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ATLÉT ROKA 2017
najrýchlejší Slovák najmladším kráľom
Ján Volko: Pevná vôľa dôležitejšia ako talent

TALENT
andrej Paulíny: 
Premýšľajúci bojovník s citom pre tempo
SIEŇ SLÁVY
Ďalšie kvarteto legiend v galérii slávy
VČERA A DNES
ankety: Od suchôt k honoru
MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU
Konečne slovenská zápletka
ŠTATISTICKÁ PRÍLOHA
Slováci na Me do 23 rokov, MS a Me v krose
ATLETICKÁ LIGA 2017
Dráma v súťaži žien
NÁVRATY
M -SR st. žiactva: Beladičov medailový výlov
M -SR v cestnom behu na 10 km: Míliari prekvapili 
vytrvalcov I M -SR ml. žiactva vo viacbojoch: najvše-
strannejší Frič a  Čorejová I Medzištátne stretnutie 
žiactva: Tentoraz tretie dievčatá I M -SR družstiev do-
rastu: Double ŠK ŠOG nitra I M -SR družstiev st. žiac-
tva: Historický titul Zvolenčanov I Juniorský eP klu-
bov: Dubničankám chýbali tri body
ROZLÚČKA S KARIÉROU
Lucia Hrivnák Klocová: Končí, bude opäť mamička
ROZLÚČKA S KARIÉROU
Libor charfreitag: Kladivár telom aj dušou
ME V KROSE V ŠAMORÍNE
Marián Hammel: Verím, že budeme úspešní
U NÁS V KLUBE
TJ Tatran Spišská nová Ves: 
Spišská liaheň slovenských rýchlikov
DETSKÁ ATLETIKA
Víťazi si zatrénovali s Volkom
Finále HnO v réžii Grajcaríka
PERSONÁLIE
Oslavujú
nové publikácie
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17 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
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Najmladší slovenský Atlét roka v ére 
samostanosti Ján Volko začal pod vede-
ním trénerky Nade Bendovej prípravu 
na novú sezónu pod tatranskými kon-
čiarmi. V uplynulej získal na vrcholných 
podujatiach štyri cenné kovy. 
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN
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Nech žije Nový kráľ!
Po mojom štvorročnom kraľovaní máme na sloven-

skom atletickom tróne nového kráľa. Bola len otázka času, 
kedy k  tejto zmene dôjde, preto nie je vôbec na mieste 
nostalgicky spomínať na časy minulé, či nedajbože smútiť. 
Tešme sa z úspechov nastupujúcej generácie!

Mnohí fanúšikovia kráľovnej športov – mňa nevyníma-
júc – mali obavy: príde niekto po úspešných rokoch, kto 
nadviaže na medailovú éru Charfreitaga, Klocovej, Hrašno-
vej, Velďákovej či Tótha? Nezažije naša atletika taký kvalita-
tívny prepad, že na titul Atlét roka bude stačiť aj priemerné 
umiestenie na vrcholnom podujatí?

Rok 2017 priniesol na tieto otázky odpovede a veľmi 
sa teším, že boli pozitívne. Slovenská atletika žije a naďa-
lej ukazuje svoj solídny potenciál. Má nového kráľa, ktorý 
si korunu právom zaslúži. Ján Volko nás všetkých potešil 
hodnotnými výkonmi, medailovými úspechmi na vrchol-
ných podujatiach a  celkom nečakane vstúpil medzi elit-
ných šprintérov na starom kontinente. Výsledkami v celej 
sezóne dal jasnú odpoveď všetkým skeptikom a potvrdil, 
že slovenská atletika nie je len o jednom mužovi.

Jano Volko je atletický klenot, ktorý si musíme vážiť 
a chrániť. Ja osobne veľmi pozitívne vnímam aj jeho ľud-
ské kvality – skromnosť, pokoru, slušnosť, pracovitosť a in-
teligenciu. Verím, že spolu s kvalitným trénerským duom 
Naďa Bendová – Róbert Kresťanko svoj talent ešte zveľadí 
a  pripraví v  budúcnosti slovenským fanúšikom ešte veľa 
radosti.

Vrchol budúceho atletického roka sú majstrovstvá Euró-
py v Berlíne. Som si istý, že dostať sa na slovenský atletický 
trón nebude vôbec jednoduché, a to je pre našu atletiku len 
a len dobré. Úspešných adeptov bude, dúfam, čo najviac.

Dovoľte mi ešte jednu osobnú poznámku. Rok 2017 
bol pre mňa veľmi, veľmi ťažký. Pevne však verím, že do 
súťaží v nasledujúcom atletickom roku sa zapojím naplno 
už aj ja. Johnnymu sa chcem poďakovať, že svojimi výkon-
mi mi v zložitej situácii dodával energiu, aby som nerezig-
noval, bojoval, a aj v najťažších chvíľach mi prinášal kopu 
radosti a hrdosti.

Gratulujem novému atletickému kráľovi!
MATEJ TÓTH, 

olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50 km,  
päťnásobný slovenský atlét roka (2006, 2013 – 2016)
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ČaSOPIS O SLOVenSKeJ aTLeTIKe

Nemáte ešte program  
na nedeľu 10. decembra 2017?

NEVÁHAJTE A

sa staňte

DO ŠAMORÍNA NA MAJSTROVSTVÁ EURÓPY  
V KROSE!

NA TOMTO VÝZNAMNOM PODUJATÍ!

PRÍĎTE SI ZABEHAŤ 

DOBROVOĽNÍKOM
Informácie o ME 2017 v krose v Šamoríne  
a aj všetko o pretekoch „ME v krose – beh pre verejnosť“, 
napríklad ako sa na ne prihlásiť, nájdete  
na internetovej stránke: www.samorin2017.sk

...alebo

ORGANIZÁTORI A PODPOROVATELIA

OFICIÁLNI PARTNERI NÁRODNÍ PARTNERI

NÁRODNÍ DODAVATELIA MEDIÁLNI PARTNERI



Volko triumfoval suverénne: z maximálneho počtu 
570 bodov stratil len tri. Bratislavský mladík je prvý „čis-
tokrvný“ šprintérsky víťaz ankety. Pred ním sa síce ocitol 
na tróne semifinalista OH 1996 v atlante Štefan Balo-
šák, ale jeho doména bola štvorstovka.

Šprintér BK HnTn Bratislava, ktorého prípravu za-
strešuje aj nŠc, vystriedal na tróne chodca Mateja Tótha. 
Olympijský víťaz kraľoval štyri roky (2013 – 2016), zabo-
jovať o piaty a celkovo šiesty triumf mu zabránilo  ne-
pochopiteľné obvinenie z  porušenia antidopingových 
pravidiel (nízka hladina hemoglobínu pri jednej vzorke 
v biologickom pase), pre ktoré mu Medzinárodná aso-
ciácia atletických federácií dočasne zastavila činnosť a na 
MS v Londýne nemohol obhajovať pekinské zlato spred 
dvoch rokov. Tóth nie je v TOP 10 prvý raz po jedenástich 

ATLÉTOM ROKA JÁN VOLKO, ZVÍŤAZIL AJ V KATEGÓRIÁCH MLÁDEŽ A   PREKVAPENIE ROKA, NAJÚSPEŠNEJŠÍ VETERÁN JE VINCENT BAŠISTA

NAJRÝCHLEJŠÍ SLOVÁK NAJMLADŠÍM  KRÁĽOM
Vlani sa dostal do prvej desiatky prvý raz, v tomto roku už je kráľ slovenskej atletiky. Najmladší! 

V čase korunovácie mal najrýchlejší Slovák v histórii Ján Volko iba 21 rokov a 7 dní. V ankete 
Atlét roka 2017 získal 567 bodov a o 129 predstihol už štvornásobného korunného princa, kla‑

divára Marcela Lomnického.

rokoch… Ján Volko vyhral anketu atlét roka 2017 úplne 
zaslúžene. V doterajších 25 ročníkoch v ére samostatnos-
ti je jej dvanásty víťaz. Odvšadiaľ, kde štartoval, sa vrátil 
s cenným kovom alebo dobrým výsledkom. na marco-
vých HMe v Belehrade si vybojoval na 60 m striebro, na 
Me do 23 rokov v Bydgoszczi zlato na 200 a striebro na 
100 m a na Svetovej univerziáde v Tchaj -peji bronz na 
200 m. na londýnskom svetovom šampionáte postúpil 
na dvojstovke do semifinále (celkovo 15.), čo sa v ére 
Československa alebo Slovenska ešte žiadnemu Slová-
kovi na 100 či 200 m na OH alebo MS nepodarilo.

Zverenec dua naďa Bendová – Róbert Kresťanko 
v  roku 2017 nezbieral len medaily, ale aj slovenské 
rekordy. V  hale utvoril na 60 m dva (6,62,  6,58) a  na 
200 m jeden (21,11), vonku na 100 m tri (10,21 – vy-

rovnaný, 10,16, 10,15) a  na 200 m dokonca až štyri 
(20,66, 20,61, 20,54, 20,33), pričom posledný je aj re-
kord Me do 23 rokov a v európskych tabuľkách dospe-
lých ho radí na lichotivú desiatu priečku! Volko utvo-
ril aj najlepšie slovenské výkony vonku na 50 yardov 
(5,47) a 150 m (15,33).

Kladivár banskobystrickej Dukly Marcel Lomnický, 
ktorý bol hlavný ašpirant na prevzatie žezla po Tótho-
vi, pokazil vrchol roka. Hoci mal medailové ambície, na 
MS skončil pred bránami finále – trinásty. Tretie miesto 
v ankete obsadila dubnická viacbojárka Lucia Slaničko-
vá, manželka českého oštepárskeho vicemajstra sveta 
2017 Jakuba Vadlejcha, ktorá len o 8 bodov predstihla 
piateho výškara z HMe v Belehrade Matúša Bubeníka. 
V  jej prospech zrejme zavážilo prekonanie Podrackej 
slovenských rekordov zo začiatku 90. rokov – v halovom 
päťboji sa zlepšila na 4409 bodov (9. na HMe) a vonku 
v sedemboji na 6103 bodov.

V prvej desiatke je v porovnaní s vlaňajškom až päť 
nových tvárí, okrem Tótha v nej chýbajú i ďalšie stálice 

slovenskej atletiky, dve predošlé víťazky Martina Hraš-
nová (2009) a Lucia Hrivnák Klocová (2012).

Ocenenie Tréner roka získalo premiérovo duo naďa 
Bendová – Róbert Kresťanko, ktoré pripravuje Volka. aj 
v  hlasovaní o  najlepšieho mládežníka vyhral nádejný 
šprintér pred bronzovou z  MeJ na 800 m Gabrielou 
Gajanovou. Jej kouč Pavel Slouka triumfoval šiesty raz 
v súboji o Mládežníckeho trénera roka a za najlepšieho 
veterána vyhlásili trojnásobného majstra európy v  dl-
hých behoch Vincenta Bašistu.

V  ankete atlét roka sú historicky najúspešnejší vr-
hači s  10 prvenstvami – šesťkrát vyhral kladivár Libor 
charfreitag, tri razy guliar Milan Haborák a raz kladivár-
ka Martina Hrašnová. Ocenenie získali sedemkrát chod-
ci (päťkrát Matej Tóth, dvakrát Igor Kollár), dvakrát pre-
kážkari zásluhou Igora Kováča, dvakrát šprintéri (Štefan 
Balošák, Ján Volko) a vytrvalci (Róbert Štefko, Miroslav 
Vanko), raz zvíťazila trojskokanka Dana Velďáková a raz 
strednotratiarka Lucia Hrivnák Klocová.

 GABRIEL BOGDÁNYI

LAUREÁTI ANKETY ATLÉT ROKA 2017 

Striebrom na HME v Belehrade sa začalo Volkovo medailové ťaženie v roku 2017. 
 Foto: PAVOL UHRIN

MLÁDEŽNÍCKY TRÉNER ROKA

PAVEL SLOUKA (28. 6. 1956) – Bývalý popred-
ný strednotratiar (1:50,2 na 800 m, 3:44,85 na 
1500 m) bol dlhé roky kouč Lucie Hrivnák Klo-
covej, na ktorej úspechy nadviazala v uplynulých 
dvoch rokoch Gabriela Gajanová (3. na Me 2016 
do 17 rokov a na MeJ 2017). Ocenenie pre naj-
lepšieho slovenského mládežníckeho trénera zís-
kal už šiesty raz (2001, 2002, 2003, 2004, 2016, 
2017, 3. v  roku 2005). V  dvetisíctreťom slávil  
double, zvíťazil aj v trénerskej kategórii dospelých (aj v roku 2012). Pavel Slouka 
trénuje aj bronzového z eYOF 2017 v Györi andreja Paulínyho.

VETERÁN ROKA

VINCENT BAŠISTA (29. 1. 1942) – Vitálny se-
demdesiatnik z  aK Spartak Dubnica predviedol 
medailovú žatvu na veteránskych Me v dánskom 
aarhuse (eMacS 2017), kde každý z piatich štar-
tov v kategórii M75 premenil na cenný kov. Získal 
tri tituly majstra európy (10 000 m, kros, polmara-
tón) a dve strieborné medaily (1500 m, 5000 m). 
Okrem toho si na MS veteránov v behu do vrchu 
v Pruskom -Vršatci vybojoval zlato v tímovej súťaži 

75- až 79-ročných spolu s Viliamom novákom. Bašista sa stal Veteránom roka 
tretí raz, predtým v rokoch 2009 a 2013 (2012 – 2. miesto).

 Vyplnené hlasovacie lístky odovzdalo 34 (vlani až 49) 
zástupcov klubov, 11 členov VV SaZ a 12 novinári.

 Z dovedna 57 hlasovacích lístkov (vlani 70) sa Volkovo 
meno objavilo najvyššie na 55, na jednom bol druhý 
za Lomnickým, na jednom tretí za J. Velďákovou a Bu-
beníkom.

 Lomnický sa piaty raz v  rade dostal do TOP 3 medzi 
dospelými (2013 – 2., 2014 – 3., 2015 – 2., 2016 – 2., 

2017 – 2.), no nikdy nevyhral. V mládežníckej kategó-
rii je dvojnásobný víťaz (2006, 2007).

 Zo šiestich lanských laureátov obhájil svoje prvenstvo 
len Pavel Slouka v kategórii Mládežnícky tréner roka.

 V  kategórii dospelých sa v  konečnom hodnotení ob-
javilo 27 atlétov (vlani 28), mládežníkov bolo 6 (vlani 
13), trénerov dospelých 17 (vlani 15) a mládežníckych 
trénerov 21 takisto ako vlani.

ZAUJÍMAVOSTI Z ANKETY

ATLÉT ROKA – DOSPELÍ
1. (9.) Ján Volko (BK HnTn Bratislava, šprinty) 567
2. (2.) Marcel Lomnický (ŠK Dukla B. Bystrica, o. z., 

kladivo) 438
3. (–) Lucia Vadlejch Slaničková (Spartak Dubnica, 

viacboje) 320
4. (–) Matúš Bubeník (ŠK Dukla, výška) 312
5. (3.) Iveta Putalová (BK HnTn Bratislava, 400 m) 293
6. (–) Tomáš Veszelka (ŠK Dukla, trojskok) 264
7. (–) alexandra Bezeková (atletika Košice, o. z., 

šprinty) 199
8. (5.) Jana Velďáková (ŠK Dukla, diaľka) 147
9. (7.) Dana Velďáková (ŠK Dukla, trojskok ) 102
(–)  Mária Katerinka czaková (ŠK Dukla, chôdza) 102
Poznámka: V zátvorke umiestenie v roku 2016.

PREKVAPENIE – OBJAV ROKA
1. Ján Volko (BK HnTn Bratislava, šprinty) 125
2. andrej Paulíny (aK ZŤS Martin, 1500 m) 52

3. Lucia Vadlejch Slaničková (Spartak Dubnica, 
viacboje) 47

ATLÉT ROKA – MLÁDEŽ
1. Ján Volko (BK HnTn Bratislava, šprinty) 134
2. Gabriela Gajanová (aK ZŤS Martin, 800 m)  96
3. Tomáš Veszelka (ŠK Dukla, trojskok) 61

TRÉNER DOSPELÝCH
1. naďa Bendová/Róbert Kresťanko (šprinty) 162
2. Radoslav Dubovský (skoky) 49
3. Marcel Lopuchovský (šprinty a behy) 24

TRÉNER MLÁDEŽE
1. Pavel Slouka (stredné trate) 116
2. naďa Bendová/Róbert Kresťanko (šprinty) 97
3. Radoslav Dubovský (skoky) 34

VETERÁN ROKA
1. Vincent Bašista (Spartak Dubnica, dlhé behy) 100
2. Vladimír Výbošťok (ŠK Dukla, šprinty) 41
3. Jozef Vašina (ac Stavbár nitra, žrď) 39
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1993: IGOR KOLLÁR (chôdza)
1994: RÓBERT ŠTEFKO (dlhé behy)
1995: IGOR KOVÁČ (prekážky)
1996: ŠTEFAN BALOŠÁK (400 m)
1997: IGOR KOVÁČ (prekážky)
1998: MIROSLAV VANKO (dlhé behy)
1999: IGOR KOLLÁR (chôdza)
2000: MILAN HABORÁK (guľa)
2001: MILAN HABORÁK (guľa)
2002: MILAN HABORÁK (guľa)
2003: LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
2004: LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
2005: LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
2006: MATEJ TÓTH (chôdza)
2007: LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
2008: LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
2009: MARTINA HRAŠNOVÁ (kladivo)
2010: LIBOR CHARFREITAG (kladivo)
2011: DANA VELĎÁKOVÁ (trojskok)
2012: LUCIA KLOCOVÁ (stredné trate)
2013: MATEJ TÓTH (chôdza)
2014: MATEJ TÓTH (chôdza)
2015: MATEJ TÓTH (chôdza)
2016: MATEJ TÓTH (chôdza)
2017: JÁN VOLKO (šprinty)

TRÉNER ROKA

NAĎA BENDOVÁ (25. 2. 1975) – Bratislavská rodáčka bola v minulosti šprintérka 
s osobákmi 12,91 na 100 m (v 17 rokoch) a 26,91 na 200 m. na stovke bola na 
M -SR medzi ženami v  roku 1992 štvrtá, v  sedemboji získala o  rok neskôr bronz. 
na juniorských M -SR 1993 bola členka víťaznej štafety ac Bebet Bratislava na 
4 × 100 m. Vyštudovaná trénerka atletiky na FTVŠ UK v Bratislave, ktorá v minulosti 
pracovala aj ako letuška, pripravuje slovenského šprintérskeho rekordéra Ján Volka 
od septembra 2013. K jej zverencom patria i Jakub Matúš, andrej Sárközi a viacero 
talentov z KĽŠ Kryha Bratislava.
RÓBERT KRESŤANKO (26. 6. 1972) – Rodák z Prievidze sa stará o Volkovu kon-
dičnú a  silovú prípravu. S  atletikou začínal pod vedením evy Murkovej, neskôr 
počas štúdia na UMB v  Banskej Bystrici (tel. výchova/geografia plus špecializácia 
atletika) bol úspešný desaťbojár, majster SR 1994 v os. rekorde 6635 bodov. ako 

člen posádky dvojbobov a štvorbobov SR štartoval na ZOH 2002, 2006 a 2010. 
Okrem atlétov Jána Volka, Jakuba Matúša, Martina Kučeru a Jakuba Bendu sa 
stará aj o kondíciu slovenskej ženskej hokejovej reprezentácie, tenistky Rebeccy 
Šramkovej či hokejistov Michala Čajkovského a adama Ružičku.

Trojica (zľava Naďa Bendová, Ján Volko, Róbert Kresťanko), ktorá 
v ankete Atlét roka 2017 zvíťazila v štyroch zo šiestich kategórií. 
 Foto: JÁN LUKY

 Víťaz hlavnej kategórie Ján Volko sa vo výsledkoch 
ankety objavil len tretí raz: v roku 2015 bol 4. medzi 
mládežníkmi a 6. v kategórii Prekvapenie/objav roka, 
vlani mu medzi dospelými patrila 9. priečka a 3. me-
dzi mládežníkmi a  aj v  kategórii Prekvapenie/objav 
roka.

 V prvej desiatke dospelých sa ocitol iba jediný predoš-
lý víťaz ankety – trojskokanka Dana Velďáková (2011).
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 Vlani ste sa prvý raz dostali v ankete do prvej 
desiatky, na druhý pokus ste ju už vyhrali – 
suverénne. Z 570 možných bodov ste dostali 
567… Čo na to vravíte?
„Víťazstvo si veľmi vážim, no myslím si, že vla-

ni bola moja deviata priečka mierne podhodno-
tená, keďže ma predbehli aj atléti so slabšími vý-
sledkami, ako som dosiahol ja. Áno, v tomto roku 
som vyhral suverénne, ale musíte si uvedomiť, 
že Maťo Tóth okrem jedných pretekov pre dobre 
známe problémy nikde neštartoval. Žiaľ, mnohí 
ďalší nesplnili vlastné očakávania a ani tie, ktoré 
do nich vkladali iní. Z triumfu v ankete však mám 
úprim nú radosť.“

 Kam zaraďujete víťazstvo v ankete Atlét roka 
2017?
„S  umiesteniami na šampionátoch a  najmä 

s  výkonmi, keďže sú prísne objektívne a  presne 
merateľné, sa porovnáva ťažko. anketa je skôr 

NAJPAMÄTNEJŠÍ ZO 64 BEHOV SLOVENSKÉHO ATLÉTA ROKA JÁNA VOLKA V   ROKU 2017 JE FINÁLE BEHU NA 60 METROV NA HALOVÝCH ME V BELEHRADE

PevnÁ   VôĽA DôLEžITEJŠIA AKO TALENT
Atletický rok 2017 stále považuje za neskutočný sen, ktorý sa začal v  marci na halových ME 

a  dosníval ho na konci augusta na Svetovej univerziáde na Taiwane. Ak mu vyjde príprava 
a bude zdravý, nevidí dôvod, prečo by sa mu nemalo dariť aj v roku 2018. Akými časmi poteší 

atletických fanúšikov, to si však netrúfa predpovedať. Šprintér BK HNTN Bratislava a člen NŠC Ján 
Volko je najmladší víťaz ankety Atlét roka v ére slovenskej samostatnosti.

o subjektívnom názore človeka, ktorý občas zahla-
suje nielen podľa odborných kritérií, ale aj podľa 
sympatií. Porovnávať umiestenie v nej s výkonmi 
či medailami sa mi preto nezdá celkom správne.“

 Ako sa cítite v  exkluzívnej spoločnosti slo‑
venských hviezd a medailistov zo svetových 
šampionátov ako Hrašnová, Tóth, Charfrei‑
tag či Kováč, vašich predchodcov na atletic‑
kom tróne?
„Dostal som sa medzi nich už v pomerne níz-

kom veku, čo veru nie je každodenná vec, o to viac 
si ocenenie vážim. Je však smutné, že Maťo Tóth 
nemohol na MS v  Londýne obhajovať pekinské 
zlato. ak by mu túto šancu nevzali, možno by aj 
anketa dopadla inak. Situácia sa však vyvinula tak-
to. S tým, žiaľ, nič neurobíme.“

 Aký je váš vzťah k anketám? Beriete ich váž‑
ne alebo skôr s nadhľadom?
„Vo svetle toho, že niektorí hlasujúci občas zo-

hľadnia viac sympatie voči  nejakému športovco-
vi ako reálnu výkonnosť a  kvality, snažím sa ich 
výsledky vnímať s  nadhľadom. Každá anketa je 
v niečom poučná a je dobré vedieť, prečo istí ľu-
dia hlasovali tak alebo onak, aký mali na to dôvod. 
Opakujem: snažím sa brať hlasovania s  nadhľa-
dom, mňa prioritne zaujíma môj výkon na dráhe 
a nie to, ako ma kto hodnotí v ankete.“

 Ak by ste mali šancu hlasovať v tohtoročnej 
ankete, komu by ste – samozrejme, okrem 
seba – dali hlas?
„asi kladivárovi Marcelovi Lomnickému. Prav-

da, porovnávať výsledky na MS, halových Me či 
Me do 23 rokov nie je vôbec jednoduché.“

 Vzhľadom na slabší rok slovenského športu 
máte reálnu šancu dostať sa do TOP 10 v an‑
kete Športovec roka 2017…
„Šanca existuje, porovnávať však úspechy 

v úplne odlišných športoch je zložité. V niektorých 
je konkurencia väčšia, v  iných slabšia. nechcem 
žiadny šport znevažovať, to rozhodne nie, ale nie-
kde je cesta k úspechu oveľa ľahšia ako napríklad 
v atletike, a špeciálne v šprintoch, kde je konku-
rencia obrovská, šampionáty sú nabité hviezdny-
mi menami a štartové pole je veľmi početné, keď-
že šprintom sa venujú na celom svete.“

 Máte za sebou rok ako z  rozprávky. Na vr‑
cholných podujatiach ste získali štyri medai‑
ly, ste majster Európy do 23 rokov na 200 m, 
vicemajster Európy v hale na 60 m, zabehli 
ste skvelé slovenské rekordy. Ako by ste cha‑
rakterizovali Volkov rok 2017?
„Pre mňa to bol rok akoby zo sna. Všetko sa za-

čalo na halových Me v Belehrade. Medaila prišla 
ako blesk z jasného neba, nečakal som ju a ani nik 
z môjho realizačného tímu. Potom sa to už rozbeh-
lo a moje medailové ťaženie sa zastavilo až bronzo-
vou dvojstovkou na Svetovej univerziáde na Taiwa-
ne. Toľko medailí som naozaj nečakal, a už vôbec 
nie, že prídu v takomto veku. Medailový sen sa za-
čal v marci a sníval sa mi až do konca augusta.“

 Výborné výsledky vám priniesli ohromnú 
popularitu, na Slovensku málokto nevie, kto 
je Ján Volko. Ako ste si na záujem zvykali?
„Je to náročné, trénerku i mňa volajú na všet-

ky možné spoločenské i iné akcie. Fyzicky je však 
nemožné, aby som popri tréningu a štúdiu všetko 
stihol. Vo všeobecnosti – popularitu k svojmu živo-
tu nepotrebujem.“

 Spoznávajú vás ľudia bežne na ulici, pýtajú 
si napríklad autogram, či žiadajú o spoločnú 
fotku?

šovanú eufóriu. Pred šampionátom nik nepredpo-
kladal, že sa môžem dostať čo i len do finále, nieto 
získať medailu. Samozrejme, vážim si aj zlato na 
dvojstovke na Me do 23 rokov, ale belehradská 
šesťdesiatka sa mi vryla do pamäti asi najviac.“

 Na ktorý tohtoročný súťažný beh by ste naj‑
radšej zabudli? Bol vôbec taký – naprí klad 
štvorstovka vo finále ligy v Dubnici?
„nie, nebola až taká hrozná, trénerka si len po-

trebovala niečo overiť. najnáročnejšia bola z môj-
ho pohľadu Svetová univerziáda na Taiwane, kde 
vstúpilo do hry viacero faktorov, ktoré mi celé po-
dujatie znepríjemňovali – organizácia, strava i vše-
ličo iné. na náročné podmienky, s ktorými som sa 
tam musel vyrovnať, by som najradšej zabudol, 
no nie na medailovú dvojstovku…“

 Čo je základný predpoklad, aby z niekoho vy‑
rástol aspoň taký dobrý šprintér, ako ste vy?
„neviem, či som z  odborného hľadiska kom-

petentný o tom hovoriť, ale rozhodne musíte mať 
talent a  odhodlanie niečo dosiahnuť. Vo svete 
nájdete iks príkladov, že len talent nestačí. Pevná 
vôľa, keď prežívate ťažké chvíle, nevzdať sa, keď 
sa nedarí, a  pomoc najbližších, sú zrejme oveľa 
dôležitejšie ako talent.“

 V tomto roku ste zabehli skvelé časy na 60 m 

Tak, a som majster Európy, tešil sa Volko po triumfe na 200 m v Bydgoszczi. Foto: PAVOL UHRIN

Volkova belehradská radosť z postupu do fi‑
nále na 60 m Foto: PAVOL UHRIN

S nečakaným striebrom z HME, zdolal ho len Brit Kilty. Foto: PAVOL UHRIN

„Áno, občas sa to stáva. napríklad na nedávnej 
hrebeňovke vo Vysokých Tatrách ma oslovili viace-
rí, uisťovali sa, či som to naozaj ja. najviac ma teší, 
keď za mnou prídu so žiadosťou o podpis či fotku 
deti. To je to, čo má pre mňa hlbší zmysel. Všetky 
ostatné akcie beriem skôr ako daň za úspech, ale 
toto je také najprirodzenejšie.“

 Ocitli ste sa v podobnom kolotoči ako pred‑
vlani a  vlani Matej Tóth po víťazstvách na 
MS v Pekingu a OH v Riu. Museli ste niektoré 
pozvania odmietnuť?
„akcií bolo veľmi veľa a najmä z časových dô-

vodov som minimálne polovicu odmietol. Mrzí 
ma to, lebo niektoré by boli nepochybne pekné. 
ešte však nie som športový vyslúžilec, aby som 
chodil všade, kam ma pozvú. ak viem, vždy rád 
pomôžem, lebo pomáham rád. Som však aktívny 
športovec – a dúfam, že ešte dlho budem – preto 
mi môj program nedovolí, aby som prišiel všade, 
kam ma zavolajú.“

 Ktorý zo 64 vašich behov v  roku 2017 vám 
ostane najviac v pamäti?
„asi finále šesťdesiatky na halových Me v Be-

lehrade. Striebro prišlo neočakávane. Získal som 
svoju prvú veľkú medailu, zažil som čistú, nefal-

(6,58), 100 m (10,15) i 200 m (20,33). Máte 
predstavu, kam by ste sa chceli výkonnostne 
posunúť v budúcom roku?
„S  trénermi sa o  tom bavíme pomerne často, 

ale nechcem príliš rozprávať o tom, kam to dotiah-
nem. netuším, aká bude najbližšia sezóna. Môže 

do finále dvojstovky, splnil by sa mi sen. Iný cieľ 
nemám, keďže na halových MS v  Birminghame 
to bude extrémne ťažké. Tipujem, že konkurencia 
bude dvakrát silnejšia než v Belehrade. na halo-
vých MS od seba veľký výsledok neočakávam, no 
uvidíme, čo prinesie zimná sezóna.“

Získal štyri medaily na vrcholných podu‑
jatiach: striebro na 60 m na HME v Belehra‑
de, zlato na 200 a striebro na 100 m na ME 
do 23 rokov v Bydgoszczi, bronz na 200 m na 
SU v Tchaj ‑peji (5. na 100 m).

Na svetovom šampionáte v  Londýne sa 
ako prvý Slovák v  histórii dostal do  semifi‑
nále na 100 alebo 200 m na OH alebo MS, 
na 200 m skončil 15., v rozbehoch na 100 m 
28., keď mu postup ušiel len o stotinku.

V roku 2017 utvoril 10 seniorských sloven‑
ských rekordov: v hale na 60 m (6,62, 6,58) 
a na 200 m (21,11), vonku na 100 m (10,21 – 
vyrovnaný, 10,16, 10,15) a  200 m (20,66, 
20,61, 20,54, 20,33) a  najlepšie slovenské 
výkony na 50 yardov (5,47) a 150 m (15,33).

Na ME do 23 rokov v Bydgoszczi vo finále 
na 200 m o stotinku sekundy zlepšil rekord 
šampionátu na 20,33.

V  európskych tabuľkách 2017 do 23 ro‑
kov je 4. na 100 m, 2. na 200 m, v  senior‑
ských 15. na 100 m a 10. na 200 m.

sa stať, že sa k  tohtoročným časom ani nepriblí-
žim, ale môže byť pokojne ešte úspešnejšia. Urči-
te urobíme s trénermi maximum, aby platila dru-
há možnosť. Všetko bude tak, ako má byť. ak mi 
vyjde príprava a  budem zdravý, nevidím dôvod, 
prečo by sa mi nemalo dariť. aké to prinesie časy, 
to si však netrúfam predpovedať.“

 Čo je vaša priorita v roku 2018?
„augustové Me v Berlíne. ak by som sa dostal 

ČO DOSIAHOL V ROKU 2017
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ANDREJ PAULÍNY

andrej Paulíny, 16-ročný bežec 
aK ZŤS Martin, si senzačne vybojo-
val bronz, hoci z 15 prihlásených 
bežcov mal až ôsmy najlepší osobák 
(3:58,90). navyše, od zlata ho v cieli 
delilo iba 24 stotín a od strieb-
ra dokonca len 5! Zdrvujúci finiš, 
ktorý nasadil 50 m pred cieľom, ho 
z 5. – 6. miesta posunul na stupne 
víťazov. „Vôbec som netušil, že som 
získal medailu. až štyria sme sa 
vtesnali do 33 stotín… O medai-
lách rozhodovali milimetríky. až 
keď som uvidel tešiaceho sa otca, 
vedel som, že mám medailu,“ opísal 
andrej najväčší úspech svojej dote-
rajšej kariéry.

TRÉNER HO POZNÁ 
ODMALIČKA

„Peter a Katka Paulínyovci sa 
spoznali pri atletike. Ich malý aďo 
mal po kom zdediť bežecké gény,“ 
začal svoje rozprávanie o andrejovi, 
ktorého pozná už desať rokov, jeho 
martinský kouč Pavel Slouka. „Od-
malička chodil s mamou Katkou na 
tréningy, stále sa motal na štadióne. 
Viacerí mi radili, aby som ho vzal 
do skupiny. Bránil som sa tomu, 
vedel som, že aďo potrebuje čas. 

ako dieťa bol drobný, preto som ho 
pripravoval najmä hravou formou. 
nič sme nerobili nasilu.“

Talentovaný andrej Paulíny má 
atletické vzory doma. Otec Peter bol 
kedysi solídny tisícpäťstovkár, mama 
Katarína na veteránskych MS 2017 
v behu do vrchu v Pruskom zvíťazila 
v kategórii 40- až 44-ročných žien 
v individuálnej i tímovej súťaži.

ZAČÍNAL AKO TRIATLONISTA
Malý andrej hrával kedysi, ako 

azda každý malý chlapec, futbal, bol 
stále v prírode, dokonca sa staral 
o domáce zvieratá. chlapec z dediny 
– pochádza z Kláštora pod Znievom 
– mal pohybu a povinností neúre-
kom. „aďo bol zdravé dedinské 
a veľmi neposedné dieťa,“ spomí-
nal Pavel Slouka na svoje prvé kon-
takty s talentovaným bežcom.

Keďže okrem štvornásobnej 
olympioničky Lucie Hrivnák Kloco-
vej sa Pavel Slouka venuje v Marti-
ne aj triatlonistom, andrej sa ocitol 
najprv medzi nimi. V žiackom veku 
patril do slovenskej špičky, hoci 
napríklad plávať začal neskôr.

„Čo som stratil v plávaní, dobe-
hol som na bicykli a v behu. ako 

žiakovi mi to ešte stačilo na medai-
ly, ale v doraste to už bol problém. 
Preto som sa upísal atletike. Bronz 
z eYOF v Györi naznačuje, že to bolo 
dobré rozhodnutie,“ vysvetľoval an-
drej Paulíny dôvod, prečo dal triatlo-
nu košom.

Z DROBCA VEĽKÝ BOJOVNÍK
Tréner Slouka tvrdí, že aďo bol 

vždy obdivuhodný bojovník a najmä 
v príprave poctivec na pohľadanie. 
„na čom sme sa dohodli, to vždy spl-
nil,“ podotkol tréner, ktorý na andre-
jovi vyzdvihuje i jeho prehľad počas 
pretekov, cit pre tempo a rozvahu. 
„cenné uňho je, že sa len nevozí za 
súpermi, ale dokáže tempo aj sám 
diktovať. Má preň neuveriteľný cit. 
Je to chlapec, ktorý pri behu nielen 
bojuje, ale aj premýšľa.“

Jasne to ukázal na eYOF. Podľa 
osobných rekordov nemal nárok na 
medailu, no on ju predsa získal. naj-
mä vďaka bojovnosti. „Veľmi milo 
ma prekvapil,“ priznal kouč Slouka.

Andrej na štarte tisícpäťstovky (s číslom 215) na EYOF ‑e 
 Foto: PETER PAULÍNY

V cieli v objatí s trénerom Pav‑
lom Sloukom Foto: PETER PAULÍNY

PReMÝŠĽAJÚCI BOJOvnÍK S CITOM PRe TeMPO

Dvadsiateho šiesteho júla sa nad maďarským Györom roztrhla oblo‑
ha. Lialo ako z  krhly. Program Európskeho olympijského festivalu 
mládeže (EYOF) museli za pochodu meniť. O hodinu odložili aj štart 

finálového behu chlapcov na 1500 m. Tesne pred ním hustý lejak ustal. 
Vykuklo slnko a svojimi lúčmi pohladilo i slovenskú mládežnícku atleti‑
ku. Obrazne i doslova.

 narodený  1. apríla 2001 v Martine
 klub  aK ZŤS Martin
 tréner  Pavel Slouka
 škola  Stredná priemyselná škola v Martine
 osobný rekord  1500 m: 3:58,90 (2017)
 najväčšIe úspechy  3. na 1500 m na eYOF 2017 v  Györi, 3. na 
1500 m v  medzištátnom juniorskom stretnutí Slovinsko – ČR – Ma-
ďarsko – SR (2017) v Trnave, 3. na 1500 m v medzištátnom doraste-
neckom stretnutí Slovinsko – ČR – Maďarsko – SR (2017) v Miškovci, 
3. na 3000 m v medzištátnom žiackom stretnutí Slovinsko – ČR – Ma-
ďarsko – SR – chorvátsko (2016) v Trnave, juniorský majster SR 2017 
na 1500 m, dorastenecký majster SR 2017 na 3000 m, žiacky majster 
SR 2016 na 1500 m, víťaz finále súťaže Hľadáme nových olympioni-
kov (2014) v behu na 1000 m.

Každý športovec túži po účasti na 
olympijských hrách. „My s Gabikou 
Gajanovou nie sme výnimka. Veľmi 
radi by sme štartovali pod piatimi 
kruhmi. Pán tréner Slouka dostal 
Lucku Klocovú na hry štyri razy, nám 
by postačilo, keby sme sa na olym-
piádu prebojovali aspoň raz,“ pre-
zradil andrej Paulíny svoj veľký sen.

PRIORITA 2018:  
ME DO 17 ROKOV

Jeho kouč zatiaľ ešte o olympij-
ských hrách nepremýšľa. V aďovom 
prípade sú ďaleko. „Je ešte veľmi 
mladý na to, aby som mu vytýčil 
takýto cieľ. Rozhodujúce bude, kam 
sa výkonnostne dostane o dva či tri 
roky, keď bude maturovať. Kľúčový 
bude jeho prechod z juniorskej 
do seniorskej kategórie. Tam sa 
často láme chlieb,“ zdôraznil Pavel 
Slouka, jeden z našich najskúsenej-
ších a najúspešnejších bežeckých 
trénerov.

Mieni postupovať tak ako vždy 
– krok za krokom. najbližší budú 
Me 2018 do 17 rokov v Györi. 
V meste, kde aďo získal bronz na 
eYOF . „najprv musí splniť limit. 
Preto bude na sebe tvrdo pracovať 
aj počas troch zimných sústredení, 
ktoré máme v pláne. chceme ísť 
na Kanárske ostrovy, kde andrej 
s Gabikou trénovali už v roku 2016, 
potom do Česka a možno aj do Špa-
nielska. Verím, že budeme znova 
úspešní.“

 ŠTEFAN ŽILKA

HALOVÉ ME BELEHRAD
 60 metrov  ROZBeH: 2. v II. behu – 
6,68, SeMIFInÁLe: 2. v II. behu – 6,62 
(rekord SR), FInÁLe: 2. – 6,58 (rekord SR)

ME DO 23 ROKOV BYDGOSZCZ
 100 metrov  ROZBeH: 1. v V. behu – 
10,23, SeMIFInÁLe: 1. v III. behu – 
10,18, FInÁLe: 2. – 10,18
 200 metrov  ROZBeH: 1. v II. behu – 
20,80, SeMIFInÁLe: 2. v I. behu – 20,54 
(rekord SR), FInÁLe: 1. – 20,33 (rekord SR 
a Me do 23 rokov)

MS LONDÝN
 100 metrov  KVaLIFIKÁcIa: 1. v III. 
behu  – 10,15 (rekord SR), ROZBeH:  
6. v II. behu – 10,25
 200 metrov  ROZBeH: 3. v III. behu – 
20,52, SeMIFInÁLe: 6. v II. behu – 20,61

SVETOVÁ UNIVERZIÁDA TCHAJ ‑PEJ
 100 metrov  ROZBeH: 1. v VIII. behu – 
10,51, MeDZIBeH: 1. v II. behu – 10,31, 
SeMIFInÁLe: 2. v II. behu – 10,28, FInÁLe: 
5. – 10,30
 200 metrov  ROZBeH: 1. vo IV. behu – 
21,05, SeMIFInÁLe: 1. v II. behu – 20,82, 
FInÁLe: 3. – 20,99

Rodina má vo Volkovom živote dôležité mies‑
to, na snímke s otcom Jánom po triumfe na 
200 m na ME do 23 rokov. Foto: PAVOL UHRIN

Daždivé semifinále na MS v Londýne: Volko prehral s chýrnym Jamajčanom Blakom len o 9 stotín. 
 Foto: SITA/AP – DAVID PHILLIP

 Vyzerá to tak, že v roku 2017 vám všetko do‑
konale vyšlo. Naozaj?
„na prvý pohľad to možno nevidieť, ale ťažkých 

momentov bolo v sezóne oveľa viac ako pekných. 
Trápení je vždy dosť – drobné boliestky, psychická 
únava a všeličo možné. naozaj sa však neobjavilo 
nič, čo by mi spôsobilo vážne komplikácie.“

 Je úžasné, že popri vrcholovej atletike stíha‑
te aj náročné štúdium na Fakulte informatiky 
a informačných technológií STU v Bratislave. 
Neuvažovali ste o individuálnom študijnom 
pláne?
„Žiaľ, na Slovensku neexistuje možnosť zís-

kať ho. Systém neumožňuje vrcholovému špor-
tovcovi študovať a zároveň sa venovať škole pod-
ľa individuálneho plánu. Je to dosť nešťastné 
a myslím si, že je to hanba, lebo v iných vyspe-
lých krajinách takúto formu poskytujú. najbližší 
semester bude náročný, uvidíme, čo to prinesie. 
nechcem nič predbiehať. Fakt je, že individuálny 

NAĎA BENDOVÁ (trénerka): Je so mnou 
najčastejšie, je pre mňa ako druhá mama. 
Keď mi je ťažko, vždy mi pomôže zdvihnúť 
hlavu a  opäť vykročiť dopredu. Občas síce 
stresuje, ale je milá a  vie ma upokojiť. ako 
každá správna mama mi verí, aj keď sa mi 
nedarí.
RÓBERT KRESŤANKO (kondičný tréner): 
Je veľmi pokojný, na všetko sa díva s nadhľa-
dom a veci rieši duchaprítomne a racionálne. 
Keď všetci stresujú, on aj vtedy pôsobí ako 
upokojujúci faktor. Vždy povzbudí, pomôže.
JANA ZÁVACKÁ (fyzioterapeutka): ani 
ona zložité situácie neprežíva príliš emotív-
ne. Všetko sleduje s rozvahou, upokojuje nás. 
ak ma niečo začne bolieť, stoicky povie: „Tak, 
ako bolesti prišli, aj odídu – nič sa neboj, všet-
ko vyriešime.“
ANDREJ BENDA (trénerkin manžel, bý‑
valý diaľkar): Má neskutočný cit na to, čo 
a kedy urobiť, čo je prvoradé a čo podružné, 
na čo sa máme s trénerkou sústrediť, a čo si 
nevšímať. Bez neho, keďže v  začiatkoch ma 
podporoval aj finančne, by som sa nikdy ne-
dostal tam, kde som.

plán neexistuje a profesionálny športovec často 
nemá šancu študovať a  doštudovať. nechcem 
školu prerušiť, skôr by som prijal, keby som si 
mohol ročník rozložiť, aby som štúdium lepšie 
stíhal.“

 Po úspešnom lete ste mali štvortýždňovú 
pauzu, ktorú ste si okrem oddychu spestri‑
li aj triumfom na majstrovstvách Slovenska 
v behu so ženou. Dali by ste sa na toto nezvy‑
čajné dobrodružstvo nahovoriť znova?
„Zrejme áno. Preteky boli náročné najmä pre-

to, lebo som mesiac netrénoval, telo ochablo, zo-
slablo a kondička sa stratila. Bola to však veľká zá-
bava, nemám problém zopakovať si preteky o rok 
znova. Hlavné však bolo podporiť organizátora 
podujatia Jána Tótha, lebo on nám dlhodobo dosť 
pomáha.“

 Začali ste už s prípravou na novú sezónu. Ako 
ste zvládali prvé tréningy?
„Začiatky sú vždy ťažké, priznávam, spočiatku 

som nevládal. ani stres zo školy mi nepomáhal. 
na hrebeňovke v Tatrách mi prvý deň dal poriad-
ne zabrať, ale ďalšie tri som už zvládol v pohode. 
Postupne sa to zlepšuje, nemyslím si, že bude 
problém.“

 Čo vás ešte čaká do konca kalendárneho 
roka?
„Od 14. novembra do 8. decembra sústrede-

nie v juhoafrickom Potchefstroome, no ešte pred-
tým desať náročných dní v  škole, kde sa budem 
snažiť nahnať dopredu nejaké body. Budem mu-
sieť veru poriadne zabrať, azda to zvládnem.“

 Neraz hovoríte, že všetko bude tak, ako má 
byť. Aký teda bude Volkov rok 2018?
„Určite bude presne taký, aký má byť. Taký, ako 

ho tam hore nad nami vymyslia. Ja len dúfam, že 
budeme všetci zdraví. Vlastne nič iné ani nie je 
nutné: veď kým sme zdraví, všetko sa dá. Všetko 
budem brať tak, ako to príde.“

 GABRIEL BOGDÁNYI

VOLKO O REALIZAČNOM TÍME

VOLKO NA  
ŠAMPIONÁTOCH 2017
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Ďalšie kvarteto legiend v galérii slávyĎalšie kvarteto legiend v galérii slávy

igor kováČ
* 12. mája 1969 Krompachy

Najlepší slovenský 
prekážkár 20. sto-
ročia a prvý me-
dailista atletických 
MS v ére samos-
tatnosti – bronzo-
vý v Aténach 1997. 
Ako tretiak na spiš-
skonovoveskej zé-
deeške sa prihlásil 
na atletiku a mal 
šťastie na tréne-
rov: pol roka ho viedol Ľudovít Strache 
a potom desaťročie Štefan Schuller, ktorý 
ho trénoval aj v Košiciach na športovom 
gymnáziu a v Slávii VŠT. Pod jeho vede-
ním ako 18-ročný vyhral na pretekoch 
Družba v Havane (14,07). Koncom roku 
1989 s osobným rekordom 13,71 odišiel 
do Prahy – sprvu do Sparty k Ludvíkovi 
Svobodovi (na ME a HME 1990 skončil 
v rozbehu, na MS 1991 v semifinále) a po 
dvoch rokoch do Dukly k Janovi Pospí-
šilovi. V jeho skupine trénoval aj po roz-
delení Československa ako člen bratislav-
skej Slávie UK (1993) či banskobystrickej 
Dukly (od 1994) a dosiahol aj najväčšie 
úspechy. Uprostred februára 1992 zlepšil 
v Prahe európsky halový rekord na 50 m 
prek. o štyri stotiny výkonom 6,41 (do-
dnes 12. čas na svete – z Európanov lepší 
len Francúz Doucouré v r. 2005 – 6,36). 
Na HME 1994 v Paríži sa slovenským re-
kordom 7,61 dostal do finále, v ňom rov-
nakým časom skončil piaty. Hviezdny rok 
1997 začal 5. miestom na HMS v Paríži: 
ako jediný finalista bielej pleti dobehol 
z Európanov druhý v slovenskom rekor-
de 7,59. V lete sa stal národným rekordé-
rom aj na 100 (10,32) a 200 m (20,81). Na 
stodesiatke stlačil osobák v júni v Helsin-
kách na 13,21 a 7. júla v Štokholme šoko-

sieň slávy slovenskej atletiky je projekt bez konca. nikdy v nej nebudú všetci, 
ktorí by si to zaslúžili. ani keby osobnosti pribúdali po desiatkach. tohtoročné 
kvarteto tvoria rodáci zo spiša, liptova, Bratislavy a – západočeského soko‑

lova. roman Mrázek prišiel na slovensko ako talentovaný chodec, lebo mu núkalo 
najlepšie podmienky na športový rast, a zostal u nás aj po rozdelení Československa. 
do siene slávy vstupuje aj prekážkár igor kováč, ktorý pred dvoma desaťročiami 
bronzom na majstrovstvách sveta v aténach otvoril medailový účet samostatnej slo‑
venskej republiky. a s nimi dvojica renomovaných trénerov a funkcionárov: viliam 
lendel a Bartolomej rusina.

val časom 13,13 – z bielych dovtedy zabe-
hol lepší len Nemec Schwarthoff. Presne 
o mesiac vo finále MS v Aténach druhý 
raz: o dve stotiny predstihol Schwarthof-
fa a za 13,18 získal bronz. Priemer desia-
tich najlepších výkonov z 39 (!) štartov 
1997 mal 13,25! Vyhral slovenskú anketu 
Atlét roka (prvý raz 1995) a vo všešporto-
vej skončil druhý za vodným slalomárom 
Martikánom. Po životnom roku ho začali 
trápiť achilovky, aj tak sa však na HMS 
1999 v Maebaši sľubným časom 7,59 do-
stal do finále na 60 m prek., no v ňom za-
kopol a dobehol až ôsmy. Sezónu 2000 
pre zranenie nezakončil štartom na tre-
tích OH, ale operáciou oboch achiloviek, 
po ktorých musel skončiť kariéru. Ková-
čova bilancia je úžasná: dvakrát štartoval 
na OH (1992: celkove 30. miesto – roz-
beh 14,12 s, 1996: 25. – r. 13,62, štvrťfinále 
13,70), päťkrát na MS (1991: 14. – r. 13,70, 
semifinále 13,89, 1993: 24. – r. 13,71, s. 
14,02, 1995: 9. – r. 13,66, š. 13,40, s. 13,45, 
1997: 3. – r. 13,36, š. 13,23, s. 13,38, finále 
13,18, 1999: 20. – r. 13,63, š. 13,56), štyri-
krát na halových MS (1993: 14. – r. 7,76, 
s. 7,84, 1995: 12. – r. 7,75, s. 7,75, 1997: 5. – 
r. 7,86, s. 7,62, f. 7,59, 1999: 8. – r. 7,59, f. 
7,81), dvakrát na ME (1990: 18. – r. 14,06, 
1994: 19. – r. 13,72) a štyrikrát na halo-
vých ME (1990: 21. – r. 7,99, 1992: 16. – 
r. 7,72, s. 9,14, 1994: 5. – r. 7,67, s. 7,61, f. 
7,61, 2000: 14. – r. 7,74, s. 7,80). Získal 
titul armádneho majstra sveta 1995, na 
Svetovej univerziáde 1991 skončil 4., vo 
finále GP 1995 piaty a 1997 štvrtý. Získal 
4 čs. tituly (dva na 110 m prek., jeden na 
4 × 100 m a jeden halový na 50 m prek.) 
a 12 slovenských (8 na 110 m prek., jeden 
na 100 a 4 × 100 m, dva halové na 60 m 
prek. a jeden na 60 m). Ak zarátame aj tri 
roky, keď štartoval za české kluby, Kováč 
bol najrýchlejší slovenský prekážkár 15 
rokov (1986 – 2000), čo je unikát. V sú-
časnosti už viac než desaťročie pôsobí vo 

VŠC Dukla Banská Bystrica – sprvu ako 
marketingový manažér, neskôr hlavný 
tréner a tréner atletiky.

viliaM lendel
* 16. januára 1940 Bratislava

Ako tretí Slovák 
po Savčinskom 
a Rožánkovi pre-
skočil dva metre 
a v rokoch 1964 
a 1965 národný 
rekord na dva-
krát posunul na 
203 cm. Natrhol 
si však úpon štvor-
hlavého stehen-
ného svalu na od-
razovke a v dvadsiatich šiestich mal po 
kariére. S výnimkou polročnej epizódy 
s Antonom Hajmássym bol zverencom 
Jaromíra Šimonka, nuž nečudo, že čer-
stvo vyštudovaný pedagóg sa vydal v šľa-
pajach trénerskej legendy. Ako telocvikár 
ZŠ na Jelačičovej ulici založil skokanskú 
liaheň a s kolegami bratislavskú ligu škol-
ských družstiev. Združil silnú tréningovú 
partiu (o. i. Jeseňáková, Páleník, Lukač-
ka), základ jeho prvej skupiny v Slávii 
SVŠT (STU), klubu, ktorému je verný 
už polstoročie – dodnes je jeho šéftré-
nerom (1968 – 1989 a od 2000)! V roku 
1974 do nej pribudla Mária Mračnová, na 
OH 1968 šiesta a na ME 1969 bronzová, 
ktorá sa po materstve rozhodla zmeniť 
trénera – po Šimonkovi si vybrala Lende-
la, vtedy už kolegu -pedagóga na SVŠT. 
V období 1974 – 1983 bol aj predsedom 
komisie mládeže Čs. atletického zväzu 
a v r. 1976 – 1980 reprezentačným tréne-
rom ženskej výšky. Mračnová sa pod jeho 
vedením po päťročnej stagnácii zlepšila na 
187 cm, na rímskych ME 1974 bola ôsma 
a keď ju nahovoril na oblúkový, „flopis-
tický“ rozbeh, skočila 190. Na montreal-
skej olympiáde 1976 na výške 191 cm ata-
kovala medailu, napokon skončila štvrtá 
(189). Presne o mesiac vyhrala v Třinci 
majstrovstvá Československa výkonom 
192, ktorý z listiny slovenských rekordov 
vymazala až o 14 rokov Jana Brenkusová. 
Lendel v r. 1994 – 1998, keď pôsobil ako 
tréner v Rakúsku, doviedol k rovnaké-
mu výkonu Moniku Gollnerovú a Lindu 

Horvathovú. „Nebyť zdravotných problé-
mov, 190 by skočila aj Marta Jeseňáková, 
účastníčka ME 1978,“ tvrdí. V šesťdesiat-
ke sa vzdal funkcie predsedu Bratislav-
ského atletického zväzu (bol ním od roku 
1983), ale pokračuje ako tréner – viedol 
o. i. Ľuboša Benka (osobný rekord 225, 
účastník ME a halových ME 2002), Dia-
nu Lázničkovú -Malejčíkovú (192, halové 
ME 2002 a 2005) a Ivetu Srnkovú (185, 
ME 2007 do 23 r. ). O nadštandardných 
vzťahoch tréner – zverenci svedčí strán-
ka Vili Team, ktorú mu založili na face-
booku, ale aj dve vydania knižky Skok 
do výšky na Slovensku, ktorú poskladal 
z textov Šimonkových a jeho skokanov, 
ale aj z príspevkov skokanov, skokaniek 
a trénerov mimo Bratislavy.

roMan MráZek
* 21. januára 1962 Sokolov

Stálica z Benčí-
kovho hviezdneho 
chodeckého plu-
ku: v 80. rokoch 
skôr šprintér (štyri 
medaily na 5000 m 
na HMS a HME 
nezískal ani Pribi-
linec), v 90. najmä 
vytrvalec. Rodák 
zo západočeské-
ho Sokolova sa 
chôdzi upísal v Plzni, kde študoval na 
stavebnej priemyslovke. Tréner Milo-
slav Krásný, pôvodne maratónec, vedúci  
„téesemky“ Škody Plzeň, ho v devätnás-
tich ako čs. dorasteneckého aj juniorské-
ho majstra vyšikoval do banskobystrickej 
Dukly. Mrázek v nej zostal až do konca 
kariéry. V Európskom pohári 1998 v Du-
dinciach a vo Svetovom pohári 1997 v Po-
děbradoch ako 35-ročný kariérnym maxi-
mom na 50 km 3:48:22 h pomohol k his-
torickému striebru slovenského tímu (so 
Štefanom Malíkom a Petrom Tichým). 
„V rozhodovaní na jeseň 1981 zavážili 
lepšie podmienky športového rastu a na 
konci roku 1992 snaha nepremárniť zvyš-
né športové roky,“ konštatoval. Štartoval 
už na premiérových majstrovstvách sveta 
v Helsinkách 1983 (na 20 km 27. miesto, 
1:27:46), potom ešte na štyroch: v Rí-
me 1987 (6., 1:23:01), Tokiu 1991 (15., 
1:22:03), Göteborgu 1995 (27., 1:29:37) 
a v Aténach 1997 (na 50 km diskvalifiko-
vaný). Veľké úspechy dosiahol po zara-
dení chôdze do programu halových šam-
pionátov. Na všetkých troch európskych 
za jeho účasti stál na pódiu: v Liévine 
1987 získal bronz, v Budapešti 1988 aj 

v Haagu 1989 striebra! Najbližšie k zlatu 
bol na budapeštianskych MS 1989 – za 
Ščennikovom a jeho svetovým rekordom 
(18:27,10) zaostal len 1,8 s. S dvoma ha-
lovými striebrami vyhral anketu o čs. at-
léta 1989. V Paríži 1985 a v Indianapolise 
1987 bol štvrtý (19:37,93, resp. 18:47,95), 
v premiére za Slovensko v Toronte 1993 
ho diskvalifikovali. Mrázek za najväčšie 
úspechy považuje piate miesta na dvoch 
z troch olympiád, na ktorých štartoval. 
Dvadsiatkárske v Soule 1988 (1:20:43) 
zatienil Pribilincov triumf: okrem Jozefa 
pred ním skončili len Weigel, Damilano 
a Marin a až za ním Ščennikov. O týž-
deň v ďalšom osobnom rekorde 3:50:46 
došiel 17. na 50 km. Na OH v Barcelone 
1992 piatym miestom na 50 km (3:55:21) 
zachránil česť čs. chôdze. Vtedy si už 
musel dávať pozor na techniku, na kto-
rej sa podpísali vleklé zdravotné prob-
lémy (srdce a chrbtica). Na atlantských 
OH 1996 skončil na 50 km dvadsiaty 
(3:58:20). Mrázek bol čs. majstrom 1987 
na 20 km a v hale na 5000 m 1989 a 1991, 
majstrom Slovenska na 20 km 1988, na 
50 km 1992 a 1996.

BartoloMeJ rUsina
* 19. júla 1928 Bobrovec

Oddaný a vše-
stranný služobník 
kráľovnej športov 
v každom veku: 
pedagóg, funk cio-
nár, tréner, me-
dzinárodný roz-
hodca, prekladateľ 
a interpretátor 
at letických pravi-
diel IAAF aj spo-
lutvorca jedinej 
slovenskej encyklopédie atletiky (1985). 
V štrnástich rokoch v Bobrovci skočil 
s bambusovou žrďou požičanou z miku-

lášskeho gymnázia 240 cm a posledné 
zo série dodnes platných slovenských 
veteránskych rekordov v hode oštepom 
a kladivom utvoril ako osemdesiatnik. 
V osemnástich bol tajomník športového 
klubu v rodnej obci a ako 87-ročný na-
posledy hlavný rozhodca Národného 
behu Devín – Bratislava, najstaršieho 
atletického podujatia (vzniklo v r. 1921). 
Absolvent Pedagogickej fakulty UK, 
neskôr docent, pôsobil štyri desaťročia 
na bratislavskej Fakulte telesnej výcho-
vy a športu (1952 – 1993): 14 rokov ako 
vedúci katedry atletiky a 9 rokov ako 
prodekan. Nebol však len teoretik, keď 
skončil desaťbojársku aktívnu kariéru, 
stal sa trénerom. Medzi jeho zverenca-
mi figuruje viacero slovenských oštepár-
skych jednotiek: Peter Ondreička (1952), 
Ernest Pluhár (1957, 1960), Bohumil 
Schůrek (1955, 1956, 1958), Eva Králová-
-Chajecová (1965, 1970 – 1972), jej man-
žel Blažej Král (majster Slovenska 1967 
a 1968) či Elena Révayová (1984 – 1997). 
V ére Ladislava Kačániho bol aj kondič-
ný tréner prvoligových futbalistov Interu 
Bratislava (1967 – 1969). Stál pri zrode 
Ceny Večerníka, populárnej žiackej sú-
ťaže, ktorá po zániku periodika aj jeho 
zásluhou prežila pod názvom Pohár de-
kana FTVŠ UK (v r. 2017 sa uskutočnil 
jej 53. ročník). V roku 1961 prevzal po 
nestorovi Rudolfovi Holzerovi post hlav-
ného rozhodcu Veľkej ceny Pravdy a bol 
ním aj v prvej etape slávnej éry mítingu 
P -T-S (do r. 1982). Vtedy už bol význam-
ným funkcionárom: členom predsed-
níctva slovenského zväzu (1970 – 1990, 
v r. 1986 – 1990 aj podpredsedom) 
a v období 1978 – 1988 aj československé-
ho. V r. 1975 – 1977 stál na čele atletic-
kého oddielu Slávie UK. Ako rozhodca 
pôsobil aj v penzijnom veku, dovedna 
na takmer 2500 pretekoch. V roku 1988 
dostal štátne vyznamenanie Za zásluhy 
o výstavbu. Marián šiMo

sieŇ slávy slovenskeJ atletiky
2013:  alojz sokol, Móric koczán, eva glesková ‑lehocká, anna Chmelková‑

‑Blanáriková, Mária Mračnová ‑Faithová, eva šuranová ‑kucmanová, Jo‑
zef Pribilinec, Pavol glesk, Ján Hajdócy, rudolf Holzer, Peter Berčík, 
anton ihring (Jozef Plachý v apríli 2016 písomne oznámil SAZ , že do uza-
tvorenia ním iniciovaného súdneho sporu o organizovaní akcie Hľadáme 
nového Jozefa Plachého vystupuje zo Siene slávy slovenskej atletiky.)

2014:  eva Murková, Pavol Blažek, Juraj demeč, Juraj Benčík, vojtech Bukov‑
ský

2015:  dušan Moravčík, róbert rozim, Jaromír šimonek
2016:  imrich Bugár, anton Hajmássy, Zuzana Marková ‑Moravčíková
2017:  igor kováč, viliam lendel, roman Mrázek, Bartolomej rusina
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»

Ankety: 

Hľadať naj z  naj a  porovnávať aj neporovna-
teľné láka oddávna. Športové ankety však nie sú 
až taká stará inštitúcia. najstaršou zo svetových 
a všešportových, ktoré pretrvali dodnes, je anketa 
americkej agentúry aP – jej prvých víťazov vyhlásili 
v roku 1931. Samozrejme, šlo o američanov (bejz-
balista Johnny „Pepper“ Martin a plavkyňa Hele-
ne Madisonová), neamerickí víťazi netvoria ani 
desatinu galérie. To isté platí o zozname laureátov 
ankety Sports Illustrated, hoci prvým v roku 1954 
sa stal slovutný Brit, Sir Roger Bannister, ktorý sa 
preslávil premiérovou míľou pod 4 minúty.

ATLETIKA PREDSTIHLA FUTBAL
amerika udala tón aj atletike, ale magazín 

Track and Field news bol od založenia ankety Sve-
tový atlét roka menej zahľadený do seba a objek-
tívnejší. Za prvého v  roku 1959 vyhlásil Martina 
Lauera (nSR) za jeho tri svetové rekordy v dvoch 
prekážkových behoch v  rozpätí 45 minút v  Züri-
chu (110 m a 120 y 13,2 a 200 m 22,5) a skratka 
USa napriek nepopierateľnej sile jej atletiky nefi-
guruje ani za tretinou mien doterajších víťazov.

Ankety sa končia parádou a  zábavou. Viac 
či menej nablýskanou ceremóniou pánov 
a dám v oblekoch a kostýmoch, pódiovým 

či javiskovým odmeňovaním, ďakovačkami lau‑
reátov,  nekonečnými gratuláciami a  recepciou. 
Ale nebolo to tak odjakživa. Ani v histórii atle‑
tických ankiet v Československu a už vôbec nie 
na Slovensku.

na konci päťdesiatych rokov sa s  anketami 
roztrhlo vrece. Poľská agentúra PaP vyrukovala 
s  európ skym športovcom roka a  britská BBc so 
Svetovou športovou osobnosťou roka. Móda an-
kiet, vrátane národných, neobišla ani Českoslo-
vensko. aj u nás sa hlasovania o športovcovi roka 
chopili žurnalisti. Čs.  klub športových novinárov 
v  roku 1959 za prvého víťaza vyhlásil vodného 
slalomára Vladimíra Jiráska, majstra sveta v c1.

Všešportová anketa inšpirovala vtedajšieho 
šéfredaktora celoštátneho mesačníka atletika 
alfréda Janeckého a v decembrovom čísle roční-
ka 1962 vyzval čitateľov hlasovať o mene najlep-
šieho československého atléta alebo atlétky roka. 
O mesiac skromne, iba na štvrtine strany oznámil, 
že najviac hlasov v ankete získal skokan o žrdi Ru-
dolf Tomášek, ktorý sa úžasne rýchlo preoriento-
val na novú laminátovú žrď a  na belehradských 
Me 1962 senzačne získal striebornú medailu. Mi-
mochodom, prvá Slovenka, šprintérka eva Lehoc-
ká, figurovala na 18. mieste a prvý Slovák, prekáž-
kár Ivan Čierny, ešte o šesť priečok nižšie…

Kráľovná predstihla kráľa o tri roky. Českoslo-
venský futbal založil svoju anketu (patrónom bol 
časopis Stadion) až v roku 1965 – mimochodom, 
prvým čs.  futbalistom roka sa stal Ján Popluhár, 
neskorší slovenský futbalista 20. storočia.

RUŽOMBERSKÝ „JEŽIŠKO“
najlepších čitateľov -tipérov časopis atletika 

každoročne obdarúval knihami. Pre víťazného at-
léta či atlétku však dlho jedinou poctou bolo zve-

rejnenie poradia, od 1973 aj podanie ruky počas 
novinárskej latky, výškárskeho mítingu s hudbou. 
až kým koncom sedemdesiatych rokov nedorazi-
la do pražskej redakcie nečakaná ponuka z centra 
Dolného Liptova…

atletika v  Ružomberku vtedy zažívala zlatú 
éru: chrlila talenty (o. i. chebeň, Svrček, Tolnay, 
Dodrvová, Babecová, Burgárová) a  organizovala 
významné preteky, majstrovstvá Slovenska či me-
dzinárodný Ďateľov memoriál. „Základom bola 
úžasná atmosféra, ktorú vôkol kvalitnej škvarovej 
dráhy vytvárali dobrovoľní tréneri: ošetrovateľ vo-
jenskej nemocnice Jiří Sklenář, ekonóm MsnV Pe-
ter Obdržálek, učiteľ, neskôr riaditeľ učilišťa Bra-
nislav Kasanický a telocvikári miestnych škôl Juraj 
Szunyog a alena Pacáková. Honorár, ,astronomic-
kých‘ 200 Kčs, dostával len Obdržálek, ktorý mal 
najväčšie zásluhy na rozkvete ružomberskej atleti-
ky – bol otcom TSM a Pacáková matkou školského 
športového strediska,“ spomína Jaroslav Majerčík, 
v období 1969 – 1979 mladý predseda oddielu, 
vtedy technik investícií, resp. plánovač medziná-
rodnej spolupráce textilnej firmy BZVIL. „a  nad 

tor, Pivarník, Ondruš, Dobiáš, Pollák, Panenka, ne-
hoda…

„Úspech vyhlasovania futbalovej jedenástky, 
ktorého tradícia pretrvala v  Ružomberku až do 
éry samostatnosti, nám dodal odvahu navrhnúť 
Mydlovi patronát aj nad atletickou anketou – veď 
návštevnosť našich pretekov a  futbalových zápa-
sov bola vtedy porovnateľná. Súhlasil, a tak do Ru-
žomberka prišla okrem iných Fibingerová a o rok 
Bugár,“ konštatuje Branislav Kasanický, oddielový 
šéf od roku 1979.

„atletický Ježiško v  meste bavlnárov“, otitul-
kovala atletika článok o  Ďateľovom memoriáli 
spojenom s  vyhlásením jej ankety. „Áno, to, čo 
priťahovalo osobnosti športu, boli veľkorysé dar-
čeky BZVIL,“ pousmial sa Majerčík. „Dnes je taká-
to podpora firiem samozrejmá, lebo ide o daňo-
vo uznateľné náklady na reklamu. V socialistickej 
ekonomike však šlo o  partizánčinu, ktorú ustáli 
len najsilnejší v  opätkoch vystužených stranícky-
mi zásluhami. Mydlovi napriek tomu patrí veľká 
vďaka za rozvoj ružomberského športu, predo-
všetkým atletiky.“

(1991) dvoch a  v  rozlúčkovom čs.  roku (1992) 
opäť len jedného…

POSUN VO FEDERÁLNEJ ÉRE
Ustavičný chaos, dôsledok riedkeho obsadenia 

redakcie, ale aj podceňovania ankety zo strany ve-
denia federálneho zväzu, ktorý na časopis nemal 
priamy vplyv (bol súčasť vydavateľstva Olympia 
patriaceho Čs. zväzu telesnej výchovy) – to všetko 
negatívne ovplyvňovalo organizovanie ankety. Pe-
ter Berčík, jediný Slovák, ktorý stál na čele čs. zvä-
zu, aj to krátko (august 1970 – október 1973), pri-
znáva: „Vtedy sme anketu nevnímali ako zásadnú 
vec rozvoja atletiky ani ako vplyvný prostriedok jej 
propagácie.“

ako prvá Slovenka vyhrala čs.  anketu európ-
ska šampiónka 1966 na 400 m anna chmelková-
-Blanáriková, ako prvý Slovák strednotratiar Jozef 
Plachý (1970) a  po Bugárovi nasledovala slávna 
chodecká päťročnica tria z banskobystrickej Duk-
ly: Jozef Pribilinec (1986 – 1988), Roman Mrázek 
(1989) a  Pavol Blažek (1990). V  osemdesiatom 
deviatom hostila anketu práve Banská Bystrica – 
mimochodom, program moderoval Ivan Krajíček, 
takže bola zábava. „Toto mesto má v posledných 
rokoch monopol na jednotku sezóny. ak sa zíde 
kompletná desiatka, čo sa stáva zriedka, tak pre-
to, aby odpozerala, ako na to,“ utrúsil kompliment 
vtedajší šéf čs.  atletiky Pavel Pěnkava. Z  nej len 
dvaja nemali nič spoločné so Slovenskom, ani 
otca, rodáka od nás (Valent), ani oddielovú prí-
slušnosť: vytrvalkyňa Peterková (5.) a  prekážkár 

Na doskách Trnavského divadla v roku 1997 v rámci osláv atletickej storočnice defilovalo niekoľko 
generácií osobností slovenskej atletiky: zľava sekretár SAZ Štefan Chudík, predseda zväzu Anton 
Ihring, uprostred olympijský šampión Jozef Priblinec gratuluje Igorovi Kováčovi, po jeho pravici je 
Anna Chmelková, po ľavici Mária Mračnová, Roman Mrázek a Eva Murková. 
 Foto: ŠTARTFOTO – JÁN SÚKUP

nami vyčnieval riaditeľ textilky, veľkorysý vizionár 
artúr Mydlo, ktorý miloval úspech a  podporoval 
všetkých a všetko, čo k nemu viedlo.“

Konštatovali sme, že s anketou atléti predbehli 
futbalistov, ale treba dodať, že keď od vypísania 
ankety po pol druha desaťročí prešli aj do štádia 
vyhlasovania a  odmeňovania laureátov, tak vďa-
ka futbalistom. Imrich Hornáček, invenčný šéf slo-
venského futbalovo -hokejového týždenníka TIP, 
po senzačnom čs.  triumfe na belehradských Me 
1976 vymyslel anketu Jedenástka roka a ceremo-
niál sľúbil Ružomberku s podmienkou patronátu 
fabriky. Bola to veľká sláva, do mesta zavítali Vik-

PUTOVANIE PO VĎAČNOM VIDIEKU
Ružomberská éra čs.  atletickej ankety trvala 

iba dva roky, ale zanechala stopy. Organizátori po-
chopili, že anketa musí ísť medzi ľudí a že v danej 
dobe najpočetnejšiu divácku klientelu aj najsrdeč-
nejšie prostredie nájde na vidieku. Viacerí atléti 
dodnes spomínajú na juhomoravské Čejkovice 
1984, kde piaty, predposledný raz dekorovali dis-
kára Imricha Bugára, západočeské Stříbro 1986, 
ale aj na podtatranský Svit 1987, kde zavŕšila ví-
ťazný poltucet Jarmila Kratochvílová. alebo na Tře-
bíč 1988, kde zakončil anketový hetrik olympijský 
chodecký šampión Jozef Pribilinec. „Viac si pamä-
tám Svit, ale zo všetkých ceremoniálov mi najviac 
utkvelo v pamäti vyhlasovanie Čs. športovca 1987 
vo vtedy novej žilinskej športovej hale na Bôriku, 
ktorá pôvodne mala byť aj atletická,“ rozspomínal 
sa nad jeho zvyklosti. „Čáslavská, Veselý, Smolík, 
Kodeš, Holeček, Pospíšilovci, futbalové legendy 
z Čile 1962 i Belehradu 1976 plus Dalibor Janda 
a tritisíc divákov, skrátka paráda.“

Bugárova séria šiestich anketových titulov bez 
prestávky (1980 – 1985) je u mužov unikátna, dlh-
šia bola len Fibingerovej (1973 – 1979), ale tá až 
na dva záverečné roky vyhrávala, keď muži a ženy 
súťažili spoločne. Žiaľ, československej atletickej 
ankete chýbala konzistentnosť: to, že v roku 1969 
sa neuskutočnila, by bol najmenší kaz – predtým 
a potom až do roku 1977 však mala jedného víťa-
za bez ohľadu na pohlavie, potom jedenásť rokov 
dvoch (muži a ženy zvlášť), ďalšie dva roky (1989, 
1990) zasa len jedného, v  predposlednom roku 

Hudec (6.). Teda niežeby 28. ročník ankety bol sig-
nifikantný pre porovnanie úrovne českej a sloven-
skej atletiky, ale rozdiel oproti prvému (1962) je 
očividný.

Zhodou okolností na  výročie atletickej Slávie 
SVŠT sa na Slovensku, v bratislavskej Mladej gar-
de, odohral aj rozlúčkový ceremoniál českosloven-
skej ankety – za kráľa pasovali Roberta Změlíka, 
desaťbojárskeho olympijského šampióna z Barce-
lony 1992, ktorý si zakrátko vzal za manželku slo-
venskú atlétku andreu Sollárovú.

ZABUDNUTÉ SLOVENSKÉ ROČNÍKY
Slovenská atletická anketa sa spravidla uvádza 

rokom vzniku Slovenskej republiky (1993), v sku-
točnosti je však o takmer desaťročie staršia. Výbor 
atletického zväzu SÚV ČSZTV, ako sa vtedy oficiál-

Legendy slovenskej atletiky Mária Mračnová 
a Jozef Plachý v spoločnosti prekážkára Igora 
Kováča (v strede) na slávnosti v roku 1997
 Foto: ŠTARTFOTO – JÁN SÚKUP

Chodec Igor Kollár vyhral prvý ročník ankety v ére samostatnosti (1993) a po šiestich rokoch znova 
(1999) – dôstojnú trofej mu odovzdáva vtedajšia šéfka slovenskej atletiky Mária Mračnová. 
 Foto: ŠTARTFOTO – JÁN SÚKUP

Víťazka ankety v roku 2009 Martina Hrašno‑
vá s obrovským putovným pohárom, ktorý na‑
pokon o rok neskôr definitívne skončil u Libora 
Charfreitaga Foto: ŠTARTFOTO – JÁN SÚKUP
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PÄŤnÁSOBnÝ KRÁĽ MaTeJ TÓTH:

Posledný zo šiestich triumfov v ankete si kla‑
divár Libor Charfreitag vychutnal v roku 2010 
v Lučenci. Foto: SITA – DUŠAN HEIN

V Lučenci vyhlasovali výsledky ankety Atlét roka dva razy, v roku 2011 si víťazka Dana Velďáková 
tesne pred Vianocami zaspievala s Petrom Cmorikom Tichú noc. 
 Foto: SITA – BRANISLAV RAČKO

V roku 2015 zavítal na slávnosť Atlét roka aj prezident Európskej atletiky (EA) Svein Arne Hansen, 
ktorý v spoločnosti Petra Korčoka dekoroval víťazku ankety v kategórii mládeže, prekážkarku Mi‑
chaelu Peškovú. Foto: SITA – MAREK MRVIŠ

Olympijský víťaz a majster sveta v chôdzi na 50 km Matej Tóth si vlani v programe zaspieval duet 
s kamarátom ‑spevákom Samom Tomečkom. Foto: JANO KOLLER

ne nazýval SaZ, ju prvý raz vypísal v  roku 1984 
a premiérovými víťazmi sa stali chodec Pavol Szi-
kora a diaľkárka eva Murková.

Bojnickú rodáčku s  banskobystrickým domi-
cilom, ktorá výkonom 701 cm dodnes figuruje 
v slovenských rekordných listinách, sme však za-
skočili, keď sme sa jej pýtali, ako si spomína na 
ceremoniál. „na žiaden si nepamätám, ktovie, 
či nejaký bol,“ zapochybovala. Bol, no len v rám-
ci halových majstrovstiev Slovenska 1985 a  mal 
podobu bežného vyhlasovania víťazov po disciplí-
ne – a Murková v tú sobotu v bratislavskej pretla-
kovej hale vyhrala skok do diaľky (661) aj šprint 
na 50 m (v ňom dvakrát zlepšila slovenský rekord: 
v rozbehu na 6,54, vo finále dokonca na 6,31)…

Ďalšie tri ročníky (1985 – 1987) s  rovnakým 
nezapamätateľným vyhlasovaním na halových 
šampionátoch mali totožnú víťaznú dvojicu: muž-
skú anketu vyhral chodec Jozef Pribilinec a  žen-
skú osemstovkárka Gabriela Sedláková. Pravdaže, 
Pribilinec vyhral aj v roku slávneho olympijského 
triumfu v Soule 1988.

Za hlavnú a prestížnu sa vtedy ešte logicky po-

sovanie hostila bez prerušenia osem rokov (1995 – 
2002). Malo to postupnosť, pred ktorou klobúk 
dolu: prvý raz v jednom z miestnych barov, potom 
v Dome kultúry a napokon v Trnavskom divadle.

na samom začiatku trnavskej anketovej éry 
stáli v  pozadí dvaja bývalí chodci, ktorí našli cez 
priateľov cestu k  sponzorom – vtedajší invenčný 

manažér SaZ Miroslav Kyrinovič a Jozef Pribilinec. 
„Počas kariéry som anketám nepripisoval veľký 
význam, no po nej som si uvedomil, že majú zmy-
sel, lebo propagujú úspešných reprezentantov, 
ktorí majú predpoklady pritiahnuť k športovaniu 
mládež,“ vraví olympijský šampión. Pribilincovo 
Prezídium slovenských športových hodnôt, spon-

 Ako si spomínate na vaše prvé inaugurova‑
nie za atletického kráľa v Dudinciach 2006?
„ako bolo pre mňa príjemným šokom vystúpe-

nie na majstrovstvách európy v Göteborgu, tak aj 
zavŕšenie roka titulom atlét roka mi pripadalo až 
neskutočné a vyhlasovanie som si užíval. Teraz mi 
napadlo, že k dudinskému ceremoniálu sa viaže 
aj výrazný míľnik môjho súkromného života, keď-
že práve počas atléta roka sme mojim rodičom 
oznámili, že som požiadal Lenku o ruku a že sme 
zasnúbení.“

 Športovec sa musí na slávnostný ceremoniál 
„hodiť do gala“, čo mu spravidla nie je vlast‑
né – musí sa veľmi premáhať, alebo len frfle, 
a  s  odstupom je rád, že bol v  centre pozor‑
nosti aj inde než len na štadióne?

zorská trnavská firma LaVI a mesto Trnava figuro-
vali medzi organizátormi aj v  roku 1997, keď si 
SaZ celodňovým športovým programom vrátane 
vyhlásenia ankety pripomenul storočnicu organi-
zovanej atletiky.

POHÁR MÁ CHARFREITAG
nič netrvá večne. Trnavský sponzor bol ochot-

ný pokračovať, ale vo výberovom konaní na ďal-
šie dva ročníky, ktorý zväz vypísal, ho tromfol ban-
skobystrický konkurent HI -Tec. na Mikuláša 2003 
rozdával darčeky: víťazom venoval zlaté prívesky 
a  všetkým dokopy prémie vo výške takmer štvrť 
milióna slovenských korún. Kladivárovi Liborovi 
charfreitagovi navyše zaplatil letenku z  Dallasu, 
kde vtedy žil a študoval – no prvého triumfu v an-
kete sa dočkal, až keď opustila jeho rodnú Trnavu.

ambiciózny Radek Szturc, bývalý skokan na 
lyžiach, šéf firmy aj klubu HI -Tec, nechal zhotoviť 
veľký putovný pohár s  menami všetkých víťazov 
ankety a o rok v banskobystrickej Štátnej opere sa 
s ním prvý raz aj s vencom na hlave mohol popýšiť 
charfreitag, ktorý zasa vyhral. „Po šiestom primá-

„Pre mňa sú koncoročné ankety už tradične 
späté s nahodením sa do uniformy. nerobí mi to 
však problémy. Vďaka ministerstvu obrany máme 
vytvorené výborné podmienky a  obliecť sa do 
uniformy  je to najmenej, čo môžeme spraviť. Ja 
si ankety užívam – je to také príjemné spestrenie. 
Myslím si, že v  každom športovcovi je aj kúsok 
exhibicionistu a žiara reflektorov mu robí dobre – 
hlavne, keď je to zaslúžene.“

 Ktoré z vyhlasovaní za atletického kráľa roka 
(2006, 2013 – 2016) ste vnímali ako najdôs‑
tojnejšie alebo najpôsobivejšie?
„Všetky boli príjemné, navyše mám pocit, že 

kvalita, dôstojnosť aj spoločenská významnosť 
sa ustavične stupňujú – takže najpompéznejšia 
bola minuloročná. Veľmi rád si však spomínam 

aj na rok 2013, keď atléta vyhlasovali deň pred 
Športovcom, ktorý bol môj premiérový. Takže sme 
s manželkou zostali v Bratislave a bavili sa až do 
záverečnej. na atletickej slávnosti sa cítim uvoľne-
nejšie a prirodzenejšie ako na vyhlasovaní Špor-
tovca roka. na nej vládne taká domácka atmosfé-
ra, lebo všetci sa navzájom poznáme. Myslím si, 
že aj úrovňou sa naše vyhlasovanie zaraďuje me-
dzi najkvalitnejšie na Slovensku. Už mu chýba len 
živý prenos v televízii.“

 Ako sa cíti športovec, keď ho moderátor vťa‑
huje do roly herca a  musí hrať, či zavše aj 
spievať, ako vy vlani? Apropo, koľko skúšok 
takému čomusi predchádza?
„Vďaka uvoľnenej atmosfére mi vôbec nepre-

káža zapojiť sa do rôznych moderátorských hra-
čiek. Seriózne – žiadne skúšky tomu nepredchá-
dzajú. Väčšinou ani neviem, že sa na mňa niečo 
chystá. Presnejšie: pred každým vyhlásením som 
si istý, že si na mňa Stano Ščepán a Milan Zimný-
koval niečo pripravia. Otázka je len – čo to bude.“  
 (mo)

te v roku 2010, ktorý som získal ako čerstvý maj-
ster európy, mi na slávnosti v Lučenci oznámili, že 
v zmysle štatútu je definitívne môj – tak tróni v na-
šom trnavskom rodinnom dome. Plánujeme ho 
dostavať, ale na to treba zohnať kopu povolení,“ 
zveril sa Libor na záver kariéry. „na dvoch vyhláse-
niach bol aj môj bývalý tréningový partner z Dal-

lasu Matt Pagliasotti, druhý raz práve v roku 2010, 
keď sa na Slovensku zastavil počas svadobnej ces-
ty po európe – a páčili sa mu.“

Z ďalších charfreitagovi utkvelo v pamäti najmä 
to, na ktorom spievali Vašo Patejdl a Zuzana Sma-
tanová. Dôkaz rastúceho kultúrneho rozmeru an-
ketových slávností. Jedna bola v najlepších rokoch 

dubnickej atletiky dokonca súčasťou tradičného 
klubového plesu v Trenčianskych Tepliciach (2008).

Pred šiestimi rokmi sa vyhlasovania ankety 
vrátili do slovenskej metropoly – ich úroveň sa 
tým neznížila, iba nabrali komornejší, rodinnejší 
charakter. Garantom je Stanislav Ščepán, ktorý sa 
na ich podobe v menšej či väčšej miere podieľa už 
pol druha desaťročia.

To vlaňajšie v  jeho réžii viacerých dramatur-
giou, vtipom a bezprostrednosťou zaujalo väčšmi 
ako vyhlasovanie Športovca roka. Čo hodno zväzu 
odporučiť, je dať vyhotoviť nový putovný pohár.

 MARIÁN ŠIMO

Už NÁM CHÝbA LEN TELEVÍzNy pRENOS

kladala československá anketa. Slovenská získala 
vážnosť až v  ére samostatnosti. nie však hneď. 
Zväz v roku 1993 dve ankety združil do jednej, ale 
premiéru odflinkal – výsledky vyhlásil len na za-
sadaní senátu. a o rok laureátov oceňoval na ha-
lovom šampionáte v  provizóriu tréningovej haly 
banskobystrickej športovej školy…

ANKETU DVIHLA TRNAVA
V Trnave v sedemdesiatych rokoch naštartovali 

slovenské bežecké hnutie a v deväťdesiatych nie-
len detskú olympiádu, ale aj slovenskú atletickú 
anketu. O tom, že úspešne, svedčí fakt, že jej vyhla-
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MMM V KOŠICIACH SA AJ V TOMTO ROKU ZARADIL MEDZI NAJLEPŠIE MARATÓNY NA SVETE

PRED OBRAZOVKAMI ŠTVRŤ MILIÓNA

NAJúSpEŠNEJŠÍ gULIAR KONOpKA: 

DVA ŠTARTy, DVA TITULy

Históriu mládežníckych atletických šampionátov pod holým nebom 
uzatvárame majstrovstvami Európy do 23 rokov, na ktorých môžu 
štartovať pretekári, ktorí v roku podujatia dovŕšia 20, 21 a 22 rokov. 

Kontinentálne šampionáty v tejto kategórii sa konajú od roku 1997 v kaž‑
dom nepárnom roku. Na doterajších 11 ročníkoch získalo Slovensko 3 zla‑
té, 2 strieborné a 2 bronzové medaily.

Vďaka bronzu na ME do 23 rokov zvíťazil Marcel Lomnický v ankete Atlét 
roka 2007 v kategórii mládeže. Foto: SITA – TOMÁŠ BENEDIKOVIČ

najúspešnejším slovenským 
účastníkom Me do 23 rokov je guliar 
Mikuláš Konopka, ktorý oba svoje 
štarty (1999 a 2001) pretavil na zlato. 
Jediná účasť, zato v dvoch disciplínach 
(100 a 200 m), vyniesla Jánovi Volkovi 
v roku 2017 za zlato a striebro 2. mies-
to v rebríčku úspešnosti Slovákov na 

tomto podujatí. Treťou najúspešnejšou 
účastníčkou Me do 23 rokov je Lucia 
Hrivnák Klocová, ktorá k striebornej 
medaile na 800 metrov v roku 2003 
pridala ešte 5. miesto (2005). O dve 
bronzové medaily pre naše farby sa 
pričinili kladivári Miloslav Konopka 
(2001) a Marcel Lomnický (2007).

VÝSLEDKy SLOVENSKÝCH 
ATLÉTOV NA ME DO 23 ROKOV

PREHĽAD MAJSTROVSTIEV EURÓPY DO 23 ROKOV

Údaje sú uvedené v poradí ME, dátum, miesto a štát konania a počet zúčastnených slovenských 
atlétov.

I. 10.-13.7. 1997 Turku Fínsko 3 2 muži, 1 žena
II. 29.7.-1.8. 1999 Göteborg Švédsko 10 10 mužov
III. 12.-15.7. 2001 Amsterdam Holandsko 9 5 mužov, 4 ženy
IV. 17.-20.7. 2003 Bydgoszcz Poľsko 10 4 muži, 6 žien
V. 14.-17.7. 2005 Erfurt Nemecko 8 6 mužov, 2 ženy

VI. 12.-15.7. 2007 Debrecín Maďarsko 8 6 mužov, 2 ženy
VII. 16.-19.7. 2009 Kaunas Litva 8 3 muži, 5 žien
VIII. 14.-17.7. 2011 Ostrava Česko 7 4 muži, 3 ženy
IX. 11.-14.7. 2013 Tampere Fínsko 6 3 muži, 3 ženy
X. 9.-12.7. 2015 Tallinn Estónsko 7 2 muži, 5 žien
XI. 13.-16.7. 2017 Bydgoszcz Poľsko 15 9 mužov, 6 žien

PREHĽAD VÝSLEDKOV SLOVENSKÝCH ATLÉTOV

Údaje sú uvedené v  poradí rok ME, celkové umiestnenie, meno, priezvisko, dátum narodenia a  klubová 
príslušnosť atléta, počet štartujúcich a  bodová hodnota umiestnenia; v  ďalšom riadku dátum a  poradie 
v súťaži, výkon a rýchlosť vetra. Bodová hodnota umiestnenia je vypočítaná ako súčet bodov za umiestnenie 
(bodovaná prvá desiatka 30-24-20-16-13-10-7-5-3-2, každá ďalšia účasť 1 bod) a za umiestnenie vzhľadom 
na počet štartujúcich (body sú vypočítané ako odmocnina z podielu počtu štartujúcich a umiestnenia).
Použité skratky: r – rozbeh, s – semifinále, Q – kvalifikácia, = – rovnosť poradia, w – rýchlosť vetra, 
NM – žiaden vydarený pokus, DQ – diskvalifikácia, DNF – nedokončenie pretekov.

MUŽI
Slovensko má v mužskej kategórii 36 účastníkov so 45 účasťami a 66 štartmi.

100 metrov
2009 20. Matúš Mentel 25.12.87 Spartak Dubnica n. Váhom 21 2,0247

16.7. • 6r3 • 10,89 w–0,7
2017 2. Ján Volko 02.11.96 Hraj na tie nohy Bratislava 41 28,5277

13.7. • 1r5 • 10,23 w+1,5 *** 13.7. • 1s3 • 10,18 w+1,5 *** 14.7. • 2 • 10,18 w0,0
2017 36. Jakub Matúš 01.02.96 Slávia STU Bratislava 41 2,0672

13.7. • 7r2 • 10,81 w+1,2
200 metrov

2011 21. Roman Turčáni 28.03.90 Slávia UK Bratislava 28 2,1547
15.7. • 5r2 • 21,58 w–0,7

2017 1. Ján Volko 02.11.96 Hraj na tie nohy Bratislava 27 35,1962
14.7. • 1r2 • 20,80 w+0,9 *** 15.7. • 2s1 • 20,54 w+0,9 *** 15.7. • 1 • 20,33 w+1,6

400 metrov
1999 6. Marcel Lopuchovský 02.05.77 Slávia UK Bratislava 23 11,9579

29.7. • 1r3 • 46,52 *** 30.7. • 2s1 • 45,95 *** 31.7. • 6 • 46,62

Hoci rozpočtom sa košický maratón ani zďale-
ka nemôže porovnávať s bohatými západoeuróp-
skymi či zámorskými gigantmi, už viac ako dekádu 
ponúka špičkové výkony. nie v podaní svetových 
superhviezd, ktoré stoja „majland“, ale vytrvalcov 
druhého sledu. na rýchlej trati MMM si zväčša vý-
razne zlepšia osobné rekordy, čo je pre nich vstu-
penka na najväčšie svetové maratóny.

Deväťdesiaty štvrtý ročník v  tomto nebol iný. 
Do histórie sa zapísal ako jeden z  najkvalitnej-
ších. až 5 mužov dosiahlo čas pod 2:10 h, čo sa 
predtým stalo jediný raz (2012), siedmi bežali 
pod 2:12 a ôsmi pod 2:13 h. navyše, premiéro-
vo štyri ženy zvládli maratón pod 2:32 h. Výko-
ny prvých dvoch v  cieli, Keňana Reubena Keria 
(2:08:12) a etiópčana Fikreho Robiho (2:08:36), 
sa dostali do prvej desiatky MMM (7. a 10. mies-
to), u  žien dobehli do TOP 10 Keňanky: Sheila 
Jerotichová (2:27:34 – rekord podujatia), She-
ila chepkoechová (2:29:13) a  emily Samoeiová 
(2:31:17). Iba 11 maratónov v európe sa v tomto 

KONEČNE 
SLOVENSKÁ 
zÁpLETKA

Medzinárodný maratón mieru, najstarší v Eu‑
rópe, stále láka. Rekordných vyše 12‑‑tisíc 
bežcov z takmer 50 krajín v ôsmich rôznych 

súťažiach na štarte, veľký divácky záujem popri 
trati i pri televíznych obrazovkách, špičkové vý‑
kony a k tomu bonus v podobe pútavej sloven‑
skej zápletky. Riaditeľ MMM Branislav Koniar si 
mohol spokojne mädliť ruky.

roku pýši lepším ví-
ťazným mužským ča-
som ako košický.

Vďaka rýchlym 
afričanom sa MMM 
zaradil v  komplex-
nom hodnotení (vý-
sledky plus kvalita 
štartového poľa) ma-
ratónov podľa reno-
movaného portálu  
all -athletics.com na 
lichotivú 20. priečku 
na svete (k 1. 11. 2017) – pred maratóny v Seville, 
Barcelone, Miláne, Toronte či Varšave. V európe je 
dokonca dvanásty. Len čisto podľa kvality výkonov 
je šestnásty a na starom kontinente jedenásty.

„Ozdobou 94. ročníka boli, samozrejme, časy 
oboch víťazov i  bežcov na ďalších popredných 
priečkach. V  súhrnnom hodnotení mužských 

a ženských výkonov náš maratón nikdy nebol tak-
to vysoko,“ upozornil Branislav Koniar.

Šéf MMM vyzdvihol taktiež fakt, že preteky 
mali po dlhých rokoch zaujímavý slovenský náboj. 
Vytrvalci domáceho TJ Obal servis Jozef Urban 
a Tibor Sahajda bojovali nielen o post našej jed-
notky, ale aj o limit 2:21:00 h na Me 2018 v Berlí-
ne a prémiu 1000 € pre najlepšieho Slováka.

Branislav Koniar: „Teší ma, že sa v  súvislosti 
s týmto duelom vytvorila správna atmosféra, ktorá 
divákom ponúkla na naše pomery kvalitné časy. 
Mám radosť, že sa Tibor výkonom 2:18:44 zaradil 
k dobrému európskeho priemeru.“

Dvadsaťšesťročný Sahajda v  treťom maratón-
skom štarte v kariére – v roku 2015 MMM nedo-
končil a  v  tomto roku vyhral v  Rajci na náročnej 
trati s  prevýšením 200 m za 2:23:51 – potvrdil 
chýr o dobrej forme. Po polmaratónskom medzi-
čase 1:10:18 h do košického cieľa akoby „letel“, 
druhú polovicu zvládol za 1:08:26 h.

Sahajda, ktorý svoju prípravu konzultuje s Pav-
lom Madárom, sa v slovenských historických tabuľ-
kách posunul z konca tretej desiatky na 15. prieč-
ku a ako 17. Slovák sa dostal pod 2:20 h. Pred ním 
to naposledy dokázal Marcel Matanin v roku 2006 
v Lipsku (2:19:31).

„Veril som si, ale až taký kvalitný čas som ne-
čakal,“ priznal Sahajda, po Suchánovi (Rím 1974 – 
18.) a Davidovi (Split 1990 – 7.) len tretí vytrvalec 
zo slovenského klubu, ktorý sa postaví na štart ma-
ratónu na Me. „Bežalo sa mi dobre, no v závereč-
ných štyroch kilometroch som toho mal už naozaj 
plné zuby. ani na okamih som však nepopustil.“

Sotva dobehol do cieľa posledný maratónec, 
najstarší bežec v  štartovom poli, 79-ročný profe-
sor na univerzite v nemeckom Wuppertale andre-
as Ziegler (takmer 3:45 h po Sahajdovi), organizá-
tori už začali premýšľať o jubilejnom 95. ročníku.

„Všetky zásadné procesy – od registrácie cez 
nastavenie podmienok štartu až po skladbu dis-
ciplín – podrobíme analýze. Čo z nej vyplynie, uvi-
díme. V  tomto roku sme testovali situáciu, či je 
spoločný štart a dobeh maratóncov a polmaratón-
cov technicky a  z  bezpečnostného hľadiska ešte 
zvládnuteľný. Odpoveď: áno. Podobných prog-
ramových, marketingových a  technických otázok 
však budeme pri príprave nasledujúceho ročníka 
riešiť mnoho.“  (gb)

TOP SLOVÁCI V MARATÓNE
1. 2:09:53 RÓBERT ŠTEFKO LONDÝN 1998
2. 2:11:13 KAREL DAVID TOKIO 1991
3. 2:12:40 MARTIN VRÁBEĽ HOUSTON 1991
4. 2:13:48 LUBOMÍR TESÁČEK VIEDEŇ 1990
5. 2:14:02 MOJMÍR LÁNIČEK SZEGED 1987
6. 2:14:14 FRANTIŠEK VIŠNICKÝ MAASLUIS 1984
7. 2:14:50 PETR PIPA HAMBURG 1995
8. 2:15:44 PAVOL MADÁR KOŠICE 1980
9. 2:16:02 VLASTIMIL BUKOVJAN AMSTERDAM 1991

10. 2:17:22 MARCEL MATANIN ZÜRICH 2004
... 15. 2:18:44 TIBOR SAHAJDA KOŠICE 2017

Tibor Sahajda Foto: SITA – VIKTOR ZAMBORSKÝ

Branislav Koniar 
 Foto: SITA –  
 VIKTOR ZAMBORSKÝ

Televízny priamy prenos z MMM sledovalo podľa údajov z peoplemetrov vyše 250-tisíc divákov. 
„Pred obrazovkami strávili priemerne 53 minút, čo je doteraz najviac v porovnaní s predošlými 
rokmi,“ prezradil Branislav Koniar. „Odhad počtu fanúšikov v uliciach je zložitý, ale teší nás, že ani 
televízny prenos ich doma neudržal. Domnievame sa, že vo výbornom počasí prišlo bežcov po-
vzbudiť 60- až 70-tisíc ľudí.“

I
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800 metrov
1999 23. Roman Hanzel 15.01.77 Slávia UK Bratislava 24 2,0215

30.7. • 8r1 • 1:53,56
2005 23. Jozef Pelikán 29.07.84 Inter Bratislava 24 2,0215

14.7. • 7r1 • 1:52,38
2007 5. Jozef Repčík 03.08.86 Spartak Dubnica n. Váhom 23 15,1448

12.7. • 2r1 • 1:47,58 *** 14.7. • 5 • 1:50,53
2017 21. Matúš Talán 16.01.96 Stavbár Nitra 21 2,0000

14.7. • 7r3 • 1:53,13
1500 metrov

1999 21. Roman Hanzel 15.01.77 Slávia UK Bratislava 25 2,0911
29.7. • 10r2 • 3:52,07

110 metrov prekážok
2007 11. Matúš Janeček 14.07.85 Spartak Dubnica n. Váhom 15 2,1677

13.7. • 5r1 • 14,35 w–2,6
2009 15. Viliam Papšo 23.05.89 Slávia ŠŠ Trenčín 23 2,2383

17.7. • 5r2 • 14,10 w–0,4
2011 12. Viliam Papšo 23.05.89 Spartak Dubnica n. Váhom 26 2,4720

15.7. • 6r1 • 14,13 w–0,3 *** 16.7. • 6s1 • 14,05 w–0,8
400 metrov prekážok

1997 9. Marcel Lopuchovský 02.05.77 Slávia UK Bratislava 20 4,4907
11.7. • 3r3 • 51,97

1999 15. Boris Vazovan 04.01.78 Dukla Banská Bystrica 24 2,2649
29.7. • 5r2 • 52,10

20 kilometrov chôdza
1999 11. Marek Janek 29.01.77 ŠK AK Krupina 19 2,3143

31.7. • 11 • 1:31:03
1999 – Miloš Bátovský 26.05.79 Dukla Banská Bystrica 19 1,0000

31.7. • - • DQ
1999 – Martin Pupiš 19.10.78 Dukla Banská Bystrica 19 1,0000

31.7. • - • DQ
2001 7. Miloš Bátovský 26.05.79 Dukla Banská Bystrica 18 8,6036

12.7. • 7 • 1:24:02
2001 8. Radovan Eľko 04.04.80 Dukla Banská Bystrica 18 6,5000

12.7. • 8 • 1:24:17
2003 6. Matej Tóth 10.02.83 AC ŠOG Nitra 11 11,3540

19.7. • 6 • 1:25:59
2005 11. Michal Blažek 02.09.85 Dukla Banská Bystrica 11 2,0000

16.7. • 11 • 1:30:37
2007 – Michal Blažek 02.09.85 Dukla Banská Bystrica 21 1,0000

14.7. • - • DNF
2015 17. Peter Tichý ml. 25.06.93 Dukla Banská Bystrica 25 2,2127

10.7. • 17 • 1:32:08
2017 18. Dominik Černý 01.11.97 Dukla Banská Bystrica 28 2,2472

16.7. • 18 • 1:28:00
2017 21. Miroslav Úradník 24.03.96 Dukla Banská Bystrica 28 2,1547

16.7. • 21 • 1:29:44
2017 22. Michal Morvay 19.08.96 Stavbár Nitra 28 2,1282

16.7. • 22 • 1:30:05
Výška

1999 7.= Radovan Mišík 23.10.77 Dukla Banská Bystrica 20 8,6903
29.7. • 1=Q • 217 *** 31.7. • 7= • 218

2003 10. Peter Horák 07.12.83 Slávia UK Bratislava 24 3,5492
18.7. • 6=Q2 • 218 *** 20.7. • 10 • 218

2005 17.= Peter Horák 07.12.83 Dukla Banská Bystrica 29 2,3061
15.7. • 9=Q2 • 218

2005 21. Michal Kabelka 04.02.85 Atl. Jump Club Lučenec 29 2,1751
15.7. • 11Q1 • 218

2007 6. Michal Kabelka 04.02.85 Spartak Dubnica n. Váhom 14 11,5275
15.7. • 6 • 221

2011 8. Matúš Bubeník 14.11.89 AK Junior Holíč 19 6,5411
15.7. • 11Q • 211 *** 17.7. • 8 • 218

2011 17.= Lukáš Beer 23.08.89 Slávia TU Košice 19 2,0572
15.7. • 17=Q • 204

Žrď
2003 – Rudolf Haraksim 23.12.81 Hi-Tec Banská Bystrica 23 1,0000

18.7. • -Q2 • NM
Trojskok

2007 16. Marián Hruška 30.06.86 Atletika Plus Bratislava 21 2,1456
14.7. • 16Q • 15,64

2015 5. Tomáš Veszelka 09.07.95 Dukla Banská Bystrica 20 15,0000
11.7. • 4Q • 16,19 w+1,7 *** 12.7. • 5 • 16,31 w–0,8

2017 4. Tomáš Veszelka 09.07.95 Dukla Banská Bystrica 17 18,0616
15.7. • 4Q • 16,21 w+1,8 *** 16.7. • 4 • 16,63 w+0,9

Guľa 7,26 kg
1997 7. Pavel Pankúch 20.02.75 Dukla Banská Bystrica 20 8,6903

10.7. • 3Q • 18,25 *** 10.7. • 7 • 18,42
1999 1. Mikuláš Konopka 23.01.79 Slávia UK Bratislava 22 34,6904

29.7. • 6= • 18,21 *** 29.7. • 1 • 19,60
2001 1. Mikuláš Konopka 23.01.79 Slávia UK Bratislava 21 34,5826

14.7. • 1Q • 19,33 *** 15.7. • 1 • 19,79
2005 11. Jaroslav Pittner 20.04.84 Spartak Dubnica n. Váhom 17 2,2432

15.7. • 5Q2 • 17,59 *** 17.7. • 11 • 16,68
2013 20. Matúš Olej 05.07.91 Dukla Banská Bystrica 28 2,1832

11.7. • 20Q • 17,42
Disk 2 kg

2001 11. Matej Gašaj 27.12.81 AC Stavbár Nitra 19 2,3143
12.7. • 8Q • 56,35 *** 14.7. • 11 • 51,90

2003 4. Daniel Vanek 18.01.83 Slávia ŠŠ Trenčín 30 18,7386
17.7. • 4Q2 • 56,71 *** 19.7. • 4 • 56,59

2005 9. Daniel Vanek 18.01.83 Spartak Dubnica n. Váhom 23 4,5986
14.7. • 2Q2 • 57,91 *** 16.7. • 9 • 57,41

2013 21. Michal Holica 03.06.92 AC Stavbár Nitra 27 2,1339
11.7. • 21Q • 52,38

Kladivo 7,26 kg
1999 5. Libor Charfreitag 11.09.77 AŠK Slávia Trnava 23 15,1448

29.7. • 8Q • 70,09 *** 30.7. • 5 • 72,82
2001 3. Miloslav Konopka 23.01.79 Slávia UK Bratislava 19 22,5166

14.7. • 3Q • 74,29 *** 15.7. • 3 • 76,28
2007 3. Marcel Lomnický 06.07.87 ŠOG Nitra 18 22,4495

14.7. • 2Q • 69,89 *** 15.7. • 3 • 72,17
2009 6. Marcel Lomnický 06.07.87 Šp. gymn. Stavbár Nitra 25 12,0412

18.7. • 3Q • 70,73 *** 19.7. • 6 • 70,59
2013 12. Tomáš Kružliak 09.02.92 AC Stavbár Nitra 26 2,4720

11.7. • 10Q • 66,60 *** 13.7. • 12 • 64,29
2017 22. Karol Končoš 03.06.96 Dukla Banská Bystrica 30 2,1677

13.7. • 22Q • 61,57
Oštep 800 g

1999 9. Marián Bokor 17.04.77 Dukla Banská Bystrica 14 4,2472
31.7. • 9 • 70,69

2017 – Maximilián Slezák 02.07.96 Dukla Banská Bystrica 26 1,0000
13.7. • -Q • NM

ŽENY
 Slovensko má v ženskej kategórii 25 účastníčok s 31 účasťami a 39 štartmi.

100 metrov
2009 22.= Barbora Šimková 08.12.87 AC Malacky 31 2,1871

16.7. • 6r1 • 12,16 w–1,6
2013 9. Lenka Kršáková 22.02.91 Spartak Dubnica n. Váhom 25 4,6667

11.7. • 3r4 • 11,78 w–0,1 *** 11.7.• 5s2 • 11,85 w–0,3
2013 22.= Alexandra Bezeková 13.08.92 Akademik TU Košice 25 2,0660

11.7. • 6r3 • 12,02 w–0,2
200 metrov

2011 23. Lenka Kršáková 22.02.91 Inter Bratislava 27 2,0835
15.7. • 7r2 • 24,69 w0,0

2013 20. Lenka Kršáková 22.02.91 Spartak Dubnica n. Váhom 21 2,0247
12.7. • 7r3 • 24,51 w–1,4

400 metrov
2011 22. Alexandra Štuková 02.07.90 AC Malacky 23 2,0225

14.7. • 8r1 • 55,36
800 metrov

2003 2. Lucia Klocová 20.11.83 Slávia UK Bratislava 16 26,8284
18.7. • 2r2 • 2:05,35 *** 20.7. • 2 • 2:05,02

2005 5. Lucia Klocová 20.11.83 Slávia UK Bratislava 20 15,0000
15.7. • 1r3 • 2:04,19 *** 17.7. • 5 • 2:06,40

10 000 metrov
2007 10. Katarína Berešová 10.10.87 Obal-Servis Košice 13 3,1402

13.7. • 10 • 34:56,91
2009 8. Katarína Berešová 10.10.87 Obal-Servis Košice 21 6,6202

17.7. • 8 • 35:26,50
2009 16. Janka Zatlúkalová 23.12.88 Spartak Dubnica n. Váhom 21 2,1456

17.7. • 16 • 36:44,37
2017 22. Zuzana Durcová 06.06.96 Spartak Myjava 26 2,0871

14.7. • 22 • 36:28,92
100 metrov prekážok

2017 17. Stanislava Lajčáková 20.04.96 Dukla Banská Bystrica 27 2,2603
14.7. • 5r2 • 13,66 w+0,7

400 metrov prekážok
2017 – Daniela Ledecká 04.11.96 ŠOG Nitra 29 1,0000

14.7. • -r3 • DQ
20 kilometrov chôdza

2001 16. Mária Gáliková 21.08.80 UMB Banská Bystrica 19 2,0897
15.7. • 16 • 1:41:10

2003 7. Zuzana Malíková 02.08.83 Lokomotíva Šurany 12 8,3093
18.7. • 7 • 1:44:03

2005 5. Zuzana Malíková 02.08.83 Lokomotíva Šurany 17 14,8439
15.7. • 5 • 1:38:32

2009 14. Mária Czaková 02.10.88 Šp. gymn. Stavbár Nitra 20 2,1952
17.7. • 14 • 1:41:47

2013 18. Katarína Strmeňová 25.01.93 Dukla Banská Bystrica 23 2,1304
10.7. • 18 • 1:50:01

2015 14. Monika Hornáková 06.07.95 Spartak Dubnica n. Váhom 24 2,3093

10.7. • 14 • 1:43:32
2015 22. Lucia Čubaňová 09.08.95 Dukla Banská Bystrica 24 2,0445

10.7. • 22 • 1:56:15
2017 19. Monika Hornáková 06.07.95 Dukla Banská Bystrica 27 2,1921

16.7. • 19 • 1:48:12
2017 22. Lucia Čubaňová 09.08.95 Dukla Banská Bystrica 27 2,1078

16.7. • 22 • 1:52:26
Výška

1997 – Lenka Řiháková 17.10.75 Slávia ŠŠ Trenčín 20 1,0000
10.7. • -Q • NM

2007 13.= Iveta Srnková 02.05.87 Slávia TU Bratislava 21 2,2710
12.7. • 13=Q • 181

Diaľka
2001 8. Jana Velďáková 03.06.81 Akademik TU Košice 14 6,3229

12.7. • 12Q • 590 *** 13.7. • 8 • 602 w+1,1
2003 18. Jana Velďáková 03.06.81 Akademik TU Košice 20 2,0541

18.7. • 8Q1 • 600
Trojskok

2001 5. Dana Velďáková 03.06.81 Akademik TU Košice 16 14,7889
14.7. • 11Q • 12,78 *** 15.7. • 5 • 13,50 w+0,9

2003 4. Dana Velďáková 03.06.81 Akademik TU Košice 19 18,1794
18.7. • 2Q1 • 13,66 *** 20.7. • 4 • 14,02 w+1,0

2003 7. Irina Beskrovnaja 28.12.83 Slávia UK Bratislava 19 8,6475
18.7. • 5Q2 • 13,48 *** 20.7. • 7 • 13,56

2017 15. Zuzana Ďurkechová 11.02.97 Sparta Považská Bystrica 22 2,2111
13.7. • 15Q • 12,87 w+1,1

Guľa 4 kg
2011 20. Ivana Krištofičová 24.05.90 Slávia UK Bratislava 23 2,0724

15.7. • 20Q • 14,02
Disk 1 kg

2015 23. Júlia Kočárová 11.06.94 Dukla Banská Bystrica 24 2,0215
11.7. • 23Q • 39,55

Kladivo 4 kg
2001 24. Eva Charfreitagová 09.09.79 AŠK Slávia Trnava 28 2,0801

12.7. • 24Q • 54,55
2003 13. Martina Danišová 21.03.83 Dukla Banská Bystrica 27 2,4412

17.7. • 5Q1 • 60,36
2009 5. Nikola Lomnická 16.08.88 Šp. gymn. Stavbár Nitra 14 14,6733

18.7. • 5 • 61,49
2015 17. Veronika Kaňuchová 19.04.93 Dukla Banská Bystrica 26 2,2367

10.7. • 17Q • 62,19
Sedemboj

2015 6. Lucia Mokrášová 27.03.94 Spartak Dubnica n. Váhom 14 11,5275
10.7. • 6 • 5784 (14,01 w–0,3 - 170 - 12,54 - 24,56 w+2,0 - 593 w–0,6 - 39,68 - 2:18,93)
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PREHĽAD ÚČASTNÍKOV PODĽA ROKOV KONANIA ME 23

1997 Lopuchovský, Pankúch, Řiháková

1999
Bátovský, Bokor, Hanzel, Charfreitag, Janek, Mik. Konopka, Lopuchovský, Mišík, Pupiš, 
Vazovan

2001
Bátovský, Eľko, Gašaj, Mik. Konopka, Mil. Konopka, Gáliková, E. Charfreitagová, 
D. Velďáková, J. Velďáková

2003
Haraksim, Horák, Tóth, Vanek, Beskrovnaja, Danišová, Klocová, Z. Malíková, 
D. Velďáková, J. Velďáková,

2005 M. Blažek, Horák, Kabelka, Pelikán, Pittner, Vanek, Klocová, Z. Malíková
2007 M. Blažek, Hruška, Janeček, Kabelka, Lomnický, Repčík, Berešová, Srnková
2009 Lomnický, Mentel, Papšo, Berešová, Czaková, Lomnická, Šimková, Zatlúkalová
2011 Beer, Bubeník, Papšo, Turčáni, Krištofičová, Kršáková, Štuková
2013 Holica, Kružliak, Olej, Bezeková, Kršáková, Strmeňová
2015 Tichý ml., Veszelka, Čubaňová, Hornáková, Kaňuchová, Kočárová, Mokrášová

2017
Černý, Končoš, Matúš, Morvay, Slezák, Mat. Talán, Úradník, Veszelka, Volko,  
Čubaňová, Durcová, Ďurkechová, Hornáková, Lajčáková, Ledecká 
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» POČET ÚČASTÍ

2-krát
Bátovský, Berešová, M. Blažek, Čubaňová, Horák, Hornáková, Kabelka, Klocová, Mik. 
Konopka, Kršáková, Lomnický, Lopuchovský, Z. Malíková, Papšo, Vanek, D. Velďáková, 
J. Velďáková, Veszelka

1-krát

Beer, Beskrovnaja, Bezeková, Bokor, Bubeník, Czaková, Černý, Danišová, Durcová, 
Ďurkechová, Eľko, Gáliková, Gašaj, Hanzel, Haraksim, Holica, Hruška, Charfreitag, 
E. Charfreitagová, Janeček, Janek, Kaňuchová, Kočárová, Končoš, Mil. Konopka, 
Krištofičová, Kružliak, Lajčáková, Ledecká, Lomnická, Matúš, Mentel, Mišík, Mokrášová, 
Morvay, Olej, Pankúch, Pelikán, Pittner, Pupiš, Repčík, Řiháková, Slezák, Srnková, 
Strmeňová, Šimková, Štuková, Mat. Talán, Tichý ml., Tóth, Turčáni, Úradník, Vazovan, 
Volko, Zatlúkalová

NAJLEPŠIE UMIESTNENIA

1. miesto Mik. Konopka (1999 - guľa), Mik. Konopka (2001 - guľa), Volko (2017 - 200 m)
2. miesto Klocová (2003 - 800 m), Volko (2017 - 100 m)
3. miesto Mil. Konopka (2001 - kladivo), Lomnický (2007 - kladivo)
4. miesto Vanek (2003 - disk), D. Velďáková (2003 - trojskok), Veszelka (2017 - trojskok)

5. miesto
Charfreitag (1999 - kladivo), D. Velďáková (2001 - trojskok), Z. Malíková (2005 - 20 km 
chôdza), Klocová (2005 - 800 m), Repčík (2007 - 800 m), Lomnická (2009 - kladivo), 
Veszelka (2015 - trojskok)

6. miesto
Lopuchovský (1999 - 400 m), Tóth (2003 - 20 km chôdza), Kabelka (2007 - výška), 
Lomnický (2009 - kladivo), Mokrášová (2015 - sedemboj)

7. miesto
Pankúch (1997 - guľa), Mišík (1999 - výška), Bátovský (2001 - 20 km chôdza), Z. 
Malíková (2003 - 20 km chôdza), Beskrovnaja (2003 - trojskok)

8. miesto
Eľko (2001 - 20 km chôdza), J. Velďáková (2001 - diaľka), Berešová (2009 - 10 000 m), 
Bubeník (2011 - výška)

9. miesto
Lopuchovský (1997 - 400 m prek.), Bokor (1999 - oštep), Vanek (2005 - disk), Kršáková 
(2013 - 100 m)

10. miesto Horák (2003 - výška), Berešová (2007 - 10 000 m)

Najstaršiu históriu po olympij‑
ských hrách majú v atletike 
majstrovstvá v cezpoľnom 

behu – krose. V rokoch 1903 – 
1972 sa konali ako medzinárod‑
né majstrovstvá v krose, punc 
svetového šampionátu získali 
v roku 1973. MS v krose sú naj‑
starší oficiálny globálny atletický 
šampio nát.

Medzinárodné majstrovstvá 
v krose, známe pod názvom „Kros 
národov“, začali písať svoju históriu 
28. 3. 1903 skromne – iba účasťou 
štyroch krajín – anglicka, Škótska, 
Walesu a Írska. O štyri roky pribud-
lo Francúzsko a až od roku 1923 sa 
postupne pripájali ďalšie krajiny. 
Súťaž sa s výnimkou vojnových ro-
kov (1915 – 1919 a 1940 – 1945) 
konala každoročne. Do roku 1972 
sa uskutočnilo úctyhodných 59 
ročníkov.

až do roku 1960 sa súťažilo iba 
v kategórii mužov (a taktiež druž-

ŠTEfKO bOL  AJ DESIATy NA SVETE!

Miroslav Vanko (na snímke z OH 
1996 v Atlante) finišoval na MS 
2001 v  Oostende v  súťaži mí‑
liarov na 21. mieste, bol druhý 
z Európanov. Foto: JÁN SÚKUP

VÝSLEDKy SLOVENSKÝCH 
ATLÉTOV NA MS V KROSE

Róbert Štefko krosy miloval, na MS bol desiaty aj dvanásty. 
 Foto: JÁN SÚKUP

PREHĽAD MAJSTROVSTIEV SVETA V KROSE

V rokoch 1903–1972 sa konali medzinárodné majstrovstvá v krose, predchodca MS. Údaje sú 
uvedené v poradí MS, dátum a miesto konania, počet zúčastnených slovenských atlétov a krajina, za 
ktorú štartovali. 

I. 17.3. 1973 Waregem Belgicko – – ČSSR
II. 16.3. 1974 Monza Taliansko – – ČSSR
III. 16.3. 1975 Rabat Maroko – – ČSSR
IV. 28.2. 1976 Chepstow Veľká Británia – – ČSSR
V. 20.3. 1977 Düsseldorf Nem.spolk.rep. – – ČSSR

VI. 26.3. 1978 Glasgow Veľká Británia – – ČSSR
VII. 25.3. 1979 Limerick Írsko – – ČSSR
VIII. 9.3. 1980 Paríž Francúzsko – – ČSSR
IX. 28.3. 1981 Madrid Španielsko – – ČSSR
X. 21.3. 1982 Rím Taliansko – – ČSSR
XI. 20.3. 1983 Gateshead Veľká Británia – – ČSSR
XII. 25.3. 1984 New York USA – – ČSSR
XIII. 24.3. 1985 Lisabon Portugalsko – – ČSSR
XIV. 22.-23.3. 1986 Neuchatel Švajčiarsko 2 1 muž, 1 žena ČSSR
XV. 22.3. 1987 Varšava Poľsko 2 1 muž, 1 žena ČSSR

XVI. 26.3. 1988 Auckland Nový Zéland – – ČSSR
XVII. 19.3. 1989 Stavanger Nórsko – – ČSSR
XVIII. 24.3. 1990 Aix–les–Bains Francúzsko 4 3 muži, 1 žena ČSFR
XIX. 24.3. 1991 Antverpy Belgicko 6 4 muži, 1 junior, 1 žena ČSFR
XX. 21.3. 1992 Boston USA 1 1 muž ČSFR
XXI. 28.3. 1993 Amorebieta Španielsko 2 1 muž, 1 junior SR

XXII. 26.3. 1994 Budapešť Maďarsko 5
2 muži, 1 žena, 

2 juniorky
SR

XXIII. 25.3. 1995 Durham Veľká Británia 1 1 juniorka SR
XXIV. 23.3. 1996 Stellenbosch Juhoafrická rep. 2 2 muži SR
XXV. 23.3. 1997 Turín Taliansko 2 2 muži SR

XXVI. 21.-22.3. 1998 Marrákeš Maroko 1 1 muž SR
XXVII. 27.-28.3. 1999 Belfast Veľká Británia 2 2 muži SR
XXVIII. 18.-19.3. 2000 Vilamoura Portugalsko 2 2 muži SR
XXIX. 24.-25.3. 2001 Oostende Belgicko 2 2 muži SR
XXX. 23.-24.3. 2002 Dublin Írsko 2 2 muži SR
XXXI. 29.-30.3. 2003 Lausanne Švajčiarsko – – SR
XXXII. 20.-21.3. 2004 Brussel Belgicko – – SR
XXXIII. 19.-20.3. 2005 Saint Étienne Francúzsko – – SR
XXXIV. 1.-2.4. 2006 Fukuoka Japonsko – – SR
XXXV. 24.3. 2007 Mombasa Keňa – – SR

XXXVI. 30.3. 2008 Edinburgh Veľká Británia – – SR
XXXVII. 28.3. 2009 Ammán Jordánsko – – SR
XXXVIII. 28.3. 2010 Bydgoszcz Poľsko – – SR
XXXIX. 20.3. 2011 Punta Umbria Španielsko – – SR

XL. 24.3. 2013 Bydgoszcz Poľsko – – SR
XLI. 28.3. 2015 Kuej–jang Čína – – SR
XLII. 26.3. 2017 Kampala Uganda – – SR

V  súťaži žien na MS štartovala 
zo Sloveniek dvakrát len Alena 
Močáriová. Foto: JÁN SÚKUP

Prvý Slovák na štarte krosových 
MS bol v roku 1986 Martin Vrá‑
beľ, skončil 89. Foto: JÁN SÚKUP

stiev), o rok neskôr pribudli juniori 
a v roku 1967 ženy, ktoré neoficiál-
ne súťažili už aj v 30. a 50. rokoch. 
Juniorky zažili premiéru až na MS 
1989.

O prvý slovenský zápis sa v roku 
1986 v drese bývalého Českoslo-
venska postarali Martin Vrábeľ 
a Jana Kučeríková. najčastejšími 
účastníkmi MS sú Róbert Štefko 
a Miroslav Vanko, ktorí štartovali 
spolu 17-krát a získali 8 najlepších 
slovenských umiestnení. Desiate 
a dvanáste miesto Štefka možno 
pri dnešnej dominancii afrických 
bežcov hodnotiť nesmierne vyso-
ko a zopakovať tieto umiestenia 
v budúcnosti bude zrejme takmer 
nemožné. na svetovom krosovom 
šampionáte Slovensko absentuje 
už 15 rokov, naposledy sme mali 
zastúpenie v Dubline 2002.

Krosové Me začali písať svoju 
históriu v roku 1994 v anglickom 
alnwicku. Ich 24. vydanie bude 
10. decembra v Šamoríne. Všetky 
doterajšie šampionáty sa konali 
okolo tohto dátumu, no vždy v rôz-
nom počasí. Bežci zažili „zmrznu-

té“ i zasnežené ročníky, no v roku 
2016 v meste chia na Sardínii sa 
dokonca niekoľko Slovákov okúpa-
lo aj v mori.

Doterajšia úspešnosť sloven-
ských vytrvalcov je mizerná – naj-
lepším umiestnením je 29. miesto 
Štefka (na MS sme získali 6 lepších 
umiestnení!), pravda, ak nepočíta-
me súťaž družstiev. Tímové súťaže 
sme prvýkrát obsadili až vlani, keď 
pri rekordnej 17-člennej výprave 
(dovtedajšie maximum bolo 6 bež-
cov) štartovali slovenské družstvá 
v troch kategóriách s výsledkom 8. 
a dve 14. miesta. na prvý pohľad 
solídne umiestnenia, až kým si ne-
uvedomíme, že všetky tri družstvá 
skončili – posledné… Išlo však naj-
mä o zbieranie skúseností smerom 
k Me 2017 doma v Šamoríne, kde 
sa naši bežci vynasnažia vylepšiť 
doterajšie maximá. Historicky naj-
úspešnejšou slovenskou atlétkou 
na Me v krose je Lucia Janečková, 
ktorá má na konte 4 účasti a v našej 
bodovacej súťaži takmer 5-bodový 
náskok pred vyrovnaným poľom 
prenasledovateľov.

1. Mikuláš Konopka 69,27
2. Ján Volko 63,73
3. Lucia Klocová 41,83
4. Marcel Lomnický 34,49
5. Tomáš Veszelka 33,06
6. Dana Velďáková 32,97
7. Daniel Vanek 23,34
8. Zuzana Malíková 23,15
9. Miloslav Konopka 22,52

10. Marcel Lopuchovský 16,45
11.= Libor Charfreitag 15,14
11.= Jozef Repčík 15,14
13. Nikola Lomnická 14,67
14. Michal Kabelka 13,70
15. Lucia Mokrášová 11,53
16. Matej Tóth 11,35
17. Katarína Berešová 9,76
18. Miloš Bátovský 9,60
19. Lenka Kršáková 8,77

20.= Radovan Mišík 8,69
20.= Pavel Pankúch 8,69
22. Irina Beskrovnaja 8,65
23. Jana Velďáková 8,38
24. Matúš Bubeník 6,54
25. Radovan Eľko 6,50

26. Peter Horák 5,86
27. Viliam Papšo 4,71
28. Monika Hornáková 4,50
29. Marián Bokor 4,25
30. Lucia Čubaňová 4,15
31. Roman Hanzel 4,11
32. Michal Blažek 3,00
33. Tomáš Kružliak 2,47
34. Martina Danišová 2,44

35.= Matej Gašaj 2,31
35.= Marek Janek 2,31
37. Iveta Srnková 2,27
38. Boris Vazovan 2,26
39. Stanislava Lajčáková 2,26
40. Dominik Černý 2,25
41. Jaroslav Pittner 2,24
42. Veronika Kaňuchová 2,24
43. Peter Tichý ml. 2,21
44. Zuzana Ďurkechová 2,21
45. Mária Czaková 2,20
46. Barbora Šimková 2,19
47. Matúš Olej 2,18

48.= Matúš Janeček 2,17
48.= Karol Končoš 2,17
50.= Miroslav Úradník 2,15

REBRÍČEK ÚSPEŠNOSTI ÚČASTNÍKOV ME DO 23 ROKOV

Bodová hodnota umiestnenia je vypočítaná ako súčet bodov za umiestnenie (bodovaná prvá desiatka 
30-24-20-16-13-10-7-5-3-2, každá ďalšia účasť 1 bod) a za umiestnenie vzhľadom na počet 
štartujúcich (body sú vypočítané ako odmocnina z podielu počtu štartujúcich a umiestnenia).
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»

» PREHĽAD VÝSLEDKOV SLOVENSKÝCH ATLÉTOV

Údaje sú uvedené v poradí dátum pretekov, celkové umiestnenie, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia atléta, klubová príslušnosť, 
dĺžka trate, výkon, priemerný čas na 1 km, počet štartujúcich v disciplíne a bodová hodnota umiestnenia. Atléti, pochádzajúci zo Slovenska, 
štartujúci za české kluby počas spoločného štátu, sú uvedení kurzívou. Do bilancie Slovenska sa nezapočítavajú - na rozdiel od českých 
atlétov, štartujúcich za slovenské kluby. Bodová hodnota umiestnenia je vypočítaná ako súčet bodov za umiestnenie (bodovaná prvá 
desiatka 30-24-20-16-13-10-7-5-3-2, každá ďalšia účasť 1 bod) a za umiestnenie vzhľadom na počet štartujúcich (body sú vypočítané 
ako odmocnina z podielu počtu štartujúcich a umiestnenia).

MUŽI – MÍLIARI
21.03.98 26. Miroslav Vanko 14.02.73 Martin Dukla B.Bystrica 4,0 11:26 2:52 103 2,99
27.03.99 23. Miroslav Vanko 14.02.73 Martin Dukla B.Bystrica 4,2 13:09 3:08 144 3,50
18.03.00 44. Miroslav Vanko 14.02.73 Martin Dukla B.Bystrica 4,2 12:00 2:51 165 2,94
24.03.01 21. Miroslav Vanko 14.02.73 Martin Dukla B.Bystrica 4,1 13:19 3:15 157 3,73
23.03.02 57. Miroslav Vanko 14.02.73 Martin Dukla B.Bystrica 4,2 13:02 3:06 124 2,47

MUŽI – VYTRVALCI
22.03.86 89. Martin Vrábeľ 21.09.55 N.Šebastová Dukla B.Bystrica 12,0 37:31 3:08 337 2,95
22.03.87 69. Martin Vrábeľ 21.09.55 N.Šebastová Dukla B.Bystrica 12,0 38:12 3:11 278 3,01
24.03.90 67. Martin Vrábeľ 21.09.55 N.Šebastová Sl.UK Bratislava 12,2 36:01 2:57 230 2,85
24.03.90 129. Peter Zrasták 09.05.65 Zl. Moravce Sl.VŠT Košice 12,2 36:45 3:01 230 2,34
24.03.90 174. Petr Pipa° 12.06.64 Kaplice Dukla B.Bystrica 12,2 37:40 3:05 230 2,15
24.03.91 96. Róbert Štefko 28.05.68 Košice Dukla B.Bystrica 11,8 35:52 3:02 237 2,57
24.03.91 134. Petr Pipa° 12.06.64 Kaplice Dukla B.Bystrica 11,8 36:20 3:05 237 2,33
24.03.91 158. Jozef Výbošťok 06.12.64 Dukla B.Bystrica 11,8 36:41 3:07 237 2,22
24.03.91 183. Ľuboš Cesnek 15.06.65 Žilina ŠK Žilina 11,8 37:14 3:09 237 2,14
21.03.92 61. Róbert Štefko 28.05.68 Košice Dukla B.Bystrica 12,5 38:34 3:05 233 2,95
28.03.93 35. Róbert Štefko 28.05.68 Košice Dukla B.Bystrica 11,8 34:23 2:55 236 3,60
26.03.94 28. Róbert Štefko 28.05.68 Košice Dukla B.Bystrica 12,1 35:58 2:58 281 4,17
26.03.94 86. Miroslav Vanko 14.02.73 Martin Dukla B.Bystrica 12,1 36:53 3:03 281 2,81
23.03.96 58. Róbert Štefko 28.05.68 Košice Dukla B.Bystrica 12,1 36:18 3:00 281 3,20
23.03.96 158. Miroslav Vanko 14.02.73 Martin Dukla B.Bystrica 12,1 38:17 3:10 281 2,33
23.03.97 64. Róbert Štefko 28.05.68 Košice Dukla B.Bystrica 12,3 37:28 3:03 280 3,09
23.03.97 – Miroslav Vanko 14.02.73 Martin Dukla B.Bystrica 12,3 vzdal - 280 1,00
28.03.99 12. Róbert Štefko 28.05.68 Košice Dukla B.Bystrica 12,0 40:39 3:23 165 4,71
19.03.00 100. Marcel Matanin 15.12.73 Vranov n.T. Ob.-Serv.Košice 12,3 39:17 3:12 171 2,31
25.03.01 10. Róbert Štefko 28.05.68 Košice Dukla B.Bystrica 12,3 40:41 3:18 169 6,11
24.03.02 52. Róbert Štefko 28.05.68 Košice Dukla B.Bystrica 12,0 37:12 3:06 141 2,65

MUŽI - DRUŽSTVÁ

24.03.90 17.
55. Zdeněk Mezuliáník – 67. Martin Vrábeľ – 75. 
Ivan Uvizl – 129. Peter Zrasták – 161. Lubomír 

Tesáček – 174. Petr Pipa°
ČSFR 12,2 661 b. – 24 1,35

24.03.91 20.

96. Róbert Štefko - 134. Petr Pipa° – 139. Jiří 
Švec – 155. Stanislav Tábor – 158.  

Jozef Výbošťok – 170.Vít Chrbolka –  
(173. Ivan Uvizl – 183. Ľuboš Cesnek)

ČSFR 11,8 852 b. – 24 1,22

JUNIORI
24.03.91 114. Marcel Matanin 15.12.73 Vranov n.T. Štart Košice 8,4 27:56 3:20 143 2,12
28.03.93 135. Ľubomír Masnica 24.06.75 J.Čup.B.Bystrica 7,2 23:23 3:15 150 2,05
26.03.94 125. Maroš Foltány 05.04.75 Brezno Dukla B.Bystrica 8,1 27:16 3:22 189 2,23
26.03.94 167. Rastislav Najdek 27.11.75 Junior B.Bystrica 8,1 28:22 3:30 189 2,06

JUNIORI – DRUŽSTVÁ

24.03.91 13.
22. Michal Kučera - 49. Martin Dětka - 95.  

Petr Prokop -114. Marcel Matanin
ČSFR 8,4 280 b. – 23 1,58

ŽENY
22.03.86 151. Jana Kučeríková 30.04.64 Žilina Sl.PF B.Bystrica 4,7 18:14 3:53 161 2,03
22.03.87 111. Alena Močáriová 30.04.64 Žilina Sl.PF B.Bystrica 5,1 18:43 3:40 152 2,17
24.03.90 63. Mária Starovská 02.03.59 Žilina Sparta Praha* 6,0 20:38 3:26 139 2,49
24.03.91 90. Alena Močáriová 30.04.64 Žilina Lugano 6,4 22:18 3:29 126 2,18
26.03.94 133. Anna Baloghová 19.05.73 Trenčín Sl.UK Bratislava 6,2 23:35 3:48 148 2,05

JUNIORKY
26.03.94 47. Ľubica Sedláková 21.08.76 OŠG Košice 4,3 15:45 3:40 142 2,74
26.03.94 126. Zuzana Šaríková 15.02.77 Brezno UMB B.Bystrica 4,3 16:47 3:54 142 2,06
25.03.95 85. Ľubica Sedláková 21.08.76 OŠG Košice 4,5 16:16 3:37 109 2,13

PREHĽAD ÚČASTNÍKOV PODĽA MS

1986 Vrábeľ, J. Kučeríková
1987 Vrábeľ, Močáriová
1990 Pipa, Vrábeľ, Zrasták, Starovská
1991 Cesnek, Matanin, Pipa, Štefko, Výbošťok, Močáriová
1992 Štefko
1993 Masnica, Štefko

1994
Foltány, Najdek, Štefko, Vanko, Baloghová, Sedláková, 
Šaríková

1995 Sedláková
1996 Štefko, Vanko
1997 Štefko, Vanko
1998 Vanko
1999 Štefko, Vanko
2000 Matanin, Vanko
2001 Štefko, Vanko
2002 Štefko, Vanko

POČET ÚČASTÍ

9-krát Štefko
8-krát Vanko
3-krát Vrábeľ
2-krát Matanin, Pipa, Močáriová, Sedláková

1-krát
Cesnek, Foltány, Masnica, Najdek, Výbošťok, Zrasták, 
Baloghová, J.Kučeríková, Starovská, Šaríková

NAJLEPŠIE UMIESTNENIA

JEDNOTLIVCI
10.miesto Štefko (2001 - vytrvalci)
12.miesto Štefko (1999 - vytrvalci)
21.miesto Vanko (2001 - míliari)
23.miesto Vanko (1999 - míliari)
26.miesto Vanko (1998 - míliari)
28.miesto Štefko (1994 - vytrvalci)
35.miesto Štefko (1993 - vytrvalci)
44.miesto Vanko (2000 - míliari)
47.miesto Sedláková (1994 - juniorky)
52.miesto Štefko (2002 - vytrvalci)

DRUŽSTVÁ
13.miesto juniori ČSFR (1991)
17.miesto muži ČSFR (1990)
20.miesto muži ČSFR (1991)

VÝSLEDKy SLOVENSKÝCH ATLÉTOV NA ME V KROSE

PREHĽAD ÚČASTNÍKOV PODĽA ME

1998 Hlubocký, Vitková
1999 Matanin, Močáriová, Vitková
2000 Matanin
2001 Matanin
2002 Ondek, Štefko
2006 Berešová
2010 Berešová
2012 L. Janečková
2013 L. Janečková, Urban, Vitko, Žúbor
2014 Ďurec, L. Janečková, Maníková, Mich. Talán, Urban

2015
Čorbová, Durcová, Ďurec, Martinská, Szabo, Michal 
Talán

2016

Beláková, Csiba, Durcová, Ďurec, Fašungová, 
Hortobágyiová, L. Janečková, Jankovič, Kostúr, Muha, 
Slančíková, Štefundová, Tomeček, Urban, Verbovský, 
Vnenčáková, Zavadská

POČET ÚČASTÍ

4-krát L. Janečková,
3-krát Ďurec, Matanin, Urban,
2-krát Berešová, Durcová, Mich. Talán, Vitková

1-krát

Beláková, Csiba, Čorbová, Fašungová, Hlubocký, 
Hortobágyiová, Jankovič, Kostúr, Maníková, Martinská, 
Močáriová, Muha, Ondek, Slančíková, Szabo, Štefko, 
Štefundová, Tomeček, Verbovský, Vitko, Vnenčáková, 
Zavadská, Žúbor

NAJLEPŠIE UMIESTNENIA

JednotliVCi
29. miesto Štefko (2002 – muži)
35. miesto Berešová (2010 – ženy)
39. miesto L. Janečková (2016 – ženy do 23 r.)
40. miesto Vnenčáková (2016 – ženy do 23 r.)
42. miesto Matanin (1999 – muži)
48. miesto L. Janečková (2012 – juniorky)
49. miesto Durcová (2016 – ženy do 23 r.)
51. miesto Slančíková (2016 – juniorky)
52. miesto Vitková (1998 – juniorky)
52. miesto Durcová (2015 – juniorky)
52. miesto Hortobágyiová (2016 – ženy do 23 r.)
54. miesto Močáriová (1999 – ženy)
55. miesto Hlubocký (1998 – juniori)
55. miesto Maníková (2014 – ženy)
55. miesto Ďurec (2014 – muži do 23 r.)

dRužstVá
8.miesto ženy do 23 rokov SR (2016)
14.miesto juniori SR (2016)
14.miesto juniorky SR (2016)

Katarína Berešová v  rozcvičke pred ME 2010, 
kde skončila 35., čo je najlepšie slovenské ženské 
umiestenie. Foto: SITA - GABRIEL VALISKA

PREHĽAD VÝSLEDKOV SLOVENSKÝCH ATLÉTOV

 Údaje sú uvedené v poradí dátum pretekov, celkové umiestnenie, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia atléta, klubová príslušnosť, 
dĺžka trate, výkon, priemerný čas na 1 km, počet štartujúcich v disciplíne a bodová hodnota umiestnenia.
Bodová hodnota umiestnenia je vypočítaná ako súčet bodov za umiestnenie (bodovaná prvá desiatka 30-24-20-16-13-10-7-5-3-2, každá 
ďalšia účasť 1 bod) a za umiestnenie vzhľadom na počet štartujúcich (body sú vypočítané ako odmocnina z podielu počtu štartujúcich 
a umiestnenia).

MUŽI
12.12.99 42. Marcel Matanin 15.12.73 Vranov n. T. ŠKP Štrbské Pleso 9,750 35:44 3:40 79 2,3715
10.12.00 78. Marcel Matanin 15.12.73 Vranov n. T. Obal servis Košice 9,750 32:12 3:18 83 2,0316
09.12.01 64. Marcel Matanin 15.12.73 Vranov n. T. Obal servis Košice 9,150 29:59 3:17 75 2,0825
08.12.02 29. Róbert Štefko 28.05.68 Košice Dukla B. Bystrica 9,830 29:52 3:02 86 2,7221
08.12.13 65. Jozef Urban 24.01.86 Košice Demolex Bardejov 10,000 31:45 3:10 81 2,1163
08.12.13 70. Juraj Vitko 18.08.86 Žilina Demolex Bardejov 10,000 32:07 3:13 81 2,0757
14.12.14 – Jozef Urban 24.01.86 Košice Demolex Bardejov 10,010 vzdal - 75 1,0000
13.12.15 66. Peter Ďurec 12.09.92 B. Bystrica UMB B. Bystrica 10,117 32:40 3:14 78 2,0871
13.12.15 73. Jaroslav Szabo 27.02.87 Vranov n. T. Obal servis Košice 10,117 36:02 3:34 78 2,0337
11.12.16 58. Peter Ďurec 12.09.92 B. Bystrica UMB B. Bystrica 9,940 30:34 3:05 80 2,1744
11.12.16 66. Jozef Urban 24.01.86 Košice Obal servis Košice 9,940 31:36 3:11 80 2,1010
11.12.16 70. Boris Csiba 17.08.80 Bratislava BMSC Bratislava 9,940 32:13 3:14 80 2,0690

MUŽI DO 23 ROKOV
14.12.14 55. Peter Ďurec 12.09.92 B. Bystrica UMB B. Bystrica 7,782 27:33 3:32 74 2,1599
11.12.16 65. Radovan Tomeček 20.11.94 Prešov Obal servis Košice 7,970 26:29 3:19 72 2,0525

JUNIORI
13.12.98 55. Dušan Hlubocký 29.01.79 Maratón AC Rača 5,600 18:00 3:13 78 2,1909
08.12.02 66. Kamil Ondek 21.12.84 Akademik TU Košice 6,170 20:11 3:16 94 2,1934
08.12.13 80. Patrik Žúbor 03.05.95 Čadca MKŠS K. N. Mesto 6,000 19:39 3:16 114 2,1937
14.12.14 75. Michal Talán 16.01.96 B. Bystrica Stavbár Nitra 6,085 22:12 3:39 104 2,1776
13.12.15 77. Michal Talán 16.01.96 B. Bystrica Stavbár Nitra 5,947 19:38 3:18 90 2,0811
11.12.16 72. Ján Kostúr 18.04.98 B. Bystrica Dukla B. Bystrica 6,000 18:59 3:10 87 2,0992
11.12.16 80. Matúš Verbovský 31.08.98 Levice AC Nové Zámky 6,000 19:21 3:13 87 2,0428
11.12.16 83. Lukáš Muha 31.01.97 Nová Baňa MŠK Žiar n. Hron. 6,000 19:35 3:16 87 2,0238
11.12.16 85. Marek Jankovič 07.03.98 Bratislava Slávia STU Bratislava 6,000 20:35 3:26 87 2,0117

ŽENY
12.12.99 54. Alena Močáriová 30.04.64 Žilina Demolex Bardejov 4,950 21:57 4:26 62 2,0715

REBRÍČEK ÚSPEŠNOSTI ÚČASTNÍKOV MS

Bodová hodnota umiestnenia je vypočítaná ako súčet bodov za 
umiestnenie (bodovaná prvá desiatka 30-24-20-16-13-10-7-
5-3-2, každá ďalšia účasť 1 bod) a za umiestnenie vzhľadom 
na počet štartujúcich (body sú vypočítané ako odmocnina 
z podielu počtu štartujúcich a umiestnenia).

1. Róbert Štefko 34,3 9. Jozef Výbošťok 3,45
2. Miroslav Vanko 21,8 10. Ľuboš Cesnek 3,36
3. Martin Vrábeľ 10,2 11. Mária Starovská 2,49
4. Petr Pipa° 7,05 12. Maroš Foltány 2,23
5. Marcel Matanin 6,01 13. Rastislav Najdek 2,06
6. Ľubica Sedláková 4,87 14. Zuzana Šaríková 2,06
7. Alena Močáriová 4,35 15. Anna Baloghová 2,05
8. Peter Zrasták 3,69 16. Ľubomír Masnica 2,05
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» OČAKÁVANÝ TRIUMF NITRANOV Z AC STAVBÁR, NEOČAKÁVANÝ ŽIEN AK SPARTAK DUBNICA

DRÁMA v SÚŤAŽI ŽIen
Na začiatok základné fakty: muži AC Stavbár Nitra zavŕšili zlatý 

hetrik, ženy AK Spartak Dubnica sa na trón vrátili po trojroč‑
nom kraľovaní banskobystrickej Dukly. Oba víťazné ligové 

tímy získali právo štartu v  Európskom pohári klubov 2018, pričom na 
účasť im Slovenský atletický zväz prispeje sumou 3000 eur.

ATLETICKÁ LIGA 2017 V KOCKE

REBRÍČEK ÚSPEŠNOSTI ÚČASTNÍKOV ME

Bodová hodnota umiestnenia je vypočítaná ako súčet bodov za 
umiestnenie (bodovaná prvá desiatka 30-24-20-16-13-10-7-5-
3-2, každá ďalšia účasť 1 bod) a za umiestnenie vzhľadom na 
počet štartujúcich (body sú vypočítané ako odmocnina z podielu 
počtu štartujúcich a umiestnenia).

1. Lucia Janečková 11,20
2. Zuzana Durcová 6,54
3. Marcel Matanin 6,49
4. Peter Ďurec 6,42
5. Jozef Urban 5,22
6. Soňa Vnenčáková 4,40
7. Katarína Berešová 4,38
8. Adriana Vitková 4,36
9. Eszter Hortobágyiová 4,26

10. Michal Talán 4,26
11. Eva Slančíková 3,51
12. Ján Kostúr 3,35
13. Nikola Štefundová 3,32
14. Matúš Verbovský 3,29
15. Alexandra Zavadská 3,28
16. Lukáš Muha 3,27
17. Marek Jankovič 3,26
18. Lucia Beláková 3,26
19. Róbert Štefko 2,72
20. Patrik Žúbor 2,19
21. Kamil Ondek 2,19
22. Dušan Hlubocký 2,19
23. Juraj Vitko 2,08
24. Alena Močáriová 2,07
25. Boris Csiba 2,07
26. Ľubomíra Maníková 2,06
27. Jana Martinská 2,05
28. Radovan Tomeček 2,05
29. Nikola Čorbová 2,05
30. Jaroslav Szabo 2,03
31. Petra Fašungová 2,02

12.12.10 35. Katarína Berešová 10.10.87 Trebišov Obal servis Košice 8,170 28:51 3:32 49 2,1832
14.12.14 55. Ľubomíra Maníková 24.09.86 Ilava Demolex Bardejov 7,782 33:26 4:18 62 2,0617
13.12.15 62. Jana Martinská 08.02.90 Lučenec MAC Redox Lučenec 8,087 29:01 3:35 69 2,0549
13.12.15 63. Nikola Čorbová 08.12.90 Stropkov Sportdiag Senec 8,087 29:36 3:40 69 2,0465
11.12.16 70. Petra Fašungová 24.09.90 Bojnice Dukla B. Bystrica 7,970 29:02 3:39 73 2,0212

ŽENY DO 23 ROKOV
11.12.16 39. Lucia Janečková 23.03.95 Nové Zámky BMSC Bratislava 6,000 20:58 3:30 53 2,1658
11.12.16 40. Soňa Vnenčáková 07.05.94 Poprad AO Svit 6,000 21:01 3:30 53 2,1511
11.12.16 49. Zuzana Durcová 06.06.96 Myjava Spartak Myjava 6,000 21:53 3:39 53 2,0400
11.12.16 52. Eszter Hortobágyiová 15.07.94 B. Bystrica Atléti B. Štiavnica 6,000 24:07 4:01 53 2,0096

JUNIORKY
13.12.98 52. Adriana Vitková 23.01.82 Žilina Slávia UK Bratislava 3,600 13:11 3:40 70 2,1602
12.12.99 60. Adriana Vitková 23.01.82 Žilina Slávia UK Bratislava 3,350 14:12 4:14 87 2,2042
10.12.06 64. Katarína Berešová 10.10.87 Trebišov Obal servis Košice 4,100 14:12 2:58 91 2,1924
09.12.12 48. Lucia Janečková 23.03.95 Nové Zámky AC Nové Zámky 4,000 15:00 3:45 94 2,3994
08.12.13 61. Lucia Janečková 23.03.95 Nové Zámky Be Cool Bratislava 4,000 14:34 3:38 107 2,3244
14.12.14 68. Lucia Janečková 23.03.95 Nové Zámky Be Cool Bratislava 3,857 16:46 4:21 76 2,0572
13.12.15 52. Zuzana Durcová 06.06.96 Myjava Spartak Myjava 4,157 14:31 3:30 81 2,2481
11.12.16 51. Eva Slančíková 28.12.98 B. Bystrica Dukla B. Bystrica 4,060 14:01 3:27 81 2,2603
11.12.16 71. Nikola Štefundová 23.03.98 Čadca MKŠS K. N. Mesto 4,060 14:38 3:36 81 2,0681
11.12.16 76. Alexandra Zavadská 14.04.00 Žilina MKŠS K. N. Mesto 4,060 14:54 3:43 81 2,0324
11.12.16 80. Lucia Beláková 19.04.98 Piešťany AFK N. Mesto/V. 4,060 15:28 3:49 81 2,0062

JUNIORI – DRUŽSTVÁ

11.12.16 14.
72. Ján Kostúr – 80. Matúš Verbovský – 83.  

Lukáš Muha – 85. Marek Jankovič
SR 6,000 320b. – 14 1,2500

ŽENY DO 23 ROKOV – DRUŽSTVÁ

11.12.16 8.
39. Lucia Janečková – 40. Soňa Vnenčáková – 49.  

Zuzana Durcová – 52. Eszter Hortobágyiová
SR 6,000 180b. – 8 2,2500

JUNIORKY – DRUŽSTVÁ

11.12.16 14.
51. Eva Slančíková – 71. Nikola Štefundová – 76. 

Alexandra Zavadská – 80. Lucia Beláková
SR 4,060 278b. – 14 1,2500

PREHĽAD MAJSTROVSTIEV EURÓPY V KROSE

Údaje sú uvedené v poradí ME, dátum, miesto a štát konania, počet zúčastnených štátov, počet bežcov v jednotlivých kategóriách  
(za podlomením počet družstiev), celkový počet bežcov a účasť Slovenska v jednotlivých kategóriách a spolu.

Muži M-23 Juniori Ženy Ž-23 Juniorky Spolu Účasť SR
I. 10.12. 1994 Alnwick V. Brit. 23 103/21 – – 77/17 – – 180 –
II. 2.12. 1995 Alnwick V. Brit. 23 106/21 – – 80/20 – – 186 –
III. 15.12. 1996 Charleroi Belg. 25 100/24 – – 75/9 – – 175 –
IV. 14.12. 1997 Oeiras Portug. 26 83/15 – 58/10 55/11 – 56/10 252 –
V. 13.12. 1998 Ferrara Tal. 26 79/13 – 78/17 60/12 – 70/14 287 001 001   2

VI. 12.12. 1999 Velenje Slovin. 27 79/15 – 104/23 62/12 – 87/18 332 100 101   3
VII. 10.12. 2000 Malmö Švéd. 31 83/14 – 93/19 67/11 – 85/20 328 100 000   1
VIII. 9.12. 2001 Thun Švaj. 27 75/12 – 90/13 80/13 – 83/15 328 100 000   1
IX. 8.12. 2002 Medulin Chor. 27 86/13 – 94/17 78/12 – 92/17 350 101 000   2
X. 14.12. 2003 Edinburgh V. Brit. 27 73/10 – 94/16 62/10 – 75/13 305 –
XI. 12.12. 2004 Heringsdorf Nem. 27 89/15 – 107/18 76/13 – 89/15 361 –
XII. 11.12. 2005 Tilburg Hol. 27 90/15 – 104/17 74/11 – 82/13 350 –
XIII. 10.12. 2006 San Giorgio Tal. 21 65/10 82/12 107/19 59/9 64/10 91/15 468 000 001   1
XIV. 9.12. 2007 Toro Šp. 26 57/9 77/12 89/14 46/6 67/11 87/13 423 –
XV. 14.12. 2008 Brusel Belg. 33 77/12 85/13 94/16 64/11 66/11 81/12 467 –

XVI. 13.12. 2009 Dublin Ír. 30 65/10 81/11 89/15 51/8 61/8 76/11 423 –
XVII. 12.12. 2010 Albufeira Portug. 34 74/10 102/16 104/17 49/6 64/8 75/11 468 000 100   1
XVIII. 11.12. 2011 Velenje Slovin. 33 76/10 98/15 112/19 54/8 43/6 93/16 476 –
XIX. 9.12. 2012 Szentendre Maď. 35 82/12 99/15 116/21 54/7 63/9 94/15 409 000 001   1
XX. 8.12. 2013 Belehrad Srb. 36 81/11 87/12 114/21 74/10 62/9 107/17 525 201 001   4
XXI. 14.12. 2014 Samokov Bul. 35 75/9 74/10 104/17 62/7 60/9 76/10 451 111 101   5
XXII. 13.12. 2015 Hyeres Fr. 32 78/11 69/8 90/13 69/7 50/6 81/11 437 201 201   6
XXIII. 11.12. 2016 Chia Tal. 33 80/11 72/10 87/14 73/12 53/8 81/13 446 314 144 17

Družstvá Slovenska štartovali iba v r. 2016 (juniori, ženy do 23 rokov a juniorky).
Zostavil MARián KAlABus

Marcel Matanin bol v roku 1999 na ME medzi 
mužmi 42., na šamorínskych ME 2017 pripra‑
vil okruh. Foto: SITA - RASTISLAV HRBÁČEK

nitrania získali celkovo už štvrtý 
titul. Stavbár aj v tomto roku po-
tvrdil svoje dominantné postave-
nie. Tím, ktorý nemá žiadnu slabú 
disciplínu, triumfoval v 4 z 5 kôl, je-
dine v druhom v Bratislave prehral 
s nitrianskym ŠK ŠOG.

„Tohtoročný titul sa rodil o čosi 
ťažšie, keďže v predošlých roční-
koch sme vo finále nemuseli niko-
ho dobiehať, lebo sme vždy takmer 
od začiatku jasne viedli. Môj prepo-
čet pred finále znel na 250 bodov, 
napokon sme získali o sedem viac. 
nič iné ako víťazstvo sme nebrali,“ 
vravel šéf ac Stavbár nitra a vedúci 
družstva Tibor Danáč.

nitrania sa v dubnickom finále 
prezentovali ako výborná partia. 
Vzájomne sa neúnavne povzbu-
dzovali, o bojovnú atmosféru na 
štadióne sa postarali aj bubnova-
ním a úspešnú obhajobu titulu si 
spestrili pyrotechnikou.

ac Stavbár vyhral rovnú polo-
vicu z 20 disciplín. najväčší prís-
pevok, až 31 bodov, venoval tímu 
Ján Šuba: vyhral diaľku aj trojskok 
a na 110 m prekážok skončil druhý. 
Činili sa tiež Ján Volko (24,75), Mi-
chal Holica (24) a Martin Juránek 
(20).

Šprintérsky kráľ Volko sa v li-
govom finále odhodlal na expe-
riment. Po triumfe na 100 m si 
v poslednom individuálnom štarte 
v sezóne vyskúšal štvorstovku. V sil-
nom vetre vyhral za 49,06, čo bol 
o 50 stotín lepší čas ako v pre miére 
na tejto trati vo februári 2016 na 
otvorených halových majstrov-
stvách stredoslovenskej oblasti 
v Bratislave.

„V stave únavy som ani poriad-
ne nevnímal, či mi fúka do chrbta, 
alebo ma brzdí protivietor. na kon-
ci som stvrdol a naplno som pocítil 
všetky úskalia tejto disciplíny. Tré-

nerka naďa Bendová zistila, čo po-
trebovala, a to je hlavné,“ komen-
toval štart na 400 m Volko, ktorý za 
ac Stavbár v lige hosťoval.

Súťaž žien priniesla nevídanú 
drámu. Reálnu šancu na titul mali 
tri tímy. naplnil sa však najmenej 
očakávaný scenár: že Dubnica vo fi-
nále zvíťazí pred Duklou a víťazom 
základnej časti ŠK ŠOG nitra, čo pri-
nesie Spartaku aj celkové víťazstvo.

Dukla pred záverečnými šta-
fetami viedla pred Dubnicou 
o 14,5 bodu. Lenže a -štafeta Ban-
skobystričaniek na 4 × 100 m 
súťaž nedokončila, takže pred po-
slednou disciplínou sa na čele oci-
tol Spartak s náskokom 1,5 bodu. 
Dukle nepomohlo potom už ani ví-
ťazstvo jej a -štafety na 4 × 400 m, 
pretože ďalšie dve priečky obsadili 
dubnické „áčko“ a „béčko“, pričom 
na celkové poradie nemala vplyv 
ani diskvalifikácia B -štafety Banskej 
Bystrice. Spartak si vybojoval titul 
pri zhodnom počte hlavných bodov 
s Duklou a nitrou vďaka lepšiemu 
umiesteniu vo finále.

„Dukla aj my sme mali neočaká-
vané výpadky, no keď naše rivalky 
pred štafetami viedli už o 14 bo-
dov, myslel som si, že je rozhodnu-
té. V tej chvíli nám mohol pomôcť 
iba zázrak zhora. Stalo sa! Vrátili 
sme sa tam, kam sme roky patrili,“ 
tešil sa prezident aK Spartak Rasti-
slav Hrbáček.  (gb)

AC Stavbár Nitra slávil zlatý hetrik. Foto: PAVOL UHRIN

Dubničanky na tróne po trojročnej pauze Foto: PAVOL UHRIN

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

AK SPARTAK DUBNICA 4. 2. 3. 2. 1. (256,5) 1. (12)

ŠK DUKLA B. BYSTRICA 1. 4. 2. 1. 2. (258) 2. (12)

ŠK ŠOG NITRA 2. 1. 1. 3. 3. (198,5) 3. (12)

SLÁVIA UK BRATISLAVA 3. 3. 4. 4. 4. (143,5) 4. (8)

TATRAN SPIŠSKÁ NOVÁ VES 5. 5. 5. 6. 5. (77) 5. (6)

SLÁVIA ŠG TRENČÍN 6. 7. 6. 7. 6. (68) 6. (3.)

SLÁVIA STU BRATISLAVA 7. 6. 7. 5. 7. (66,5) 7. (3)

MAJSTRI SLOVENSKA V SÚŤAŽI DRUŽSTIEV (1993 – 2017)
 mužI  10 titulov aK Spartak Dubnica (2004 – 2013), 8 titulov Slávia UK Bratislava (1993, 1995 – 1997, 
1999, 2002 – 2003, 2014), 4 tituly ac Stavbár nitra (2001, 2015 – 2017), 2 tituly Dukla B. Bystrica (1994, 
1998), 1 titul Slávia STU Bratislava (2000).
 ženy  9 titulov aK Spartak Dubnica (2006 – 2013, 2017), 4 tituly Slávia UK Bratislava (1998, 1999, 2001, 
2002), 3 tituly Slávia STU Bratislava (1994, 1995, 1997), Dukla B. Bystrica (2014 – 2016), 2 tituly UMB B. 
Bystrica (1996, 2000), akademik TU Košice (2004, 2005), 1 titul ac Stavbár nitra (1993), ac nové Zámky 
(2003).

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

AC STAVBÁR NITRA 1. 2. 1. 1. 1. (257) 1. (14)

SLÁVIA UK BRATISLAVA 3. 3. 2. 2. 2. (230) 2. (12)

ŠK ŠOG NITRA 4. 1. 4. 3. 3. (215) 3. (10)

SLÁVIA STU BRATISLAVA 5. 5. 5. 5. 4. (120) 4. (7)

ŠK DUKLA B. BYSTRICA 2. 4. 3. 4. 5. (115) 5. (7)

AK SPARTAK DUBNICA 7. 6. 7. 6. 6. (72) 6. (4)

SLÁVIA TU KOŠICE 6. 7. 6. 7. 7. (61) 7. (2)
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M -SR STARŠIEHO ŽIACTVA

BeLADIČOv MeDAILOvÝ vÝLOv
Päť medailí, z nich štyri zlaté, plus bronz – takouto obdivuhodnou bilan-

ciou zo šampionátu staršieho žiactva v nových Zámkoch sa môže pochváliť 
Samuel Beladič. Zverenec Mareka Korbu vyhral šprinty na 60 (7,31) a 150 m 
(17,12), na 300 m bral bronz (38,00) a bol aj člen víťazných štafiet Slávie STU 
Bratislava na 4 × 60 m a 4 × 300 m.

Štyri tituly získala i  andrea Švecová, bola najrýchlejšia na 150 (19,05) 
a  300 m (40,65) a  podieľala sa na triumfoch ŠK ŠOG nitra na 4 × 60 m 
a 4 × 300 m. Jej klubová kolegyňa Paula Ácsová sa postarala o  jediný slo-
venský rekord na šampionáte: na 300 m prekážok časom 45,00 o 43 stotín 
zlepšila vlastné maximum z 3. 6. v novom Meste nad Váhom.

Dva individuálne tituly si vybojovali takisto Filip Revaj na 800 (2:06,25) 
a 3000 m (9:58,76), Ján Daniel németh na 100 m prek. (14,74) a 300 m 
prek. (44,18), Patrik Dudáš v disku (43,43) a kladive (33,73) a emma Ďurov-
ská v guli (11,70) a disku (32,47).

Zaujímavosť: vo výške chlapcov súťaž pre extrémne poveternostné pod-
mienky nedokončili a  dodatočne sa o  titul bojovalo o  tri týždne na M -SR 
družstiev v  Dubnici, kde získal zlato Denis Gondžala (171 cm) z  ac nové 
Zámky.

na M -SR štartovalo až 372 atletických nádejí z 59 oddielov, pričom až 18 
z nich získalo aspoň jeden titul. najúspešnejším klubom bol ŠK ŠOG nitra 
s bilanciou 7 – 1 – 0 pred Sláviou STU Bratislava (6 – 2 – 2) a ac Stavbár nitra 
(4 – 0 – 2).

Sedmička slovenských medailistov v individuálnych disciplínach v medzištátnom 
stretnutí vo Varaždíne Foto: SAZ

Zuzana Durcová získala po ročnej pauze zlato na M ‑SR v behu na 10 km na ceste. 
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

Najúspešnejší účastník M ‑SR staršieho 
žiactva Samuel Beladič Foto: SOV

Šiesty kladivár z MS do 17 rokov v Nairobi Daniel Danáč bol vo for‑
me aj na konci sezóny, zlepšil sa na 69,00 m. Foto: SAZ

M -SR V CESTNOM BEHU NA 10 KM

MÍLIARI pREKVApILI VyTRVALCOV
Súťaž mužov na slovenskom šampionáte v behu na 10 km 

na ceste, ktorý bol súčasťou 5. ročníka nočného behu Šaľou, 
ovládli nedávni špecialisti na 1500 m. Premiérový titul zís-
kal vlani tretí Jaroslav Szabo (TJ Obal servis Košice) časom 
31:56  min s  18-sekundovým náskokom pred skúseným,  
33-ročným Jozefom Pelikánom, o ďalšie štyri sekundy zaostal 
Ján Filip Kotora. 

Obhajca titulu a vicemajster SR spred dvoch rokov Boris csi-
ba ostal bez medaily štvrtý. V tímovej súťaži zvíťazil TJ Obal ser-
vis Košice, hoci najnižší súčet umiestení dosiahlo trio Slávie UK 
Pelikán, csiba, Jablokov. „Vysokoškoláci“ sa však do tímovej sú-
ťaže neprihlásili včas…

V Košiciach „veterinu“ študujúca Zuzana Durcová zo Spar-
taka Myjava získala druhý titul na 10 km na ceste, predtým 
vyhrala v roku 2015 v Bratislave v rámci Telekom night Runu. 
Pre 21-ročnú vytrvalkyňu to bola štvrtá tohtoročná medaila na 
M -SR: na dráhe získala zlato na 5000 a striebro na 10 000 m, 
v behu do vrchu skončila tiež druhá. Strieborný hetrik si pripí-
sala na konto Lucia Janečková, ktorá v máji na dráhe Durcovú 
v súboji o titul na 10 000 m zdolala. Bronz, takisto ako pred 
rokom, získala v Banskej Bystrici študujúca, za ŠK ŠOG nitra 
behajúca a  v Topoľčiankach žijúca Veronika Zrastáková, dcé-
ra niekdajšieho výborného slovenského strednotratiara Petra 
Zrastáka.

Juniorské tituly si vybojovali Jakub Kopiar (ac Malac-
ky) časom 33:32 a  Lucia Beláková (aFK nové Mesto n/V.) za  
39:23 min.

FAKTY ZO ŠALE
 mužI  1. J. Szabo (TJ Obal servis Košice) 31:56 min, 2. Pelikán 
(Slávia UK Bratislava) 32:14, 3. Kotora (aK Veterán Bratislava) 
32:18. 
Družstvá: 1. TJ Obal servis Košice (J. Szabo, Tomeček, Sopko) 8, 
2. aK Veterán Bratislava „a“ 13, 3. aK Veterán Bratislava „c“ 27.
 ženy  1. Durcová (TJ Spartak Myjava) 36:49, 2. L. Janečková 
(BMSc Bratislava) 37:39, 3. Zrastáková (SK ŠOG nitra) 37:51. 
Družstvá: Súťaž sa neuskutočnila.

M -SR DRUŽSTIEV ST. ŽIACTVA

HISTORICKÝ TITUL zVOLENČANOV
Historický titul majstrov Slovenska v súťaži družstiev staršieho žiactva si 

v Dubnici vybojovali chlapci aK Danica Zvolen, ktorí sa z  lanskej 6. priečky 
posunuli na prvú. Zvolenčania o 27 bodov predstihli ac nové Zámky. Tretí, 
takisto ako vlani, skončil chlapci z TJ Olympia Galanta. Obhajca titulu ac Stav-
bár nitra obsadil tentoraz až 5. miesto.

V kategórii dievčat bolo poradie na prvých dvoch priečkach totožné s vla-
ňajším: vyhrali mladé Trenčianky zo Slávie ŠG s obrovským náskokom pred 
maličkým „dedinským“ klubom aK Bojničky, ktorý vedie obetavý Ján Šiška. 
Bronz patril Slávii TU Košice.

Z jednotlivcov zaujali Matúš Repa na 60 m (7,51), Štefan Belluš na 300 m 
(36,62), Balázs Marx na 3000 m (9:23,23), adam Hriň v diaľke (600), Lucia 
Šišoláková na 800 m (2:19,90) a v diaľke Viktória Rusnáková (530).

M -SR DRUŽSTIEV DORASTU

DOUbLE ŠK ŠOg NITRA
Dorastenecké tímové tituly si na štadióne Mladá Garda su-

verénne vybojovali chlapci a dievčatá ŠK ŠOG nitra, obe druž-
stvá s veľkým náskokom. Dorastenci obhájili titul o 35,5 bodu 
pred ďalším nitrianskym klubom ac Stavbár, tretí boli Barde-
jovčania zo ŠŠK J. a. Komenského. Poradie na medailových po-
zíciách bolo navlas rovnaké ako vlani. Dorastenky ŠK ŠOG nitra 
sa vrátili na trón po ročnej pauze, jasne o 89 bodov predstihli 
obhajkyne titulu zo Spartaka Dubnica a bronz si takisto ako vla-
ni vybojovali atlétky Slávie ŠG Trenčín (127).

Z  jednotlivcov po tri individuálne prvenstvá a  plný po-
čet bodov pre svoje tímy získali Jakub Benda (ac Stavbár nit-
ra, 100 m, 200 m, diaľka), Patrik Dömötör (ŠK ŠOG nitra/
hosť, 400 m, 110 m prek., 400 m prek.) a  emma Zapletalová  
(ŠK ŠOG nitra, 400 m, 800 m, 100 m prek.). V  kladive doras-
tencov sa blysol Daniel Danáč zo Stavbára, ktorý si svoje osobné 
maximum z júlových MS do 17 rokov v nairobi 68,09 m, kde 
skončil šiesty, zlepšil o 91 cm na rovných 69,00 metrov.

MEDZIŠTÁTNE STRETNUTIE ŽIACTVA

TRETIE TENTORAz DIEVČATÁ
Kým vlani v Trnave skončili v medzištátnom žiackom atletickom päťstret-

nutí tretí slovenskí chlapci, tentoraz v chorvátskom Varaždíne to boli dievča-
tá so 138 bodmi za Maďarkami (216) a Češkami (207) a pred chorvátskom 
(122,5) a  Slovinskom (113,5). našim chlapcom ostala posledná priečka 
(112,5 b.), ale len 1,5 bodu za Slovinskom (114). Zvíťazili Česi (219) pred 
Maďarmi (214,5) a  chorvátmi (139). V  celkovom súčte patrilo Slovensku 
4. miesto, keď len o 10 bodov zaostalo za tretím, domácim tímom. Prvenstvo 
si vybojovalo Maďarsko pred Českom. Slovenské nádeje skončili päťkrát na 
druhej priečke a trikrát na tretej. chlapci stáli na stupňoch víťazov štyrikrát, 
dievčatá trikrát plus miešaná štafeta na 4 × 300 m. na 1000 m žiakov síce 
skončil Tomáš Grajcarík až deviaty, ale časom 2:47,57 min utvoril slovenský 
rekord v kategórii mladších žiakov do 13 rokov.

NAJLEPŠÍ SLOVÁCI VO VARAŽDÍNE
 chlapcI  300 m: 2. Belluš 35,81, 1000 m: 3. Revaj 2:38,07, 3000 m chôdza: 
2. nemčok 14:29,73, guľa (5 kg): 2. Haborák ml. 16,13.  dIevčatá  100 m: 
3. Švecová 12,63, výška: 2. Molnárová 165, guľa (3 kg): 3. Ďurovská 12,50.  
 mIx  4 × 300 m: 2. Slovensko (Hrudkay, Kišková, Belluš, Švecová) 2:37,92.

M -SR ML. ŽIACTVA VO VIACBOJOCH

NAJVŠESTRANNEJŠÍ fRIČ A ČOREJOVÁ
Majstrami Slovenska vo viacbojoch mladšieho žiactva sa na šampionáte 

v Košiciach stali Jakub Frič a Tereza Čorejová. Trinásťročný atlét akademika 
TU Košice Frič zvíťazil v  päťboji v  konkurencii 16 chlapcov súčtom 2519 
bodov s  až 539-bodovým náskokom pred Tomášom Dulom. Bronz získal 
Filip Federič. Triumf ešte len 12-ročnej Čorejovej zo Slávie STU Bratislava 
spomedzi 35 (!) dievčat bol tesnejší, v päťboji nazbierala 2522 bodov, o 88 
viac ako druhá v poradí Margaret Vargová z aK Bojničky. Tretia bola Laura 
Masárová.

JUNIORSKÝ EP KLUBOV

DUbNIČANKÁM CHÝbALI TRI bODy
V  B -kategórii juniorského európskeho pohára klubov v  por-

tugalskej Leirii sa darilo viac dievčatám Spartaka Dubnica, ktoré 
v tejto súťaži štartovali prvý raz od roku 2010. Skončili na 4. mies-
te s 80 bodmi, keď za bronzovou Benfikou Lisabon zaostali iba 
o tri bodíky. chlapci ŠK ŠOG nitra, ktorí štartovali v eP juniorských 
klubov už pätnásty raz, obsadili v konkurencii 10 tímov 7. prieč-
ku s 87 bodmi, no za piatym Winterthurom zaostali len o 5 bo-
dov. Dubničanky skončili v  individuálnych disciplínach v  prvej 
trojke až 12-krát, no ani raz nevyhrali. Druhé skončili Šimlovičo-
vá na 100 i 200 m (12,56 a 25,67), Žilková na 400 m (58,56), 
Žárska na 3000 m prekážok (12:22,69) a štafeta na 4 × 400 m 
(4:02,36). Z nitranov sa dostali na stupne víťazov len guliar Patrik 
Bučko (2. – 14,46) a oštepár Marek Taškár (1. – 63,98).
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NAJLEPŠIA SLOVENSKÁ BEŽKYŇA LUCIA HRIVNÁK KLOCOVÁ UDIVOVALA   NIELEN DLHOVEKOSŤOU, ALE AJ NEUVERITEĽNOU STABILITOU VÝKONOV

Bronzová na 800 m na Me 2010 
v Barcelone a niekdajšia juniorská 
majsterka európy priznala, že nebyť 
tehotenstva, s ukončením kariéry by 
ešte počkala minimálne do najbliž-
šej halovej, prípadne letnej sezóny. 
Ibaže osud to zariadil inak: namiesto 
tréningov sa pripravuje na úlohu 
dvojnásobnej mamičky, 4-ročný 
adamko dostane na prelome marca 
a apríla súrodenca. „neuveríte, ale 
termín mám 1. apríla,“ prezradila 
s úsmevom na perách.

Po pôrode sa už nemieni vrátiť na 
ovály. Jej posledný „dráhový“ štart 
navždy ostane rozbeh na 800 m na 
vlaňajšej olympiáde v Riu. „Bola to 
jedna z najnáročnejších osemstoviek 

Po olympiáde v  Riu de Janeiro prekvapujúco oznámila, že prvý raz 
v kariére absolvuje aj halovú sezónu s vidinou úspechu na ME v Be‑
lehrade. Lucia Hrivnák Klocová sa však napokon pre zdravotné prob‑

lémy na žiadnych pretekoch neobjavila ani v zime, ani v lete. Dvadsiate‑
ho septembra potom oznámila: „Čakám druhé bábätko a končím kariéru 
v dráhovej atletike.“

v mojej kariére. Pripravovala som sa 
totiž na 1500 m, no v tejto disciplí-
ne som sa na hry nekvalifikovala. Do 
Ria som sa dostala vďaka limitu na 
800 m z predchádzajúceho roka, ale 
neostalo mi dosť času, aby som po-
riadne dotrénovala rýchlosť. Resty sa 
v Riu prejavili naplno. Vytrápila som 
sa, a hoci som nepostúpila z rozbe-
hu, výkon 2:00,57 ma potešil.“ Bol 
to jej 64. čas pod 2:02,00 v kariére 
v rozpätí rokov 2002 – 2016. Priam 
neskutočná dlhovekosť!

Lucia nemala ešte ani sedem-
násť, keď na juniorských MS 2000 
v čilskom Santiagu získala na 800 m 
senzačne bronz. Vtedy ju už druhý 
rok trénoval Pavel Slouka. Vo finále 

(„Účasť v ňom bol môj hlavný cieľ.“) 
ju predstihli len Keňanka Langatová 
a clarková z austrálie. Pred junior-
skými Me 2001 celkom zaujímavý 
a povzbudzujúci fakt.

Klocová o necelý rok v Grossete 
potvrdila úlohu favoritky i pozíciu 
líderky európskych tabuliek. Zlato – 
tretie slovenské v histórii MeJ (Pri-
bilinec 1979, Sedláková 1985) – si 
vybojovala skvelým záverom. „S fini-
šom som začala na poslednej dvoj-
stovke, v cieľovej rovinke som už nič 
nevnímala, len som letela ako v ríši 
snov. chytila som druhý dych, siahla 
na rezervy, o ktorých som vôbec ne-
tušila,“ opisovala Lucia zlaté finále.

Juniorské medailové ťaženie 
zakončila vtedy študentka martinskej 
obchodnej akadémie na MS 2002 
v Kingstone. Hoci pred šampionátom 
patrila k favoritkám (časom 2:01,59 
viedla svetové juniorské tabuľky), 
vôbec to s ňou nevyzeralo ružovo. Pre 
črevné problémy schudla na Jamaj-
ke štyri kilá! napriek tomu získala 

Poznámka: V zátvorke uvádzame najlepší čas v da-
nom roku.

Dvadsiaty september: Lucia v spoločnosti kouča Pavla Slouku oznámila 
ukončenie kariéry. Foto: JÁN LUKY

Na štarte posledných pretekov v kariére, rozbehu na 800 m na OH v Riu
 Foto: SITA – MARTIN MEDŇANSKÝ

V cieli životných pretekov, finále na 1500 m na OH 2012 
v Londýne Foto: SITA – JOZEF JAKUBČO

HRIVNÁK KLOCOVEJ ÚSPECHY
ME 2010 BARCELONA BRONZ
JUNIORSKÉ ME 2001 GROSSETO ZLATO
JUNIORSKÉ MS 2002 KINGSTON STRIEBRO
JUNIORSKÉ MS 2000 SANTIAGO BRONZ
ME 2003 DO 23 ROKOV BYDGOSZCZ STRIEBRO
OH 2012 LONDÝN 5. MIESTO (1500 m)
ME 2012 HELSINKI 4. MIESTO
ATLÉT ROKA 2012 1. MIESTO

HRIVNÁK KLOCOVEJ OSOBNÉ REKORDY

400 m 52,98 (2007)
600 m 1:26,96 (2008 – rekord SR)
800 m 1:58,51 (2008)
1000 m 2:38,72 (2012)
1000 m v hale 2:39,74 (2003 – rekord SR)
1500 m 4:02,99 (2012 – rekord SR)

striebro, za Keňankou Janeth Jepkos-
geiovou zaostala o 93 a za „osobá-
kom“ len o 14 stotín.

„Kingstonské striebro si cením 
viac ako európsky titul, na túto me-
dailu som sa nadrela oveľa viac a veľ-
mi to bolelo. Semifinále aj finále som 
si veru poriadne odtrpela,“ vravela 
Lucia Klocová o rozlúčke s juniorskou 
kategóriou.

Hneď v prvom roku medzi žena-
mi sa okrem striebra na Me do 23 ro-
kov v Bydgoszczi kvalifikovala na MS 
2003 do Paríža. nemala ani dvadsať 
a zo semifinalistiek na 800 m skon-
čila jedenásta. O rok neskôr si v até-
nach odkrútila olympijskú premié-
ru – ako inak – účasťou v semifinále. 
Práve táto fáza súťaže pre ňu zname-
nala stopku na dvoch OH, šiestich 
MS (najlepšie 9.) a jedných Me.

Semifinálové prekliatie sa skon-
čilo až na Me 2010 v Barcelone. Len-
že – opäť smola! Za bronzovou Brit-
kou Meadowsovou zaostala iba o 9 
stotín… Klocová vo finále skvele fini-

šovala: z ôsmej priečky sa predrala na 
štvrtú. „Som nešťastná. Keď prehrať, 
tak poriadne, a nie takto o stotinky. 
Veľmi ma mrzí, že som tesne prišla 
o bronz,“ smútila Lucia Klocová.

Sedem rokov žila v tom, že jej 
barcelonská medaila ušla pome-
dzi prsty. Lenže v tomto roku vo 
februári dodatočne diskvalifikovali 
za prehrešok proti antidopingovým 
pravidlám víťaznú Rusku Savinovovú 
a v polovici júna sa Lucii na sláv-
nostnom ceremoniáli počas mítingu 
P – T – S v Šamoríne zaleskol na hrudi 
bronz. Prebrala si ho priamo od šéfa 
európskej atletiky (ea) Sveina arneho 
Hansena.

„Bezprostredný pocit radosti 
zo zisku medaily nemožno ničím 
nahradiť, ale som rada, že som napo-
kon predsa len získala aj seniorskú 
medailu. Teším sa z nej, lebo som 
k nej bola v Barcelone naozaj veľmi 
blízko,“ vravela dojatá novinárom so 
synom adamkom na rukách.

V Helsinkách 2012 si európske 
finále na 800 m zopakovala, z pôvod-
ne 6. miesta poskočila postupne po 
dodatočných diskvalifikáciách Rusiek 
aržakovovej a Maračevovej na štvrté.

Do prvého seniorského svetového 

KONČÍ, bUDE OpÄŤ MAMIČKA
finále – no nie na tradičnej osemstov-
ke, ale už na tisícpäťstovke – prekĺzla 
na londýnskej olympiáde za drama-
tických okolností.

Z rozbehu sa dostala ďalej vďa-
ka slovenskému rekordu 4:07,79. 
V semifinále sa do cieľa rútila na 
siedmej pozícii a bolo jasné, že ak si 
ju ustráži, do finále postúpi s časom, 
keďže prvý beh bol výrazne pomalší. 
Ibaže za Klocovou bežiaca Britka 
Weightmanová sa vrhla do cieľa a vo 
výsledkoch, hoci rovnakým časom, sa 
objavila pred Luciou a obrala ju o fi-
nálovú miestenku. Radosť zo skve-
lého slovenského rekordu 4:02,99 
zatienilo sklamanie. Kým uslzenú 
Martinčanku kouč Slouka utešoval 
v náručí, vtedajší šéftréner SaZ Vladi-
mír Bezdíček podával protest (Kloco-
vá: „Predo mnou je domáca Britka, 
pochybujem, že uspejeme.“), žiadal 
o dodatočné preskúmanie cieľovej 
fotografie. a – uspel!

Klocovú zaradili do finále ako 
trinástu. V ňom skončila ôsma, no 
po piatich rokoch je po dodatočných 
diskvalifikáciách troch súperiek už 
piata, čo je najlepšie slovenské žen-
ské atletické umiestenie na OH v ére 
samostatnosti.

„ani v najtajnejšom sne som ne-
dúfala, že mi olympiáda takto vyjde, 
veď s tisícpäťstovkou som nemala 
takmer žiadne skúsenosti. Je to niečo, 
na čo budem dlho spomínať. V troch 
londýnskych behoch sa mi splnilo 
veľa snov naraz,“ vravela dojatá Lucia 
v novinárskej mixzóne 10. augusta 
2012. Životný úspech dosiahla len 
dva mesiace a tri dni od chvíle, keď si 
na Diamantovej lige v Osle prvý raz 
vyskúšala 1500 m naostro a hneď  
utvorila slovenský rekord 4:07,99.

Vráťme sa však ešte k osem-
stovke. Vstupenka medzi elitu sa 
v tejto disciplíne rovná prekonaniu 
dvojminútovej hranice. Lucia sa k nej 
priblížila už v roku 2003 v Ostrave 
(2:00,60). Čakalo sa, že vysníva-
ná méta už čoskoro padne. Márne. 
Prekonala ju až 27. júna 2007 na 
Zlatej tretre, dosiahla čas 1:59,88. 
„nepanikárila som, vedela som, 
že raz to príde. novinári boli vtedy 
oveľa netrpezlivejší ako ja,“ podotkla 
s úsmevom.

existuje niečo, po čom Lucia Hriv-
nák Klocová túžila, no nikdy to nedo-
siahla? „Mrzí ma len jediné: v rokoch 
2007 až 2009 som mala azda najlep-
šiu formu, no napriek tomu som sa 

na veľkom podujatí nedostala do fi-
nále. na pekinskej olympiáde i sveto-
vých šampionátoch v Osake a Berlíne 
mi tesne ušlo,“ povzdychla si.

V spomenutom období dosiahla 
14 z 21 časov pod dve minúty, v dve-
tisícôsmom bola druhá na Zlatej lige 
v Osle, triumfovala na Zlatej tretre 
v Ostrave a zabehla aj dosiaľ platný 
najlepší slovenský výkon histórie na 
600 m 1:26,96. „Začala som si ko-
nečne veriť, že môžem behať zarovno 
s najlepšími. Všetko išlo hladko, nič 
ma nebrzdilo, nijaké komplikácie,“ 
spomínala odchovankyňa martinskej 
atletiky.

V júli 2008 skončila Klocová na 
Zlatej lige v Paríži na 800 m hneď za 
neskoršou olympijskou šampiónkou, 
Keňankou Jelimovou, ktorá utvorila 
juniorský svetový rekord 1:54,97. Lu-
cia si zabehla osobný rekord 1:58,51, 
k slovenskému jej chýbalo len 
14 stotín. nie je jej ľúto, že Sedláko-
vej čas 1:58,37 nikdy neprekonala?

„ani nie, lebo viem, že ten čas bol 
náhodný. Sedláková sa už nikdy pod 
dve minúty nedostala. Ja som túto 
hranicu prekonala vyše dvadsaťkrát, 
pre mňa sú stabilita výkonov a fakt, 
že som sa rok čo rok zlepšovala, ove-
ľa cennejšie. Rekord je len štatistická 
záležitosť. na mítingu v Paríži som 
však dúfala, že už bude patriť mne. 
Bežalo sa vtedy veľmi rýchlo.“

Hoci Lucia Hrivnák Klocová 
oznámila, že končí dráhovú atletickú 
kariéru, kráľovnej športov ostane 
verná. V Martine trénuje deti od 4 do 
9 rokov a popri tom si chodí rekreač-
ne zabehať.

„Beh je najlepší liek. Je skvelý 
nielen na spálenie prebytočného 
tuku, ale aj na prevetranie mysle. 
Tretry si však už určite neobujem,“ 
prízvukovala.

Pavel Slouka spolupracoval s Lu-
ciou Hrivnák Klocovou dve desať-
ročia, vytvorilo sa medzi nimi tesné 
puto. „Zažili sme spolu ťažké chvíle, 
no aj krásne a plné šťastia. Hlboko 
sa pred ňou skláňam, že aj v posled-
ných rokoch, keď sa vrátila po mater-
skej pauze, dosiahla pekné výsledky 
a svoju kariéru dotiahla akoby do 
víťazného konca,“ vystrúhal tréner 
poklonu svojej úspešnej zverenke.
 GABRIEL BOGDÁNYI

LUCIINE ČASY POD DVE MINÚTY NA 800 M

2007 6-krát (1:58,62) 2010 3-krát (1:59,31)
2008 7-krát (1:58,51) 2011 3-krát (1:59,48)
2009 1-krát (1:59,79) 2015 1-krát (1:59,14)
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MAJSTER EURÓPY 2010 A BRONZOVÝ Z MS 2007 LIBOR CHARFREITAG   TESNE PRED DOVŔŠENÍM ŠTYRIDSIATKY UKONČIL ÚSPEŠNÚ KARIÉRU

O PRVEJ SEDEMDESIATKE

O PRVEJ OSEMDESIATKE

Liborov otec hádzal disk, mama vrhala guľu. Logicky aj ich jedinému sy-
novi zachutila atletika. Skúsil všeličo: šprinty, skok do diaľky, hod kriketkou, 
vrhal guľu, hádzal disk. no učarovalo mu kladivo.

„Mal som cit pre výbušný rotačný pohyb, zrýchlenie i orientáciu v kruhu,“ 
vysvetlil Libor charfreitag, prečo sa upísal práve hodu kladivom. nemal ani 
devätnásť, keď štartoval na juniorských MS v austrálskom Sydney. Finále mu 
ušlo o vlások. O 26 cm… Prvý slovenský rekord v kariére 66,82 m, iba 16 dní 
po kvalifikácii, bol na sydneyskú smolu slabá náplasť.

Šikovného Slováka si však na šampionáte všimli zámorskí univerzitní 
skauti. Z ponúk, ktoré dostal, si Libor vybral dallaskú. Dvadsiateho augusta 
1997 zamieril do Texasu na Southern Methodist University – študovať biz-
nis a  hádzať kladivo. Začal sa jeho atletický rozlet – vo farbách dallaských 
„mustangov“.

„Rozhodnutie odísť do USa považujem za kľúčový bod kariéry. načasova-
nie bolo úplne perfektné, lebo som začínal stagnovať. ak by som ostal doma, 
so 150-percentnou istotou by som nikdy nebol majster európy ani medailis-
ta zo svetového šampionátu,“ prízvukoval. „V Dallase som sa naučil trénovať 
inak, atletické myslenie v amerike je úplne iné ako naše. Kým tam sa berie 
všetko pozitívne, na Slovensku je to opačne. Štúdium v zámorí považujem za 
úžasnú skúsenosť, odporúčam našim mladým atlétom, aby to v USa skúsili.“

charfreitaga sa v Dallase ujal kouč Dave Wollman. V lete, keď prišiel zo 
zámoria na „prázdniny“ domov, dohliadal na jeho prípravu otec.

„Dave ma dostal do svetovej špičky, na najväčšie preteky ma vždy výbor-
ne mentálne pripravil. aj vďaka nemu som mal v Dallase neporovnateľne 

AJ DUŠOU
Trinásť dní pred dovŕšením štyridsiatky 

padlo rozhodnutie, ktoré dlho ‑predlho od‑
kladal. Majster Európy z  Barcelony 2010 

Libor Charfreitag po druhej priečke v  4. kole 
slovenskej atletickej ligy 29. augusta defini‑
tívne zavesil kladivo na klinec. Symbolicky na 
štadióne trnavskej Slávie, odkiaľ sa pred viac 
ako štvrťstoročím vydal na cestu do absolútnej 
svetovej špičky.

lepšie možnosti na prípravu ako na Slovensku. Otec mi dal zase perfektné 
základy. nasmeroval ma k všestrannosti a výbušnosti. nechcel, aby som sa 
priskoro zameral na silovú prípravu. Vždy mi vravel: na posilňovňu máš ešte 
dosť času.“

Po troch finále na vrcholných podujatiach (Me 2002 – 7., OH 2004 – 6., 
MS 2005 – 8.) a ustálení výkonnosti na úrovni okolo 80 metrov sa charfreitag 
na MS v japonskej Osake 2007 dočkal vytúženej medaily.

Pred šampionátom šesťkrát pokoril 80 m a len na jedinom zo 14 mítin-
gov sa nedostal na stupeň víťazov. „Medaila? ak niektorí hovoria, že na ňu 
mám, je to oprávnené tvrdenie. ani raz v tomto roku som neskončil horšie 
ako štvrtý. Šanca je naozaj reálna, cítim sa v životnej forme. Príprava priamo 
v Japonsku mi vyšla fantasticky, zlepšoval som si tréningové osobné rekor-
dy,“ vravel Libor sebavedome pred súťažou kladivárov.

Kvalifikáciu vyhral výkonom 80,61 m pred ďalším Slovákom Miloslavom 

Konopkom (79,83 m). Hneď v  úvodnom pokuse o  3,61 m prekonal limit 
77,00 m zaručujúci účasť vo finále. „ešte nikdy v živote som nehodil za 80 
metrov prvým hodom, nikdy predtým som na významom šampionáte ne-
prekonal osemdesiatku. na finále sa teším: formu mám, skúsim z nej vyťažiť 
maximum,“ zastrájal sa trnavský kladivár.

Z  Osaky si napokon odviezol bronz skvelým hodom 81,60 m. Za vlast-
ným – stále platným – slovenským rekordom z Odložilovho memoriálu 2003 
v Prahe zaostal iba o 21 cm. O medailu však musel 27. augusta 2007 tuho 
bojovať, štvrtého Bielorusa Deviatovského zdolal iba o 3 cm! Svedčí o tom 
aj charfreitagova výborná osacká finálová séria: x – 80,93 – 79,10 – 76,88 – 
81,60 – 80,48. „Mama eva má zajtra narodeniny, lepší darček ako medailu 
azda ani nemohla odo mňa dostať,“ tešil sa Libor z bronzu.

charfreitagov ďalší deň D prišiel 27. júla 2010 na Me v Barcelone. Deň 
predtým vyhral výkonom 77,70 m s viac ako metrovým náskokom kvalifiká-
ciu pred Maďarom Parsom.

„Mám na to, aby som zabojoval o  titul,“ tvrdil po kvalifikácii. „Hoci môj 
pokus nebol kvalitný, letel veľmi ďaleko. ak mi v boji o medaily vyjde aspoň 
jeden, bude dlhý, veľmi dlhý.“

Vo finále, ktoré v hľadisku na Olympijskom štadióne v Barcelone sledo-
vali mama i mladšia sestra eva (otec -tréner bol člen oficiálnej slovenskej vý-
pravy), nezačal Libor najlepšie. Prvý pokus, ktorý mal byť zaisťovací, zaletel 
len na 75,50 m. V druhom však kladivo vážiace sedem a štvrť kila atakovalo 
osemdesiatku. na ukazovateli sa objavilo 80,02 m a tento jediný pokus nad 

S barcelonským zlatom. Foto: SITA/AP

S Liborom Charfreitagom i jeho otcom ‑trénerom sa vedenie SAZ rozlúčilo 
29. 8. na lige v Trnave. Foto: EVA CHARFREITAGOVÁ

„V Dallase som v marci 1998 hodil v druhom pokuse rovných 70 met-
rov. Rekord som očakával, lebo tesne predtým som si tréningový oso-
bák zlepšil na 71,64 m. nehádzal som naplno, snažil som sa najmä 
o  správnu techniku. Tréner Wollman vtedy vravel, že ak ju skĺbim 
s rýchlosťou, môžem hodiť minimálne o tri metre viac.“

„Osemdesiatku som prekonal prvý raz v  texaskom el Pase v polovici 
apríla 2003, no na spadnutie bola už dávnejšie. naschvál som sa pred-
tým neholil, lebo som sa stavil, že tak urobím až vtedy, keď prekonám 
80 metrov. napokon mi narástla pekná brada, ňou ozdobený som v el 
Pase hodil 80,41 m.“

CHARFREITAGOVE REKORDY SR
1996 (1) 66,82 (Dubnica nad Váhom)

1998 (4) 70,00 (Dallas) – 70,62 (Orlando) – 
72,30 (Buffalo) – 72,43 (Nitra)

1999 (3) 72,54 (Dallas) – 74,38 (Arlington) – 
75,18 (Palma de Mallorca)

2000 (2) 75,40 (Dallas) – 77,22 (Durham)
2003 (2) 80,41 (El Paso) – 81,81 (Praha)

CHARFREITAGOVE ÚSPECHY
ME 2010 BARCELONA ZLATO
MS 2007 OSAKA BRONZ
KONTINENTÁLNY POHÁR 2010 SPLIT ZLATO
OH 2004 ATÉNY 6. MIESTO
OH 2008 PEKING 8. MIESTO
ŠPORTOVEC ROKA 2007 2. MIESTO
ŠPORTOVEC ROKA 2010 3. MIESTO
ATLÉT ROKA 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010

80 m v celej súťaži priniesol charfreitagovi historické zlato, prvé slovenské 
na Me v ére samostatnosti.

„Zažívam neopísateľný pocit, na ktorý v slovníku slovenského jazyka azda 
nenájdem nijaký výraz,“ radoval sa vtedy 32-ročný trnavský kladivár. „V roz-
cvičke som hodil ľahko okolo 81 m, preto som si myslel, že všetko pôjde 
hladko. V súťaži sa mi však technicky vôbec nedarilo, ale v tejto chvíli je to už 
jedno, lebo som vyhral. Zlato je skvelá odmena za roky driny a odriekania.“

charfreitag sa do posledného momentu obával večného rivala Krisztiá-
na Parsa, ktorý ohrozoval Liborovo zlato aj na druhý deň po súťaži. Maďar-
ská výprava totiž podala proti víťaznému pokusu 80,02 m protest, lebo char-
freitag – podľa Parsa – pri druhom hode údajne porušil pravidlá, čo už počas 
súťaže avizoval rozhodcom. ak by protest uznali, slovenský reprezentant by 
klesol na 6. miesto (77,29 m z 5. série) a Maďar by sa posunul z bronzovej 
priečky na striebornú.

Jury dôkladne preštudovala všetky dostupné videozáznamy sporného 
pokusu. Prešľap nevidela. „O maďarskom proteste som nič netušil, dozvedel 
som sa o ňom až na druhý deň po finále. nebol som si vedomý, že som pre-
šliapol, a ani som si nevšimol, že po mojom druhom pokuse niekto protesto-
val,“ vravel európsky kladivársky šampión.

Slávnostný ceremoniál odovzdávania medailí na Me 2010 v Barcelone si 
Libor charfreitag užil naplno. „V búrke a v daždi som stál na najvyššom stu-
pienku, hrmelo, okolo mňa šľahali blesky, prvý a jediný raz v kariére som po-
čúval hymnu nad Tatrou sa blýska na moju počesť,“ opisoval najpamätnejší 
okamih celej svojej kariéry.

KLADIVÁR TELOM
Liborovi gratulovali k titulu stovky ľudí, aj vtedajší prezident SR Ivan Gaš-

parovič. Dostal od neho dve esemesky – po kvalifikácii i po finále. nezvyčajné 
privítanie zažil doma v Trnave. V prestávke ligového zápasu Spartak – Tatran 
Prešov mu priamo na hracej ploche Štadióna antona Malatinského zagratu-
loval k zlatu viceprimátor mesta Vladimír Butko – pred 4182 divákmi!

Osacký bronz i barcelonské zlato visia vedľa seba v Liborovej izbe v trnav-
skom rodičovskom byte. Ktorú medailu si cení viac?

„Prikláňam sa viac k osackému bronzu. Dosiahol som ho v mimoriadne 
silnej konkurencii a v extrémne kvalitnej súťaži, keď až sedmička finalistov 
prekonala 80 metrov.“

Jedno miestečko v Liborovej vitríne s trofejami ostane navždy voľné. Z troch 
pokusov získať olympijskú medailu vyšiel zakaždým naprázdno. „chcel som ju 
získať v Londýne 2012, lenže prišli problémy s infikovanými zubami a bolo po 
nádejach. najbližšie k medaile som bol v Pekingu 2008. Mal som výbornú for-
mu, ale vo finále som – neviem prečo – ostal príliš pokojný. Žiadny adrenalín. 
Jednoducho – nedokázal som sa vyburcovať,“ spomínal charfreitag.

Po európskom titule v Barcelone 2010 nastal v  jeho kariére zlom. Žiaľ, 
k horšiemu. Viac času venoval riešeniu svojich zdravotných problémov ako 
príprave. Zákonite sa to prejavilo na výsledkoch. na MS 2011 v Dägu nepo-
stúpil z kvalifikácie, takisto na Me 2012 v Helsinkách. na londýnsku olympiá-
du sa ani nedostal. chýbal na všetkých vrcholoch až do Me 2016 v amsterda-
me, kde však mal v kvalifikácii tri nevydarené pokusy. Profík telom aj dušou, 
ktorý si vždy príkladne plnil povinnosti, sa šesť rokov trápil a – dúfal v obrat.

„Veril som, že ak sa úplne zbavím problémov spôsobených infekciou zu-
bov, znova sa dostanem na veľký šampionát a postúpim do finále. Hoci som 
mal pevnú vôľu, nikdy som sa už stopercentne nevyliečil.“

aj v tomto roku poškuľoval po MS v Londýne. na začiatku júna hodil v lige 
rovných 71 m, čo mu dávalo nádej na miestenku. Lenže už sa nezlepšil. Je-
den z najlepších slovenských atlétov v histórii, muž, ktorý v 17 kladivárskych 
súťažiach prekonal 80 m, 29. augusta náhle a spontánne ukončil svoju dlho-
ročnú kariéru.

„Povedal som si – prišiel môj čas. Tréningy nikam neviedli. Hádzať kladivo 
len tak rekreačne nie je zábava. Stačilo!“ GABRIEL BOGDÁNYIVo
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S MARIÁNOM HAMMELOM, KOORDINÁTOROM KOMUNIKÁCIE S EURÓPSKOU ATLETIKOU   (EA), O PRÍPRAVÁCH 24. MAJSTROVSTIEV EURÓPY V KROSE V ŠAMORÍNE

 O  pridelení 24. ME v  krose Šamorínu sa 
rozhodlo 9. novembra 2015. Kedy ste sa 
reálne pustili do príprav šampionátu?
„Začali sme účasťou početnej delegácie na mi-

nuloročných Me v  krose v  talianskej chii, kde sme 
predstavili šamorínske podujatie. Okrem toho sme 
sa snažili získať čo najviac informácií priamo v pra-
xi, nadviazali sme kontakty so zamestnancami 
európ skej atletiky (ea). Od toho momentu sa zača-
la pravidelná komunikácia s ea. Mojou úlohou v or-
ganizačnej štruktúre Me je komunikácia so všetkými 

zložkami ea a následne posúvanie informácií ďalším 
členom organizačného výboru zodpovedným za jed-
notlivé sekcie. Som akýsi most medzi ea a naším or-
ganizačným výborom.“

 Čo ste museli riešiť ako úplne prvé?
„najdôležitejšie bolo zostaviť náš tím tak, aby sme 

pokryli všetky pozície zodpovednými ľuďmi s praxou 
pri organizovaní medzinárodných atletických podu-
jatí. Keďže na Slovensku Me bežne neorganizujeme, 
nebola to jednoduchá úloha. Prezidentovi organizač-
ného výboru Petrovi Korčokovi a hlavnému koordiná-
torovi šampionátu Vladimírovi Gubrickému sa to však, 
myslím si, celkom dobre podarilo.“

 Naopak, čo budete doťahovať až krátko 
pred začiatkom podujatia?
„Jedna z  posledných, pre nás náročných úloh, 

je zabezpečiť ubytovanie. Budeme ho schopní úpl-
ne uzavrieť až 30. novembra, keď spoznáme koneč-
né prihlášky. až vtedy budeme s  istotou vedieť, či 
sa všetci pretekári, členovia tímov, VIP hostia a pra-
covníci ea zmestia do rezortu x -bionic® sphere, ale-
bo siahneme po variante B a  ´vipkárov´ ubytujeme 
v Bratislave. Zatiaľ to vyzerá tak, že by sme sa mohli 
aj s rezervou zmestiť, avšak nenechávame nič na ná-
hodu.“

 V  akom štádiu sú momentálne prípravy? 
Čomu venujete najväčšiu pozornosť?
„na prelome októbra a novembra to bol tímový 

manuál s  kľúčovými informáciami pre výpravy, na 
ktorý si ea veľmi potrpí. Čo v ňom uvedieme, musí 
stopercentne sedieť, je v ňom zhrnutý celý priebeh 
podujatia. Tento dôležitý dokument sme, našťastie, 
vypracovali bez väčších komplikácií.“

 Ako často komunikujete ohľadom prí prav 
so zástupcami Európskej atletiky?
„Veľmi často, s  blížiacim sa termínom Me čoraz 

viac. Bežne príde denne niekoľko desiatok e -mailov, 
na ktoré treba čo najskôr reagovať. Do komunikácie 
sú však okrem mňa zapojení aj členovia organizač-
ného výboru zodpovední za rôzne sekcie. Okrem  
e-mailov máme naplánované aj konferen čné vi-
deohovory. Týždeň pred Me sa sekretariát ea už pre-
sunie priamo do Šamorína.“

 Aká je odozva zo strany EA na doterajšiu 
prácu organizačného výboru?
„naša hlavná kontaktná osoba je Biljana Dani-

čičová, koordinátorka podujatia zo strany ea. Ko-
munikácia s ňou je výborná, dalo by sa povedať, že 
´kope za nás´ aj medzi svojimi kolegami z ea. Po jej 
prvej návšteve v x -bionic® sphere ju rezort natoľko 
uchvátil, že tam na jej odporúčanie absolvovala zá-
verečnú prípravu na MS v Londýne majsterka euró-
py 2016 a  bronzová z  OH v  Riu v  skoku do diaľky 
Ivana Španovičová. Samozrejme, komunikujeme 
takmer so všetkými oddeleniami ea aj ich technic-
kými partnermi.“

 Kontroluje EA priebežne stav príprav?
„Samozrejme! Zoznam záverečných termínov 

sme dostali ako jeden z  prvých dokumentov. aktu-
álne sme takmer presne v  takom stave, v  akom by 
sme mali byť. Dávajú na nás veľký pozor a neustále 
sa ubezpečujú, či všetko zvládame.“

 Museli ste niečo na ich podnet meniť v po‑
rovnaní s pôvodnými predstavami?
„Plán Me, s  ktorým sa Slovenský atletický zväz 

uchádzal o kandidatúru, bol vypracovaný veľmi dob-
re. Okrem drobných úprav trate sme veľa zmien ne-
robili.“

 Zaskočila organizačný výbor niektorá z po‑
žiadaviek EA?
Jeden z  hlavných sponzorov ea je výrobca sy-

rov Le Gruyère. aj keď tento partner nemá záujem 
o marketingové aktivity na Slovensku, musíme do-
držať striktné pravidlá, pokiaľ ide o servírovanie jeho 
produktov.“

 Čo bolo z  nárokov na usporiadateľov pre 
vás najnáročnejšie na splnenie?
„Prekvapujúco, jedna z  najnáročnejších úloh 

bola a stále je vytvoriť zázemie pre slávnostné vyhla-
sovanie výsledkov. Zatiaľ stále nemáme uzatvorený 
konkrétny koncept, hoci disponujeme výbornými 
priestormi pre pódium. Mnohé požiadavky ea sa do-
ťahujú pomerne zložito. Máme dve alternatívy, uvi-
díme, ktorú nám schvália.“

 Koľko krajín bude preberať televízny sig‑

KTO JE MARIÁN HAMMEL
Dvadsaťšesťročný Marián Hammel sa venoval 
atletike v TJ Olympia Galanta (tréner Jozef Gál) 
a v aŠK Slávia Trnava (tréner eduard Čordáš), je 
majster SR 2012 v desaťboji a halový vicemaj-
ster SR na 60 m prekážok (2014), v súčasnosti je 
športový riaditeľ aK aŠK Slávia Trnava, v Západo-
slovenskom atletickom zväze od roku 2015 riadi 
súťaže, v rámci SaZ sa od decembra 2014 stará 
o internetovú stránku a facebook. V OV Me 2017 
v krose pracuje ako manažér podujatia a koordi-
nátor komunikácie s ea.

VERÍM,
žE bUDEME 

úSpEŠNÍ

Dvadsať rokov po úspešných MS v  polma‑
ratóne v Košiciach zorganizuje 10. decem‑
bra Slovensko v  Šamoríne v  športovom 

komplexe x ‑bionic® sphere európsky šam‑
pionát v  krose. Podľa predbežných prihlášok 
by mohli byť rekordné v počet účastníkov i kra‑
jín, ktorých by malo byť až 38. Organizátori ro‑
bia všetko pre to, aby sa na tieto ME spomínalo 
pozitívne ešte dlhé roky. Do zákulisia príprav 
najvýznamnejšieho slovenského športového 
podujatia sme nazreli s Mariánom Hammelom, 
manažérom podujatia a  koordinátorom komu‑
nikácie s Európ skou atletikou (EA).

Marián Hammel

PROGRAM 24. ME V KROSE  
V ŠAMORÍNE 10. DECEMBRA 2017

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 8.45
JUNIORKY (U20) 9.00
JUNIORI (U20) 9.25
ŽENY DO 23 ROKOV (U23) 9.55
MUŽI DO 23 ROKOV (U23) 10.35
ŽENY 11.15
MUŽI 11.55
MIEŠANÁ ŠTAFETA 13.10
BEH PRE VEREJNOSŤ (1,5 km a 6 km) 15.00

PETER KORČOK, 
prezident SaZ 

a organizačného výboru 
(OV)

LADISLAV ASVÁNYI, 
viceprezident SaZ a OV

JURAJ BAČA, 
viceprezident OV 

a predseda predstavenstva 
x -bionic® sphere

VLADIMÍR GUBRICKÝ, 
generálny sekretár 

a koordinátor SaZ pre Me

KĽúČOVÍ ĽUDIA ME V KROSE

Ďalší členovia užšieho OV: Marcel Matanin (manažér pretekov a trate), Marián Hammel (manažér podujatia a koordi-
nátor komunikácie s ea), Simona Blanárová (ubytovanie), Roman Hanzel (doprava), Michaela Grendelová (PR a mediálne 
operácie), Miloš Židík (akreditácia), Ján Koštial (rozhodcovia), Pavel Pruša (ceremoniály).
Na prezentácii úspešnej kandidatúry pri voľbe dejiska sa podieľali: Peter Korčok, Juraj Bača, elena Malíková, 
Matej Tóth, alfons Juck, Pavel Pruša.
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nál? V koľkých štátoch pôjdu šamorínske 
ME v krose v priamom prenose?
„Žiaľ, na túto otázku neviem odpovedať. My za-

bezpečujeme len výrobu signálu prostredníctvom 
RTVS, vysielacie práva vlastní ea.“

 SAZ spustil nábor dobrovoľníkov. Koľko 
ich momentálne máte a koľko ich celkovo 
budete potrebovať?
„Bez rozhodcov máme približne 120 prihláse-

ných. K nim treba pripočítať mladých športovcov zo 
Šamorína, ktorí budú niesť vlajky krajín na otváracom 
ceremoniáli. celkovo máme teraz takmer 200 dobro-
voľníkov a rozhodcov, chýba nám ešte 20 – 30 ľudí.“

 V akých oblastiach plánujete dobrovoľní‑
kov využiť?
„Veľa z nich bude počas Me v blízkosti trate ale-

bo v zázemí šampionátu – napríklad v zvolávateľni, 
v  priestoroch pre tímy pred štartom, v  novinárskej 
mixzóne, v priestore pre rozcvičovanie. Pred Me bu-
deme potrebovať dobrovoľníkov na letiskách v Brati-
slave a vo Viedni, pri informačnom pulte v hoteli či 
na prácu v  akreditačnom a  tlačovom stredisku. Po-
zícií je naozaj veľa. Všetci dobrovoľníci dostanú jed-
notné šampionátové oblečenie, majú zabezpečenú 
stravu a pitný režim.“

 Koľko ďalších ľudí je zapojených do prí‑
pravy krosových ME 2017?
„Hlavnú zložku tvorí 30-členný organizačný vý-

bor. Do prípravy sú zapojení rozhodcovia, ktorých je 
približne 40. Po M -SR v krose, 19. novembra v Šamo-
ríne, majú naplánované pracovné stretnutie. Domá-
ci šampionát bude pre nás prvá generálka pred Me, 
príde sa na ňu pozrieť aj technický delegát Me zastu-
pujúci ea Gabrijel ambrožič.“

 Budú mať reprezentačné tímy aj svojich 
sprievodcov pre uľahčenie ich pôsobenia 
v Šamoríne?

„S ea sme sa dohodli, že namiesto atašé pre jed-
notlivé výpravy zabezpečíme informačný pult s  ja-
zykovo zdatnými dobrovoľníkmi pre tímy a pre VIP 
hostí. argumentovali sme tým, že v x -bionic® sphere 
je všetko pod jednou strechou.“

 Viete, koľko a akého materiálu sa spotre‑
buje v súvislosti s organizovaním ME?
„na rozdiel od minuloročných Me v  Taliansku, 

ktoré sa konali na poli, kde museli postaviť a vyzna-
čiť kompletne celú trať, máme výhodu, že šamorín-
sky hipodróm poskytuje hotové zázemie. Už teraz 
vieme, že len na presné vymedzenie trate budeme 
potrebovať minimálne 1,5 km zábran a ďalší 1 km 
špagátu prírodnej farby, čo bola požiadavka ea. Ďal-
šie zaujímavé číslo sa týka pitného režimu – prichys-
tali sme 10 000 fliaš vody.“

 Čo potrebujete ešte zabezpečiť do začiatku 
ME?
„V záverečnej fáze prípravy musíme dodať a in-

štalovať technické vybavenie do jednotlivých pra-
covných centier v  hoteli, na trati či v  priestoroch 
tribúny. Zo sídla ea v Lausanne sme už dostali ma-
teriál na prípravu akreditačných kariet, musíme 
pripraviť a  vytlačiť štartové čísla. Čas sa kráti, ale 
verím, že v spolupráci s ea zorganizuje Slovenský 
atletický zväz v Šamoríne úspešné krosové Me.“

 Pripravujete aj niečo špeciálne, čo nebolo 
na predchádzajúcich šampionátoch?

„Prvý raz v  histórii 
sa hneď po skončení 
oficiálneho programu 
Me uskutoční beh pre 
verejnosť. ak to pove-
ternostné podmien-
ky dovolia, pobeží sa 
na identickej trati, na 
akej budú súťažiť naj-
lepší bežci z  európy. 
Šamorínsky šampionát 
bude mať maskota, čo 
pri krosových Me nie je 

zvykom. Účastníci aj diváci si budú môcť kúpiť jeho 
zmenšenú plyšovú verziu.“ ĽUBOŠ BOGDÁNYI

Oficiálny maskot ME v krose bude 
rys z dielne grafika Petra Bučeka. 

Jeho plyšovú podobu dostanú všetci 
medailisti, ostatní účastníci si ho 

budú môcť kúpiť.
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V TJ TATRAN SPIŠSKÁ NOVÁ VES VYRASTALI SKVELÍ ŠPRINTÉRI AJ PREKÁŽKARI,   5. MIESTO ŽIEN V LIGE POVAŽUJÚ ZA VEĽKÝ VÝSLEDOK MALÉHO KLUBU

IGOR KOVÁČ 
(60 a 110 m prek.), rekordér SR na 50 m 
prek. (6,41) a  60 m prek. (7,55) v  hale, na 
110 m prek. vonku (13,13), bývalý rekordér 
SR na 100 m 10,32 a 200 m: 20,81, štartoval 
na troch OH, piatich MS, dvoch Me, štyroch 
HMS a štyroch HMe, získal bronz na MS 1997 
v aténach na 110 m prekážok (prvý slovenský 
medailista na MS v  atletike v  ére samostat-
nosti), 5. na HMS 1997 a  8. na HMS 1999, 
5. na HMe 1994, vo finále seriálu IaaF Grand 
Prix 4. (1997) a 5. (1995), v roku 1997 druhý 
v  ankete Športovec roka na Slovensku, atlét 
roka na Slovensku (1995, 1997).

MIRIAM CUPÁKOVÁ ‑BOBKOVÁ 
(60 m a  100 m prek.), rekordérka SR na 
60 m prek. (8,04) a 100 m prek. (13,04), utvo-
rila 25 oficiálnych seniorských rekordov SR, 
štartovala na OH 2008 v  Pekingu, MS 2007 
v Osake, dvakrát na Me (2002, 2010), raz na 
HMS 2008, dvakrát na HMe (2005, 2009), 
víťazka behu na 100 m prek. na eYOF 1995 
v  Bathe, 4. na MeJ 1997 v  Ľubľane, semifi-
nalistka na 60 m prek. na HMS 2008 vo Va-
lencii.

MARTIN BRIŇARSKÝ 
(šprinty), bývalý rekordér SR na 100 (10,34) 
a 200 m (20,74), 200 m v hale (21,13), štar-
toval na dvoch Me (1998, 2002) a raz na HMe 
(2002), na Me 2002 v Mníchove 10. na 200 m 
(semifinále), na HMe 2002 vo Viedni 16. na 
200 m, už vo veku 16 rokov sa v  roku 1992 
stal seniorským majstrom SR na 100 m.

PATRÍCIA GARČÁROVÁ 
(šprinty), účastníčka MS 2015 do 17 rokov 
v cali (52. na 100 a 35. na 200 m), Me 2016 
do 17 rokov v  Tbilisi (26. na 100 a  19. na 
200 m, 10. v štafete na 100-200-300-400 m), 
10. na eYOF 2015 v  Tbilisi na 200 m, 8-ná-
sobná juniorská majsterka SR (vonku: 100 m 
– 2015, 2016, 2017, 200 m – 2015, 2016, 
v hale: 60 m – 2016, 2017, 200 m – 2016), 
dorastenecká majsterka SR na 60 m v  hale 
(2016), osobné rekordy – 60 m: 7,78, 100 m: 
12,10 (11,9 ručne, 12,00 s vetrom), 200 m: 
24,89 (24,68 s vetrom).

GALÉRIA KLUBU

Prvý, kto túžil po novom štadióne, bol neza-
budnuteľný Juraj Vyšný. Rodák z  liptovskej obce 
Sokolče vydržal na šéfovskej stoličke TJ Tatran ne-
uveriteľných 35 rokov (1951 – 1986). najmä vďa-
ka jeho funkcionárskej dlhovekosti by ste šéfov 
klubu za jeho 66 rokov existencie spočítali na prs-
toch jednej ruky. „Káru“ s ním ťahali aj ďalší spo-
lupracovníci: Terézia Borovská, Titus Benko, Dušan 
Fógel, Karol Hric, ervín Ogurčák, Ján Olejník, Šte-
fan Tkáč či Daniel Topoli.

Spišskonovoveskú atletiku preslávili najmä 
rýchli muži a rýchle ženy. V Tatrane začínal pod ve-
dením koučov Stracheho a Schullera už spomenu-
tý Igor Kováč, takisto ďalší rekordér v najkratšom 
šprinte a  semifinalista mníchovských Me 2002 
na 200 m Martin Briňarský, víťaz stovky na európ-
skych hrách v  Baku Tomáš Benko a  aj 25-násob-

SpIŠSKÁ LIAHEŇ SLOVENSKÝCH  

„Chcel by som sa dožiť regulárneho atletického štadióna alebo športovej haly,“ znela stručná, ale 
výstižná odpoveď riaditeľa atletického klubu TJ Tatran Spišská Nová Ves Jána Olejníka na otázku, 
po čom ešte túži v súvislosti s atletikou. Moderný štadión s umelohmotným povrchom na ovále 
a v sektoroch je dávny sen niekoľkých generácií zanietených trénerov a funkcionárov zo Spiša, kto‑
rý dal slovenskej atletike bronzového medailistu z MS 1997 v Aténach na 110 m prekážok Igora 
Kováča.

ná slovenská seniorská rekordérka na 60 a 100 m 
prekážok Miriam Bobková, neskôr cupáková.

ÚSPEŠNÍ KEDYSI AJ DNES

Spiš je unikátna liaheň šprintérskych „rýchli-
kov“, hoci už dlhé roky bez regulárnej atletickej 
dráhy. „neviem, prečo sa špičkoví šprintéri rodia 
práve u  nás, ale asi to bude v  kvalitných tréne-
roch, ktorí mali blízko k  šprintu. V našom klube 
vyrástli aj ďalší výborní pretekári,“ pripomenul 
riaditeľ klubu Ján Olejník, niekdajší kouč Marti-
na Briňarského. „Prekážkar Bernard chovanec sa 
stal československým reprezentantom, Gabriela 
Šurinová bola už v  70. rokoch dvakrát doraste-
necká majsterka ČSSR na krátkych prekážkach, 
Marta Tomajková získala zlato na čs.  šampioná-
te na 100 m prekážok v  staršom doraste v  roku 

1979, naša odchovankyňa Jana Tokarčíková sa 
v drese VSŽ Košice tešila z čs. dorasteneckého ti-
tulu na 100 m prekážok v  roku 1985, štvorstov-
kár Zdeno nagy bol v  dorasteneckej kategórii 
dovedna až štyrikrát majster ČSSR a Titus Benko 
kraľoval čs.  dorastencom na prelome 70. a  80. 
rokov. V šprintérskej tradícii v Tatrane pokračujú 
momentálne šprintérka Patrícia Garčárová a pre-
kážkarka natália Gyomraiová, dorastenecká maj-
sterka Slovenska na 100 m prekážok a 15. v tom-
to roku na eYOF v Györi.“

Súčasné opory TJ Tatran Spišská nová Ves sú 
najmä ženy, presnejšie žiačky, dorastenky a  ju-
niorky. „chlapci majú v Spišskej novej Vsi na výber 
viac športov, dievčatám sa toľko možností nepo-
núka,“ objasnil Ján Olejník. V klube už dávnejšie 
úspešne spolupracujú s aK Olymp Brno, za ktorý 
najlepšie Spišiačky pravidelne hosťujú v českých 
súťažiach družstiev. Garčárová v  tomto roku vý-
raznou mierou pomohla Brniankam k 17. junior-
skému titulu v Česku.

DÔSTOJNÁ LIGOVÁ PREMIÉRA

V  roku 2017 sa však družstvo žien TJ Tatran 
Spišská nová Ves ocitlo ako nováčik aj v  sloven-
skej atletickej lige. Mladučký tím mal jediný cieľ 
– udržať sa medzi elitou. Družstvo okolo Patrície 

Tréner Ľuboslav Gargula (v hornom rade druhý sprava) so svojimi zverencami – horný rad (zľava): 
Hanzelyová, Jenčáková, Javorská, Kavuličová, Nagyová, Jančár, dolný rad (zľava): Garčarová, Škov‑
ranová Foto: ARCHÍV TJ TATRAN

Šéf TJ Tatran Ján Olejník (vpravo) so svojím 
bývalým zverencom, šprintérom Martinom Bri‑
ňarským Foto: ARCHÍV TJ TATRAN

Najslávnejší odchovanec klubu, bronzový pre‑
kážkar na 110 m na MS 1997 Igor Kováč 
 Foto: JÁN SÚKUP

Prekážkarka Miriam Cupáková‑Bobková to zo 
Spiša dotiahla až na OH 2008 v Pekingu. 
 Foto: JÁN SÚKUP

Slovenský exrekordér na 100 i 200 m Martin 
Briňarský skončil na ME 2002 na 200 m de‑
siaty. Foto: JÁN SÚKUP

Garčárovej však prekvapilo, skončilo piate pred 
Sláviou ŠG Trenčín a Sláviou STU Bratislava.

„Z piatej priečky sme nadšení, v TJ Tatran sme 
ju označili za veľký výsledok maličkého klubu 
spod Tatier,“ vravel hrdo Ján Olejník. cieľ v budú-
cej sezóne majú Spišiačky rovnaký – zachrániť sa 
v lige.

V Tatrane aj v  súčasnosti vyrastajú účastníčky 
vrcholných mládežníckych podujatí. „Ich úspechy 
sú morálna satisfakcia za všetko, čo pre atletiku 
na Spiši dlhé roky robíme, čo pre ňu obetujeme. 
najväčšiu radosť máme z výsledkov Patrície Gar-
čárovej a  natálie Gyomraiovej. najmä Patrícia je 
výnimočná šprintérka, ktorá zo slovenských šam-
pionátov pravidelne vozí medaily. Hoci je len ju-
niorka, už je úspešná aj medzi ženami,“ chváli 18-
ročnú atlétku Ján Olejník.

V TJ Tatran majú momentálne len jedného pro-
fesionálneho trénera – Ľuboslava Gargulu. Ostat-
ní sú „externisti“ pracujúci vo voľnom čase alebo 
zanietení učitelia – telocvikári. „ale to nie je iba 
náš prípad. nepoznám na Slovensku veľa klubov, 
kde by si mohli dovoliť platiť trénerov ako svojich 
zamestnancov,“ povzdychol si šéf TJ Tatran.

SNÍVAJÚ O ŠTADIÓNE

Členská základňa v  klube sa každý rok v  sep-
tembri obmieňa. niektorí končia, no namiesto nich 
prichádzajú z  atletických krúžkov na základných 
školách nové deti. „Práve školy sú hlavné žriedlo, 
odkiaľ rozširujeme naše rady. Šikovné a pohybovo 
zdatné deti k  nám väčšinou posielajú telocvikári. 
Občas sa prihlásia samy, prípadne ich privedú rodi-
čia,“ objasňoval Ján Olejník. „Dovtedy, kým nebu-
deme mať v Spišskej novej Vsi moderný atletický 
štadión s adekvátnym zázemím, bude cieľ podchy-
tiť deti z celého Spiša nereálny. Všetci však veríme, 
že nastanú lepšie časy. Šanca stále existuje. Dali 
sme vypracovať projekt na rekonštrukciu štadióna 
a dúfame, že toto úsilie dotiahneme do konca.“

atletickí fanatici na Spiši snívajú o modernom 
štadióne už roky. Súčasné tréningové podmienky 
sú dosť zložité. ani sponzori sa do atletiky, hoci je 
úspešná, nehrnú.

„Moja úloha číslo jeden je zabezpečiť vždy fi-
nancie na ďalšiu sezónu. nie je to vôbec jednodu-
ché, zohnať peniaze v našom regióne je sizyfovská 
robota. Kto sa nevzdá, nejakú cestu k financiám aj 
v tejto zložitej dobe nájde. Ľudia, ktorým nie je ľa-
hostajný osud atletiky v Spišskej novej Vsi, ju do-
teraz vždy našli,“ zdôraznil Ján Olejník.

 ŠTEFAN ŽILKA, gb

„RÝCHLIKOV“

TJ TATRAN SPIŠSKÁ NOVÁ VES
POČET ČLENOV 98 (43 mužov, 55 žien)
POČET PRETEKÁROV 95
POČET TRÉNEROV 1
POČET ROZHODCOV 2
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DETSKÚ ŠTAFETOVÚ LIGU OVLÁDLI TRENČANIA A SKALIČANKY, V HNO TRIUMFY   GRAJCARÍKA (NA 60 A 1000 M), MOLNÁROVEJ (60 M) A GOMBÁROVEJ (600 M)

DETSKÁ ŠTAFETOVÁ LIGA

FINÁLE HNO V RÉŽII GRAJCARÍKA

cesta družstiev do finále nebola jednoduchá. V každom kraji sa uskutoč-
nili celkovo tri kolá (v 8 krajoch dovedna 24), z nich si víťazná štafeta vybojo-
vala cestu na celoštátne dubnické vyvrcholenie. Vždy víťaz postúpil do finá-
le. Možnosť pobiť sa o celkové prvenstvo napokon využilo 16 chlapčenských 
a 20 dievčenských štafiet.

Po finálovej prezentácii nasledovala precízna rozcvička, veď prázdni-
ny boli dlhé… Deťúrence nacvičovali pred pretekmi štafetové odovzdávky 
všade, kde v  areáli Mestského štadióna v  Dubnici nad Váhom našli kúsok 
voľného miesta. napätie visiace vo vzduchu sa dalo krájať, vo zvolávateľni 
sa z detských tvárí zračila nervozita. nečudo, každý túžil získať čo najlepšie 
umiestenie.

Finále sa začalo tromi rozbehmi v kategórii chlapcov. najviac sa darilo at-
létom zo Slávie ŠG Trenčín, druhá skončila s odstupom len 5 stotín štafeta 
ŠŠK J. a. Komenského Bardejov a  bronz si vybojovali chlapci z atletika ŠK 
Skalica.

V  dievčenskom finále sa uskutočnili až štyri behy, víťazkami sa stalo 
kvarteto atletika ŠK Skalica pred Sláviou ŠG Trenčín a KĽŠ Kryha Bratisla-
va.

VÍŤAzI SI zATRÉNOVALI S vOLKOM
Na konci leta spoznali víťazov dve súťaže určené prioritne pre 

mládež – Hľadáme nových olympionikov a  Detská štafetová 
liga, ktorá je súčasťou projektu Detská atletika. Jej vyvrchole‑

nie, súťaž na 4 × 60 m počas finále atletickej ligy v Dubnici nad Váhom, 
ovládli chlapci zo Slávie ŠG Trenčín a dievčatá klubu Atletika ŠK Skalica.

KTO BOL VO FINÁLE?

Vo finále Detskej štafetovej ligy 2017 štartovali v kategórii dievčat atletika 
ŠK Skalica, Slávia ŠG Trenčín, KĽŠ Kryha Bratislava, ŠK ŠOG nitra, aLK Molda-
va nad Bodvou, aO Olympia Považská Bystrica, aK aŠK Slávia Trnava, aK Iskra 
pri ZŠ Revúca, aK Slávia TU Košice, ŠŠK J. a. Komenského Bardejov, Športový 
klub Beluša, BŠK Banská Bystrica, ZŠ ČSa Moldava nad Bodvou, ZŠ nábrežie 
mládeže nitra, ŠK Juventa Žilina, ac Victória Turany nad Váhom, Šport hrou 
Bratislava, ŠKP Žilina, aK Lomničan Tatranská Lomnica a ŠTK Pezinok.

Finalisti v súťaži chlapčenských štafiet na 4 × 60 m boli Slávia ŠG Tren-
čín, ŠŠK J. a. Komenského Bardejov, atletika ŠK Skalica, ac Stavbár nitra, aO 
Olympia Považská Bystrica, aK aŠK Slávia Trnava, ZŠ J. Kupeckého Pezinok, 
aLK Moldava nad Bodvou, aK ŠK UMB Banská Bystrica, ac Malacky, ZŠ Se-
verná Moldava nad Bodvou, Športový klub Beluša, Šport hrou Bratislava, ŠK 
Juventa Žilina, ŠŠaK Malá Ida a ŠKP Žilina.

ZATRÉNOVALI SI S VOLKOM

Víťazi Detskej štafetovej ligy, chlapci z Trenčína a dievčatá zo Skalice, zís-
kali okrem trofejí a diplomov ešte niečo navyše – spoločný tréning s Jánom 
Volkom, strieborným medailistom z halových Me v behu na 60 m, zlatým na 
200 a strieborným na 100 m na Me do 23 rokov a bronzovým medailistom 
zo Svetovej univerziády v behu na 200 m.

Deti zo Skalice si prítomnosť „Johnnyho“ užili vo štvrtok 5. októbra, Tren-
čania o týždeň neskôr 12. októbra. Deti sa Janka pýtali naozaj na všetko mož-
né od výmyslu sveta a  svojimi zvedavými otázkami ho poriadne vyšťavili. 
nádejní atléti a atlétky si tréning s najrýchlejším Slovákom užívali od spoloč-
ného rozklusania, rozcvičky, bežeckej abecedy až po hlavný tréning a záve-
rečný strečing. Volkova trénerka naďa Bendová bola taktiež na roztrhanie.

„Sme Jankovi aj nadi vďační za ochotu a čas strávený s víťazmi Detskej 
štafetovej ligy, pre ktorých to môže byť perfektná motivácia do ďalšej práce,“ 
skonštatovala jedna z koordinátoriek projektu Simona Blanárová.

BAVME DETI ŠPORTOM

Koordinátorky Detskej atletiky rozbehli v zvyšnej časti roka aj ďalšiu súťaž. 
So začiatkom školského roka odštartovali preteky s názvom Bavme deti špor-
tom, prvýkrát vo všetkých krajoch Slovenska. Doteraz sa konali len v  troch 

 chlapcI  4 × 60 m: 1. Slávia ŠG Trenčín (Kučík, Mikula, Sdurka, Varhaník) 
33,87, 2. ŠŠK J. a. Komenského Bardejov (chovanec, Dzubák, Tokarčík, Vra-
bec) 33,92, 3. atletika ŠK Skalica (Hulka, Truban, Záviš, Plačko) 34,65. 
 dIevčatá  4 × 60 m: 1. atletika ŠK Skalica (Flajžíková, Ravasová, Vašková, 
Palanská) 34,18, 2. Slávia ŠG Trenčín (Demitrová, Čudaiová, Ďurišková, Breza-
nová) 34,49, 3. KĽS Kryha Bratislava (Krajčovičová, Kolozsváryová, Bendová, 
Trgová) 35,82.
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Medailisti finále Detskej štafetovej ligy 2017 v kategórii chlapcov Medailisti finále Detskej štafetovej ligy 2017 v kategórii dievčatSkalické talenty po spoločnom tréningu s Jánom Volkom Ján Volko vedie rozcvičenie v hlúčiku detí na tréningu v Trenčíne.

krajoch – bratislavskom, banskobystrickom a košickom. Od októbra 2017 do 
februára 2018 sa do troch postupových kôl v rámci každého kraja zapoja stov-
ky detí zo základných škôl alebo z atletických škôlok. Zo súťaže základných 
škôl postúpia prvé tri družstvá z každého kola do krajského finále, zo súťaže 
atletických škôlok má víťaz každého postupového kola právo zúčastniť sa na 
celoslovenskom finále, kde sa opäť stretne 24 najlepších družstiev. Finále je 
naplánované na marec 2018.

KROS V DEJISKU ME

novinkou zimy bude detský miešaný štafetový kros. V  každom kraji sa 
uskutoční jedno postupové kolo, z neho sa prvé tri štafety kvalifikujú do finá-
le, ktoré bude 9. decembra v Šamoríne, deň pred Me. Družstvo budú tvoriť 
2 dievčatá a 2 chlapci a finále sa pobeží priamo na trati európskeho šam-
pionátu.

Ďalej pokračuje korešpondenčná súťaž – v októbri sa pretekalo v prekážko-
vom behu, v novembri to bude v predklone s dosahovaním v stoji na lavičke. 
Deti tak majú stále šancu vyplniť si svoju medailu nálepkami za absolvovanie 
týchto dvoch disciplín. Pre bližšie informácie o súťažiach v rámci Detskej atle-
tiky sledujte web www.detskaatletika.sk (v sekcii PReTeKY sme ho pre lepšiu 
orientáciu vylepšili) a facebook https://www.facebook.com/detskaatletika.sk/.
 SIMONA BLANÁROVÁ, VERONIKA ĽAŠOVÁ

Počas finále slovenskej atletickej ligy 2017 v  Dubnici 
nad Váhom vyvrcholil aj 18. ročník celoslovenskej po-
stupovej súťaže Hľadáme nových olympionikov (HnO). 
V  súťažiach chlapcov dominoval Tomáš Grajcarík zo ZŠ 
Odborárska v novom Meste nad Váhom, ktorý triumfo-
val v  šprinte na 60 m aj v  behu na 1000 m. U  dievčat 
vyhrala šesťdesiatku Michaela Molnárová zo Športového 
gymnázia v Košiciach, na 600 m bola najlepšia Barbora 
Gombárová zo ZŠ a MŠ centrum v Dubnici nad Váhom.
 (gb)

HĽADÁME NOVÝCH OLYMPIONIKOV
 chlapcI  60 m: 1. Tomáš Grajcarík (ZŠ Odborárska 
nové Mesto n/V.) 7,89, 2. Filip Federič (Gymnázium no-
vomeského Bratislava) 8,35, 3. David Vrabček (ZŠ Záho-
rácka Malacky) 8,37. 1000 m: 1. Tomáš Grajcarík (ZŠ 
Odborárska nové Mesto n/V.) 2:54,21, 2. Tomáš Janíček 
(ZŠ a MŠ Lysá pod Makytou) 3:01,62, 3. Šimon Rebidáš 
(Gymnázium M. Galandu Turč. Teplice) 3:04,65.
 dIevčatá  60 m: 1. Michaela Molnárová 8,16, 2. Viktó-
ria Rusnáková (obe ŠG Košice) 8,26, 3. Tamara Balajová (ZŠ 
Veľkomoravská Trenčín) 8,31. 600 m: 1. Barbora Gom-
bárová (ZŠ a MŠ centrum Dubnica n/V.) 1:45,36, 2. Lucia 
Režnáková (ZŠ Jablonica) 1:45,81, 3. Viktória Marčeková 
(Gymnázium M. Galandu Turč. Teplice) 1:46,19.

Trojica najlepších šprintérov na 60 m vo finále HNO 2017 
v spoločnosti Jána Volka (celkom vľavo) a Jozefa Repčíka

Najrýchlejšie dievčatá vo 
finále HNO, v podrepe 
víťazka Michaela Mol‑
nárová
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ŠTEFAN TEJBUS: narodený 
3. decembra 1932 v Studenci 

(okres Levoča); slovenská vytrvalecká 
jednotka konca 50. a  prvej polovice 
60. rokov, prvý Slovák, ktorý zabehol 
10  000 m pod 30 minút (v  r.  1964 
v medzištátnom stretnutí ČSSR – Ma-
ďarsko v Prahe 29:48,2), neskôr fun-
kcionár a rozhodca; s atletikou začal 
ako študent vojenskej leteckej ško-
ly, hlavnú časť kariéry zažil v  Slávii 
(SVŠT) Bratislava ako zverenec Pav-
la Gleska; čs.  majster na 10  000 m 
1963 (30:45,0) a  1964 (30:02,2), 
majster Slovenska na 5000 m 
1960 (14:52,2), na 10 000 m 1958 
(31:59,6) a 1959 (31:34,8), v r. 1961 
– 1966 sa slovenské majstrovstvá 
nekonali; slovenský rekordér na 
10  000 m časmi 30:02,4 (1962), 
30:02,2 (1963) a  29:48,2 (1964); 
osobné rekordy: 3000 m 8:21,2 
(1963), 5000 m 14:24,0 (1963), 
10 000 m 29:48,2 (1964), maratón 
2:35:58,2 (jediný na MMM 1963); 
diaľkovo vyštudoval FTVŠ a 25 rokov 
pôsobil ako riaditeľ bratislavského 

OSLAVUJÚ

TvÁRe RUŽOMBeRSKéhO ŠPORTU
Bývalý ružomberský šprintér Pavol Svrček, vyštudovaný žurnalista 
a dlhoročný novinár, zmapoval bohatú históriu športu rodné-
ho mesta prostredníctvom profilov jeho osobností. Ružomber-
ská atletika zvlášť v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch 
zažívala éru rozkvetu, takže z 50 medailónov až deväť venoval 
kráľovnej športu. V dvestostranovej knižke Tváre ružomberské-
ho športu predstavuje popri Golianovi, Hejkovej či Venglošovi 

aj míliarku Vlastu 
Holubovú -Babecovú, 
oštepárku elenu 
Burgárovú -Kubáňovú, 
šprintéra Jána che-
beňa, ultravytrvalca 
Sigurda Kerekeša, 
svojho brata Jána, 
v sedemdesiatych 
rokoch najlepšieho 
slovenského štvrťkára, 
diaľkárskych šampió-
nov Vieru Tauberovú-
-Dodrvovú a Pavla 
Tolnaya, ale aj dvoch 
popredných trénerov – 
Petra Obdržálka a Ju-
raja Szunyoga. (mo)

študentského domova Mladá garda 
(1964 – 1988), kde pomohol utvo-
riť na danú dobu ideál ne podmien-
ky atlétom a  atlétkam Slávie SVŠT; 
bol aj predsedom oddielu Slávie STU 
(1980 – 1991) a  členom organizač-
ného výboru mítingu P -T-S, je nositeľ 
Bronzových kruhov SOV (2003).

SIGURD KEREKEŠ: narodený 
26. decembra 1937 v Strážni-

ci; veteránsky ultravytrvalec; s  atle-
tikou začal v  Jablonici (tréner Felix 
Rímeš), pokračoval v  Ružomberku 
(Jozef Mláka); najlepšie výkony:  
6-hodinovka 59,280 km (r.  2000), 
12-hodinovka 106,04 (1992), 48- 
-hodinovka 259,518 (2003) – sveto-
vý veteránsky rekord nad 65 rokov.

ALEXANDER SIMON: na-
rodený 17. novembra 1947 

v  Dunajskej Strede; v štatistike 
spolku SMZ (Slovenskí zberači ma-
ratónov) uvedený v počte absolvo-
vaných maratónov Slovákov ako 
prvý k 1.  novembru 2017 s 941 
štartmi; prvý zabehol na košickom 
MMM 1982 (3:49:00), päťstý na 

MMM 2008 (4:06:19), najrýchlejší 
v  maďarskom nagykőrösi v  r.  1988 
(2:46:39), najviac (76) ich zvládol 
v  r.  2007, nedokončil len Záhorác-
ky maratón 1997, počas ktorého ho 
zrazilo auto a zlomilo mu nohu.
ZDENĚK KOJAN: narodený 29. de-
cembra 1947 v Prostějove; šprintér, 
neskôr tréner a  funkcionár; s  atleti-
kou začal v Prostějove (tréner Pavel 
Čechák), na vrchole kariéry bol ako 
člen Dukly Banská Bystrica (1968  – 
1976, Herbert Bende, Ivan Čierny), 
v jej závere behal aj za Inter (1977); 
čs. majster 1969 v štafete Dukly Ban-
ská Bystrica 4 x 100 m (42,0, Zamba, 
Podhájecký, Štefánik, Kojan), majster 
Slovenska 1973 na 200 m (22,0); 
osobné rekordy (ručne): 60 m 6,8 
(1972), 100 m 10,5 (1970), 200 m 
21,6 (1972); od r. 1978 žije v Považ-
skej Bystrici, povolaním pedagóg 
(absolvent FTVŠ UK), učiteľ, isté ob-
dobie aj zástupca riaditeľa SOU stro-
járskeho v  Považskej Bystrici; pred-
seda atletického oddielu Sparta P. 
Bystrica (od r. 1989 dodnes!).

ALŽBETA TISZOVÁ ‑BERNÁ‑
THOVÁ: narodená 9. no-

vembra 1957 v  Krompachoch; vy-
trvalkyňa, jedna z  tria Sloveniek 
s  najväčším počtom odbehnutých 
maratónov (160); prvý v  Prahe-
-Stromovke v  r.  1980, druhý o  rok 
v Košiciach, kde žije, členka Diaman-
tového klubu MMM (28 štartov); 
osobné rekordy: 5000 m 19:28,09 
(2000), 10 000 m 41:10,99 (2000), 
polmaratón 1:28:38 (1995), mara-
tón 3:02:32 (1995); maratóncom je 
aj jej manžel Tibor.
MIROSLAV KRIŠKO: narodený 
11.  de cembra 1957 v  Handlovej; 
v detstve plavec, neskôr vytrvalec, isté 
obdobie aj triatlonista (víťaz premié-
rových M-SR v Senici 1988); prvý ma-
ratón zabehol v roku 1980 na MMM, 
na ktorom v  r.  1990 skončil desiaty 
(2:29:47), najrýchlejší 2:29:41 (Ky-
sucký 1990); povolaním pedagóg, 
ako štatistik (nástenkár) SZM si sám 
mimo poradia eviduje 957 absolvo-
vaných maratónov (vrátane tzv. ham-
burského typu).  (mo)

NOVÉ PUBLIKÁCIE

SveDeCTvO veLITeĽA
Októbrové oslavy polstoročnice oficiálneho vzniku armádneho športového 
strediska Dukla Banská Bystrica sprevádzal aj krst 224-stranovej publikácie 
Svedectvo veliteľa, v ktorej Jozef Mazár cez myšlienky a úvahy najdlhšie pô-
sobiaceho šéfa Ivana Čierneho (1990 – 2001), ale aj jeho spolupracovníkov, 
športovcov i trénerov listuje v košatej kronike úspešnosťou dominantnej inšti-
túcie slovenského vrcholového športu. Čierny prišiel do Dukly v roku 1969 stá-
le ešte ako najlepší slovenský prekážkár (jeden z troch československých „čé“ 

– Čečman, Čierny, Černošek), ale 
už aj ako víťaz konkurzu na trénera 
šprintov a prekážok, a prešiel v nej 
naozaj mnohým, ak nie všetkým, 
ako vraví – keď bolo zle, velil aj 
futbalu. Tá knižka nie je o Čiernom, 
ale o Dukle, prízvukuje. Áno, aj nie, 
ale to je logické. Vypovedajú v nej 
aj viacerí atléti: o. i. Ondrej Hun-
čík, Juraj Benčík, Mária Mračnová, 
Július nyárjas, Ján Šaffa, Miroslav 
Bečka, Matej Tóth, Zdeněk Michna, 
Pavol Blažek, Ivan Kováč… aj Igor 
Kováč, ktorý Čierneho „generálsky“ 
nadhľad ilustruje na príklade, že 
v istej fáze kariéry v záujme rastu 
mu odporučil, aby šiel trénovať do 
pražskej Dukly. 
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