDE MAŤ 50, UŽ OSLAVUJE
Jaroslav Lieskovský ako keby 

sa organizátorom už narodil. „Bol 
si behať?“ spýtal sa raz udychča-
ného Jána Szaba pred internátom. 
„Bol by si dobrý športový referent 
fakultného výboru SZM.“ O se-
dem rokov ho navrhol aj za šéfa 
KRB -u, unikátneho bežeckého 
klubu, v ktorom funkciu členské-
ho preukazu plnila tréningová 
karta – napokon stál na jeho čele 
20 rokov. Na štadióne na Kopán-
ke spolu organizovali testovacie 
dvanásťminútovky i hodinovky 
a vo voľnom čase obchádzali de-
diny a agitovali, aby sa nenechali 
zahanbiť susedmi a okrem kaž-
donedeľného futbalu raz za rok 
zorganizovali aj bežecké preteky. 
Úžasné, v koľkých obciach uspeli. 
Aj vďaka tomu, že promovaný 
pedagóg Lieskovský sa našiel 
v žurnalistike a behy propagoval 
v novinách aj v rozhlase.

„Vtedy ma tešilo najmä to, že 
bežcov ustavične pribúdalo. Keď 
Lieskovského kolega Marián Pav-
lík v rodnom Cíferi založil Novo-
ročný beh neregistrovaných, prišla 
stovka bežcov aj v 15-stupňovom 
mraze,“ vraví Szabo. „Teraz mám 
najväčšiu radosť z toho, že väčšina 
podujatí stále existuje a mnohé už 
organizujú šikovní mladí násled-
níci. Aj tie, ktoré som spoluza-
kladal na dedinách, kde som učil 
– v Špačinciach, v Dolnej Krupej 
a v Ružindole.“

Vznik trnavského klubu si jeho 
osnovatelia pripomínajú každo-

TRAJA KRÁLI ZO ZÁPADU A PRVÝ BEŽECKÝ OŠIAĽ
Slovensko zažíva bežecký boom, verklíkujú médiá. Väčšina 

tých, ktorí im na to dnes záľubou v behaní dávajú dôvod, netu-
ší, že ide už o jeho druhú vlnu. Lebo keď sa táto krajina nasledu-
júc svetovú módu prvý raz zamilovala do behania, ešte veľa o sve-
te nevedeli. Pred štyridsiatimi rokmi pojem boom nefi guroval ani 
v slovníku cudzích slov. Ekvivalentného slova rozmach však boli 
plné noviny. Najmä na prvých stranách. Ale aj na posledných, kde 
odjakživa tróni šport. V súvislosti s behom za zdravím.

ANTON JAVORKA (75)
Najskôr nádejný futbalista (v drese Lokomotívy Košice čs. maj-

ster), potom úspešný atlét -vytrvalec a organizátor podujatí, prvý 
predseda Slovenského bežeckého spolku, zakladateľ trnavskej Me-
dzinárodnej olympiády detí a mládeže Kalokagatia (od 1991); majster 
Slovenska na 10 000 m (1969), trikrát v maratóne (1970, 1972, 1973), 
dvakrát v krose vytrvalcov (1969, 1972); na MMM 1968 tretí, víťaz Po-
važského maratónu 1970, Zemplínskeho maratónu 1968 a behu Devín 
– Bratislava 1972; osobné rekordy 20 km cesta 1:03:06 (1971), 25 km 
cesta 1:18:35 (1972), maratón 2:27:37 (1972); predseda Slovenskej aso-
ciácie športu na školách (2002 – 2011), dnes čestný predseda, predse-
da ústredného štábu Olympijských festivalov Slovenska, prvý editor 
časopisu Slovenská atletika (1995 – 1998); vyznamenania: r. 2007 vý-
ročná Trofej MOV Šport a propagácia olympizmu.

DVE KRÍDLA A SLÁVNE KOPAČKY
Anton Javorka behal odmala, 

ale sprvu za futbalovou loptou. 
Švíkovou, ktorú mu zmajstroval 
jeho otec, zručný obuvník. Keď 
nemal s kým, kopal si ju do omr-
zenia o plot. V Moravanoch nad 
Váhom sa však zväčša nazbieralo 
dostatok decák, aby hral dolný 
koniec proti hornému.

Dnes ako šéf Trnavského olym-
pijského klubu opatruje viacero 
artefaktov úspechov slávnych 
športovcov regiónu. Aj kopačku, 
ktorou Jozef Štibrányi gólom do 
španielskej siete odštartoval slávnu 
cestu československej jedenástky 
do fi nále svetového futbalové-
ho šampionátu v Čile 1962. Boli 

neprepadla z ničoho nič: „Ako 
jedenásťročný som s uchom na 
rádiu počúval rozhlasovú reportáž 
o maratónskom triumfe Emila 
Zátopka na helsinskej olympiáde 
1952. Vysníval som si, že raz aj ja 
zabehnem 42 kilometrov. A potom 
som v dvadsiatich na vlastné oči 
videl v Košiciach bežať rímskeho 
maratónskeho šampióna Abebe 
Bikilu…“

Hoci v šesťdesiatych rokoch 
sa na košický MMM nestačilo 
prihlásiť, podmienkou bol osobný 
rekord pod 2:50 h, päť rokov po 
Bikilovom ročníku stál na jeho 
štarte. Potom ešte šesťkrát. V roku 
1968 dobehol tretí – ruka v ruke 
s Karolom Cvičekom z Lovosíc, 
s ktorým skoro celú trať bežali ple-

Fo
to

: A
RC

H
ÍV

 A
. J

AV
O

RK
U

Druhý ročník piešťanského Silvestrovského behu medzi mostami 
sa bežal po hrubej udupanej vrstve snehu. Vpravo už nebohý Peter 

Suchán, vľavo Anton Javorka.

Košický MMM 1968: dobeh ruka 
v ruke s Karolom Cvičekom.

Javorka s Jozefom Štibrányim, 
krídlom striebornej 

Vytlačilovej jedenástky 
z MS 1962.
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Jaroslav Lieskovský, 
ďalší z trnavského tria 
v najznámejšej podobe 

– s mikrofónom.

organizátorov bežeckej komunity. 
Samozrejme, prvý hostila Trna-
va, ďalšie však Trebatice, Čadca, 
Trenčianske Teplice, Senica, Hlo-
hovec a Vršatec, čo naznačuje, že 
vlna sa nezastavila v Trnave ani 
na západnom Slovensku.

DVOJFÁZOVÝ TRÉNING V 75-KE
Zo stoviek bežcov boli tisíce 

a do tisícových čísel sa v osem-
desiatych rokoch vyšplhali aj 
účastnícke rekordy na ikonických 
podujatiach ako košický MMM 
či Devín – Bratislava. Niektoré 
platia dodnes. Klobúk dolu pred 
tým, aký bežecký ošiaľ vtedajší 
nadšenci vyvolali.

Na štartovej čiare onoho prvé-
ho boomu stáli traja králi zo zá-
padu len so zvesťou, že lepšie žiť 
sa dá s maratónkami na nohách. 
Inak z dnešného pohľadu úplne 
nahí. Bez internetu, podpory 
reklamných agentúr, bez šance 
získať vážnych sponzorov, v stave 
núdze o kvalitnú bežeckú obuv či 
oblečenie na trhu…

Ich jediným tromfom bola 
viera v bežeckú spásu. Anton Ja-
vorka, najstarší z nich, ktorého po 
osamostatnení zvolili za prvého 
predsedu Slovenského bežeckého 
spolku, oslávil v októbri 75. na-
rodeniny svojím bežným denným 
programom: dvojfázovým trénin-
gom. „Pôvodne som behal len 
ráno, ale v starších rokoch sa mi 
to začalo máliť,“ vraví. „Dnes be-
hávam ráno na hrádzi okolo Váhu 
a popoludní na kopcovitom okru-
hu, ktorému hovorím Clarkov. 
Schudol som, padajú mi nohavice, 
ale cítim sa výborne.“ No negratu-
lujte mu… MARIÁN ŠIMO

spolužiaci na trnavskom Peda-
gogickom inštitúte a rozumeli si, 
veď aj Javorka, tak ako Štibrányi, 
hrával na krídle. Najskôr v Pieš-
ťanoch, potom v Košiciach, kde 
začal študovať za učiteľa. Odvtedy, 
čo mu tréner dorastu Lokomotívy 
František Fecko dal šancu, nesedel 
na lavičke ani minútu a s tímom 
v sezóne 1959 – 1960 oslavoval čes-
koslovenský majstrovský titul (vo 
fi nále Košice zdolali Partizánske, 
za ktoré hrával neskôr slávny Ka-
rol Jokl – vonku 3:1 a doma 2:0).

Inštitút napokon dokončil 
v Trnave. „Školský aj klubový 
prestup vybavili piešťanskí futba-
loví funkcionári, ktorí chceli, aby 
som za nich hrával druhú ligu,“ 
dovysvetľoval Javorka. Vzápätí aj 
kopačkovú story so Štibrányim: 
„S Jožkom sme boli – a stále sme 
– veľmi dobrí kamaráti. Pred odle-
tom na majstrovstvá sveta som sa 
ho zo švandy spýtal: A keď sa v Či-
le dostanete do fi nále, venuješ mi 
kopačky? Obaja sme sa rozosmiali, 
lebo fi nále bola méta z ríše snov, 
takže bezstarostne pritakal: Jasné, 
Tónko!“

Z FUTBALISTU MARATÓNEC
Po promócii Javorku obliekli 

do vojenského mundúru a keď ho 
po dvoch rokoch zvliekol, z ná-
dejného futbalistu bol „nažha-
vený“ atlét. Túžba behať ho však 

ce pri pleci: „Vzhľadom na inváziu 
cudzích vojsk do Československa 
sa zišla len domáca konkurencia, 
ale práve preto sme gestom chceli 
vyjadriť spolupatričnosť.“

Mal schopnosť vymýšľať a spá-
jať. Už v polovici šesťdesiatych 
rokov pomohol na svet dvom pro-
jektom, ktoré vydržali dodnes: so 
Štefanom Esterom iniciovali Pieš-
ťanské hry, atletickú súťaž škôl, 
a s Františkom Rašlom a Walte-
rom Schwartzom podľa vzoru 
Silvestrovského behu v Sao Paule 
založili podobný aj v Piešťanoch 
– Silvestrovský beh medzi mos-
tami. Javorka jeho prvé ročníky 

ročne 2. septembra behom na 
Kamenný mlyn. K budúcoročnej 
polstoročnici však vyhlásili ce-
lokrajový Rok behania, ktorý od-
štartovali v októbri Kľačianskou 
desiatkou.

SLASTI A STRASTI „HOBÍKOV“
Voľakedy sa atletické oddiely 

sústreďovali len na vrcholových 
či výkonnostných pretekárov 
a u mládeže iba na talenty. O re-
kreačných bežcov s argumen-
tom nedostatku trénerov nejavili 
záujem a súkromný koučing ešte 
neletel. „Ja som bol výnimka, 
istý čas ma trénoval profík, ale 
– nepriamo,“ smeje sa Szabo. 
„V Trnave študoval neskôr výbor-
ný stípliar Miro Šišovský, ktorého 
vtedy trénoval v Bratislave Juraj 
Nagy. Ponúkol sa mi: Ja ti budem 
robiť trénera – to, čo mňa naučí 
Nagy, ja naučím teba…“

Niektoré behy boli sprvu pre 
„hobíkov“ tabu. Začarovaný kruh: 
organizátori pýtali registračný 
preukaz, ale ten mohli dostať len 
od oddielu, ktorý o ich členstvo 
nestál. Lieskovskému takto od-
mietli štart na Považskom marató-
ne – raz nás budete vítať s otvore-
nou náručou, odpísal im.

Neskôr usporiadatelia prestali 
podmieňovať štart registračným 
preukazom (len nenápadne sa zvy-
šujúcim štartovným), na postoji 
zväzu prehliadajúcom rozmach re-
kreačného behu sa však nič nezme-
nilo. Ilustráciu absurdného stavu 
ponúkol brezniansky Maratón 
SNP 1982, ktorý bol zároveň maj-
strovstvami Slovenska: titul získal 
Miroslav Bečka z banskobystrickej 
Dukly, hoci o takmer pol druha 
minúty skôr dobehol neregistrova-
ný Mojmír Lániček. Apropo, vtedy 
mu už na prosbu jeho priateľky 

pár mesiacov radil neskorší Kloco-
vej kouč Pavel Slouka.

ZÁCHRANNÝ PÁS: „MASOVKA“
Členská základňa slovenskej 

atletiky v roku 1976 klesla na po-
lovicu stavu spred 11 rokov. Na 
rozdiel od futbalu. Kým v ňom aj 
mužstvo „z najposlednejšej dedi-
ny“, ktoré sa zišlo raz za týždeň 
na nedeľňajšom zápase, bolo sú-
časťou systému súťaží futbalového 
zväzu, rekreační bežci trénujúci 
hoci aj obdeň patrili do oblasti 
tzv. masového rozvoja telesnej vý-
chovy. Keďže sa však ňou minulý 
režim hrdil a štedrejšie ju dotoval, 
v konečnom dôsledku sa to v nie-
čom ukázalo aj ako výhoda.

Pri Rade masového rozvoja 
telesnej výchovy SÚV ČSZTV 
vznikla komisia rekreačného 
a kondičného behu, ktorá na čele 
s Fedorom Martišom (neskôr 
Lieskovským) saturovala hnutie 
aspoň najzákladnejším: vydávala 
kalendár podujatí, základy trénin-
govej metodiky, maratónsku šta-
tistiku, ktorú poctivo zostavoval 
Kysučan Peter Glasnák, a pod-
porovala aj celoslovenské aktívy 

bol Beh priateľstva na trnavskom 
Prednádraží – ním sa v decem-
bri 1970 všetko začalo. Jeho zrod 
aj zrod klubu iniciovali dvaja 
konškoláci z Pedagogickej fakulty: 
Jaroslav Lieskovský a Ján Szabo.

Mužskú kategóriu úvodného 
ročníka vyhral Anton Javorka, kto-
rý v tom roku získal prvý z troch 
slovenských titulov v maratóne. 
O sedem rokov však už bol riadi-
teľom trnavského Krajského domu 
pionierov a mládeže a pod jeho 
strechu prichýlil tiež bežecký klub. 
Tým, čo mu s náznakom výčitky 
pripomínali, že členmi klubu sú aj 
päťdesiatnici, argumentoval: Dom 
je pre mladých a klub pre tých, čo 
mladými chcú zostať.

Trojica Javorka, Lieskovský, 
Szabo má historicky najväčšiu zá-
sluhu na tom, že na Slovensku sa 
udomácnila móda behať nie(len) 
pre výkony, ale najmä pre seba 
a svoje zdravie. Trnavský príklad 
totiž zapôsobil až nečakane in-
špirujúco a nasledovali ho mnohí 
ďalší.
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RUDOLF MADA: narodený 7. októbra 1936 v Dra-
žovciach (dnes súčasť Nitry); zamlada strednotratiar 

Slávie (VŠ, SVŠT, UK) Bratislava, neskôr telovýchovný peda-
góg, dlhoročný šéftréner športového gymnázia v Bratislave, 
dodnes obetavý a úspešný, najmä mládežnícky tréner, v mi-
nulosti viedol o.i. diaľkára Vladimíra Handla, v nedávnom 
období napr. šprintérku Sáru Polyakovú; spoluzakladateľ 
a spoluorganizátor Veľkej ceny Pravdy, neskôr známej ako 
P -T-S, aj viacerých iných podujatí; renomovaný rozhodca 
a inštruktor.
ALENA HEJTMÁNKOVÁ -HOLÁRKOVÁ: narodená 7. no-
vembra 1936 v Žiline; najvšestrannejšia slovenská atlétka 
päťdesiatych rokov, odchovankyňa žilinskej atletiky a jej le-
gendárneho trénera Ladislava Bergera; prvá slovenská žen-
ská účastníčka atletických ME: v Berne 1954 v päťboji skončila 
trinásta (nemala ešte 18 rokov!), na Svetových akademických 
hrách 1954 v Budapešti v päťboji štvrtá v slovenskom rekor-
de 3380 b.; majsterka Slovenska na 200 m (1954), 80 m 
prek. (1960) a v skoku do výšky (1959, 1960); 17-násobná 
slovenská rekordérka: v skoku do výšky rekord zlepšila de-
väťkrát – zo 140 (1951) na 162 cm (1960), prekonala ju až 
v r. 1964 Mária Faithová (neskôr Mračnová), v diaľke trikrát 
– 520, 523 a 525 (1954), podobne v päťboji – 2803 (1953), 
3380 (1954) a 4166 (1961), vo vrhu guľou dvakrát – 11,87 
(1955), 12,20 (1960); žije v Kysuckom Novom Meste.
JAN NETOPILÍK: narodený 24. novembra 1936 v Tvrdoni-
ciach (okres Břeclav, ČR); na prelome päťdesiatych a šesť-
desiatych rokov najlepší čs. diaľkár, štvornásobný čs. rekor-
dér (753 – 766 cm), účastník OH 1960 v Ríme (22. miesto, 
726); člen Sokola Brno, Spartaka Sokolovo, Spartaka Hradec 
Králové, Dukly Praha a od 1961 Slovana Bratislava; čs. maj-
ster do diaľky 1959 a 1960 a na 4 × 100 m 1960; neskôr 
v Bratislave úspešný tréner, viedol o.i. najlepších sloven-
ských šprintérov Dušana Švábyho a Vladimíra Jančeka.

RÓBERT MOLNÁR: narodený 2. septembra 1941 
v Košiciach – viac na s. 24. – 25.

ANTON JAVORKA: narodený 12. októbra 1941 v Morava-
noch nad Váhom – viac na s. 28. – 29.
MILAN ROŽÁNEK: narodený 27. novembra 1941 v Považ-
skej Bystrici, druhý slovenský výškár po Savčinskom, ktorý 
skočil dva metre – v r. 1963 výkonom 200 cm vyrovnal jeho 
slovenský rekord; atlét Spartaka P. Bystrica, Slávie VŠ, resp. 
SVŠT Bratislava (tréner Jaromír Šimonek) a Dukly B. Bystri-
ca; po skončení kariéry pedagóg, istý čas atletický tréner 
v P. Bystrici (viedol o. i. Hamara); preslávil sa však najmä 
v basketbale: Žilinu doviedol z krajskej súťaže až do čs. I. 
ligy, trénoval aj iné špičkové slovenské tímy (o.i. Prievidza, 
Svit, Pezinok) a tiež v cudzine (Libanon, Island), bol gene-
rálnym sekretárom aj podpredsedom Slovenskej basketba-
lovej asociácie.

LADISLAV ORVISKÝ: narodený 1. novembra 1946 
v Piešťanoch, kde začal so skokom do výšky u tréne-

ra Pomajba (podobne ako Ladislav Borodáč), neskôr pôso-
bil v Rožnove pod Radhošťom (Ladislav Šimek), Liptovskom 
Mikuláši (Vlastimil Jaroš), Dukle B. Bystrica (Ján Solčány), 
SVŠT Bratislava (Jaromír Šimonek) a Dukle L. Mikuláš; maj-
ster Slovenska 1969 a 1970; slovenské rekordy: 209, 211, 
212 (hala), osobný rekord 214 (1973); neskôr pedagóg, 
tréner a metodik.

ROSTISLAV MATOUŠEK: narodený 22. júla 1956 
v moravskom Kyjove; bežec Slávie UK Bratislava na 

400 m prek. (tréner Ivan Suja, neskôr Eugen Laczo), osobný 
rekord 56,47 (ručne 56,0); potom funkcionár, člen výkon-
ného výboru Čs. atletického zväzu (1989 – 1991), výkon-
ného výboru SAZ (1992 – 1997) a predseda Bratislavského 
atletického zväzu (1989 – 2007), od r. 2013 predseda atle-
tického klubu Slávia UK; v civile o. i. generálny riaditeľ, a. s. 
Športka (1993 – 2004), dnes tajomník FTVŠ UK.
JÁN SVRČEK: narodený 28. novembra 1956 v Ružom-
berku; elitný štvrtkár druhej polovice sedemdesiatych a za-
čiatku osemdesiatych rokov, člen BZVIL Ružomberok (Peter 
Obdržálek), Slávie Bratislava UK a Dukly B. Bystrica; semifi -
nalista 400 m na juniorských ME 1975, na 200 m skončil 
v rozbehu, čs. majster 1976 na 400 m (47,83), 11-násobný 
majster Slovenska – na 200 m 1974 (21,9) a 1977 (21,7), 
na 400 m 1974 (48,5), 1977 (48,2), 1978 (47,7), 1982 
(48,05), 1983 (47,86), na 4 × 400 m s UK 1978 a 1980, 
B. Bystricou 1981 a s Ružomberkom 1982; osobné rekor-
dy: 100 m 10,85 (1983), 200 m 21,74, ručne 21,2 (1976), 
400 m 47,16 / 46,8 (1976); absolvent Vysokej školy ekono-
mickej, neskôr (dodnes) športový novinár.
ZUZANA MORAVČÍKOVÁ: narodená 30. decembra 
1956 v Nitre; historicky najrýchlejšia slovenská osemstov-
kárka (čas 1:56,96 nie je slovenským rekordom, lebo ho 
v r. 1983 zabehla v drese českého klubu); odchovankyňa 
Slávie Trnava (1971 – 1977, tréner Anton Hajmássy), ne-
skôr atlétka VŠ Praha (1978 – 1985, Milan Bureš); na MS 
1983 členka striebornej čs. štafety 4 × 400 m (Kocembo-
vá, Matějkovičová, Moravčíková, Kratochvílová) v čs. rekor-
de 3:20,32, na 800 m vypadla v semifi nále (hoci zabehla 
celkove siedmy najlepší čas 1:59,96), na ME 1982 semifi -
nalistka na 800 m, na halových ME 1982 skončila v rozbe-
hu, 1983 získala striebornú medailu, 1984 dobehla šiesta 
a 1985 nedokončila rozbeh, strieborná medailistka prete-
kov Družba 1984 („kontraolympiáda“ východného bloku, 
ktorý bojkotoval hry v Los Angeles) časom 1:58,06; maj-
sterka Československa na 400 m 1980, na 800 m 1981 
a 1984, v hale 1982 a 1985, na 4 × 400 m 1979 a 1982; 
osobné rekordy: 100 m 12,33 (1980), 200 m 23,97 
(1982), 400 m 52,10 (1983), 800 m 1:56,96 (1983); po 
skončení kariéry učiteľka SOŠ v Prievidzi a manželka bas-
ketbalového trénera Miroslava Marka, úspešným hráčom 
je aj ich syn Roman.

RIO 2016
Všetci traja slovenskí olympijskí šampióni – Matej Tóth 

a Ladislav i Peter Škantárovci – poklepaním zlatými me-
dailami vyprevadili na knižný trh výpravnú 256-stranovú 
pamätnicu Hier XXXI. olympiády, ktorú pod názvom RIO 
2016 ako svoju ofi ciálnu publikáciu vydal Slovenský olym-
pijský výbor. Zostavil ju renomovaný športový publicista 
Michal Zeman v spolupráci s manažérom SOV Ľubomírom 
Součkom a deviatimi ďalšími autormi, medzi ktorými je 
prvý raz aj olympijský víťaz, vyštudovaný žurnalista Matej 
Tóth. Bohatú obrazovú dokumentáciu kľúčovo tvoria zábe-
ry fotografov SOV Jána Súkupa a Reného Mika, dopĺňajú ju 
snímky reportéra TASR Michala Svítoka a zo servisu AP. Vý-
tvarnú podobu dal pôvabnej publikácii grafi k Peter Buček 
a knihu vytlačila Neografi a Martin.

FAJA
K sedemdesiatke čestnej prezidentky SAZ Márie Mrač-

novej pripravilo Slovenské olympijské a športové múzeum 
výstavu, ktorej vernisáž bola v Slovenskom technickom 
múzeu v jej rodných Košiciach. Niesla názov Faja, ako znie 
prezývka bronzovej medailistky ME 1969, štvrtej a šies-
tej skokanky do výšky na OH 1976 a 1968, jedinej pred-
sedníčky Olympijskej spoločnosti Slovenska a dlhoročnej 
podpredsedníčky Slovenského olympijského výboru. Pod 
rovnakým titulom v edícii Z depozitára múzea vyšla brožúr-
ka o Mračnovej – s podtitulom Príbeh pionierky novove-
ku československej výšky a slovenského olympizmu (autor 
Marián Šimo). Tartanovou drvinou z bratislavského Lafran-
coni ju pokrstil renomovaný rozhlasový reportér Jozef Jar-
kovský.

JOZEF ČECHVALA: (87), telovýchovný pedagóg, atletický 
tréner, funkcionár a rozhodca; košický rodák (narodený 28. 
decembra 1928) pôsobil po atletickej kariére na bratislav-
skej FTVŠ ako odborný asistent, od r. 1983 ako docent, istý 
čas bol aj pracovníkom slovenského ministerstva školstva; 
v atletike bol členom Slávie SVŠT, neskôr Slávie UK Bratisla-
va – v nej 14 rokov (1977 – 1990) zastával post predsedu 
oddielu; známy bol aj ako rozhodca a štartér; napísal via-
cero odborných publikácií, o. i. o modelovaní atletického 
tréningu mládeže; v r. 1972 – 1992 bol aj popredným fun-
kcionárom čs. akademického športu – zomrel 16. októbra.

Sylvia Šalgovičová so svojím dlhoročným kou-
čom Eduardom Čordášom. 
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

ŠALGOVIČOVEJ ROZLÚČKA
Na júlových ME v Amsterdame sa Sylvia Šalgovičová 

lúčila s medzinárodnými podujatiami. Parádne, aj ona na 
prvom úseku prispela k 10. miestu slovenskej štafety na 4 
× 400 m a k výbornému slovenskému rekordu 3:31,66. 
S atletickou kariérou sa však defi nitívne rozlúčila o dva me-
siace neskôr. Posledné preteky absolvovala 10. septembra 
vo fi nále ligy v Dubnici. Aj si trochu poplakala. „Oplatilo sa 
vydržať pri atletike tak dlho, človek to v zrelšom veku preží-
va úplne inak. Rekordná štafeta v Amsterdame patrí spolu 
s účasťou na ME 2014 v Zürichu a triumfom na EH v Baku 
medzi moje najkrajšie zážitky v kariére,“ podotkla 33-ročná 
štvorstovkárka trnavskej Slávie.
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Ešte nie ste súčasť projektu 

Detská atletika? 
Neváhajte a pripojte sa k nám! 

Členmi atletickej rodiny budete 
aj vďaka našim partnerom



DETSKÁ ATLETIKA 
– CESTA KU ZDRAVIU

DETSKÁ ATLETIKA 
– CESTA KU ZDRAVIU

OBCIANSKE ZDRUZENIE OBCIANSKE ZDRUZENIE 


