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TÉMA
Ján Volko: Medailová žatva zázračného mladíka
ROZHOVOR
Naďa Bendová: Leto splnených snov
MAJSTROVSTVÁ SVETA
Skromná výprava, skromné výsledky
Maťov stĺpček: Všetko naruby
II. LIGA ME TÍMOV
Na prvý šup do prvej ligy!
MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA
Volko vymazal Chochlíkov rekord
Hrašnová: Na viac nemám, končím!
MÍTING P – T – S
Pochvala od Bubku aj Hansena
Lucia Hrivnák Klocová: Tento bronz som si zaslúžila
ŠTATISTICKÁ PRÍLOHA
Slováci na juniorských MS a MS do 17 rokov
DETSKÁ P – T – S
Najúspešnejšie talenty z Malaciek
VČERA A DNES
Z bratislavského „Rošičáku“ sa napokon stal Zürich 
východu i Eva a Heluš
Šesť megahviezd v histórii P – T – S
TALENT
Šimon Bujna: 
Za tri mesiace z nuly do univerziádneho semifi nále
JUNIORSKÉ ME
Gajanová v stopách Klocovej
NÁVRATY
ME do 23 rokov: Skvelý Volko, Veszelkova smola
EYOF: Bronz pre Paulínyho i MS a ME v behu do vrchu: 
Schwaiger medzi elitou i SU: Zahviezdili Volko a Bezeková 
Veteránske ME: Bašista trikrát zlatý i EP v chôdzi: Bez 
opôr rozpačito i EP klubov: Stavbár s nádejou na postup
II. liga ME vo viacbojoch: Slaničková najlepšia i MS do 17 
rokov: Paráda kladivára Danáča i MS mládeže v behu do 
vrchu: V horúčave bez šance i Mládežnícke šampionáty 
SR: juniori, dorast, ml. žiactvo i Medzištátne stretnutia 
dorastu a juniorov i Medzioblastné stretnutie dorastu
Šampionáty SR: na 10 000 m, v polmaratóne, v chôdzi na 
20 km, vo viacbojoch
U NÁS V KLUBE
KĽŠ Kryha Bratislava: Dobré sa predsa chváli samo
PERSONÁLIE
Oslavujú i Opustili nás
VETERÁNSKE MS V BEHU DO VRCHU
Zlaté dámy Schwaiger a Pulínyová

BEZNÁDEJ A SKEPSA 
NEMAJÚ OPODSTATNENIE

Nádherné atletické leto je za 
nami. Tak, ako sa svetová atletika 
počas neho rozlúčila s takmer ne-
nahraditeľnou legendou Usainom 
Boltom, aj my si musíme čoraz in-
tenzívnejšie klásť otázku: kto po-
stupne nahradí naše odchádzajúce 
legendy?

Londýnsky šampionát jasne ukázal, že výmena generácií 
klope na dvere. A keď sa tentoraz k tomuto prirodzenému 
trendu ešte pridali zranenia, tehotenstvo či tesné nesplnenia 
limitov, v našom tíme bolo len päť atlétov. Málo? Veru áno! 
Nikdy v ére samostatnosti sme ich nemali menej…

Keď si ešte uvedomíme, že aj z pohľadu výsledkov to bol 
pre nás jeden z horších šampionátov, mohli by sme pod ľah-
núť zúfalstvu. Mohli, ale nemusíme. Našim dospelým atlé-
tom sa v posledných rokoch darilo, naopak, problém presa-
diť sa mali mladí. V lete však „ťahali káru“ práve oni. Volkovo 
zlato a striebro na ME do 23 rokov, bronz na Svetovej uni-
verziáde či rovnako vzácny kov osemstovkárky Gajanovej na 
juniorských ME a okrem toho niekoľko fi nálových umiestení 
našich mládežníkov naznačujú, že o budúcnosť nemusíme 
mať strach.

Samozrejme, je teraz na nás, aby sme im spolu s klubmi 
pomohli vytvoriť adekvátne podmienky na to, aby sa trpká 
príchuť z Londýna čo najrýchlejšie vytratila. Verím, že už v To-
kiu v roku 2020 si budeme môcť povedať, že odchádzajúcu 
generáciu sa nám postupne darí nahrádzať.

Kto chcel vidieť všetko v našej atletike len negatívnou 
optikou, dostal v tomto roku priestor. Realistický optimista 
však nemohol prehliadnuť, že nám vyšli veci, ktoré sa zdali 
v minulosti nedosiahnuteľnou utópiou. Pamätám si nedô-
verčivé reakcie, keď sme pred štyrmi rokmi začali hovoriť 
o túžbe získať olympijskú medailu či postúpiť do prvej ligy 
ME družstiev. No a už je jedno i druhé skutočnosť…

Našu atletiku čaká ešte ďalšia veľká výzva – na inom poli. 
V posledných rokoch sme si pomaly odvykli od veľkej atletiky 
na slovenských športoviskách. Náš organizátorský potenciál 
je podľa mňa tiež na výbornej úrovni, a preto si myslím, že 
by bola škoda nevyužiť ho. Obnovená „péteeska“ ukázala, že 
je na čom stavať. Preto sa už neviem dočkať, dúfam, špičko-
vo zorganizovaného európskeho šampionátu v cezpoľnom 
behu v decembri v Šamoríne. Verím, že nesklameme a aj vy 
prídete povzbudiť našich bežcov. Slovensko je správne mies-
to pre veľké atletické výkony. MARTIN PUPIŠ, 

šéftréner Slovenského atletického zväzu

sa dá kúpiť aj predplatiť
 Časopis SLOVENSKÁ ATLETIKA 

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

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

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

 V prípade záujmu kontaktujte
 Tomáša Benka,

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

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

Slovenské atletické leto sa nieslo najmä 
v znamení úspechov šprintéra Jána 
Volka, ktorý si na ME do 23 rokov vybo-
joval na 100 m striebro a na 200 m zla-
to, zo Svetovej univerziády si priviezol 
bronz na 200 m.
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN
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ČASOPIS O SLOVENSKEJ ATLETIKE
HOST INSTITUTIONSOFFICIAL PARTNERS

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.eu

...alebo



ZÁZRAČNÉHO MLADÍKAMEDAILOVÁ 
ŽATVA

Veľkú noc strávil na juhu Európy, v portugal-
skom Monte Gordo. Trénoval ostošesť, na sústrede-
ní vládla pohoda. Vďaka belehradskému striebru 
mal prvý raz k dispozícii všetko, čo potreboval. Ani 
trénerka Bendová už nemusela variť ako kedysi.

„Tréningy mi dali poriadne zabrať, na rekordy za-
tiaľ nemyslím. Chcem len splniť limity na ME do 23 
rokov – 10,60 na stovke a 21,45 na dvojstovke,“ vra-
vel Volko skromne pred premiérovým letným štar-
tom 13. mája v Prahe na Juliske, 10 dní po návrate 
z Portugalska.

Realita? V rozbehu na 100 m si o desatinu zlep-
šil osobák na 10,23, vo fi nále vyrovnal slovenský re-
kord (10,21) a na dvojstovke ho v daždi zlepšil na 
20,66. To všetko za tri hodiny… „To azda nemôže 
byť ani pravda. Bežal som z plného tréningu, bez 
vylaďovania,“ krútil neveriacky hlavou. „Kde sa to 
zastaví? Hm, to keby som vedel…“

Piateho júna na Odložilovom memoriáli v Prahe 
prišiel ďalší šok. Volko už v rozbehu stovky skresal 
z predošlého rekordu päť stotín – 10,16! „To už je 
veľký výkon. Neviem, či ho ešte v tomto roku preko-

Zlato a striebro na ME do 23 rokov, bronz na Svetovej univerziáde, historický zápis v podobe se-
mifi nálovej účasti na dvojstovke na MS v Londýne, dovedna šesť nových slovenských rekordov 
na 100 a 200 m a najlepšie výkony na 150 m a 50 yardov. Slovenské atletické leto sa nieslo 

predovšetkým v znamení úspechov talentovaného bratislavského šprintéra BK HNTN Jána Volka.

nám,“ vravel skromne. Letná sezóna sa ani poriad-
ne nezačala a už mal na konte čas ako z ríše snov. 
O 9 stotín lepší, ako si naplánoval na rok 2017 on, 
o 4 stotiny lepší, ako mu do tréningového denníka 
napísala trénerka Bendová.

„Ťažko odhadnúť, čo sa v Janovi ešte skrýva, ale 
pokojne môže byť na stovke ďalší beloch pod 10 se-
kúnd,“ vystrúhal mladému šprintérovi poklonu 
bronzový z MS 1997 na 110 m prekážok Igor Kováč, 
v minulosti tiež slovenský rekordér na 100 m. „Ja 
ho však vidím skôr ako dvojstovkára. Odhadujem, 
že sa čoskoro dostane na úroveň 20,20 – 20,30.“

O päť týždňov v Bydgoszczi sa časť Kováčovej od-
vážnej prognózy naplnila, no ešte predtým v II. li-
ge ME tímov v Tel Avive zlepšil slovenský rekord na 
200 m na 20,61.

STRIEBORNÝ ÚVOD

Na júlové ME do 23 rokov v Bydgoszczi cesto-
val náš šprintérsky klenot v úlohe favorita. Avšak 
s pokorou a bez siláckych rečí: „Uvedomujem si 
svoju pozíciu, no snažím sa na to nemyslieť. Cieľ 

je dostať sa v oboch šprintoch do fi nále. Potom sa 
uvidí.“

Na 100 m nastupoval s druhým najlepším ča-
som (10,16), lepší mal len juniorský majster Eu-
rópy 2015, Brit Edoburun (10,12). Z dvojstovkárov 
bol tretí (20,61), rýchlejšie bežali v sezóne Nemec 
Gurski (20,42) a Slovinec Janežič (20,60), ktorý 
však napokon uprednostnil štvorstovku.

„V ideálnych podmienkach to vidím na 10,24 na 
stovke a 20,47 na dvojstovke,“ tipovala Naďa Ben-
dová na tlačovke pred odletom víťazné bydgoszcz-
ské výkony. Volko, ktorý ako keby si uvedomil, že ta-
kéto časy očakáva trénerka práve od neho, prevrátil 
oči: „No zbohom!“

Vtedy ešte netušil, že na šampionáte bude be-
hať oveľa rýchlejšie.

Na stovke vyhral rozbehy (10,23) aj semifi nále 
(10,18). Bude majster Európy? RTVS v očakávaní 
veľkého úspechu zaradila do vysielania mimoriad-
ny priamy prenos z fi nále. Volko zopakoval semifi -
nálových 10,18, no na titul to nestačilo. Edoburun, 
ktorý v rozbehoch (10,37) a semifi nále (10,26) ni-
jako nezaujal, to v súboji o medaily rozbalil naplno 
– 10,14.

„Som nadmieru spokojný, hoci možno niekto 
po najlepších časoch v rozbehoch a semifi nále ča-
kal víťazstvo. Vo fi nále mi však trochu oťaželi nohy 

a nevyšiel mi ideálne ani štart. Brit mal skvelý zá-
ver, ušiel mi na posledných 20 metroch, ja som už 
nestíhal. Zvíťazil zaslúžene,“ komentoval Volko svoj 
strieborný beh.

ZLATÝ REPARÁT

Radosť z medaily si však dlho nevychutnával, 
lebo už dve a trištvrte hodiny po fi nále stovky ho 
čakal rozbeh na 200 metrov. Hoci posledných 30 m 
vypustil, postúpil poľahky, celkovo tretím najlep-
ším časom 20,80. V semifi nále šprintoval najrých-
lejšie Nór Quarcoo (20,39), no činil sa aj náš mladík 
– o 7 stotín zlepšil slovenský rekord na 20,54.

V päťhodinovej pauze medzi semifi nále a fi ná-
le Volko oddychoval, pochutnával si na proteíno-
vých tyčinkách. Vyžarovala z neho pohoda. Získa 
na druhý pokus vytúžené zlato? Z blokov v šiestej 
dráhe vyletel ako raketa. Rýchlo dostihol pred ním 
bežiaceho nórskeho favorita a zo zákruty sa vyrú-
til s jasným náskokom. V posledných 50 metroch 
ešte – pre istotu – zaradil najvyšší rýchlostný stupeň 
a cieľom prefrčal s 33-stotinovým náskokom pred 
Francúzom Dautremerom. Čas? Priam neskutočný 

– 20,33! Slovenský rekord, limit na MS v Londýne 
a o stotinku lepší výkon ako rekord šampionátu Bri-
ta Chrisa Lambertsa z roku 2003…

„Takmer ideálny beh – od začiatku do konca. 
Bydgoszczská dvojstovka bolo to najlepšie, čo som 
v celej sezóne predviedol,“ prízvukoval Volko pri 
bilancovaní sezóny. Z titulu majstra Európy mal 
neskutočnú radosť. Aj preto, že si mohol úspech 
vychutnať s rodičmi, sestrou a priateľmi, ktorí ho 
prišli do Poľska povzbudiť. „Životné preteky! Zo zla-
ta mám obrovskú radosť, čas je druhoradý. Niežeby 
som sa z neho netešil, ale na majstrovstvách Euró-
py sa behá na umiestenie. Rekord však dodal môj-
mu zlatu ešte sladšiu príchuť. Veril som, že sa v po-
rovnaní so semifi nále zlepším, ale nečakal som, že 
budem až taký rýchly. Predsa len, bol to môj šiesty 
beh na šampionáte, už sa hlásila aj únava.“ Vo Vol-
kovom prípade sa naplnil optimálny bydgoszczský 
scenár so šiestimi behmi za tri dni. Dve medaily – 
zlato a striebro – boli bonus navyše.

CHÝBALO 10 CENTIMETROV

So štartom na MS Volko ani jeho trénerka pô-
vodne nepočítali. „Limity 10,12 a 20,44 sú extrém-
ne prísne,“ pripomínal pred sezónou i počas nej. 
Napokon sa do Londýna predsa len dostal – vďaka 
víťaznému času na 200 m na ME do 23 rokov. Mies-
tenku získal aj na stovke vďaka renkingu. Trénerka 
preto musela kompletne prerobiť Jankov program. 
V ich plánoch totiž fi gurovala len Svetová univerziá-
da. „V Londýne nebudem pod tlakom, to mi vyho-

vuje. Chcel by som aspoň raz postúpiť z rozbehov,“ 
načrtol svoj cieľ.

Začal famózne: vyhral kvalifi káciu na 100 m 
v slovenskom rekorde 10,15! „Nečakal som, že po-
bežím tak rýchlo. Rekord ma prekvapil, ale aj ne-
smierne potešil,“ usmieval sa Volko. Ďalší beh mu 
však nevyšiel podľa predstáv: v II. rozbehu fi nišo-
val 6. za 10,25. Postup do semifi nále (nie priamy, 
ale s časom) mu ušiel o jedinú stotinku! V prepočte 
9,75 cm… Zo 60 šprintérov skončil celkovo 28.

„Nebolo to ideálne, na štarte som trochu zaspal. 
Chýbajúca stotinka ma mrzí. Stačilo mať trochu šťas-
tia – napríklad, keby práve v našom rozbehu nefúkal 
najsilnejší protivietor. Okrem toho, pauza medzi kva-
lifi káciou a rozbehmi bola krátka, sotva 70 minút. Ne-
stihol som sa poriadne rozcvičiť,“ hneval sa študent 
informatiky na STU v Bratislave na nezmyselne na-
hustený program. Volko len improvizoval: do zvolá-
vateľne šiel takmer bez prípravy, po jedinej rovinke 
a krátkom úseku na rozcvičovacom štadióne.

Keď prvotné sklamanie pominulo, prevládli po-
zitívne emócie. Prečo nie, veď v rozbehoch bol po 
Nemcovi Reusovi (10,25, ale na tisíciny bol lepší) 
druhý najrýchlejší beloch, získal skalpy karibských 
šprintérov s osobákmi pod 10 sekúnd (Bledman 
/9,86/ a Givans /9,96/), a ak nerátame „exotov“ 
v kvalifi kácii, iba on a Brit Prescod si na 100 m zlep-
šili na MS osobné maximá. „Mám ďalší slovenský 
rekord, nevidím dôvod smútiť. Jednoducho, takto 
to malo byť. Semifi nále mi tesne ušlo, o to viac sa 
posnažím na dvojstovke,“ vyhlásil odhodlane.

Bratislavský rodák (narodený 2. 11. 
1996) začínal ako futbalista v SDM Domino 
Bratislava, no presedlal na atletiku. Začínal 
v klube KĽŠ Kryha Bratislava u Andrey Bére-
šovej, neskôr behal za AC Stavbár Nitra, mo-
mentálne je člen BK HNTN Bratislava a NŠC. 
Patria mu slovenské rekordy v šprintoch: 
v hale na 60 m (6,58) a 200 m (21,11), von-
ku na 100 m (10,15), 200 m (20,33), je aj 
držiteľ najlepšieho slovenského výkonu na 
50 yardov (5,47) a 150 m (15,33). Na ha-
lových ME 2017 v Belehrade získal striebro 
na 60 m, na ME 2017 do 23 rokov v Byd-
goszczi si vybojoval zlato na 200 m a strieb-
ro na 100 m. Je prvý slovenský semifi nalis-
ta v šprintoch na MS v atletike: na 200 m na 
MS 2017 v Londýne skončil 15. v semifi ná-
le a na 100 m 28. v rozbehoch (postup mu 
ušiel o jednu stotinku), keď predtým vyhral 
kvalifi káciu v rekorde SR 10,15. Študuje 
počítačové a komunikačné systémy na FIIT 
STU v Bratislave, trénuje ho duo Naďa Ben-
dová – Róbert Kresťanko.

Volkovi sa ešte pred letnou medailovou žatvou splnil sen: bežal stovku s Usainom Boltom. Ako prvý Slovák. 
Slávny Jamajčan na Zlatej tretre vyhral (10,06), Janko skončil štvrtý (10,26).
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

100 METROV (2017)
10,15 Londýn (MS) 4. 8. (q)
10,16 Praha 5. 6. (r)
10,18 Bydgoszcz (ME „23“) 13. 7. (sf)
10,18 Bydgoszcz (ME „23“) 14. 7. (f)
10,21 Praha 13. 5. (f)
10,21 Tel Aviv 24. 6.

200 METROV (2017)
20,33 Bydgoszcz (ME „23“) 15. 7. (f)
20,52 Londýn (MS) 7. 8. (r)
20,54 Bydgoszcz (ME „23“) 15. 7. (sf)
20,58w Šamorín 17. 6.
20,61 Tel Aviv 25. 6.
20,61 Londýn (MS) 9. 8. (SF)

Vysvetlivky: Q – kvalifi kácia, R – rozbeh, 
SF – semifi nále, F – fi nále, 

W – výkon s vetrom nad 2 m/s.

Volkov životný beh – fi nále na 200 m v Bydgoszczi Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN
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 Ako by ste nazvali letnú atletickú sezónu 
v podaní vášho šikovného zverenca?
„Pre mňa osobne je to leto splnených snov. 

Ťažko sa mi opisuje zopár slovami, čo všetko pre 
mňa Jankove výkony znamenajú. Okrem iného je 
to aj odmena za všetko, čo som do našej spolu-
práce vložila. Dosiahla som, na čo niektorí tréneri 
čakajú celý život a možno sa ani nedočkajú. Teším 
sa najmä kvôli Jankovi. Mám obrovské šťastie, že 
som dostala možnosť spolupracovať s ním. Jeho 
úspechy nie sú len moja zásluha. Zišiel sa oko-
lo neho tím ľudí, ktorí si svoju prácu robia zjav-
ne veľmi dobre. Každý z nás do toho dáva o nie-
čo viac, ako je štandard, ako sa od neho očakáva. 
Čo je najdôležitejšie: Janko dokáže pretaviť tvrdú 
prípravu a prácu ľudí okolo seba do vrcholového 
športového výkonu. Naplno využíva osobné dis-
pozície, vie sa aj maximálne motivovať.“

 Čo vás prekvapilo viac – Jankovo zlepše-
nie osobného rekordu na 100 m z 10,33 na 
10,15, alebo na 200 m z 20,69 na 20,33?
„Moje očakávania, plány, ciele a sny v jednom 

vyzerali pred letom nasledovne: stovka za 10,20 
a dvojstovka za 20,40. Dosiahol o 5 a 7 stotín lep-
šie časy, no posun na 100 m ma prekvapil viac. 
Bol odrazom zlepšenia na 6,58 na 60 m v hale.“

 Skúste priradiť ku každej Jankovej letnej 
medaile nejaký prívlastok…
„Zlato na 200 metrov z ME do 23 rokov v Byd-

goszczi – prekvapujúco suverénne. Striebro na 
stovke z toho istého šampionátu – očakávaná me-
daila, oslobodila Jankovu myseľ a uspokojila všet-
kých, ktorí v ňu dúfali. Univerziádny bronz na 200 
metrov – najťažšie vybojovaná medaila, v najťaž-
ších podmienkach.“

 Kedy vám bolo v letnej sezóne úplne, ale 
úplne najťažšie?
„Viackrát som sa ocitla v nepríjemnej situácii, 

Kedysi bola solídna šprintérka. Vyštudovala trénerstvo na FTVŠ UK 
v Bratislave, živila sa aj ako letuška. Atletike však nedala nikdy 
zbohom – venovala sa príprave najmenších adeptov kráľovnej 

športov. Až kým sa pred štyrmi rokmi na jeseň neobjavil talentovaný 
tínedžer Ján Volko. Z neperspektívneho futbalistu vykresala šprintéra 
patriaceho do absolútnej európskej a širšej svetovej špičky. Z neznámej 
trénerskej popolušky Nade Bendovej sa stala trénerka európskeho šam-
pióna do 23 rokov na dvojstovke a najrýchlejšieho Slováka v histórii.

Naďa Bendová a Ján Volko pred kostolom Westminster Abbey počas MS v Londýne
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

Rekordná stovka za 10,15 na MS v Londýne
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

Slovenský rekordér a svetový rekordér na 
400 m Wayde van Niekerk Foto: ARCHÍV (jv)

BLAKE MAL NAMÁLE

Čo sľúbil, to splnil. Novučičké modré tretry 
Puma, špeciálny model pre Londýn 2017, doniesli 
Volka medzi 24 najlepších na svete. Nijaký Slovák 
nebol predtým na 100 alebo 200 m semifi nalista 
na OH alebo MS. Volka (20,52) v nabitom III. rozbe-
hu predstihli len olympijský víťaz a svetový rekor-
dér na 400 m Van Niekerk (20,16) a bronzový z ME 
2012 a 2016, Brit Talbot (20,16). „Dúfal som vo štvr-
té miesto a postup s časom, prvá trojka a priamy po-
stup sa mi zdali nereálne. Rozbeh dosť bolel, musel 
som bojovať až do posledných metrov, lebo Edward 
sa na mňa nepríjemne tlačil. Našťastie, nestuhli mi 
nohy,“ vysvetľoval slovenský rekordér. Prekvapujú-
co až za ním skončili semifi nalista OH v Riu, Bra-
zílčan Da Silva (os. rek. 20,15) i vicemajster sveta 

2009 (za Boltom) a juhoamerický rekordér (19,81) 
Edward z Panamy.

Cieľ splnený, čo v semifi nále? „Nechcem skon-
čiť posledný,“ vytýčil si Volko nie nesplniteľnú úlo-
hu. V II. behu fi nišoval šiesty (20,61), iba 9 stotín 
za druhým najrýchlejším mužom na 200 m v histó-
rii Yohanom Blakom, ktorý šokujúco nepostúpil do 
fi nále. Keby sa bežalo o pár metrov viac, mladý Bra-
tislavčan by sa zrejme vrátil z MS so skalpom chýr-
neho Jamajčana. Takto si priviezol „len“ Van Nieker-
kov dres s podpisom. Nabral odvahu a na svoj vzor 
si po semifi nále počkal v šatni. Juhoafričan bežal 
hneď v ďalšom behu.

V hustom daždi (iba 15 °C) skončil Volko z Euró-
panov šiesty, čo na premiérové vystúpenie na MS nie 
je vôbec zlé. „Vzhľadom na počasie nebol môj beh 
ideálny, ale už som cítil únavu. Aj tak som však pred-
behol desať súperov, som maximálne spokojný. Pät-
náste miesto je výrazne nad moje očakávania,“ skon-
štatoval Volko, za ktorým v konečnom účtovaní 
dvojstovky ostali šprintérske esá ako Jamajčan Dwy-
er (os. rekord 19,80), Juhoafričan Simbine (19,95), 
Brit Hughes (20,02), Tsákonas z Grécka (20,09), Ja-
ponec Iizuka (20,11) či Greaux z Trinidadu (20,19).

VYDRETÝ BRONZ

Sotva Volko priletel z Londýna, už si balil kufre 
na Svetovú univerziádu do Taiwanu. Päťdňovú pau-
zu využil na oddych. S trénerkou Bendovou a jej 
rodinou sa vybral relaxovať na chatu do Osrblia, 
vyčistiť si trochu hlavu pred ďalšou zaťažkávacou 
skúškou. Ak by v Tchaj -peji vo všetkých troch dis-
ciplínach (100, 200, 4 × 100 m) postúpil do fi ná-
le, absolvoval by až deväť behov! „Netuším, koľko 
mi ostalo síl, a či ich je toľko, aby som sa postaral 
o ďalší zázrak, ale urobím všetko, aby som bol čo 
najúspešnejší,“ sľúbil bývalý futbalista na stretnutí 
s médiami pred odletom.

Na stovke – z Európanov sa prebojoval do fi nále 
jediný – mu medaila ušla pomedzi prsty, skončil 5. za 
10,30. Bronz bral za čas o tri stotinky lepší syn býva-
lého svetového rekordéra Leroya Burrella, Američan 
Cameron Burrell s osobným rekordom 9,93. Šestica 
najlepších sa natlačila do jedinej desatiny! „Postu-
pom do fi nále som si splnil cieľ. O medailu som pri-
šiel na štarte a v prvých 30 metroch, kde som dosť 
výrazne zaostal,“ analyzoval Volko fi nále stovky.

Bez cenného kovu sa však z Taiwanu nevrátil. Za 
svojím krásnym letným šprintérskym príbehom dal 
bronzovú bodku. Na 200 m vyhral rozbeh i semifi -
nále a v súboji o medaily, ktorý bol podobne ako 
na stovke nesmierne vyrovnaný, došprintoval tretí 
za 20,99, hoci ešte 30 metrov pred cieľom bol pia-
ty. Parádnym zrýchlením v posledných metroch sa 
však pretlačil na bronzový stupienok. V extrémnom 
protivetre 3,8 m/s vyhral nečakane Francúz John 
(20,93), šprintéri na 2. až 7. mieste sa zmestili do 
11 stotín…

„Z medaily sa neskutočne teším, lebo pred fi ná-
le som toho mal už naozaj dosť. Skutočne neviem, 
kde sa vo mne zobrali sily na záverečné zrýchlenie. 
Päťdesiat metrov pred cieľom som zbadal, že sa na 
súperov doťahujem, preto som skúsil zabrať ešte 
viac a – vyšlo to. Bronz je, myslím si, malý, či skôr 
veľký zázrak. Medailu som síce získal len so stotin-
kovým náskokom, ale aj to sa počíta. Považujem ju 
za najťažšie vybojovanú, poriadne som sa na ňu 
nadrel. Cením si ju, lebo prišla na konci sezóny, keď 
som zďaleka nemal ideálnu formu.“

Mimochodom: fi nálová dvojstovka bola Volkov 
17. letný šampionátový beh. Pre Slovensko v ňom 
získal deviatu atletickú medailu na Svetových uni-
verziádach v ére samostatnosti (1 – 6 – 2).

Tri šampionáty, deväť stoviek, osem dvojsto-
viek. Dovedna 2,5 kilometra, ktoré prešprintoval za 
258,05 sekundy (4:18,05 min), priemernou rých-
losťou 34,88 km/h. Aj takú podobu malo nabité, no 
úspešné atletické leto šprintérskeho talentu, zázrač-
ného mladíka Jána Volka. GABRIEL BOGDÁNYI

Na štarte semifi nále na 200 m na MS s jamajskou hviezdou Blakom
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN
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ATLETIKOU ŽIJE CELÁ RODINA
Kedysi existovala populárna televízna súťaž Spie-

va celá rodina. Bendovci by sa mohli prihlásiť do po-
dobnej relácie, ale s iným názvom: Atletikou žije celá 
rodina. Nadin manžel Andrej je bývalý slovenský rep-
rezentant v skoku do diaľky, 17-ročný syn Jakub je 
viacnásobný slovenský mládežnícky šampión v šprin-
toch a diaľke a aj jej 10-ročná dcérka Ema už navšte-
vuje atletické tréningy. „Sme nielen atletickí, ale vo 
všeobecnosti športoví nadšenci. Debatujeme o všet-
kom, čo sa vo svete športu šuchne,“ prezradila Naďa 
Bendová. Priznala, že Volkovu prípravu konzultuje aj 
s manželom. „Andrejov názor rešpektujem. Má ob-
rovský cit pre atletiku, našim deťom neraz poradí veci, 
ktoré napríklad ja nevidím. Darmo, má veľké skúse-
nosti i bohatú prax. Neraz sa odhodlá aj na veci, ktoré 
by som ja neurobila.“

Poradcom trénerky Bendovej je jej manžel Andrej, 
bývalý popredný slovenský skokan do diaľky.
 Foto: JANO KOLLER

Naďa Bendová Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

ale ak mám vybrať len jednu a najťažšiu, bolo to 
pred dvojstovkou na Svetovej univerziáde v Tchaj-
-peji na Taiwane. Pod môj stav sa podpísala únava 
– fyzická aj psychická, atmosféra na podujatí a oča-
kávania, ktoré sme nenaplnili na stovke, kde Jan-
ko skončil piaty.“

 Naopak: pri ktorom jeho úspechu alebo vý-
kone ste boli najviac – ako sa hovorí –
namäkko?
„Najkrajšie chvíle som prežívala na majstrov-

stvách Európy do 23 rokov v Bydgoszczi, kde vlád-
la vyslovene rodinná atmosféra. Do dejiska šam-
pionátu prišli ľudia, ktorí majú Janka najradšej, 
a ktorí sú aj môjmu srdcu najbližší. Vážim si, že ob-
rovskú radosť z medailových úspechov sme mohli 
prežívať spolu. Úplne najväčší výbuch radosti však 
prišiel na univerziáde po zisku bronzu na 200 m. 
Finále, mimochodom, výsledkovo veľmi tesné, 
bolo akoby posledný krok v náročnej sezóne, no 
jednoznačne najťažší…“

 Je priam neuveriteľné, že Janko Volko aj pri 
64 štartoch „preplával“ atletickým letom bez 
vážnejšieho zranenia. Čomu to pripisujete?
„Vrodeným danostiam, zodpovednému a dô-

KTO JE NAĎA BENDOVÁ
Bratislavská rodáčka (25. 2. 1975, za slobodna Juríčeková) bola v minulosti solídna atlétka – šprin-

térka. V Interi ju trénovala Libuša Kládeková, potom v AC Bebet Vladimír Bezdíček. Jej osobné rekordy 
sú 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, zo sedemboja o rok neskôr má bronz. Na juniorských M -SR 1993 bola členka víťaznej štafety AC 
Bebet Bratislava na 4 × 100 m. Vyštudovala trénerstvo (atletika) na FTVŠ UK v Bratislave, pracovala aj ako 
letuška. Okrem šprintérov Jána Volka a Jakuba Matúša trénuje deti v klube KĽŠ Kryha Bratislava. Od mar-
ca je aj trénerka atletiky v Národnom športovom centre (NŠC). S manželom Andrejom (7. na MSJ 1994 
v skoku do diaľky, os. rekord 787 cm v 18 rokoch!) vychováva 17-ročného syna Jakuba (bronzový v štafe-
te na 4 × 100 m na Európskom olympijskom festivale mládeže 2015 v Tbilisi) a 10-ročnú dcéru Emu.

slednému prístupu v starostlivosti o zdravie, pre-
vencii a, samozrejme, regenerácii. Tomuto všet-
kému prikladáme od začiatku našej spolupráce 
veľký význam. Dvakrát týždenne sa venuje fyzio-
terapii, chodí na pravidelné testovania, využíva 
kryokomoru, saunu, lymfodrenáž, ľadové kúpe-
le, strečing, novú metódu svalovej regenerácie 
veinoplus -sport a takisto doplnky výživy.“

 Prekvapil vás Janko v lete niečím, či už v at-
letike alebo mimo nej, čo ste nečakali?
„Počas celej sezóny ma prekvapoval úžasný-

mi výkonmi, zodpovedným prístupom a tým, ako 
všetko zvládal…“

 Vyzeráte ako harmonická dvojica trénerka 
– zverenec. Naozaj je to také idylické? Ani raz 
ste sa nepohádali?
„My sa nehádame, iba si vymieňame názo-

ry… (smiech) Navzájom sa rešpektujeme, k Jan-
kovi sa správam ako k ľudskej bytosti, k člove-
ku, a nie iba ako k realizátorovi mojich predstáv 
o športových výkonoch. Snažím sa byť empatic-
ká. O korektné vzťahy sa však pokúšam so všet-
kými ľuďmi. Určite nie sú všetky idylické, ale 
usilujem sa mať s každým dobrý vzťah. Pri komu-

nikácii s deťmi a mladými ľuďmi – športovcami, 
s ktorými spolupracujem, prekračujem formálne 
kontakty zamerané len na požadované výkony. 
Som presvedčená, že ak zverenci vycítia, že mám 
o nich hlbší záujem, ktorý nie je obmedzený len 
pohľadom na ich výkony, odmenia sa mi vyššou 
intenzitou tréningu, zvýšenou motiváciou a prí-
padne aj lepšími výsledkami. Ak vidím, že niekto 
z mojich zverencov rieši osobné problémy, nepo-
važujem to za bezvýznamnú maličkosť, ktorá len 
narúša tréningový proces. Využijem to ako príle-
žitosť na lepšie spoznanie človeka, a ak môžem, 
pomôžem.“

 Volko posunul svoje osobné rekordy na 100 
i 200 m tak vysoko, že v budúcnosti už zrej-
me pôjde dolu každá stotinka výrazne ťaž-
šie. Pripravujete ho mentálne na to, aby ho 
prípadná „stagnácia“ na súčasnej úrovni ne-
zlomila, neznechutila?
„Janko je na to pripravený výchovou, ktorú dos-

tal od rodičov. Určite mu pomôže viera a verím, 
že aj mentálna príprava, ktorá je dôležitá súčasť 
nášho tréningu už niekoľko rokov bez toho, aby 
si to Janko uvedomil. Vždy bol, je a bude pripra-
vený na to, aby sa vedel vyrovnať so sklamaním, 
a zakaždým začal odznova. Myslím si, že je pripra-
vený byť vľúdny, keď prehrá, ale aj pokorný, keď 
zvíťazí. Vie byť hrdý na svoje úspechy, ale zároveň 
trpezlivo pracuje na dlhodobých cieľoch. Uvedo-
muje si, že úspech nepríde z večera do rána, ale je 
nutné dopracovať sa k nemu postupne. A navyše, 
sláva je len poľná tráva… Tak, ako rýchlo sa zjaví, 

tak rýchlo môže aj vyšumieť… Ak však bude Jan-
ko ‚stagnovať‘ na úrovni 10,15 a 20,33, budeme 
všetci veľmi radi…“

 Na čom najviac musí váš zverenec ešte po-
pracovať, aby išli stotinky na stovke aj dvoj-
stovke dolu?
„Pridáme na objeme aj intenzite vo všetkých 

zložkách tréningu. Dúfam, že k ďalšiemu zlepše-
niu Jankových osobných a zároveň slovenských 
rekordov prispeje aj výrazné zlepšenie materiál-
neho a organizačného zabezpečenia prípravy.“

 Neobávate sa, že tak rýchlo, ako Volkova 
hviezda zažiarila, môže aj zhasnúť?
„Nie, nebojím sa, lebo jeho hviezda vychádza-

la postupne, pomaly… A aj keby sa tak nebodaj 
stalo, všetko, čo sme spolu zažili, stálo za to. Toľ-
ko šťastia a radosti nepocítili iní tréneri v celej ka-
riére. Som veľmi vďačná, že mne to život doprial. 
Ak by už aj neprišiel podobný úspech ako v tomto 
roku, Janko ma naučil, že to tak asi má byť a exis-
tuje na to nejaký dôvod.“

 Zmenili Janka úspechy?
„Nie! Je to stále ten istý mladý muž s dobrým 

srdcom, svojou vierou, zodpovedným a cieľavedo-
mým prístupom k povinnostiam.“

 Pripravujete ho spolu s kondičným koučom 
Róbertom Kresťankom. Mediálne ste však 
oveľa známejšia, on je zväčša v úzadí. Ne-
žiarli za to na vás?
„Robo Kresťanko nám s manželom svedčil 

na svadbe. Sme priatelia, prežili sme spolu veľ-
mi veľa a vieme si povedať, kto akú úlohu plní. 
Som presvedčená, že na mňa nežiarli, a je rád, že 
mediálne povinnosti nemusí riešiť on, keďže pra-
covne je dosť vyťažený. Pokojne mu však všetok 
mediálny záujem prenechám… (smiech). Robo 
sa podieľa približne na jednej tretine Jankovej prí-
pravy. Vždy, keď mu to čas dovolí, príde na prete-
ky, prípadne aj aspoň na časť sústredenia.“

 Máte rodinu, dve deti. Neľutujete, že ste si 
s nimi neužili leto, a namiesto toho ste „lieta-
li“ zo šampionátu na šampionát? Najprv ME 
do 23 rokov v Bydgoszczi, potom MS v Lon-
dýne a v závere augusta Svetová univerziá-
da na Taiwane. Ako ste rodine kompenzovali 
svoju neprítomnosť?
„Je pravda, že veľa cestujem, ale v porovnaní 

s predchádzajúcim zamestnaním letušky v tom 
nie je veľmi veľký rozdiel. Ak je to možné, man-
žel Andrej i deti cestujú so mnou. Myslím si, že 
v porovnaní s inými rodičmi, ktorí si môžu vybrať 
v lete 14-dňovú dovolenku, som nestrávila s na-
šimi deťmi počas prázdnin menej času. Kým boli 
menšie, neprítomnosť som kompenzovala malý-
mi darčekmi z ciest. Teraz, vďaka najmodernejším 
technológiám, však s nimi komunikujem deň čo 
deň. Po mojom návrate si zakaždým všetko vyna-
hradíme.“

 Tešíte sa už na prípravu na ďalšiu sezónu? 
Kam sa chystáte na zahraničné sústredenia?
„Neuveríte, ale naozaj sa už neviem dočkať. 

Máme pred sebou nové výzvy, splniť ich v pod-

mienkach, aké majú slovenskí športovci, nebude 
jednoduché. Určite sa však o to pokúsime. Náš 
systém je zameraný len na výkon, ale málokoho 
zaujíma cesta, ktorá k nemu vedie. V závere októb-
ra absolvujeme tradičné sústredenie reprezentá-
cie vo Vysokých Tatrách a hneď po ňom ďalšie na 
Skalke spolu s atlétmi Stavbára Nitra. Od 14. no-
vembra do 8. decembra budeme na sústredení 
v Juhoafrickej republike. Na január a február sme 
si predbežne naplánovali kratšie tréningové kem-
py v Ostrave a Prahe, prípadne ešte v Poľsku, no to 
závisí od možností, ktoré vyplynú z Jankovho vyťa-
ženia počas skúškového obdobia.“

 V budúcom roku sa chcete prioritne zamerať 
na dvojstovku s cieľom uspieť na ME v Ber-
líne. Znamená to veľké zmeny v Jankovej 
príprave, keďže v tomto roku ste preferovali 
najmä rýchlosť?
„Tréningy mierne upravíme, zvýšime objemy 

vo všeobecnej, špeciálnej a rýchlostnej vytrvalosti. 
Vzhľadom na to, že nemusíme naháňať nijaké li-
mity, prípravu nastavíme tak, že sa zameriame na 
dva vrcholy v sezóne s dlhším prípravným a pre-
chodným obdobím.“

 Dostane sa Janko na berlínskom šampionáte 
do fi nále dvojstovky?
„Veľmi si želám, aby sa doň prebojoval. Spra-

vím všetko, čo viem, čo môžem a čo musím, aby 
sme tento cieľ dosiahli. U mňa už roky platí: verím 
v to, čo chcem dosiahnuť, až tak silno, že nie je iná 
možnosť, len aby sa to stalo realitou…“

 GABRIEL BOGDÁNYI

Volko a kľúčoví ľudia jeho tímu – trénerka 
Naďa Bendová, kondičný tréner Róbert Kres-
ťanko a fyzioterapeutka Jana Závacká
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

Objatie a slzy v trénerkiných očiach po bydgoszczskom zlate Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN
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KNA MS V LONDÝNE VKLADAL ZVÄZ NAJVÄČŠIE NÁDEJE DO KLADIVÁRA MARCELA LOMNICKÉHO,   KTORÝ VŠAK PREKVAPUJÚCO ZLYHAL UŽ V KVALIFIKÁCII

VŠETKO NARUBY
Sedemnásť rokov. Rok čo rok ten istý itinerár letných 

prázdnin: tvrdá príprava, týždeň doma a vrcholné podu-
jatie. A teraz zrazu všetko naruby. Vedel som, že čas, keď 
bude moje leto vyzerať úplne inak ako v uplynulých ro-
koch, sa blíži, že koniec kariéry už klope na dvere a vr-
cholné podujatia si budem vychutnávať pri televízore 
v pohodlí obývačky. Ani vo sne by mi však nenapadlo, 
že dôvod mojej neúčasti na MS bude niekedy taký, pre 
ktorý som nemohol cestovať do Londýna.

Namiesto náročnej prípravy som absolvoval ešte 
náročnejšiu „zaberačku“: zháňal som od expertov argu-
menty na svoju obhajobu a namiesto účasti na MS ma 
vypočúvala disciplinárka… Práve tieto udalosti vo mne 
prebudili znova srdce pretekára a bojovníka. Uvedomil 
som si, že hoci nie som v Londýne, vrchol sezóny som 
absolvoval i ja. Inde, na inom poli. Pevne verím, že tak, 
ako sme si v posledných rokoch zvykli, aj teraz to dopad-
ne dobre.

Priznám sa, bol som zvedavý, ako budem vnímať lon-
dýnsky šampionát vo svojom vnútri. Či budem schopný 
sledovať súťaže, prežívať napätie a užívať si peknú atleti-
ku. Najväčšie obavy som mal, samozrejme, z pocitov po-
čas chodeckých súťaží. Teším sa, že môžem povedať: at-
letiku som si užil. Sledoval som ju tak intenzívne, ako mi 
to povinnosti dovoľovali. Navyše, takmer všetky prenosy 
v spoločnosti rodiny. Deťom som vysvetľoval pravidlá, 
predstavoval som im najväčšie hviezdy svetovej atletiky.

Záverečný deň MS, vrátane chodeckých súťaží, som 
si pozrel u rodičov. Moje emócie boli preto azda ešte 
silnejšie, keďže mamina aj otec prežívajú môj aktuálny 
problém veľmi intenzívne, emotívne a citlivo. Po pár mi-
nútach zvláštneho pocitu v žalúdku som sa však vžil do 
pozície bežného diváka a chodecké duely pred Buckin-
ghamským palácom som si vychutnal naplno. Londýn-
ska päťdesiatka možno nebola najnapínavejšia v histórii 
– najmä, ak to porovnám s OH v Riu – ale Dinizov výkon 
bol famózny.

Majstrovstvá sveta mali zvláštnu príchuť – nie iba pre 
mňa. Charakteristické prvky poolympijskej sezóny boli 
očividné: výmena generácií, nové tváre, veľké prekva-
penia, ale aj sklamania svetových stálic. Najpamätnejšia 
však bude rozlúčka s najväčšou postavou atletickej histó-
rie Usainom Boltom. Ani trpkosť jeho posledného štartu, 
keď pre zranenie nedokončil štafetu, nemôže nijako zní-
žiť jeho obrovský prínos pre kráľovnú športov a desaťro-
čie krásnych zážitkov v hlavnej úlohe s „bleskom“.

Česť minivýpravy zachraňoval šprintér Ján Vol-
ko, ktorý svojou nebojácnosťou lákal divákov k ob-
razovkám. Nie však RTVS, ale Eurosportu a ČT, lebo 
naša verejnoprávna televízia MS ako jedna z mála 
v Európe nevysielala… Bratislavský mladík vyhral 
kvalifi káciu na 100 m v slovenskom rekorde 10,15 
a semifi nále mu ušlo iba o stotinku (v prepočte 
o 9,75 cm). Na dvojstovke zažiaril ešte výraznejšie: 
nielenže celkovo skončil na lichotivom 15. mieste, 
ale môže sa hrdiť, že je prvý slovenský semifi nalista 
v šprinte na atletických MS.

„PRÚSER“ AKO BRNO!
„Pôvodný cieľ bola medaila a ďalšie fi nálové 

umiestenie, ale vzhľadom na absenciu Maťa Tótha 
sme ho zredukovali na jedno miesto v osmičke,“ na-
črtol slovenské ambície šéftréner Martin 
Pupiš. „Najväčší ašpirant na naplnenie tejto túžby je 
kladivár Marcel Lomnický. Vlani na olympiáde skon-
čil piaty, preto je naše očakávanie oprávnené.“

28. miesto (64,60 m) bez nároku na fi nále. Naň 
bolo potrebné hodiť aspoň 70,33 m. „Keďže som 
nízka, ťažím z rýchlosti. V pomalom kruhu som to 
však nevedela využiť. Mrzí ma, že som nehodila 
viac, lebo na lepšie umiestenie nebolo nutné ho-
diť extra ďaleko. Prvý pokus 64,60 ma potešil, toľko 
som v sezóne úvodným hodom nedosiahla. Nabu-
dilo ma to, lenže potom sa zo mňa akoby vyparila 
energia,“ komentovala svoje vystúpenie.

CHODECKÉ WATERLOO
Zo šestice chodcov – olympionikov z Ria štartoval 

v Londýne jediný – Dušan Majdán. Nikdy v histórii 
atletických MS sa nestalo, že slovenská mužská chô-
dza mala takéto chudobné zastúpenie. A čo je naj-
horšie, ani Majdán preteky na 50 km nedokončil. 
Z trate zišiel ešte pred métou 25 km. „Od začiatku to 
bolo všelijaké, len nie dobré. Boleli ma nohy, svaly, 
dostával som kŕče, nemal som energiu. Okolo 20. ki-
lometra som už vedel, že je zle,“ povzdychol si Maj-
dán, ktorý na vylepšenie 29. miesta z Moskvy 2013 
a 30. z Pekingu 2015 nemohol ani len pomyslieť. 
Tri týždne pred šampionátom bojoval s obrovskou 
krízou. Cítil sa slabý ako mucha, na tréningu sotva 
zašliapal 10 km. Aj preto si dal v Londýne skromný 

Marcel Lomnický v londýnskej kvalifi kácii Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

Marika Katerinka Czaková na občerstvovačke s koučom Matejom Spišiakom, vpravo v pozadí jej 
druhý tréner Martin Pupiš Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

SKROMNÁ 
VÝPRAVA, 
SKROMNÉ 
VÝSLEDKY
Slovensko poslalo do Londýna na 16. MS najmenšiu výpravu v ére samostatnosti – iba päť-

člennú – s cieľom priviezť aspoň jedno umiestenie v prvej osmičke. Žiaľ, stalo sa, čo predtým 
len trikrát. Podobne ako v Edmontone 2001, Paríži 2003 a Dägu 2011 vyšlo po nečakanom 

kvalifi kačnom výpadku kladivára Lomnického bodovo celkom naprázdno a štvrtý raz od roku 1993 
chýbalo v hodnotení krajín.

Lomnický neprotestoval, vybojovať si miesto 
v TOP 8 aj on považoval za psiu povinnosť. „Cítim 
sa v dobrej forme,“ tvrdil. „Na MS som už bol dva 
razy ôsmy, teraz chcem skončiť lepšie – potešila by 
ma medaila.“

Postup z kvalifi kácie, aj vzhľadom na to, ako 
v tomto roku hádzal on a ako súperi, považoval kla-
divár banskobystrickej Dukly za hotovú vec: „Ak by 
som nepostúpil, bol by to ‚prúser‘ ako Brno.“

Londýnska kvalifi kácia bola v poradí trinásta 
Marcelova tohtoročná súťaž. Skončil v nej 13. výko-
nom 74,26 m, iba 15 cm za posledným postupujú-
cim do fi nálového tucta, Talianom Linguom. „Prú-
ser“ ako Brno!

„Som sklamaný, vypadnutie ma mrzí. Od MS 
2013 v Moskve som na veľkom podujatí nechýbal 
vo fi nále, takže prvá nepostupová priečka nie je nič 
príjemné,“ vravel rozladený Lomnický. „V mysli som 
mal jediné: idem hodiť kvalifi kačný limit 75,50. 
Prvý pokus 74,26 m som bral ako zaisťovací – upo-

kojil ma. Myslel som si, že v pohode ešte čosi pri-
dám, no ďalšie dva hody mi vôbec nevyšli.“

Marcel veľa premýšľal, v čom zlyhal. S odstu-
pom času prišiel k nasledovnému záveru: „Myseľ 
som mal nastavenú len na fi nále, kvalifi káciu som 
tentoraz podcenil. Kým na predošlých MS, ME či OH 
som sa koncentroval aj na ňu, teraz som bral postup 
ako samozrejmosť. Ukázalo sa, že to bola chyba. Váž-
na chyba…“

CHCELA UŽ SKONČIŤ
Kladivárka Nikola Lomnická síce nesplnila li-

mit, ale na MS sa dostala vďaka výkonu 68,90 m 
z 19. júla v Szombathelyi. Do Londýna sa prešmykla 
len tak -tak z kvalifi kačného renkingu. Tešila sa ako 
už dlho nie, veď na veľkom šampionáte štartova-
la po troch rokoch. Po senzačnej 8. priečke na ME 
2014 v Zürichu absentovala na MS 2015, vlani na 
ME i OH.

„Už som uvažovala, že skončím kariéru. V kritic-
kej chvíli ma však podržal tréner a priateľ v jednej 
osobe András Haklits, chorvátsky kladivársky rekor-
dér. Presvedčil ma, že na to mám, aby som to ešte 
skúsila. Vlial do mňa novú nádej. Bol moja opora, 
pomáhal mi, ako vedel.“

Nikola Lomnická obsadila v premiére na MS 

cieľ – splniť limit 4:08 h na ME 2018 v Berlíne. No aj 
ten bol napokon výrazne nad Dušanove sily.

Vo výsledkových listinách predošlých troch MS fi -
gurovala ešte s priezviskom Czaková, no pri jej lon-
dýnskom 36. mieste a čase 1:35:11 svieti Katerinka 
Czaková. Šiesteho mája sa totiž Marika Czaková vy-
dala za svojho priateľa Martina Katerinku. Za svojím 
maximom, 29. miestom v Dägu 2011, zaostala o se-
dem miest. V polovici (10 km za 46:04) to však ešte 
vyzeralo nádejne s útokom na osobák 1:32:23 i naj-
lepšie umiestenie na MS. „Chytila som krízu, tvrdli mi 
nohy. Trénerom Spišiakovi a Pupišovi som zakričala, 
že asi preteky nedokončím. Obaja však povedali, že 
musím zabojovať, nesmiem sa vzdať. Som sklamaná, 
na rýchlej trati padlo veľa osobákov, no mne preteky 
nesadli. Rozídené som to mala dobre, lenže po polo-
vici sa to radikálne otočilo,“ krútila Marika neveriacky 
hlavou. Hnevalo ju, že nezužitkovala výbornú prípra-
vu, v ktorej od jesene nachodila vyše 3800 km! „Zá-
verečná príprava sa mi s výnimkou jedného tréningu 
vydarila. Padli nejaké osobáky, zopár tréningov som 
zvládla v rýchlejšom tempe ako kedykoľvek doteraz. 
Preto obrovská škoda, že nie som medzi tými, ktoré si 
na MS zlepšili maximá,“ poznamenala 28-ročná vy-
študovaná trénerka atletiky. GABRIEL BOGDÁNYI

SLOVENSKÉ VÝPRAVY 
NA MS (1993 – 2017)

STUTTGART 1993 12 (9 M a 3 Ž)
GÖTEBORG 1995 11 (10 a 1)
ATÉNY 1997 9 (8 a 1)
SEVILLA 1999 8 (8 a 0)
EDMONTON 2001 7 (6 a 1)
PARÍŽ 2003 7 (5 a 2)
HELSINKI 2005 11 (8 a 3)
OSAKA 2007 18 (11 a 7)
BERLÍN 2009 12 (6 a 6)
DÄGU 2011 8 (5 a 3)
MOSKVA 2013 11 (6 a 5)
PEKING 2015 16 (8 a 8)
LONDÝN 2017 5 (3 a 2)

SLOVÁCI V LONDÝNE
 muži  100 m (60 štartujúcich): 28. Volko 10,25 (6. v II. rozbehu, v kvalifi kácii 1. v III. behu 10,15 – rekord 
SR /celkovo 1./), 200 m (50): 15. Volko 20,61 (6. v II. semifi nále, 3. v III. rozbehu 20,52), kladivo (32): 13. 
Lomnický 74,26 v kvalifi kácii, 50 km chôdza (48): Majdán nedokončil.
 ženy  20 km chôdza (60 štartujúcich): 36. Katerinka Czaková 1:35:11, kladivo (32): 28. Lomnická 64,60.
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SLOVENSKÁ REPREZENTÁCIA, NOVÁČIK V II. LIGE ME TÍMOV   V TEL AVIVE, SENZAČNE DRUHÁ A ZNOVA POSTÚPILA

II. LIGA 
ME DRUŽSTIEV 2017

 1. Maďarsko 372,5
 2. Slovensko 306,5
 3. Litva 298,5
 4. Slovinsko 296
 5. Lotyšsko 258
 6. Cyprus 258
 7. Chorvátsko 253,5
 8. Izrael 243
 9. Rakúsko 240,5
10. Srbsko 238,5
11. Island 181,5
12. Moldavsko 166,5

Aj preto sa pred odletom do Izraela hovorilo nahlas najmä o záchrane, 
veď pre rôzne dôvody absentovali strednotratiarka Lucia Hrivnák Klocová, vy-
trvalkyňa Katarína Pejpková Berešová, kladivárka Martina Hrašnová a prekáž-
kari na 400 m Michaela Pešková a Martin Kučera.

Večný optimista, šéftréner SAZ Martin Pupiš, však veril aj oslabenému 
tímu. „Vychádza mi to tak, že by sme mohli skončiť v bezpečnej zóne okolo 
8. miesta, bez obáv z vypadnutia. Čierny Peter by mal ostať Islandu a Mol-
davsku, vyhrať by mali Maďari. Záchrana je náš hlavný cieľ, no tajne dúfam, 
že by sme sa mohli umiestiť i v prvej päťke,“ odhadoval možný vývoj a – ne-
zmýlil sa.

Tip na víťaza i zostupujúcich vyšiel Pupišovi stopercentne, akurát neuhá-
dol, že Slovensko skončí senzačne druhé a prvý raz v histórii ME tímov (nový 
formát zaviedla Európska atletika v roku 2009) bude štartovať v roku 2019 
v I. lige. Do nej sa Slovensko dostalo priam raketovo. Po nečakanom zostupe 
do III. ligy v Rige 2014 sa hneď v nasledujúcom roku v Baku v rámci Európ-

na 4 × 400 m Slaničková, Štuková, Ledecká, Putalová (3:34,05). Muži sa až 
11-krát umiestili v prvej trojke (1 – 5 – 5), ženy pridali osem „medailových“ 
priečok (3 – 1 – 4).

Lídrom tímu bol halový vicemajster Európy na 60 m Ján Volko. Stovku 
vyhral v protivetre 2,1 m/s v druhom najlepšom čase kariéry (10,21) s násko-
kom 9 stotín a na 200 m skončil o stotinku druhý za Slovincom Janežičom, 
pričom zlepšil slovenský rekord z 20,66 na 20,61 (Volko: „Necítil som sa na 
rekord, no vyšlo to. Prehra o stotinku mrzí, ale teší ma, že sa stále zlepšu-
jem.“). Takisto sa podieľal aj na tretej priečke štafety na 4 × 100 m, ktorá 
zabehla štvrtý najlepší slovenský výkon v histórii 40,35. Dvadsaťročný brati-
slavský mladík sám nazbieral pre družstvo 25,5 bodu!

„Vďaka patrí úplne všetkým, ktorí sa pričinili o postup. Každý bod bol vy-
bojovaný ťažko, ale postupovú mozaiku by sme nevyskladali ani bez jedno-
bodových výsledkov za 12. miesta,“ zdôraznil Martin Pupiš. „Atléti, tréneri aj 
celý realizačný tím odviedli maximum, za čo im patrí veľké – ďakujem! Nik 
nezlyhal, väčšina pretekárov išla na 110 až 130 percent aktuálnych možností. 
Viacerí sa potom priznali, že len za seba by takto bojovať nedokázali.“

Výbornú atmosféru v slovenskom tíme vyzdvihla i kapitánka Dana Velďá-
ková. Trojskokanka banskobystrickej Dukly prispela „do spoločného“ 10 bod-
mi za 3. miesto, keď ju zdolali len vicemajsterka sveta 2015 a Európy 2016, 
Izraelčanka Minenková a Litovčanka Dzindzaletaité, bývalá juniorská vice-
majsterka sveta a majsterka Európy do 23 rokov.

„Bojovali sme ako levy – všetci. Konečne sme si mohli povedať, že sme 
družstvo, ktoré naozaj ťahalo za rovnaký koniec povrazu. Každý pristupoval 
k svojmu vystúpeniu na ME tímov veľmi zodpovedne. Druhá priečka a po-
stup je pre všetkých obrovská odmena,“ nadchýnala sa najskúsenejšia členka 
našej reprezentácie a pochválila vedenie výpravy i realizačný tím za maxi-
málnu starostlivosť: „Urobili pre nás naozaj všetko, čo sa odrazilo aj na našich 
výkonoch.“

V roku 2019 čaká atletickú reprezentáciu premiéra v I. lige ME družstiev. 
Cieľ by, logicky, mal znieť – zachrániť sa. „V prvej lige nás čaká krst ohňom, ale 
ak sa nám podarí v maximálnej možnej miere eliminovať najväčšie slabiny, 
cesta k udržaniu v nej nemusí byť zarúbaná,“ poznamenal šéftréner SAZ a vzá-
pätí načrtol už aj jeho tradičný optimistický scenár. „Hneď som si zrátal, ako by 
sme dopadli v I. lige s výkonmi, ktoré dosiahli naši atléti v Tel Avive. Vyšlo mi, že 
by sme nazbierali 255 bodov a obsadili by sme siedme miesto, takže pohodl-
ne by sme sa udržali. To však nie je všetko: ak by sme odstránili jednobodové 
disciplíny, dostali by sme sa dokonca až na hranu postupu do superligy…“
 GABRIEL BOGDÁNYI

Slovenský tím, ktorý si vybojoval historický postup do I. ligy Foto: TIBOR JÄGER
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V slovenskej výprave vládol v Tel Avive perfektný tímový duch. Foto: SAZ

NA PRVÝ ŠUP DO PRVEJ LIGY!
Slovenská atletická reprezentácia senzačne postúpila do I. ligy ME tí-

mov! V posledný júnový víkend skončila v II. lige v Tel Avive v kon-
kurencii 12 družstiev druhá za Maďarskom. Napriek tomu, že bola 

v súťaži nováčik a chýbalo jej viacero osvedčených opôr.

skych hier vrátilo do druhej a z nej sa okamžite vyšvihlo až do prvej. Za ňou je 
už iba superliga – pre atletické veľmoci…

„Druhé miesto je nečakané kolektívne dielo. S postupom rátal asi málo-
kto,“ vravel dojatý šéftréner. „Postúpiť do I. ligy, pričom sme jediná krajina 
v Európe, ktorá nemá použiteľný osemdráhový atletický štadión v hlavnom 
meste, je niečo ako sen. Viem, že veční kritici a pesimisti budú tvrdiť, že po-
stup je náhoda a nie výsledok našej práce a zlepšeného systému. Ak je to 
naozaj tak, potom tam hore na nebesiach nás musí mať niekto veľmi, ale 
veľmi rád… Keď som pred štyrmi rokmi po postupe z tretej do druhej ligy 
vyhlásil, je to dôležitý krok na ceste do I. ligy, viacerí si mysleli, že blúznim. 
Lenže kto nemá sny, tomu sa nemajú aké plniť. Aj keď sa musím priznať, že 
naše umiestenie v Tel Avive bolo aj nad moje očakávania.“

Slovenská reprezentácia položila základ postupu už v úvodný deň, keď 
sa usadila na druhej priečke za suverénnymi Maďarmi. „Získali sme, ak ne-
počítam štafety, 20 bodov nad plán, čo je výborné,“ tešil sa Pupiš. Slováci 
si na druhý deň aj napriek ráznemu útoku Litvy a Slovinska druhú priečku 
udržali.

Cenné a dôležité bolo, že zo 40 disciplín skončili naši v prvej trojke v bez-
mála polovici (19). O štyri prvenstvá sa postarali Ján Volko na 100 m (10,21), 
Iveta Putalová na 400 m (52,45), Jana Velďáková v diaľke (655) a štafeta 

I. LIGA ME DRUŽSTIEV 2019
RUSKO, BIELORUSKO, HOLANDSKO, TURECKO, 
PORTUGALSKO, NÓRSKO, RUMUNSKO, ÍRSKO, 
BELGICKO, MAĎARSKO, LITVA, SLOVENSKO

SOBOTA
 muži  100 m (-2,1 m/s): 1. Volko 10,21, 
400 m: 7. Danáč 47,35 – slovenský výkon 
roka (SLVR) a vyrovnaný osobný rekord (OR), 
1500 m: 2. Repčík 3:44,77, 5000 m: 3. P. 
Ďurec 14:14,22 – SLVR a OR, 400 m prek.: 
7. Bottlík 52,74, výška: 2. Bubeník 219 – SLVR, 
diaľka: 3. Veszelka 767, guľa: 2. Olej 18,01, 
kladivo: 2. Lomnický 73,26, 4 × 100 m: 3. SR 
(Matúš, Turčáni, Danáč, Volko) 40,35 – SLVR.
 ženy  100 m: 3. Bezeková 11,54, 400 m: 
1. Putalová 52,45, 800 m: 5. Štuková 2:06,25, 
3000 m: 12. Durcová 10:13,22, 3000 m 
prek.: 6. Beľová 11:01,52 – SLVR a OR, 400 m 
prek.: 3. Ledecká 59,06, žrď: 9. Hrvolová 360 
– SLVR, trojskok: 3. D. Velďáková 13,66, disk: 
12. Krištofi čová 33,74, oštep: 12. J. Hanuliako-
vá 40,24, 4 × 100 m: 4. SR (Šibová, Putalová, 
Slaničková, Bezeková) 45,32 – SLVR.

NEDEĽA
 muži  200 m: 2. Volko 20,61 – slovenský re-
kord, 800 m: 3. Talán 1:48,42 – OR, 3000 m: 
9. Pelikán 8:24,16 – SLVR, 3000 m prek.: 
10. Jablokov 9:45,49, 110 m prek. (-1,2): 
9. Drozda 14,79 – SLVR a OR, žrď: 6. Zmoray 
510, trojskok: 3. Veszelka 15,79, disk: 12. Broš 
48,06, oštep: 7. Žeňúch 71,87, 4 × 400 m: 
3. SR (Bottlík, Repčík, Talán, Danáč) 3:09,30 
– SLVR.
 ženy  200 m (0,0): 2. Bezeková 23,52, 
1500 m: 9. Beľová 4:37,70, 5000 m: 12. L. Ja-
nečková 17:48,70, 100 m prek. (+2,0): 
5. Lajčáková 13,56, výška: 3. Dunajská 179, 
diaľka: 1. J. Velďáková 655 – SLVR, guľa: 
6. Slošárová 13,95, kladivo: 5. Lomnická 59,31, 
4 × 400 m: 1. SR (Slaničková, Štuková, Ledecká, 
Putalová) 3:34,05 – SLVR.

SLOVÁCI V TEL AVIVE

1993 ROTTERDAM (3. skupina II. ligy): 
4. muži a 5. ženy
1994 ISTANBUL (2. skupina II. ligy): 3. muži/po-
stup a 4. ženy
1995 TURKU (2. skupina I. ligy): 8. muži/zostup, 
ĽUBĽANA (2. skupina II. ligy): 3. ženy
1996 TALLINN (2. skupina II. ligy): 
3. muži a 6. ženy
1997 RIGA (B -skupina II. ligy): 2. muži/postup 
a 2. ženy/postup
1998 BUDAPEŠŤ (A -skupina I. ligy): 
8. muži/zostup a 8. ženy/zostup
1999 PULA (A -skupina II. ligy): 3. muži a 3. ženy
2000 BANSKÁ BYSTRICA (B -skupina II. ligy): 
1. muži/postup a 3. ženy 
2001 BUDAPEŠŤ (B -skupina I. ligy): 6. muži, 
NIKÓZIA (B -skupina II. ligy): 2. ženy/postup
2002 BANSKÁ BYSTRICA (A -skupina I. ligy): 
5. muži a 6. ženy
2003 VELENJE (B -skupina I. ligy): 
8. muži/zostup a 7. ženy/zostup

2004 NOVÝ SAD (B -skupina II. ligy): 
2. muži/postup a 3. ženy
2005 GÄVLE (A -skupina I. ligy): 8. muži/zostup, 
TALLINN (A -skupina II. ligy): 6. ženy
2006 BANSKÁ BYSTRICA (A -skupina II. ligy): 
1. muži/postup a 2. ženy/postup
2007 VAASA (I. liga): 8. muži/zostup 
a 8. ženy/zostup
2008 BANSKÁ BYSTRICA (B -skupina II. ligy): 
2. muži a 2. ženy
2009 BANSKÁ BYSTRICA (II. liga): 5. spoločný tím
2010 BELEHRAD (II. liga): 5. spoločný tím
2011 NOVÝ SAD (II. liga): 8. spoločný tím /zostup
2013 BANSKÁ BYSTRICA (III. liga): 1. spoločný 
tím/postup
2014 RIGA (II. liga): 7. spoločný tím/zostup
2015 BAKU (III. liga): 2. spoločný tím/postup
2017 TEL AVIV (II. liga): 2. spoločný tím/postup
Poznámka: V roku 2007 bola len jedna spoločná 
I. liga EP, od roku 2009 sa hodnotili spoločne 
muži a ženy.

SLOVENSKO NA EP (1993 – 2008) A ME DRUŽSTIEV (2009 – 2017)
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VOLKO VYMAZAL CHOCHLÍKOV REKORDDve disciplíny, dve sestry – dvojičky a do-
vedna tridsať titulov majsteriek Sloven-
ska. To je úctyhodná bilancia Dany a Jany 

Velďákových na slovenských šampionátoch pod 
holým nebom. Na jubilejných 70. M -SR na ban-
skobystrických Štiavničkách získali obe už pät-
násty titul: Dana v trojskoku a Jana v diaľke. 
Domáci vrchol sa uskutočnil v Banskej Bystrici 
už 16. raz, deviatykrát v ére samostatnosti. Slo-
venský rekord ho tentoraz neozdobil, iba šam-
pionátový 10,34 Jána Volka na 100 m. V klubo-
vej medailovej bilancii kraľovala už tretí rok za 
sebou banskobystrická Dukla (13 – 7 – 9) pred 
Sláviou UK Bratislava (7 – 5 – 3) a BK HNTN Bra-
tislava (4 – 1 – 0). Najúspešnejší jednotlivci boli 
u mužov Šimon Bujna zo Slávie UK (zlato na 
200 m a 4 × 400 m, striebro na 100 m) a u žien 
Barbora Tomková z Dukly (zlato na 400 m 
a 4 x 100 m, striebro na 4 × 400 m). Dva indivi-
duálne tituly získala len v Prahe žijúca Katarína 
Beľová z AK ZŤS Martin, víťazka tisícpäťstovky 
a stípliarskej tritisícky.

ŠPRINTY

PRVÁ DVOJSTOVKA A – VÍŤAZNÁ
Volko zavŕšil na 100 m víťazný hetrik (2015 

– 2017). Aj v protivetre 0,9 m/s časom 10,34 
o 11 sto tín zlepšil rekord M -SR Ľuboša Chochlíka 
ešte z roku 1988. Triumfoval s obrovským násko-
kom 52 stotín! „Nechcem nikoho uraziť, chalani 
bežali naozaj super, ale nik ma príliš netlačil do-

vote! Stovku žien vyhrala favoritka Alexandra Be-
zeková (11,69), bol to iba jej druhý titul na 100 m 
v kariére, keď predtým triumfovala v roku 2012. 
Namiesto šance na piate prvenstvo na 200 m aj 
ona dala prednosť extralige ČR a ako na podnose 
ponúkla štvorstovkárskej špecialistke Ivete Puta-
lovej domáce zlato (24,17), po roku 2015 druhé 
v kariére. Keďže naše jednotky na 400 m Danáč 
a Putalová neštartovali, premiérové tituly získa-
li junior Boris Pribil (49,32) a Barbora Tomková 
(57,02).

BEHY

PELIKÁNOVO ZLATÉ SÓLO
Na 800 m sa Jozef Pelikán obetoval a udával 

tempo Jozefovi Repčíkovi, ktorý sa snažil zlepšiť 
si sezónne maximum 1:47,81 a kvalifi kovať sa na 
MS. Nepomohlo mu to, ani dobiedzajúci Matúš 
Talán v závere. Zverenec Petra Žňavu si vybojoval 
tretí titul pod holým nebom časom 1:49,17 min. 
Už 33-ročný Pelikán potom na druhý deň vyhral 
vo veľkom sóle 1500 m (3:52,59), zlato v tej-
to dekáde bral vždy v nepárnych rokoch (2011, 
2013, 2015, 2017). Na 5000 m Peter Ďurec ob-
hájil titul (14:57,95) pred víťazom spred dvoch 
rokov, Košičanom Urbanom (15:05,32). V tes-
nom súboji v mužskom stípli zvíťazil Dávid Ma-
zúch (9:47,36), keď v záverečných metroch pred-
sa len zlikvidoval pôvodne takmer 150-metrový 
náskok klubového kolegu z ŠK ŠOG Nitra Miro-
slava Borovku.

Ženskú osemstovku vyhrala (po roku 2014 
druhý raz) Alexandra Štuková v sólo pretekoch 
časom 2:06,22 s vyše 5,5-sekundovým násko-
kom. Neštartovali však martinské zverenky Pavla 
Slouku Hrivnák Klocová a Gajanová. V Prahe ži-

júca Katarína Beľová okorenila na 1500 m svoj 
premiérový titul vonku na ovále osobným re-
kordom (4:33,13) a jeden a pol hodiny po tom-
to triumfe pridala ďalší na 3000 m prekážok 
(11:29,85). Myjavčanka Zuzana Durcová brala 
vlani zlato na 10 000 m, teraz na polovičnej trati 
(17:56,11).

PREKÁŽKY

DROZDA A LAJČÁKOVÁ OBHÁJILI
Na krátkych prekážkach obhájili tituly Marco 

Adrien Drozda (14,71 na 110 m) a Stanislava Laj-
čáková (14,09 na 100 m), ktorej však chýbali naj-
väčšie súperky. Kuštárová bola zranená a Slanič-
ková s Mokrášovou štartovali v čase M -SR v II. lige 
Európskeho pohára vo viacbojoch v španielskom 
Monzóne. Prekážkar Slávie UK ozdobil svoj zlatý 
hetrik (2015 – 2017) aj osobným rekordom, kto-
rý na konci júla na VC Nového Města nad Metují 
potom ešte zlepšil na 14,66. Na 400 m prekážok 
pri neúčasti zraneného bývalého víťaza Svetovej 
univerziády Martina Kučeru prvý raz v kariére tri-
umfoval Jakub Bottlík a aj on si zlepšil osobák 
(52,28). Absenciu slovenskej rekordérky Slaničko-
vej i talentovanej Peškovej (zranený svalový priťa-

Najrýchlejšia Slovenka Alexandra Bezeková Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

Čo zlepšiť, aby som skákal vyššie, akoby sa 
pýtal Matúš Bubeník.
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

Dana Velďáková
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

1. ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica 13 - 7 - 9, 2. Slávia UK Bratislava 7 - 5 - 3, 3. BK HNTN Bratislava 
4 - 1 - 0, 4. AC Stavbár Nitra 3 - 3 - 3, 5. ŠK ŠOG Nitra 2 - 3 - 6, 6. AK ZŤS Martin 2 - 0 - 0, 7. AŠK 
Slávia Trnava 1 - 4 - 0, 8. Spartak Dubnica nad Váhom 1 - 3 - 3, 9. Atletika o. z. Košice 1 - 2 - 1, 
10. Slávia ŠG Trenčín 1 - 1 - 0, 11. UMB Banská Bystrica, AC Malacky a TJ Spartak Myjava 1 - 0 - 0, 
14. Slávia STU Bratislava 0 - 2 - 4, 15. Atletika Bratislava 0 - 2 - 1, 16. Akademik TU Košice 0 - 1 - 1, 
17. TJ Obal servis Košice, Sparta Považská Bystrica, AK Junior Holíč a AFK Nové Mesto n/V. 0 - 1 - 0, 
21. MKŠS Kysucké Nové Mesto 0 - 0 - 2, 22. Slávia TU Košice, MAC Rača, MŠK Vranov n/T., Atletika 
ŠK Skalica a AC Kriváň Liptovský Mikuláš 0 - 0 - 1.

NAJÚSPEŠNEJŠÍ JEDNOTLIVCI
Stanislava Lajčáková (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 2 - 1 - 1

Barbora Tomková (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 2 - 1 - 0
Šimon Bujna (Slávia UK Bratislava) 2 - 1 - 0

Katarína Beľová (AK ZŤS Martin) 2 - 0 - 0
Marco Adrien Drozda (Slávia UK Bratislava) 2 - 0 - 0

Jakub Bottlík (Slávia UK Bratislava) 2 - 0 - 0

predu. Aj preto vnímam svoj výkon ako veľmi kva-
litný,“ skonštatoval 20-ročný Volko. Cestu za tretím 
domácim titulom na 100 m označil za najjedno-
duchšiu: „Všetka česť súperom, ale teraz to bolo 
dosť jednoduché. Na druhej strane, v porovnaní 
s vlaňajškom mala stovka vyššiu úroveň. Na fi nále 
bolo nutné bežať pod jedenásť.“ Na 200 m sa Vol-
ko už o majstrovský hetrik nepokúsil, uprednost-
nil štart vo farbách Olomouca v českej extralige. Ti-
tul získal senzačne bývalý futbalista Šimon Bujna 
(21,75), ktorý bežal na M -SR túto trať prvý raz v ži-

hovač) využila Daniela Ledecká (1:00,81) na zisk 
prvého seniorského titulu, keď zdolala 2-násobnú 
šampiónku Holleyovú.

SKOKY

PÄTNÁSTY TITUL PRE DVOJIČKY
Piaty výškar z HME 2017 Matúš Bubeník po-

kračoval aj na M -SR v zlepšovaní z pretekov na 
preteky, vo štvrtom štarte v letnej sezóne pridal 
na Štiavničkách ďalšie 3 cm a výkonom 223 cm 
(na prvý pokus) triumfoval štvrtý raz za sebou. 
„Na 226 to už nebolo ono. Sezónu som začal len 
pred dvoma týždňami, musím na sebe ešte po-
pracovať. Dúfal som, že to pôjde hore rýchlejšie,“ 
priznal v Brne žijúci Holíčan. Po M -SR absolvoval 
ešte dva štarty (Lignano 221 – 5., Viersen 215 – 6.) 

a pre zranenie stehenného svalu predčasne ukon-
čil sezónu. Vo výške žien prekvapila Tatiana Dunaj-
ská zlepšením absolútneho osobného maxima 
o 5 cm až na 186 cm a skúšala aj 188 cm.

Mužská žŕdka má od roku 2013 jediného víťaza 
– Jána Zmoraya. Po zdolaní 500 cm sa trikrát már-
ne pokúšal o 530 cm. Ženský titul získala prvýkrát 
v kariére Klaudia Kálnayová (360 cm) a premié-
rovo stál na najvyššom stupienku aj diaľkar Attila 
Tóth, stačilo mu iba 688 cm. Len dvakrát v ére sa-
mostatnosti bolo zlato za slabší výkon (2011 Lup-
ták 683 cm a 2015 Horák 670). Podobne ako Tóth 
v diaľke aj Martin Koch v trojskoku (15,51) využil 

absenciu Veszelku (po zranení sa šetril a bežal len 
stovku /5./ a 4 x 100 m /zlato/) štvrtýkrát sa tešil 
z víťazstva na M -SR, avšak po trojročnej prestávke.

Sestry Velďákové, ktoré sa usilovali o miesten-
ku na MS v Londýne, si vybojovali jubilejný 15. ti-
tul – Dana v trojskoku (13,63 m v prvej sérii), Jana 
v diaľke (645 cm). V extrémne krátkej súťaži mala 
Dana, ktorá bola najlepšia v rokoch 2002 – 2005 
a 2007 – 2017, len dva platné pokusy: okrem ví-
ťazného ešte druhý (13,53 m). „Myslím si, že mám 
natrénované na výkon okolo 14 metrov,“ skonšta-
tovala dvojnásobná bronzová medailistka z HME 
(2009, 2011). Napokon túto hranicu do konca se-
zóny neprekonala, čo sa jej stalo prvý raz od roku 
2004. A po dlhom čase chýbala aj na letnom vr-
chole roka… S víťazným výkonom 645 cm nebola 

PÄTNÁSŤ TITULOV DANKY A JANKY
DANA (TROJSKOK) JANA (DIAĽKA)

2002 13,86 2011 13,59 2000 591 2008 643
2003 13,58w 2012 14,35 2001 627w 2009 642
2004 13,56 2013 13,94w 2002 603 2012 664
2005 13,98 2014 13,75w 2003 627w 2014 650
2007 14,14 2015 14,27 2004 634 2015 663
2008 13,79 2016 13,79 2005 659 2016 675
2009 14,04 2017 13,63 2006 660 2017 645
2010 14,10w 2007 619

Poznámka: w – výkon s vetrom nad 2 m/s.
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NA VIAC NEMÁM,  KONČÍM!

VOLKO VYMAZAL CHOCHLÍKOV REKORD

MUŽI
 100 m  Ján Volko (BK HNTN Bratislava) 10,34 – rekord M -SR
 200 m  Šimon Bujna (Slávia UK Bratislava 21,75
 400 m  Boris Pribil (AC Malacky) 49,32
 800 m  Jozef Repčík (BK HNTN Bratislava) 1:49,17
 1500 m  Jozef Pelikán (Slávia UK Bratislava) 3:52,59
 5000 m  Peter Ďurec (UMB Banská Bystrica) 14:57,95
 3000 m prekážok  Dávid Mazúch (ŠK ŠOG Nitra) 9:47,36
 110 m  prekážok  Marco Adrien Drozda (Slávia UK Bratislava) 14,71
 400 m  prekážok  Jakub Bottlík (Slávia UK Bratislava) 52,28
 výška  Matúš Bubeník (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 223
 žrď  Ján Zmoray (AC Stavbár Nitra) 500
 diaľka  Attila Tóth (AC Stavbár Nitra) 688
 trojskok  Martin Koch (Slávia UK Bratislava) 15,51
 guľa  Matúš Olej (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 18,98
 disk  Michal Holica (AC Stavbár Nitra) 54,07
 kladivo  Marcel Lomnický (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 76,41
 oštep  Patrik Žeňúch (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 74,30
 4 × 100 m  ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica (Fendek, Marček, Buvala, Veszelka) 42,34
 4 × 400 m  Slávia UK Bratislava (Bujna, Timoranský, Drozda, Bottlík) 3:27,64

ŽENY
 100 m  Alexandra Bezeková (Atletika o. z. Košice) 11,69
 200 m  Iveta Putalová (BK HNTN Bratislava) 24,17
 400 m  Barbora Tomková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 57,02
 800 m  Alexandra Štuková (BK HNTN Bratislava) 2:06,22
 1500 m  Katarína Beľová (AK ZŤS Martin) 4:33,13
 5000 m  Zuzana Durcová (TJ Spartak Myjava) 17:56,11
 3000 m  prekážok  Katarína Beľová (AK ZŤS Martin) 11:29,85
 100 m  prekážok  Stanislava Lajčáková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 14,09
 400 m  prekážok  Daniela Ledecká (ŠK ŠOG Nitra) 1:00,81
 výška  Tatiana Dunajská (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 186
 žrď  Klaudia Kálnayová (AŠK Slávia Trnava) 360
 diaľka  Jana Velďáková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 645
 trojskok  Dana Velďáková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 13,63
 guľa  Ivana Krištofi čová (Slávia UK Bratislava) 15,08
 disk  Patrícia Slošárová (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 42,36
 kladivo  Nikola Lomnická (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 68,59
 oštep  Júlia Hanuliaková (Slávia ŠG Trenčín) 41,87
 4 × 100 m  ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica (Malatincová, D. Tomková, B. Tomková, Lajčáková) 47,39
 4 × 400 m  AK Spartak Dubnica (Slivková, Šimlovičová, Bučková, Holleyová) 3:58,42

V januári podstúpila operáciu kolena, na 
tréningoch začala hádzať až v máji, súťažnú 
premiéru si odkrútila 17. júna na „péteeske“ 
v Šamoríne a už po druhých pretekoch v let-
nej sezóne učinila zásadné vyhlásenie. Dvoj-
násobná kladivárska vicemajsterka Európy 
Martina Hrašnová po domácom šampionáte 
oznámila, že predčasne končí sezónu.

K radikálnemu kroku sa odhodlala napriek 
tomu, že k výkonu z P – T – S pridala bez dvoch 
centimetrov až sedem metrov – 67,86 m – 
a na 58 cm sa priblížila k výkonu zaručujúce-
mu v renkingu miestenku v 32-člennom štar-
tovom poli kladivárok na MS 2017.
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Jana Velďáková Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

Trio najlepších kladivárok (zľava) Kaňuchová, Lom-
nická, Hrašnová Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

spokojná ani o 10 minút mladšia z dvojičiek Velďá-
kových Jana. Na miestenku na MS, ako sa neskôr 
ukázalo, potrebovala skočiť o 20 cm viac. „Pobo-
lieval ma zadný stehenný sval na odrazovej nohe 
a podvedome som sa bála, že sa vážnejšie zraním. 
Formu mám aj na limit 675, len keby ma nič nebo-
lelo,“ povzdychla si Jana Velďáková.

VRHY A HODY

LOMNICKÁ SO SKALPOM HRAŠNOVEJ
Štiavničky videli akési znovuzrodenie kladivár-

ky Nikoly Lomnickej. Ôsma z ME 2014 získala tretí 

Štvorstovkárka Iveta Putalová testovala svoju 
rýchlosť, na 100 m skončila druhá a 200 m 
vyhrala. Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN
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NA VIAC NEMÁM,  KONČÍM!
„Je to maximum, čo som zo seba v sú-

časnej situácii dostala. Výkon ma prekva-
pil – na tréningoch som sa k tejto méte ani 
len nepriblížila. Hádzala som sotva 65 met-
rov. Žiaľ, aj keď som sa teraz zlepšila, vôbec 
to so mnou nevyzerá ružovo. V porovnaní 
s inými rokmi mám nahádzané len máličko, 
nechcem operované koleno zbytočne trá-
piť, nechám ho radšej oddýchnuť. Usilovať 
sa o miestenku na MS v tejto situácii nemá 
zmysel, radšej sa poriadne nachystám na 
budúcoročné majstrovstvá Európy,“ vyhlási-
la šokujúco Martina Hrašnová.

Jej rozhodnutie však nebolo spontánne. 

S koučom Rudolfom Lukáčom spoločne zva-
žovali všetky pre a proti a už pred M -SR do-
speli k záveru, že bronzová z MS 2009 sezónu 
predčasne ukončí.

„Aj keby som sa na londýnske MS dosta-
la, rozhodne nemôžem čakať nič veľkolepé. 
Na fi nále momentálne nemám, nechcem 
zažiť ďalšie sklamanie,“ vysvetľovala Hraš-
nová. „Oveľa efektívnejšie bude, keď si od-
dýchnem a kvalitne sa pripravím na budúci 
rok. Svoju myseľ som nastavila tak, že domá-
ci šampionát je môj vrchol, po ňom končím 
– pre úspešný budúci rok to bude takto lep-
šie.“

domáci titul (2007, 2010, 2017), prvý v priamom 
súboji s hviezdnou Martinou Hrašnovou. Vďaka 
výkonu 68,59 m, tretiemu najlepšiemu v karié-
re a najlepšiemu za posledné tri sezóny, jej svit-
la nádej dostať sa z kvalifi kačného rebríčka na MS 
2017 v Londýne. Miesto v tridsaťdvojke potom 
potvrdila 19. júla v Szombathelyi zlepšením na 
68,90 m. „Konečne som aj na pretekoch pred-
viedla to, čo na tréningoch. Lietalo mi to ďaleko, 
napríklad aj pred péteeskou k 69 metrom. Lenže 
prišla súťaž a – nič. Hodila som 64 či 65 metrov,“ 
vravela Lomnická, ktorú trénuje chorvátsky kladi-

vársky rekordér maďarského pôvodu (os. rekord 
80,41 m) András Haklits. „Veľmi som si neverila 
ani pred majstrovstvami Slovenska. Už som bola 
psychicky unavená z toho, že sa mi nedarí. Pove-
dala som si – bude ako bude, no a – vyšlo to.“

Lomnická získala prvý raz Hrašnovej skalp vla-
ni na Zlatej tretre v Ostrave. Odvtedy nad sloven-
skou rekordérkou zvíťazila ešte tri razy. Vlani vo 
fi nále atletickej ligy v Dubnici, v tomto roku 17. 
júna na mítingu P – T – S v Šamoríne a na maj-
strovstvách SR v Banskej Bystrici. Mimochodom, 
tri Slovenky v jedných pretekoch nad 66 metrov 
– to tu ešte nikdy nebolo. Sezónne maximum si 
nezlepšila len Lomnická (o 2,33 m), ale aj Hraš-
nová (o 6,98 m na 67,76) a Kaňuchová (o 0,09 m 
na 66,06).

Súrodenci Lomnickí slávili prvé majstrovské 
double. Marcel, piaty z OH v Riu, získal šiesty titul 
za sebou (76,41 m). „Nebolo to najhoršie, výkon 
nad 76 metrov je celkom solídny,“ komentoval 
Lomnický svoje víťazstvo v rýchlej súťaži piatich 

kladivárov trvajúcej len 31 minút. Exmajster Euró-
py Libor Charfreitag skončil už tradične druhý, vý-
kon 70,19 m ho však nepotešil: „Ak by som hodil 
72,50 – 73,00 m, mal by som šancu na miestenku 
na MS, ale takto nie. Raz sa cítim dobre, potom 
zle. Je to frustrujúce.“

Guliara Matúša Oleja dotlačil bývalý slovenský 
reprezentant Daniel Vanek až k absolútnemu oso-
báku 18,98 m (zlepšil sa o 32 cm). Zverenec Joze-
fa Páričku sa stal šiesty raz majstrom SR a dostal sa 
na šiestu priečku v historických tabuľkách. V guli 
žien siedmy raz vyhrala deafl ympijská šampiónka 

Ivana Krištofi čová a utvorila až do konca sezóny 
neprekonaný výkon roka 15,08 m. V disku prehra-
la duel o zlato s Patríciou Slošárovou (42,36 m), 
u mužov zavŕšil Michal Holica zlatý hetrik (2015 
– 2017). Oštep mužov vyhral tretí raz účastník MS 
a ME Patrik Žeňúch (74,30 m), u žien získala prvý-
krát zlato 17-ročná Júlia Hanuliaková (41,87 m).
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Míting získal v hodnotení All -Athletics.com 
dovedna 80 690 bodov, za dosiahnuté výkony 
78 835 (55. miesto) a za kvalitu štartového poľa 
1855 (35. miesto). Napriek nepriazni počasia 
a extrémne silnému vetru zaznamenal v porovna-
ní s vlaňajškom len mierny pokles.

„Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách 
a fi nančných možnostiach, aby preteky dopadli 
čo najlepšie. Žiaľ, nežičilo nám počasie, ale to ne-
vieme ovplyvniť. Verím, že o rok nám budú nebe-
sá naklonené viac. Počasie negatívne ovplyvnilo 
športovú úroveň podujatia, no napriek tomu vi-
deli diváci viacero špičkových výkonov,“ hodnotil 
„péteesku“ šéf mítingu a zároveň prezident Slo-
venského atletického zväzu Peter Korčok.

REKORDY UCHMATOL VIETOR

Vrchol 52. ročníka P – T – S bola mužská dvoj-
stovka. Ramil Gulijev o dve stotinky prelomil hra-
nicu svetovej extratriedy 20 sekúnd. Takto rýchlo 
sa na Slovensku ešte nikdy predtým nebežalo. Čas 
19,98 však mal chybičku krásy. Vicemajstrovi Eu-
rópy 2016 fúkal do chrbta vietor 7,1 m/s, pričom 
povolené sú najviac dva…

„Chcel som prekonať rekord mítingu 20,12, 
lenže v zákrute sa proti silnému vetru beží veľmi 

Poliaci síce zvíťazili a odniesli si po 2500 USD, no 
aj oni sa borili so silným vetrom. Svetový šampión 
aj s vrhačským kruhom.

„Boli to moje najhoršie preteky v roku. Kruh je 
extrémne pomalý, fúkal silný vietor – žiadna poho-
da. Pred začiatkom sezóny som si vytýčil cieľ hodiť 
zakaždým aspoň 80 m. Dosiahol som len 78,67 m 
a som – veľmi nahnevaný,“ čertil sa Fajdek. Wlo-
darczyková, ktorá jasne vyhrala výkonom 75,45 m, 
sa na podmienky nesťažovala. „Super preteky, su-
per atmosféra, len môj výkon nebol super. Chcela 
som prekonať rekord mítingu 77,70. Žiaľ, nemala 
som svoj deň,“ priznala Poľka, jediná žena v histó-
rii s výkonom nad 80 metrov na konte.

Slovenskí atléti si vybojovali päť tretích miest. 
Tomáš Veszelka vyrovnal v trojskoku rekord SR do 
23 rokov („Škoda druhého pokusu, skočil som 
okolo 16,50, ale prešliapol som.“), kladivár Mar-
cel Lomnický skončil za poľským duom Fajdek – 
Nowicki a pretrhol šnúru slabších výkonov („V ná-
ročných podmienkach je takmer 75 m hodnotný 
výkon.“), vekom už veterán Milan Rízek v chôdzi 
na 3000 m aspoň čiastočne nahradil chýbajúce-
ho Mateja Tótha, v diaľke sa Jana Velďáková v po-
slednom pokuse (644 cm) dostala pred Lotyšku 
Grivovú („Túžila som vyhrať, keďže to bol Memo-
riál Evky Šuranovej, ktorá bola dlhé roky sestrina 
i moja patrónka.“) a tretie skončilo aj naše „béčko“ 
na 4 × 100 m, keď A -tím s fi nišmanom Volkom 
diskvalifi kovali.

Apropo: na P – T – S do Šamorína zavítalo de-
sať neskorších medailistov z MS v Londýne: Gu-
lijev (zlato na 200 m), Fajdek a Wlodarczyková 
(obaja zlato v kladive), Klišinová (striebro v diaľ-
ke), Wang Čeng (striebro v kladive), Ghazal (bronz 
vo výške), Nowicki (bronz v kladive), Baumgarto-
vá, Holubová a Wyciszkiewiczová (všetky bronz na 
4 × 400 m).

BUBKA SPOMÍNAL NA REKORDY

Organizátori P – T – S znova privítali zaujíma-
vých hostí. Kým vlani pútal pozornosť najmä le-
gendárny kubánsky bežec, v súčasnosti viceprezi-
dent IAAF Alberto Juantorena, v tomto roku to bol 
ďalší Coeov viceprezident v IAAF, žrdkársky „sput-
nik“ Sergej Bubka.

Päťdesiattriročného Ukrajinca potešilo, že mí-
ting P – T – S, ktorého bol roky tvárou, vlani po 
šesťročnej pauze znova ožil. „V Bratislave som zažil 
mnoho nezabudnuteľných okamihov. Na dva sve-
tové rekordy, ktoré som u vás prekonal, nikdy ne-
zabudnem,“ vravel. „Teší ma, že péteeska sa znova 
ocitla na atletickej mape, aj keď nie v Bratislave, ale 
v unikátnom športovom komplexe v Šamoríne.“

Bubka sa na „péteeske“, ktorá sa v minulosti 
konala na bratislavských Pasienkoch, zapísal prvý 
raz do rekordných listín 26. mája 1984, keď skočil 
585 cm. „Rekord som utvoril v magickej atmosfé-

POCHVALA
OD BUBKU AJ HANSENAOD BUBKU AJ HANSENA

Vlani po šiestich rokoch odmlky resuscitova-
ný míting Pravda – Televízia – Slovnaft boju-
je o miesto na atletickom výslní. V neľahkých 

podmienkach, s rozpočtom okolo 270-tisíc eur, kto-
rý je nižší ako odhadovaná výška štartovného pre 
Usaina Bolta, si nepočína zle. Päťdesiatemu druhé-
mu ročníku patrila v hodnotení bezmála 700 mí-
tingov na celom svete v polovici septembra solídna 
51. priečka. Až za šamorínskou „péteeskou“ skončili 
napríklad mítingy v brazílskom Sao Bernarde, švéd-
skom Göteborgu či slovinskom Velenje.

Poľka Wlodarczyková zvíťazila na P – T – S vlani aj v tomto roku. Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

Legendy v Šamoríne (zľava): diskár Imrich Bugár, chodec Jozef Pribilinec, prezident EA Svein Arne 
Hansen a žrdkár Sergej Bubka Foto: JANO KOLLER

Záverečné metre extrémne veternej dvojstovky 
(zľava): Turek Gulijev, Ján Volko a Juhoafričan 
Erasmus Foto: JÁN LUKY

ťažko. A zasa v rovinke, keď vám fúka do chrbta, 
si musíte dávať pozor, aby ste udržali rovnováhu, 
nepodlomilo vás a nestúpili ste do vedľajšej drá-
hy, čo by znamenalo diskvalifi káciu. Nikdy som 
s takým silným vetrom v chrbte nebežal, nanaj-
výš s troj- či štvormetrovým, nie sedemmetrovým. 
Myslím si, že aj keby nefúkalo takto silno, môj čas 
by bol rovnaký – pod 20 sekúnd,“ tvrdil 27-ročný 
Gulijev, Turek pochádzajúci z Azerbajdžanu.

Uragán, aký zafúkal počas dvojstovky, je veľmi 
zriedkavý. V prehľade TOP 100 najlepších veter-
ných časov na 100 alebo 200 m v histórii nájdete 
len šesť, keď šprintérom dulo do chrbta silnejšie 
ako v sobotu 17. júna v športovom areáli x -bionic® 
sphere.

Vietor obral o rekord (slovenský) Jána Volka, 
ktorý došprintoval tretí za 20,58. „V takomto vetre 
som nikdy nebežal, bojoval som s ním viac ako so 
súpermi. V rovinke ma zozadu podrážal, nemohol 
som poriadne natiahnuť krok,“ vravel.

NAHNEVANÍ KLADIVÁRI

Ozdobou „péteesky“ boli i kladivárske súťaže. 
Ich výsledky sa počítali do prestížneho seriálu IAAF, 
čo prilákalo do šamorínskeho sektora obe svetové 
jednotky – Anitu Wlodarczykovú a Pawla Fajdeka. 

re: tma, sektor už osvetľovali refl ektory. Prvý sve-
tový rekord vonku bol v mojej kariére veľmi dôle-
žitý, dodal mi sebadôveru,“ tvrdil. Druhý Bubkov 
bratislavský rekord prišiel 9. júna 1988 – 605 cm. 
Mal formu ako hrom, na tréningu pred pretekmi 
prekonal 610 cm. Neskákal však ponad latku, ale 
cez gumové lano. „Stalo sa to päť dní pred mítin-
gom. Dovtedy a ani nikdy potom som už v prípra-
ve toľko neskočil. Prekonávať takéto výšky na tré-
ningoch je nezvyčajné,“ podotkol Bubka.

Znovuzrodený míting (hlavný iniciátor bol vi-
ceprezident SAZ Ladislav Asványi) si na tribúne 
v spoločnosti členky MOV a úspešnej strelkyne 
Danky Bartekovej vychutnával aj prezident Európ-
skej atletiky (EA) Svein Arne Hansen, dobrý známy 
niekdajších kľúčových mužov v pozadí mítingu 
P – T – S v 90. rokoch Imricha Ozoráka a Martina 

FAKTY ZO ŠAMORÍNA
 muži  200 m (+7,1 m/s): 1. Gulijev (Tur.) 19,98, 2. Rodney (Kan.) 20,29, 3. VOLKO (SR) 20,58, 800 m: 
1. Amos (Botsw.) 1:45,74, 2. Hamada (Egypt) 1:46,66, 3. Tuka (Bosna a H.) 1:47,06,… 9. REPČÍK (SR) 
1:48,27, 3000 m: 1. Chata 7:53,20, 2. T. Girma (obaja Et.) 7:53,81, 3. Özbilen (Tur.) 7:56,30,… 
9. P. ĎUREC (SR) 8:50,24, 400 m prek.: 1. Flannery 50,98, 2. Rodgers (obaja V. Brit.) 51,13, 3. Hane-
kom (JAR) 51,18,… 7. BOTTLÍK (SR) 53,59, výška: 1. Ivanov (Bul.) 224, 2. Ghazal (Sýria) 224, 3. Cas-
tro (Portor.) 220,… 7. BUBENÍK (SR) 215, trojskok: 1. Swiderski (Poľ.) 16,53, 2. A. Díaz (Kuba) 16,46, 
3. VESZELKA 16,36 (+3,5, reg. 16,33 – vyrovnaný rekord SR do 23 rokov), kladivo: 1. Fajdek 78,67, 
2. Nowicki (obaja Poľ.) 76,04, 3. LOMNICKÝ 74,86,… 8. CHARFREITAG (obaja SR) 67,11, 3000 m chô-
dza: 1. Shange (JAR) 11:14,49, 2. Losev (Ukr.) 11:27,46, 3. RÍZEK (SR) 11:37,87, 4 x 100 m: 1. JAR 
39,80, 2. ČR „23“ 40,91, 3. SR „B“ (Opavský, Lánik, Benda, Pribil) 42,76.
 ženy  200 m (+2,5): 1. Kielbasinská (Poľ.) 23,25, 2. Pírková (ČR) 23,41, 3. Bazolová (Portug.) 23,41, 
4. BEZEKOVÁ (SR) 23,67, 400 m: 1. Baumgartová 52,43, 2. Holubová (obe Poľ.) 52,87, 3. A. Bryžinová 
(Ukr.) 53,17,… 6. PUTALOVÁ 53,54, 800 m: 1. Traceyová (V. Brit.) 2:04,25, 2. Adenechová (Et.) 2:04,51, 
3. Ajoková (Ug.) 2:04,77,… 7. ŠTUKOVÁ (SR) 2:05,89, diaľka (Šuranovej memoriál): 1. Klišino-
vá (Rus.) 675 (+5,1, reg. 667), 2. Hryšutinová (Ukr.) 658 (+2,5), 3. J. VELĎÁKOVÁ (SR) 644, kladivo: 
1. Wlodarczyková (Poľ.) 75,45, 2. Skydanová (Azerb.) 72,47, 3. Wang Čeng (Čína) 72,20,… 7. LOMNIC-
KÁ 64,17, 8. HRAŠNOVÁ (obe SR) 60,63.

PREČO CHÝBAL TÓTH
Hlavné slovenské lákadlo P – T – S mal 

byť olympijský víťaz v chôdzi na 50 km Matej 
Tóth. V deň pretekov však šéf SAZ Peter Kor-
čok oznámil, že odriekol účasť. „Cítim sa veľ-
mi zle, nie som schopný poriadne trénovať, 
nieto ešte súťažiť. Zdravotne by som mal byť 
v poriadku, ale nedokážem sa koncentrovať. 
Fyzicky aj psychicky som vyčerpaný. Potre-
bujem pokoj, načerpať energiu. Potom uvi-
díme, ako sa bude situácia vyvíjať,“ vysvetlil 
dôvod absencie Matej Tóth. Nevymýšľal si: 
krátko pred „péteeskou“ sa totiž dozvedel, že 
bude musieť vysvetľovať jednu spornú hod-
notu vo svojom biologickom pase a ak ju ne-
vysvetlí, hrozí mu dištanc i strata zlata z olym-
piády v Riu.

Šebestu. Hansen bol vtedy ich kolega – šéfoval 
chýrnym pretekom Bislett v Osle.

„Míting P – T – S mal v minulosti veľmi dob-
ré meno, nebolo atléta, ktorý by na ňom nemal 
záujem štartovať. Som šťastný, že sa ho podari-
lo obnoviť, navyše v tomto krásnom športovom 
komplexe, akých vo svete veľa nie je,“ vystrúhal 
Hansen poklonu organizátorom pretekov aj areá-
lu x -bionic® sphere.

Krásne pripravený štadión, réžia ako na naj-
väčších svetových mítingoch, hviezdy minulosti 
v hľadisku, esá súčasnosti na ovále či v sektoroch. 
Atletický míting P – T – S oslávil svoju šesťdesiat-
ku (prvý raz sa konal 31. 8. a 1. 9. 1957 ako Veľká 
cena Pravdy na štadióne Slovana Bratislava) na-
ozaj dôstojne. Len škoda, že sa nepridalo aj poča-
sie. GABRIEL BOGDÁNYI
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TENTO 
BRONZ 
SOM SI 
ZASLÚŽILA

V predchádzajúcom čísle Slovenskej atletiky (1/2017) sme uverejni-
li prehľad výsledkov a úspešnosť našich pretekárov na juniorských 
majstrovstvách Európy a kontinentálnych šampionátoch do 17 ro-

kov. V tomto čísle pokračujeme výsledkami Slovákov a Sloveniek na rov-
nakých šampionátoch, avšak svetových. MSJ začali písať svoju históriu 
v roku 1986 a slovenská mlaď na nich získala doteraz 8 medailí s bilan-
ciou 1 – 3 – 4. Jediný juniorský majster sveta je guliar Mikuláš Konopka, 
ktorý triumfoval vo francúzskom Annecy v roku 1998. Strieborné medaily 
si vybojovali osemstovkárky Sedláková (1986) a Klocová (2002), kladivár-
ka Danišová (2002), bronz výškarka Řiháková (1994), Klocová na 800 m 
(2000), D. Velďáková v trojskoku (2000) a kladivár Lomnický (2006). Pod-
ľa nášho bodovania je najúspešnejšou účastníčkou Dana Velďáková pred 
Mikulášom Konopkom. Najviac účastí na MSJ – až tri – zaznamenala Rená-
ta Medgyesová (1998 – 2002). Majstrovstvá sveta pre atlétov do 17 rokov 
sa konajú od roku 1999, tohtoročné v Nairobi však boli posledné, lebo 
IAAF ich už nebude ďalej organizovať. Slovenská medailová bilancia je 
chudobná: 0 – 1 – 2. Striebro získala Medgyesová vo výške v roku 1999, 
bronz Alexandra Štuková na 400 m (2007) a kladivár Tomáš Kružliak 
(2009). Táto trojica je i na čele slovenského bodového hodnotenia. Štart 
na MS do 17 rokov si zopakovali iba výškarka Klára Ábelová a vrhačka Mi-
chaela Margócziová.

Lucia Klocová je naša jediná dvojnásobná medailistka z MSJ.
 Foto: SITA – NINA BEDNÁRIKOVÁ

PREHĽAD JUNIORSKÝCH MAJSTROVSTIEV SVETA
Údaje sú radené v poradí MSJ, dátum, miesto a štát konania, počet zúčastnených slovenských atlétov 
a krajina, za ktorú štartovali.

I. 16.-20.7. 1986 Atény Grécko 4 3 juniori, 1 juniorka ČSSR
II. 27.-31.7. 1988 Sudbury Kanada 3 2 juniori, 1 juniorka ČSSR
III. 8.-12.8. 1990 Plovdiv Bulharsko 6 2 juniori, 4 juniorky ČSFR
IV. 16.-20.9. 1992 Soul Kórejská republika 2+1 2 juniori, 1 juniorka z čes. kl. ČSFR
V. 20.-24.7. 1994 Lisabon Portugalsko 12 9 juniorov, 3 juniorky SR

VI. 20.-25.8. 1996 Sydney Austrália 7 6 juniorov, 1 juniorka SR
VII. 28.7.-2.8. 1998 Annecy Francúzsko 7 3 juniori, 4 juniorky SR
VIII. 17.-22.10. 2000 Santiago Čile 11 2 juniori, 9 junioriek SR
IX. 16.-21.7. 2002 Kingston Jamajka 8 4 juniori, 4 juniorky SR
X. 12.-18.7. 2004 Grosseto Taliansko 5 4 juniori, 1 juniorka SR
XI. 15.-20.8. 2006 Peking Čína 6 3 juniori, 3 juniorky SR
XII. 8.-13.7. 2008 Bydgoszcz Poľsko 7 4 juniori, 3 juniorky SR
XIII. 19.-25.7. 2010 Moncton Kanada 2 1 junior, 1 juniorka SR
XIV. 10.-15.7. 2012 Barcelona Španielsko 9 6 juniorov, 3 juniorky SR
XV. 22.-27.7. 2014 Eugene USA 8 5 juniorov, 3 juniorky SR

XVI. 19.-24.7. 2016 Bydgoszcz Poľsko 4 2 juniori, 2 juniorky SR

PREHĽAD VÝSLEDKOV SLOVENSKÝCH ATLÉTOV
Údaje sú uvedené v poradí rok MS, celkové umiestnenie, meno, priezvisko a dátum narodenia atléta, 
klubová príslušnosť, počet štartujúcich v disciplíne a bodová hodnota umiestnenia; v ďalšom riadku 
dátum súťaže, poradie v súťaži, výkon a prípadne aj rýchlosť vetra a reakčný čas. 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 - semifi nále, Q - kvalifi kácia, = - rovnosť poradia, * - český klub počas 
spoločného štátu, w - rýchlosť vetra, rč - reakčný čas, NM - žiaden vydarený pokus, DQ - dis-
kvalifi kácia

JUNIORI
200 metrov

2008 49. Roman Turčáni 28.03.90 Slávia UK Bratislava 58 2,09
10.7. • 5r2 • 22,13 w–0,7 rč161

2014 19. Jakub Matúš 01.02.96 Slávia STU Bratislava 66 2,86
24.7. • 3r2 • 21,36 w–0,1 rč182 *** 24.7. • 7s3 • 21,33 w+1,8 rč153

400 metrov
1990 27. Štefan Balošák 23.11.72 ZŤS Martin 35 2,14

8.8. • 5r1 • 48,57
2004 25. Roman Hollý 14.04.85 Spartak Dubnica nad Váhom 47 2,37

13.7. • 5r6 • 47,74 rč161
2008 49. Juraj Mokráš 28.12.90 Spartak Dubnica nad Váhom 58 2,09

8.7. • 7r2 • 49,29 rč211
800 metrov

1996 16. Roman Hanzel 15.01.77 Slávia UK Bratislava 45 2,68
21.8. • 2r6 • 1:50,81 *** 22.8. • 8s1 • 1:53,02

2004 12. Jozef Repčík 03.08.86 Slávia Športová škola Trenčín 31 2,61
13.7. • 2r4 • 1:51,30 *** 14.7. • 6s2 • 1:50,79

5000 metrov
1992 9. Miroslav Vanko 14.02.73 Dukla Banská Bystrica 22 4,56

17.9. • 5r2 • 14:00,56 *** 19.9. • 9 • 14:00,24

Stalo sa tak po tom, ako Ruske Marii Savinovo-
vej vo februári tohto roka potvrdili štvorročný trest 
za doping a prišla o všetky medaily, ktoré získala 
od júla 2010 do augusta 2013. Vrátane barcelon-
skej zlatej. Tá pripadla Holanďanke Yvonne Hako-
vej, pričom naša reprezentantka sa posunula na 
tretiu priečku.

Barcelonskú bronzovú medailu odovzdal Lucii 
Hrivnák Klocovej v Šamoríne v rámci slávnostné-
ho otvorenia 52. ročníka mítingu Pravda – Tele-
vízia – Slovnaft prezident Európskej atletiky (EA) 
Svein Arne Hansen.

„Chvejem sa, akoby to bolo v roku 2010. Aj 
keď spomienky a emócie by boli vtedy trochu sil-
nejšie, teším sa, že som sa predsa len dočkala. Už 
len preto, že priamo na ME ma od bronzu delilo 
iba pár stotiniek,“ vravela na šamorínskom pódiu 
dojatá 33-ročná martinská rodáčka, ktorej pri ce-
remónii zahrali ofi ciálnu hymnu EA.

Zverenka Pavla Slouku mala na svoju prvú veľ-
kú medailu iba slová chvály: „Je krásna. Najkrajšia 

Lucia Hrivnák Klocová sa teší z medaily z ME 
2010, dostala ju dodatočne po siedmich ro-
koch. Foto: SITA – MARKO ERD

Barcelonský bronz si postískal aj Luciin syn 
Adamko. Foto: JÁN LUKY

KLOCOVEJ MEDAILY NA 800 METROV
2000 MSJ BRONZ
2001 MEJ ZLATO
2002 MSJ STRIEBRO
2003 ME 23 STRIEBRO
2010 ME BRONZ

NOVÉ PORADIE NA ME 2010
1. YVONNE HAKOVÁ (Hol.) 1:58,85
2. JENNIFER MEADOWSOVÁ (V. Brit.) 1:59,39
3. LUCIA KLOCOVÁ (SR) 1:59,48

TENTO 
BRONZ 
SOM SI 
ZASLÚŽILA

Jej boj o medailu netrval na dráhe ani dve minúty, a defi -
nitívne sa skončil až po siedmich rokoch. Lucia, vtedy ešte 
Klocová, dobehla vo fi nále osemstovky na ME 2010 v Bar-

celone štvrtá, deväť stotín od pódia, a predsa sa napokon dočka-
la prvého seniorského cenného kovu v kariére.

a najcennejšia, akú mám, keďže je vlastne prvá zo 
seniorského šampionátu. O to viac si ju vážim.“

Oprášme na tomto mieste spomienky a pusť-
me si znova fi nálový dej z Olympijského štadióna 
na hore Montjuic.

Pre Luciu to bolo v predposledný júlový deň 
roku 2010 prvé fi nále na vrcholnom seniorskom 
podujatí. Šance sa chytila nanajvýš odvážne. Pri 
vbiehaní do cieľovej rovinky zaútočila z ôsmej 
pozície. Plná síl predbehla štyri súperky, na tre-
tiu Britku Jenny Meadowsovú jej však chýba-
li dva -tri metre. Jej sklamanie nezmazal ani čas 
1:59,48 min, vtedy jej sedemnásty pod dve minú-
ty v kariére, a ani v tom čase najlepšie umiestenie 
slovenskej atlétky na ME v ére samostatnosti.

„Som nešťastná, ako keby som skončila ôsma. 
Ak prehrať, tak poriadne, a nie takto o stotinky. 
Tajne som dúfala, že budem mať trochu dlhší krk 
ako Meadowsová. Mrzí ma veľmi, že som tesne pri-
šla o bronz,“ konštatovala sklamaná Lucia Klocová 
v barcelonskom cieli.

V Šamoríne, už s bronzovou medailou v ru-
kách, venovala tejto smutnej spomienke široký 
úsmev: „Vtedy som bola najbližšie k seniorskej 
medaile, no pretiekla mi pomedzi prsty. Dosiaľ 
som toho športového šťastíčka nemala veľa, a tak 
ma dvojnásobne teší, že sa to podarilo a bronz 
mám zaslúžene.“

Na otázku, či verila, že medailu ešte získa, Lu-

cia Hrivnák Klocová uviedla: „Dopingových škan-
dálov je veľmi veľa, no ja po pretekoch nerozmýš-
ľam v takom duchu, že som teraz štvrtá a časom sa 
vari posuniem vyššie. Z Barcelony si aj po rokoch 
pamätám najmä to, ako s Meadowsovou bojujem 
o bronz. Je dobré, že sa staré prípady prešetru-
jú, ale bolo by lepšie, keby športovci nedopovali, 
a aby si každý mohol užiť slávnostný ceremoniál 
hneď. Keď to človek nezažije priamo v tom mo-
mente, keď dobehne do cieľa, bezprostredný záži-
tok mu to nevráti a je to viac -menej – aj keď to asi 
vyznie hlúpo – len štatistický údaj. Samozrejme, 
každá medaila poteší, nech už príde v akomkoľ-
vek období.“

A žartom v Šamoríne podotkla: „Teraz som veľ-
mi rada, že som na ME nebola piata, ale štvrtá. Od-
teraz budem mať štvrté miesta určite radšej.“

Najvyšší predstaviteľ Európskej atletiky Svein 
Arne Hansen vyjadril v Šamoríne zadosťučinenie, 
že barcelonský bronz je konečne v rukách sloven-
skej reprezentantky: „Som rád, že sa to udialo. 
Pravda, športovci by mali dostávať medaily tam, 
kde si ich vybojovali. Je hanba, že sa to udialo po 
siedmich rokoch, je to príliš dlhý čas. Verím však, 
že v budúcnosti – aj vzhľadom na opatrenia v ob-
lasti testovania pretekárov a boja proti dopingu 
– sa podarí takéto prípady obmedziť, či aspoň vy-
riešiť skôr.“

 ROMAN RIŠA
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110 metrov prekážok (100 cm)
2008 34.= Viliam Papšo 23.05.89 Slávia ŠŠ Trenčín 65 2,38

20.7. • 4r8 • 14,34 w–0,7 rč243
2016 52. Matúš Meluš 30.04.98 ŠOG Nitra 57 2,05

20.7. • 7r1 • 14,50 w–0,8 rč199
400 metrov prekážok

1994 12. Radoslav Holúbek 28.11.75 Sparta Považská Bystrica 40 2,83
20.7. • 3r5 • 51,95 *** 21.7. • 6s2 • 52,17

1994 4. Róbert Jarábek 29.07.75 Slávia Športová škola Trenčín 40 19,16
20.7. • 4r2 • 51,78 *** 21.7. • 4s1 • 51,65 *** 22.7. • 4 • 50,95

1996 16. Boris Vazovan 04.01.78 Sparta Považská Bystrica 48 2,73
21.8. • 2r1 52,06 *** 22.8. • 8s2 • 55,09

1996 5. Marcel Lopuchovský 02.05.77 Slávia UK Bratislava 48 16,10
21.8. • 1r3 • 52,20 *** 22.8. • 4s1 • 51,68 *** 23.8. • 5 • 51,16

3000 metrov prekážok
1988 - Oto Oreško 10.05.69 Stavbár Nitra 33 1,00

29.7. • -r1 • NF
10 000 metrov chôdza

1986 21. Peter Tichý st. 12.03.69 Slávia PF Banská Bystrica 31 2,21
18.7. • 21 • 45:34,87

1994 12. Peter Barto 01.05.75 Dukla Banská Bystrica 33 2,66
21.7. • 12 • 42:28,55

1994 19. Erik Kalina 25.09.75 Junior Čupka B. Bystrica 33 2,32
21.7. • 19 • 43:31,47

1998 17. Miloš Bátovský 26.05.79 Dukla Banská Bystrica 33 2,39
30.7. • 17 • 46:08,36

2002 16. Matej Tóth 10.02.83 Stavbár PS Nitra 30 2,37
17.7. • 16 • 45:05,02

2002 20. Michal Blažek 02.09.85 Dukla Banská Bystrica 30 2,22
17.7. • 20 • 45:56,91

2004 - Michal Blažek 02.09.85 Dukla Banská Bystrica 31 1,00
17.7. • - • DQ

2006 12. Dušan Majdán 08.09.87 UMB Banská Bystrica 24 2,41
19.8. • 12 • 45:44,16

2012 35. Peter Tichý ml. 25.06.93 Dukla Banská Bystrica 40 2,07
13.7. • 35 • 47:21,63

2014 16. Miroslav Úradník 24.03.96 Dukla Banská Bystrica 37 2,52
25.7. • 16 • 42:49,92

2014 30. Michal Morvay 19.08.96 Stavbár Nitra 37 2,11
25.7. • 30 • 46:34,31

2016 27. Dominik Černý 01.11.97 Dukla Banská Bystrica 40 2,22
23.7. • 27 • 43:39,92

Výška
1986 5. Róbert Ruffíni 26.01.67 Slávia UK Bratislava 36 15,68

19.7. • 1=Q2 • 213 *** 20.7. • 5 • 216
2000 16. Peter Horák 07.12.83 Slávia UK Bratislava 23 2,20

18.10. • 7Q2 • 210
2002 12. Peter Horák 07.12.83 Slávia UK Bratislava 37 2,76

17.7. • 2=Q1 • 218 *** 18.7. • 12 • 210
2006 27. Martin Kalafus 08.12.88 Vital Bratislava 36 2,15

15.8. • 16Q1 • 210
2012 32. Ladislav Bašo 29.03.93 Sparta Považská Bystrica 32 2,00

11.7. • 16Q1 • 200
Žrď

2008 22. Tomáš Krajňák 30.09.89 Akademik TU Košice 23 2,02
10.7. • 12Q2 • 470

Diaľka
1986 29. Milan Gombala 29.01.68 Slávia PF Banská Bystrica 44 2,23

17.7. • 13Q1 • 699
1994 7. Andrej Benda 25.09.75 Bebett Bratislava 35 9,24

20.7. • 2Q2 • 776 w+0,3 *** 21.7. • 7 • 772w+2,3

1994 27. Áron Szmuda 07.05.77 DAC Dunajská Streda 35 2,14
20.7. • 11Q1 • 722 w+0,9

1996 10. Áron Szmuda 07.05.77 Dukla Banská Bystrica 35 3,87
21.8. • 6Q1 • 748 w–0,1 *** 22.8. • 10 • 742 w+0,5

Trojskok
2012 19. Martin Koch 23.09.93 Slávia UK Bratislava 29 2,24

13.7. • 9Q2 • 15,31 w+1,2
2014 14. Tomáš Veszelka 09.07.95 MAC Redox Lučenec 24 2,31

25.7. • 8Q2 • 15,33 w+1,0
Guľa 6 kg (*=7,26 kg)

1990 16. Jaroslav Žitňanský 18.02.71 Slávia UK Bratislava 20 2,12
10.8. • 16Q • 15,79*

1992 4. Milan Haborák 11.01.73 Slávia TU Košice 21 18,29
18.9. • 3Q1 • 17,02* *** 19.9. • 4 • 17,97*

1994 5. Pavol Pankúch 20.02.75 Dukla Banská Bystrica 17 14,84
22.7. • 9Q • 16,23* *** 23.7. • 5 • 17,16*

1996 5. Mikuláš Konopka 23.01.79 Slávia UK Bratislava 23 15,14
23.8. • 3Q1 • 17,35* *** 25.8. • 5 • 17,33*

1998 1. Mikuláš Konopka 23.01.79 Slávia UK Bratislava 27 35,20
31.7. • 2Q2 • 17,82* *** 1.8. • 1 • 18,50*

2012 36. David Daniš 31.10.93 Slávia Šport. gymnázium Trenčín 39 2,04
11.7. • 17Q2 • 16,59

Disk 1,75 kg (*=2 kg)
1988 7. Jaroslav Žitňanský 18.02.71 Družba Piešťany 18 8,60

27.7. • 8Q • 50,18* *** 28.7. • 7 • 50,16*
1990 6. Jaroslav Žitňanský 18.02.71 Slávia UK Bratislava 21 11,87

8.8. • 6Q • 52,28* *** 9.8. • 6 • 54,40*
2000 16. Matej Gašaj 27.12.81 Stavbár Nitra 30 2,37

20.10. • 8Q1 • 50,48*
2002 5. Daniel Vanek 18.01.83 Slávia Športová škola Trenčín 34 15,61

17.7. • 4Q1 • 58,50 *** 18.7. • 5 • 60,86
Kladivo 6 kg (*=7,26 kg)

1996 13. Libor Charfreitag 11.09.77 Slávia Trnava 27 2,44
23.8. • 9Q1 • 61,52*

1998 5. Miloslav Konopka 23.01.79 Slávia UK Bratislava 23 15,14
31.7. • 2Q1 • 65,93* *** 1.8. • 5 • 67,09*

2004 17. Marcel Lomnický 06.07.87 Stavbár Šport. gymnázium Nitra 24 2,19
15.7. • 7Q1 • 65,79

2006 3 Marcel Lomnický 06.07.87 Stavbár Šport. gymnázium Nitra 27 23,00
16.8. • 3Q2 • 73,25 *** 18.8. • 3 • 77,06

2010 12. Tomáš Kružliak 09.02.92 Stavbár Šport. gymnázium Nitra 34 2,68
23.7. • 5Q1 • 67,50 *** 25.7. • 12 • 66,54

Oštep 800 g
1994 10. Tomáš Halva 01.02.76 UMB Banská Bystrica 31 3,76

22.7. • 4Q1 • 70,18 *** 24.7. • 10 • 65,28
2012 38. Jakub Duras 01.05.93 Slávia Šport. gymnázium Trenčín 46 2,10

12.7. • 19Q2 • 62,61
2012 43. Andrej Benák 08.08.93 Slávia Šport. gymnázium Trenčín 46 2,03

12.7. • 21Q1 • 59,21
2014 25. Maximilián Slezák 02.07.96 AŠK Slávia Trnava 31 2,11

25.7. • 14Q2 • 61,45
Desaťboj

1994 11. Matej Méhes 09.09.75 DAC Dunajská Streda 28 2,60
21.7.•11•6841 (11,52+0,9-692+1,2-12,98*-203-52,52-15,45+0,7-36,50*-390-56,86*-5:24,28)

4 x 400 metrov
1990 15. Štefan Balošák -Tomáš Dvořák -Pavel Soukup -Václav Hřích 15

11.8. • 8r1 • 3:11,85
15. Štefan Balošák 23.11.72 ZŤS Martin 15 1,25

JUNIORKY
100 metrov

2010 22. Lenka Kršáková 22.02.91 Inter Bratislava 41 2,37
20.7. • 5r2 • 12,07 w+0,2 rč 163 *** 21.7. • 7s1 • 12,27 w+1,7 rč158

200 metrov
2010 33. Lenka Kršáková 22.02.91 Inter Bratislava 40 2,10

22.7. • 4r5 • 24,80 w+0,8 rč165
400 metrov

2006 30. Alexandra Štuková 02.07.90 AC Malacky 38 2,13
15.8. • 6r5 • 56,41 rč399

2008 31.= Alexandra Štuková 02.07.90 AC Malacky 39 2,12
8.7. • 6r1 • 56,33 rč149

800 metrov
1986 2. Gabriela Sedláková 02.03.68 Slávia UK Bratislava 40 28,47

16.7. • 1r2 • 2:06,41 *** 17.7. • 1s1 • 2:05,18 *** 18.7. • 2 • 2:01,49
1994 29. Miriam Mašeková 23.04.78 UMB Banská Bystrica 39 2,16

20.7. • 7r4 • 2:11,54
1996 9. Miriam Mašeková 23.04.78 UMB Banská Bystrica 29 4,80

21.8. • 1r3 • 2:08,75 *** 22.8. • 5s2 • 2:07,65
2000 3. Lucia Klocová 20.11.83 Slávia UK Bratislava 25 22,89

17.10. • 2r4 • 2:10,20 *** 18.10. • 1s1 • 2:06,77 *** 20.10. • 3 • 2:04,00
2002 2. Lucia Klocová 20.11.83 Slávia UK Bratislava 19 27,08

17.7. • 1r1 • 2:06,20 *** 19.7. • 2 • 2:01,73
1500 metrov

1990 25. Alena Grešáková 06.01.72 Slávia UK Bratislava 31 2,11
11.8. • 10r3 • 4:30,89

3000 metrov
1990 5. Andrea Sollárová 02.01.71 Inter Bratislava 25 15,24

9.8. • 7r2 • 9:25,76 *** 12.8. • 5 • 9:16,44
100 metrov prekážok

2008 37. Merita Bytyqiová 12.01.89 Spartak Dubnica nad Váhom 41 2,05
10.7. • 7r1 • 14,51 w–1,3 rč152

400 metrov prekážok
2014 25. Daniela Ledecká 04.11.96 ŠOG Nitra 36 2,20

24.7. • 7r1 • 1:00,75 rč164
2016 5. Michaela Pešková 22.10.97 AŠK Slávia Trnava 40 15,83

20.7. • 4r1 • 59,03 rč232 *** 21.7. • 3s2 • 58,08 rč228 *** 22.7. • 5 • 58,17 rč193
3000 metrov prekážok

2004 37. Jana Styková 14.01.85 AC Nové Zámky 45 2,10
13.7. • 12r1 • 11:20,31

5000 metrov chôdza
1994 21. Viera Loškárová 21.03.76 OŠG Košice 28 2,15

23.7. • 21 • 24:07,07
1998 12. Mária Gáliková 21.08.80 UMB Banská Bystrica 35 2,71

1.8. • 12 • 22:53,70
1998 13. Zuzana Blažeková 01.07.80 UMB Banská Bystrica 35 2,64

1.8. • 13 • 22:53,84
10 000 metrov chôdza

2000 8. Zuzana Malíková 02.08.83 Lokomotíva Šurany 28 6,87
20.10. • 8 • 48:00,84

2002 5. Zuzana Malíková 02.08.83 Lokomotíva Šurany 24 15,19
18.7. • 5 • 46:46,29

2006 13. Klára Malíková 10.01.87 MŠK Borský Mikuláš 25 2,39
19.8. • 13 • 52:29,94

2012 12. Katarína Strmeňová 25.01.93 Dukla Banská Bystrica 38 2,78
11.7. • 12 • 47:54,60

2014 28. Monika Hornáková 06.07.95 Spartak Dubnica nad Váhom 37 2,15
23.7. • 28 • 49:52,26

Výška
1990 5. Hajnalka Véghová 04.09.73 DAC Dunajská Streda 20 15,00

9.8. • 1=Q • 180 *** 10.8. • 5 • 185
1992 12. Zuzana Kováčiková* 16.04.73 Sparta Praha 24 2,41

17.9. • 3=Q2 • 180 *** 19.9. • 12 • 181
1994 3.= Lenka Řiháková 17.10.75 Slávia Športová škola Trenčín 21 22,65

21.7. • 1=Q2 • 183 *** 23.7. • 3= • 188
1998 13. Renáta Medgyesová 28.01.83 DAC Dunajská Streda 24 2,36

31.7. • 7Q1 • 181
2000 17. Renáta Medgyesová 28.01.83 AK Dunajská Streda 26 2,24

19.10. • 8Q1 • 180
2002 5. Renáta Medgyesová 28.01.83 AK Dunajská Streda 20 15,00

19.7. • 1=Q1 • 183 *** 20.7. • 5 • 185
2008 29. Klára Ábelová 08.05.92 Mostáreň Brezno 31 2,03

8.7. • 16Q2 • 170
Diaľka

2000 4. Dana Velďáková 01.06.81 OŠG Košice 26 18,55
17.10. • 4Q2 • 626 w–0,6 *** 18.10. • 4 • 635 w+0,7

2000 12. Jana Velďáková 31.05.81 OŠG Košice 26 2,47
17.10. • 2Q1 • 619 w–1,0 *** 18.10. • 12 • 570 w–1,1

Trojskok
1998 6. Dana Velďáková 03.06.81 OŠG Košice 21 11,87

2.8. • 3Q1 • 13,05 w–1,1 *** 2.8. • 6 • 13,12 w+0,9
2000 3. Dana Velďáková 31.05.81 OŠG Košice 31 23,21

20.10. • 2Q1 • 13,63 w+1,0 *** 21.10. • 3 • 13,92 w+1,4
2014 23. Monika Baňovičová 28.08.95 AC Malacky 31 2,16

24.7. • 13Q2 • 12,81 w+1,8
Guľa 4 kg

2000 6. Lucia Korčeková 23.07.82 Bebet Bratislava 15 11,58
17.10. • 6 • 15,30

2016 22. Patrícia Slošárová 29.01.98 Dukla Banská Bystrica 24 2,04
20.7. • 12Q1 • 13,65

Disk 1 kg
1990 16. Ivana Svoradová 21.01.71 Slávia UK Bratislava 25 2,25

11.8. • 15Q • 48,16 *** 12.8. • 16 • 47,42
Kladivo 4 kg

2000 5. Martina Danišová 21.03.83 UMB Banská Bystrica 32 15,53
17.10. • 1Q1 • 59,60 *** 18.10. • 5 • 57,75

Najcennejšiu slovenskú medailu na MS „17“ (striebro) získala Renáta 
Medgyesová vo výške, no neskôr sa z nej stala úspešná diaľkarka.
 Foto: SITA – MARTIN HAVRAN
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REBRÍČEK ÚSPEŠNOSTI ÚČASTNÍKOV JUNIORSKÝCH 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 štar-
tujúcich (body sú vypočítané ako odmocnina z podielu počtu štartujúcich a umiestnenia).

1. Dana Velďáková 53,63 26. Áron Szmuda 6,01
2. Mikuláš Konopka 50,34 27. Peter Horák 4,96
3. Lucia Klocová 49,97 28. Marcela Podracká 4,60
4. Martina Danišová 43,47 29. Miroslav Vanko 4,56
5. Gabriela Sedláková 28,47 30. Lenka Kršáková 4,47
6. Marcel Lomnický 25,19 31. Alexandra Štuková 4,25
7. Lenka Řiháková 22,65 32. Tomáš Halva 3,76
8. Jaroslav Žitňanský 22,59 33. Štefan Balošák 3,39
9. Zuzana Malíková 22,06 34. Michal Blažek 3,22
10. Renáta Medgyesová 19,60 35. Jakub Matúš 2,86
11. Róbert Jarábek 19,16 36. Radoslav Holúbek 2,83
12. Milan Haborák 18,29 37. Katarína Strmeňová 2,78
13. Marcel Lopuchovský 16,10 38. Boris Vazovan 2,73
14. Michaela Pešková 15,83 39. Mária Gáliková 2,71
15. Róbert Ruffíni 15,68 40. Tomáš Kružliak 2,68
16. Daniel Vanek 15,61 41. Roman Hanzel 2,68
17. Andrea Sollárová 15,24 42. Peter Barto 2,66
18. Miloslav Konopka 15,14 43. Zuzana Blažeková 2,64
19. Hajnalka Véghová 15,00 44. Jozef Repčík 2,61
20. Pavol Pankúch 14,84 45. Matej Méhes 2,60
21. Lucia Mokrášová 12,24 46. Miroslav Úradník 2,52
22. Lucia Korčeková 11,58 47. Jana Velďáková 2,47
23. Andrej Benda 9,24 48. Libor Charfreitag 2,44
24. Miriam Mašeková 6,96 49.= Zuzana Kováčiková* 2,41
25. Lucia Tomašeková 6,58 49.= Dušan Majdán 2,41

POČET ÚČASTÍ
3-krát Medgyesová,

2-krát
M. Blažek, Danišová, Horák, Klocová, Mik. Konopka, Lomnický, Z. Malíková, Mašeková, Szmu-
da, Štuková, D. Velďáková, Žitňanský,

1-krát

Ábelová, Š. Balošák, Baňovičová, Barto, Bašo, Bátovský, A. Benák, A. Benda, Blažeková, M. 
Bytyqiová, Černý, D. Daniš, Duras, Gáliková, Gašaj, Gombala, Grešáková, Haborák, T. Halva, 
Hanzel, Hollý, Holúbek, Hornáková, Charfreitag, Jarábek, Kalafus, Kalina, Kaňuchová, Koch, 
Mil. Konopka, Korčeková, Z. Kováčiková*, Krajňák, Královenská, Kršáková, Kružliak, Ledecká, 
Lomnická, Lopuchovský, Loškárová, Majdán, K. Malíková, Matúš, Méhes, Meluš, J. Mokráš, 
Mokrášová, Morvay, Oreško, Pankúch, Papšo, Pešková, Podracká, Repčík, Ruffíni, Řiháková, 
Sedláková, Slezák, Slošárová, Sollárová, Strmeňová, Styková, Svoradová, Tichý ml., Tichý st., 
Tomašeková, Tóth, Turčáni, Úradník, Vanek, Vanko, Vazovan, Véghová, Veszelka, J. Velďáková

NAJLEPŠIE UMIESTNENIA
1. miesto Mik.Konopka (1998 - guľa),
2. miesto Sedláková (1986 - 800 m), Klocová (2002 - 800 m), Danišová (2002 - kladivo),

3. miesto
Řiháková (1994 - výška), Klocová (2000 - 800 m), D. Velďáková (2000 - trojskok), 
Lomnický (2006 - kladivo),

4. miesto Haborák (1992 - guľa), Jarábek (1994 - 400 m prek.), D. Velďáková (2000 - diaľka),

5. miesto

Ruffíni (1986 - výška), Véghová (1990 - výška), Sollárová (1990 - 3000 m), Pankúch 
(1994 - guľa), Lopuchovský (1996 - 400 m prek.), Mik. Konopka (1996 - guľa), Mil. 
Konopka (1998 - kladivo), Danišová (2000 - kladivo), Z. Malíková (2002 - 10 000 m 
chôdza), Medgyesová (2002 - výška), Vanek (2002 - disk), Pešková (2016 - 400 m prek.),

6. miesto
Žitňanský (1990 - disk), D. Velďáková (1998 - trojskok), Korčeková (2000 - guľa), 
Mokrášová (2012 - sedemboj),

7. miesto Žitňanský (1988 - disk), A. Benda (1994 - diaľka),

PREHĽAD ÚČASTNÍKOV PODĽA ROKOV KONANIA MAJSTROVSTIEV SVETA
1986 Gombala, Ruffíni, Sedláková, Tichý st.,
1988 Oreško, Podracká, Žitňanský,
1990 Š. Balošák, Grešáková, Sollárová, Svoradová, Véghová, Žitňanský,
1992 Haborák, Z. Kováčiková*, Vanko,

1994
Barto, Benda, T. Halva, Holúbek, Jarábek, Kalina, Loškárová, Mašeková, Méhes, Pankúch, 
Řiháková, Szmuda

1996 Hanzel, Charfreitag, Mik. Konopka, Lopuchovský, Mašeková, Szmuda, Vazovan,
1998 Bátovský, Blažeková, Gáliková, Mik. Konopka, Mil. Konopka, Medgyesová, D. Velďáková,

2000
Danišová, Gašaj, Horák, Klocová, Korčeková, Královenská, Z. Malíková, Medgyesová, Toma-
šeková, D. Velďáková, J. Velďáková,

2002 M. Blažek, Danišová, Horák, Klocová, Z. Malíková, Medgyesová, Tóth, Vanek,
2004 M. Blažek, Hollý, Lomnický, Repčík, Styková,
2006 Kalafus, Lomnická, Lomnický, Majdán, K. Malíková, Štuková,
2008 Ábelová, M. Bytyqiová, Krajňák, J. Mokráš, Papšo, Štuková, Turčáni,
2010 Kršáková, Kružliak,
2012 Bašo, A. Benák, D. Daniš, Duras, Kaňuchová, Koch, Mokrášová, Strmeňová, Tichý ml.,
2014 Baňovičová, Hornáková, Ledecká, Matúš, Morvay, Slezák, Úradník, Veszelka,
2016 Černý, Meluš, Pešková, Slošárová

PREHĽAD VÝSLEDKOV SLOVENSKÝCH ATLÉTOV
Údaje sú uvedené za sebou v poradí rok MS, celkové umiestnenie, meno, priezvisko a dátum narodenia 
atléta, klubová príslušnosť, počet štartujúcich v disciplíne a bodová hodnota umiestnenia; v ďalšom 
riadku dátum súťaže, poradie v súťaži a výkon, prípadne aj rýchlosť vetra a reakčný čas. 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 - semifi nále, Q - kvalifi kácia, = - rovnosť poradia, 
w - rýchlosť vetra, rč - reakčný čas, NM - žiaden vydarený pokus, DQ - diskvalifi kácia

DORASTENCI
100 metrov

1999 32.= Ján Gajdoš 16.02.83 OŠG Košice 63 2,4031
16.7. • 3r3 • 11,20 w–0,3

2001 56. Roman Hollý 14.04.85 UMB Banská Bystrica 84 2,2247
12.7. • 4r10 • 11,25 w+1,0

2003 18. Peter Krčmárek 08.01.86 UMB B. Bystrica 68 2,9437
11.7. • 2r3 • 10,91 w+1,2 rč152 *** 12.7. • 5s2 • 11,07 w–1,2 rč 158

2007 36.= Roman Turčáni 28.03.90 Slávia UK Bratislava 82 2,5092
11.7. • 3r7 • 11,03 w+1,4 rč124

2007 33. Vladimír Šimík 04.03.90 MAC Rača 82 2,5763
11.7. • 5r10 • 10,98 w+1,4 rč136

2009 29.= Richard Pouš 04.02.93 Slávia PU Prešov 93 2,7908
8.7. • 3r4 • 11,02 w–0,1 rč152 *** 8.7. • 5m1 • 10,97 w+0,8 rč155

2011 66.= Ondrej Lengyel 23.07.94 Slávia UK Bratislava 95 2,1997
6.7. • 7r1 • 11,35 w–0,2 rč151

2011 75. Lukáš Mészáros 10.05.95 Slávia UK Bratislava 95 2,1255
6.7. • 6r9 • 11,49 w+0,7 rč174

2013 18. Marek Šefránek 27.10.96 Slávia STU Bratislava 91 3,2485
10.7. • 2r4 • 10,91 w+0,1 rč192 *** 11.7. • 5s2 • 10,96 w–1,3 rč160

200 metrov
1999 28. Ján Gajdoš 16.02.83 OŠG Košice 56 2,4142

17.7. • 6r3 • 22,34 w–0,7
2001 51. Roman Hollý 14.04.85 UMB Banská Bystrica 70 2,1716

14.7. • 8r1 • 22,73 w+0,2
2003 25. Peter Krčmárek 08.01.86 UMB B. Bystrica 49 2,4000

12.7. • 4r1 • 22,32 w–0,4 rč150
2007 29. Roman Turčáni 28.03.90 Slávia UK Bratislava 73 2,5866

13.7. • 4r4 • 22,28 w–2,0 rč140
2007 38. Matúš Krčmár 30.01.90 ŠOG Nitra 73 2,3860

13.7. • 3r10 • 22,66 w–2,4 rč132

PREHĽAD MAJSTROVSTIEV SVETA
Údaje sú uvedené v poradí MS, dátum, miesto a štát konania, počet zúčastnených slovenských atlétov 
a krajina, za ktorú štartovali.

I. 16.-18.7. 1999 Bydgoszcz Poľsko 12 3 chlapci, 9 dievčat SR
II. 12-.15.7. 2001 Debrecín Maďarsko 23 13 chlapcov, 10 dievčat SR
III. 9.-13.7. 2003 Sherbrooke Kanada 7 5 chlapcov, 2 dievčatá SR
IV. 13.-17.7. 2005 Marrákeš Maroko 4 2 chlapci, 2 dievčatá SR
V. 11.-15.7. 2007 Ostrava Česko 19 12 chlapcov, 7 dievčat SR

VI. 8.-12.7. 2009 Bressanone Taliansko 19 10 chlapcov, 9 dievčat SR
VII. 6.-10.7. 2011 Lille Francúzsko 12 6 chlapcov, 6 dievčat SR
VIII. 10.-14.7. 2013 Doneck Ukrajina 15 7 chlapcov, 8 dievčat SR
IX. 15.-19.7. 2015 Cali Kolumbia 9 3 chlapci, 6 dievčat SR
X. 12.-16.7. 2017 Nairobi Keňa 3 3 chlapci SR

2000 25. Monika Královenská 31.12.82 UMB Banská Bystrica 32 2,13
17.10. • 14Q2 • 50,26

2002 2. Martina Danišová 21.03.83 UMB Banská Bystrica 31 27,94
19.7. • 2Q2 • 59,04 *** 20.7. • 2 • 63,91

2006 13. Nikola Lomnická 16.08.88 Stavbár Šport. gymnázium Nitra 25 2,39
15.8. • 7Q2 • 56,91

2012 24. Veronika Kaňuchová 19.04.93 Dukla Banská Bystrica 39 2,27
12.7. • 14Q2 • 54,30

Sedemboj
1988 9. Marcela Podracká 13.03.70 Slávia PF Banská Bystrica 23 4,60

30.7. • 9 • 5466 (14,37-174-11,24-25,22-571-32,76-2:16,87)
2000 8. Lucia Tomašeková 26.10.82 Chemosvit Svit 20 6,58

21.10. • 8 • 5353 (14,45–0,9 - 171 - 11,33 - 26,35–0,2 - 576+1,1 - 43,18 - 2:30,92)
2012 6. Lucia Mokrášová 27.03.94 Spartak Dubnica nad Váhom 30 12,24

13.7. • 6 • 5610 (13,99–1,1 - 175 - 10,86 - 24,33–0,9 - 603+3,0 - 31,36 - 2:20,44)

8. miesto Z. Malíková (2000 - 10 000 m chôdza), Tomašeková (2000 - sedemboj),
9. miesto Podracká (1988 - sedemboj), Vanko (1992 - 5000 m), Mašeková (1996 - 800 m),
10. miesto T. Halva (1994 - oštep), Szmuda (1996 - diaľka)

V šprintoch máme z MSJ a MS „17“ bronz zásluhou Alexandry Štukovej 
(na snímke s trénerom Petrom Filipom) z MS „17“ v Ostrave 2007.
 Foto: SITA – NINA BEDNÁRIKOVÁ

2009 31. Richard Pouš 04.02.93 Slávia PU Prešov 64 2,4368
10.7. • 4r5 • 22,23 w+1,8 rč175

2009 43. Martin Koch 23.09.93 AC Malacky 64 2,2200
10.7. • 5r6 • 22,63 w+0,9 rč181

2011 56. Lukáš Mészáros 10.05.95 Slávia UK Bratislava 79 2,1877
8.7. • 5r9 • 22,74 w+0,1 rč181

2013 25. Marek Šefránek 27.10.96 Slávia STU Bratislava 97 2,9698
12.7. • 2r5 • 21,94 w–1,5 rč161

400 metrov
2007 35. Matúš Krčmár 30.01.90 ŠOG Nitra 54 2,2421

11.7. • 7r4 • 49,63 rč153
2007 30. Juraj Mokráš 28.12.90 Spartak Dubnica n.V. 54 2,3416

11.7. • 5r5 • 49,27 rč173
800 metrov

2001 23. Jozef Pelikán 29.07.84 Vital Bratislava 66 2,6940
12.7. • 5r2 • 1:54,53

2001 37. Branislav Bundzík 05.01.84 Sparta Pov. Bystrica 66 2,3356
12.7. • 5r5 • 1:56,61

2003 13. Jozef Repčík 03.08.86 Slávia Šp. šk. Trenčín 53 3,0191
10.7. • 2r4 1:53,41 *** 11.7. • 5s2 • 1:54,88

2007 30. Ján Beňa 04.06.90 AC Malacky 58 2,3904
11.7. • 4r8 • 1:55,72

2007 35. Dušan Páleník 05.09.90 ŠOG Nitra 58 2,2873
11.7. • 5r7 • 1:56,17

2009 44. Peter Ďurec 12.09.92 UMB Banská Bystrica 57 2,1382
8.7. • 5r4 • 1:57,73

2013 18. Matúš Talán 16.01.96 Slávia ŠG Trenčín 39 2,4720
10.7. • 3r1 • 1:52,70 *** 11.7. • 7s1 • 1:54,02

2015 19. Andrej Mitašík 05.12.98 Sparta Pov. Bystrica 37 2,3955
15.7. • 6r4 • 1:52,70 *** 16.7. • 7s1 • 1:57,09

1500 metrov
2007 24. Miroslav Žíkavský 09.03.90 Dukla Banská Bystrica 30 2,1180

13.7. • 9r3 • 3:59,82
3000 metrov

2001 31. Imrich Magyar 31.03.84 AC Nové Zámky 38 2,1072
12.7. • 16r1 • 8:55,66

2007 20. Miroslav Dobiáš 14.10.90 Dukla Banská Bystrica 25 2,1180
12.7. • 12r1 • 8:42,51

110 metrov prekážok (91,4 cm)
2001 32.= Adrián Novosád 09.07.84 Sparta Pov. Bystrica 39 2,1040

13.7. • 6r5 • 14,49 w+1,6
2015 26. Matúš Meluš 30.04.98 ŠOG Nitra 37 2,1929

16.7. • 7r5 • 14,11 w=? rč173
400 metrov prekážok (83,8 cm)

2011 36. Roman Olejník 04.04.94 Stavbár Šp. gym. Nitra 43 2,0929
6.7. • 7r1 • 55,77 rč198

2000 metrov prekážok
2007 17. Peter Sárközi 09.01.90 AC Nové Zámky 18 2,0290

11.7. • 10r2 • 6:17,49
2013 26. Michal Talán 16.01.96 Svetlošák B. Bystrica 42 2,2710

10.7. • 8r1 • 6:07,03
10 000 metrov chôdza

1999 8. Matej Tóth 10.02.83 Stavbár Nitra 22 6,6583
18.7. • 8 • 46:49,33

2001 14. Michal Blažek 02.09.85 Dukla Banská Bystrica 36 2,6036
14.7. • 14 • 45:49,91

2001 15. Martin Škarba 03.05.84 UMB Banská Bystrica 36 2,5492
14.7. • 15 • 45:50,65

2009 17. Marcel Fáber 27.04.92 Dukla Banská Bystrica 29 2,3061
10.7. • 17 • 47:34,72

2011 9. Patrik Spevák 30.07.94 Dukla Banská Bystrica 37 5,0276
9.7. • 9 • 42:39,78

 ČÍSLO 2 I SEPTEMBER 2017  ČÍSLO 2 I SEPTEMBER 2017

ŠTATISTICKÁ PRÍLOHAŠTATISTICKÁ PRÍLOHA



2011 - Andrej Dolinský 31.12.94 Dukla Banská Bystrica 37 1,0000
9.7. • - • DQ

2013 16. Michal Morvay 19.08.96 Stavbár Nitra 40 2,5811
13.7. • 16 • 47:51,77

2017 21. Ľubomír Kubiš 19.04.01 Spartak Dubnica n.V. 32 2,2344
15.7. • 21 • 47:03,32

2017 - Daniel Kováč 01.07.01 ŠK ŠOG Nitra 32 1,0000
15.7. • - • DQ

Výška
2005 13. Martin Kalafus 08.12.88 Slávia STU Bratislava 37 2,6871

14.7. • 7=Q1 • 200 *** 16.7. • 13 • 195
2007 42. Lukáš Sojka 15.02.90 Dukla Banská Bystrica 45 2,0351

12.7. • 23Q1 • 190
2009 38.= Ladislav Bašo 29.03.93 Sparta Pov. Bystrica 43 2,0638

9.7. • 20=Q2 • 195
Žrď

2001 16. Martin Haraksim 23.02.85 UMB Banská Bystrica 21 2,1456
13.7. • 9Q1 • 460

2003 - Tomáš Čekan 20.03.86 Akademik TU Košice 25 1,0000
10.7. • -Q1 • NM

2007 14. Marián Žigala ml. 15.12.90 Akademik TU Košice 22 2,2536
13.7. • 7Q2 • 460

Trojskok
2011 9. Tomáš Veszelka 09.07.95 MAC Redox Lučenec 33 4,9149

8.7. • 5Q2 • 15,22 w+1,9 *** 9.7. • 9 • 14,98 w+0,3
Guľa 5 kg

1999 29. Daniel Vanek 18.01.83 Slávia Šp. šk. Trenčín 41 2,1890
16.7. • 17Q1 • 15,60

2001 15. Martin Kolenčík 24.04.85 UMB Banská Bystrica 23 2,2383
12.7. • 9Q1 • 17,32

2005 11. Róbert Löbb 23.01.88 Stavbár Šp. gym. Nitra 23 2,4460
13.7. • 6Q2 • 18,37 *** 13.7. • 11 • 18,20

2009 21. Denis Engliš 18.01.92 Vital Bratislava 34 2,2724
10.7. • 11Q1 • 17,80

2009 34. Viliam Bella 16.01.92 Vital Bratislava 34 2,0000
10.7. • 17Q2 • 15,63

2013 32. Pavol Ženčár 22.04.97 AC Nové Zámky 34 2,0308
10.7. • 15Q2 • 16,45

Disk 1,5 kg
2001 15. Ladislav Filip 12.06.84 Slovan Duslo Šaľa 31 2,4376

13.7. • 6Q2 • 51,60
2005 25. Róbert Löbb 23.01.88 Stavbár Šp. gym. Nitra 35 2,1832

15.7. • 14Q1 • 49,92
2009 17. Michal Holica 03.06.92 Stavbár Šp. gym. Nitra 43 2,5904

8.7. • 9Q1 • 53,63
2013 26. Pavol Ženčár 22.04.97 AC Nové Zámky 35 2,1602

13.7. • 13Q1 • 51,96
Kladivo 5 kg

2001 27. Branislav Daniš 11.12.84 UMB Banská Bystrica 34 2,1222
14.7. • 14Q1 • 61,60

2007 26. Peter Šmondrk 13.03.90 ŠOG Nitra 35 2,1602
12.7. • 15Q2 • 61,62

2009 3. Tomáš Kružliak 09.02.92 Stavbár Šp. gym. Nitra 39 23,6056
9.7. • 2Q1 • 70,22 *** 10.7. • 3 • 72,17

2009 - Tomáš Brieška 26.05.92 Stavbár Šp. gym. Nitra 39 1,0000
9.7. • -Q2 • NM

2013 - Karol Končoš 03.06.96 Dukla Banská Bystrica 38 1,0000
11.7. • -Q1 • NM

2017 6. Daniel Danáč 02.06.00 AC Stavbár Nitra 18 11,7321
14.7. • 6 • 68,09

Oštep 700 g
2001 18. Lukáš Kordoš 14.02.84 Vital Bratislava 21 2,0801

14.7. • 8Q2 • 54,06
2013 24. Maximilián Slezák 02.07.96 AŠK Slávia Trnava 34 2,1902

12.7. • 11Q2 • 63,86
2015 27. Marek Taškár 04.01.98 ŠOG Nitra 34 2,1222

18.7. • 15Q2 • 60,06
Osemboj

2001 12. Andrej Bician 15.05.84 Vital Bratislava 42 2,8708
13.7. • 12 • 5550 (11,80+0,7-689+1,5-12,60-54,03-15,01+1,7-189-50,10-3:01,79)

2003 17. Tomáš Kalina 28.03.86 Slávia Šp. šk. Trenčín 36 2,4552
11.7. • 17 • 5671 (11,45+0,3-673–0,4-12,75-52,34-14,28+1,3-180-45,32-2:55,43)

2003 - Marián Hruška 30.06.86 AC Nové Zámky 36 1,0000
11.7. • - • NF (11,84–1,1-670+0,2-11,66-52,66-DQ -NM -NP)

100 - 200 - 300 - 400 metrov
2001 - Novosad -Hollý -Bundzík -Pelikán Slovensko 24

14.7. • -r3 • DQ
- Adrián Novosád 09.07.84 Sparta Pov. Bystrica 24 1,0000
- Roman Hollý 14.04.85 UMB Banská Bystrica 24 1,0000
- Branislav Bundzík 05.01.84 Sparta Pov. Bystrica 24 1,0000
- Jozef Pelikán 29.07.84 Vital Bratislava 24 1,0000

DORASTENKY
100 metrov

2001 25. Alena Patkánová 02.12.85 AC Malacky 60 2,5492
12.7. • 2r5 • 12,46 w+0,5

2001 33. Lenka Mauricová 15.09.84 AŠK Slávia Trnava 60 2,3484
12.7. • 4r1 • 12,58 w+0,8

2003 31.= Barbora Michalíková 21.06.86 Vital Bratislava 56 2,3440
10.7. • 5r4 • 12,31 w+0,4 rč356

2007 31. Lenka Kršáková 22.02.91 Inter Bratislava 69 2,4919
11.7. • 4r1 • 12,23 w+1,4 rč173 *** 11.7. • 8s2 • 12,54 w+1,2 rč178

2007 53. Vladimíra Šibová 30.03.90 ŠŠK Bardejov 69 2,1410
11.7. • 5r7 • 12,79 w–0,8 rč146

2009 40. Monika Weigertová 20.03.92 Slávia ŠŠ Trenčín 61 2,2349
8.7. • 7r3 • 12,58 w+0,3 rč244

2011 46. Ema Kalenská 01.11.94 Slávia PU Prešov 60 2,1421
6.7. • 6r6 • 12,72 w–0,7 rč193

2015 52. Patrícia Garčarová 13.09.99 Tatran Spiš. N. Ves 58 2,0561
16.7. • 6r1 • 12,45 w–0,7 rč192

2015 44.= Mária Šimlovičová 19.05.99 AFK N. Mesto/V. 58 2,1481
16.7. • 6r4 • 12,35 w+1,4 rč156

200 metrov
2001 20. Alena Patkánová 02.12.85 AC Malacky 53 2,6279

14.7. • 3r4 • 25,54 w–1,4 *** 14.7. • 8s1 • 25,59 w+0,4
2001 37.= Lenka Mauricová 15.09.84 AŠK Slávia Trnava 53 2,1968

14.7. • 7r3 • 26,08 w+0,1
2003 13. Barbora Michalíková 21.06.86 Vital Bratislava 48 2,9215

11.7. • 2r4 • 24,35w+3,3 rč193 *** 12.7. • 5s3 • 24,52 w–1,4 rč189
2007 19.= Lenka Kršáková 22.02.91 Inter Bratislava 55 2,7014

13.7. • 4r1 • 25,11 w–1,5 rč168 *** 14.7. • 7s1 • 25,00 w–1,5 rč183
2009 36. Monika Mišíková 16.08.92 Slávia ŠŠ Trenčín 52 2,2019

10.7. • 6r2 • 25,69 w+0,9 rč176
2011 43. Mária Vávrová 17.06.95 UMB B. Bystrica 52 2,0997

8.7. • 6r4 • 26,02 w–0,3 rč187
2015 35.= Patrícia Garčarová 13.09.99 Tatran Spiš. N. Ves 53 2,2306

17.7. • 5r2 • 25,28 w–0,6 rč188
2015 40.= Mária Šimlovičová 19.05.99 AFK N. Mesto/V. 53 2,1511

17.7. • 6r5 • 25,47 w–0,6 rč165
400 metrov

2001 31. Tamara Kopecká 27.01.85 Vital Bratislava 41 2,1500
12.7. • 4r4 • 58,36

2007 3. Alexandra Štuková 02.07.90 AC Malacky 44 23,8297
11.7. • 1r6 • 54,63 rč246 *** 12.7. • 1s1 • 54,26 rč158 *** 13.7. • 3 • 54,46 rč163

2013 18. Viktória Zahradníčková 29.03.96 Spartak Dubnica n.V. 50 2,6667

10.7. • 4r3 • 55,62 rč195 *** 10.7. • 6s2 • 55,99 rč144
2013 26. Daniela Ledecká 04.11.96 ŠOG Nitra 50 2,3868

10.7. • 4r6 • 56,32 rč219
2015 27. Ema Chovanová 01.07.98 AŠK Slávia Trnava 48 2,3333

15.7. • 5r2 • 56,44 rč204
800 metrov

2015 28. Radka Škovranová 23.04.99 Slávia TU Košice 29 2,0177
16.7. • 8r1 • 2:17,84

1500 metrov
1999 6. Adriána Vitková 23.01.82 Slávia UK Bratislava 25 12,0412

16.7. • 7r1 • 4:29,21 *** 18.7. • 6 • 4:28,71
2001 39. Katarína Lovrantová 07.04.85 UMB Banská Bystrica 52 2,1547

13.7. • 14r1 • 4:36,90
2001 41. Mária Kyselicová 13.03.84 Slávia Šp. šk. Trenčín 52 2,1262

13.7. • 13r3 • 4:40,26
100 metrov prekážok (76,2 cm)

2009 32. Monika Weigertová 20.03.92 Slávia ŠŠ Trenčín 37 2,0753
8.7. • 7r1 • 14,80 w+0,2 rč357

2011 35. Lucia Mokrášová 27.03.94 Spartak Dubnica n.V. 39 2,0556
6.7. • 7r5 • 14,84 w–0,1 rč192

2013 38. Stanislava Lajčáková 20.04.96 Spartak Dubnica n.V. 46 2,1002
10.7. • 8r3 • 14,80 w–1,6 rč212

400 metrov prekážok
2005 20. Lucia Slaničková 08.11.88 Sparta Pov. Bystrica 25 2,1180

14.7. • 6r2 • 1:03,19 rč???
2009 17. Patrícia Štefunková 23.01.93 Vital Bratislava 21 2,1114

8.7. • 7r1 • 1:04,54 rč234
2013 27. Martina Sameková 15.03.97 Slávia ŠG Trenčín 35 2,1386

10.7. • 5r4 • 1:03,04 rč202
5000 metrov chôdza

1999 7. Zuzana Malíková 02.08.83 Lokomotíva Šurany 27 8,9640
18.7. • 7 • 24:03,81

1999 14. Mária Raganová 14.02.83 Spartak Dubnica n.V. 27 2,3887
18.7. • 14 • 24:50,01

2001 9. Mária Novotná 16.07.84 Akademik TU Košice 17 4,3744
13.7. • 9 • 24:25,14

2007 24. Veronika Privalincová 12.03.92 ŠOG Nitra 30 2,1180
12.7. • 24 • 26:10,41

2009 9. Katarína Strmeňová 25.01.93 Dukla Banská Bystrica 24 4,6330
11.7. • 9 • 23:49,88

2009 18. Veronika Privalincová 12.03.92 Stavbár Šp. gym. Nitra 24 2,1547
11.7. • 18 • 24:48,46

2011 14. Nikola Piliarová 14.07.94 Dukla Banská Bystrica 27 2,3887
8.7. • 14 • 23:35,33

2013 23. Radoslava Piliarová 21.10.96 AK Bacúch 31 2,1610
13.7. • 23 • 26:12,70

2013 26. Nikoleta Abbatantuono 07.10.97 ŠOG Nitra 31 2,0919
13.7. • 26 • 26:47,50

2015 32. Ema Hačundová 05.03.99 MŠK Borský Mikuláš 35 2,0458
18.7. • 32 • 26:43,96

Výška
1999 2. Renáta Medgyesová 28.01.83 AK Dunajská Streda 29 27,8079

16.7. • 1=Q1 • 178 *** 17.7. • 2 • 183
2001 12. Silvia Nyesóová 08.11.85 AK Dunajská Streda 24 2,4142

13.7. • 6=Q1 • 170 *** 15.7. • 12 • 165
2007 17.= Klára Ábelová 08.05.92 Mostáreň Brezno 27 2,2603

11.7. • 9Q1 • 170
2009 22.= Tatiana Dunajská 25.07.92 Mostáreň Brezno 33 2,2247

8.7. • 11Q1 • 170
2009 28. Klára Ábelová 08.05.92 Mostáreň Brezno 33 2,0856

8.7. • 15Q2 • 165
2013 14. Zuzana Karaffová 13.06.96 ŠOG Nitra 21 2,2247

10.7. • 7Q2 • 174
Žrď

1999 15.= Eva Slobodníková 23.05.83 OŠG Košice 24 2,2649
16.7. • 15=Q • 320

2007 7.= Dana Čížková 28.12.91 Akademik TU Košice 20 8,6903
12.7. • 4Q2 • 375 *** 14.7. • 7= • 395

2013 20. Soňa Krajňáková 14.12.96 Akademik TU Košice 26 2,1402
11.7. • 10Q1 • 340

Diaľka
2007 19. Adriána Mančušková 28.05.90 ŠOG Nitra 28 2,2140

14.7. • 10Q1 • 570 w+0,4
Trojskok

1999 5. Renáta Medgyesová 28.01.83 AK Dunajská Streda 25 15,2361
17.7. • 4Q1 • 12,96 w–0,2 *** 18.7. • 5 • 13,22 w+1,2

1999 6. Irina Beskrovnaja 28.12.82 Slávia UK Bratislava 25 12,0412
17.7. • 2Q2 • 12,78 w–0,2 *** 18.7. • 6 • 13,12 w–0,3

2009 31. Darina Deglovičová 22.09.93 Stavbár Šp. gym. Nitra 36 2,0776
8.7. • 15Q2 • 11,97 w+0,7

2011 27. Monika Baňovičová 28.08.95 AC Malacky 32 2,0887
6.7. • 14Q2 • 12,05w+2,4

Guľa 3 kg (*=4 kg)
1999 6. Lucia Korčeková 23.07.82 Vital Bratislava 24 12,0000

16.7. • 7Q2 • 13,20* *** 17.7. • 6 • 14,16*
2015 13. Patrícia Slošárová 29.01.98 Dukla Banská Bystrica 36 2,6641

16.7. • 7Q2 • 15,61
Disk 1 kg

1999 21. Martina Danišová 21.03.83 UMB Banská Bystrica 25 2,0911
17.7. • 10Q1 • 38,44

1999 12. Lucia Korčeková 23.07.82 Vital Bratislava 25 2,4434
17.7. • 5Q2 • 43,49 *** 18.7. • 12 • 37,29

2001 16. Michaela Margócziová 30.03.86 UMB Banská Bystrica 20 2,1180
12.7. • 8Q2 • 41,42

2003 6. Michaela Margócziová 30.03.86 UMB Banská Bystrica 18 11,7321
10.7. • 2Q2 • 43,98 *** 11.7. • 6 • 44,83

2011 31. Júlia Kočárová 11.06.94 Stavbár Šp. gym. Nitra 37 2,0925
8.7. • 15Q1 • 40,61

Kladivo 3 kg (*=4 kg)
1999 12. Martina Danišová 21.03.83 UMB Banská Bystrica 25 2,4434

16.7. • 9Q • 49,01* *** 18.7. • 12 • 46,38*
1999 17. Monika Královenská 31.12.82 UMB Banská Bystrica 25 2,2127

16.7. • 17Q • 45,46*
2001 34. Magda Verešová 05.04.84 Slávia Šp. šk. Trenčín 36 2,0290

Guliar Mikuláš Konopka je jediný juniorský majster sveta v atletike zo 
Slovenska. Foto: SITA – DUŠAN HEIN
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NAJLEPŠIE UMIESTNENIA
1. miesto -
2. miesto Medgyesová (1999 - výška),
3. miesto Štuková (2007 - 400 m), Kružliak (2009 - kladivo),
4. miesto -
5. miesto Medgyesová (1999 - trojskok),

6. miesto
Vitková (1999 - 1500 m), Beskrovnaja (1999 - trojskok), Korčeková (1999 - guľa), 
Margócziová (2003 - disk), D. Danáč (2017 - kladivo),

7. miesto Z. Malíková (1999 - 5000 m chôdza), Čížková (2007 - žrď),
8. miesto Tóth (1999 - 10 000 m chôdza),

9. miesto
Novotná (2001 - 5000 m chôdza), Strmeňová (2009 - 5000 m chôdza), Spevák 
(2011 -10 000 m chôdza), Veszelka (2011 - trojskok),

10. miesto Lomnická (2005 - kladivo)

POČET ÚČASTÍ
2-krát Ábelová, Margócziová,

1-krát

Abbatantuono, Baňovičová, Bašo, Bella, Beňa, Beskrovnaja, Bician, M. Blažek, Brieška, 
Bundzík, Čekan, Čížková, D. Danáč, B. Daniš, Danišová, Deglovičová, Dolinský, Dobiáš, 
Dunajská, Ďurec, Engliš, Fáber, Filip, Gajdoš, Garčarová, Hačundová, Haraksim, Holica, 
Hollý, Hruška, Chovanová, Kalafus, Kalenská, T. Kalina, Z. Karaffová, Kočárová, Koch, 
Kolenčík, Končoš, Kopecká, Korčeková, Kordoš, D. Kováč, Krajňáková, Královenská, Krčmár, 
Krčmárek, Kršáková, Kružliak, Kubiš, Kyselicová, Lajčáková, Ledecká, Lengyel, Lomnická, 
Lopušniaková, Lovrantová, Löbb, Ľašová, I. Magyar, Z. Malíková, Mančušková, L. Mauricová, 
Medgyesová, Meluš, Mészáros, Michalíková, Mišíková, Mitašík, J. Mokráš, Mokrášová, 
Morvay, Ad. Novosád, Novotná, Nyesóová, Olejník, Páleník, Patkánová, Pelikán, N. Piliarová, 
R. Piliarová, Pouš, Privalincová, Raganová, Repčík, Sameková, Sárközi, Slaničková, Slezák, 
Slobodníková, Slošárová, Sojka, Spevák, Šefránek, Šibová, Šimík, Šimlovičová, Škarba, 
Škovranová, Šmondrk, Štefunková, Štuková, Mat. Talán, Mich. Talán, Taškár, Tóth, Turčáni, 
Vanek, Vávrová, Verešová, Veszelka, Vitková, Weigertová, Zahradníčková, Ženčár, Žigala 
ml., Žíkavský

REBRÍČEK ÚSPEŠNOSTI ÚČASTNÍKOV MS DORASTU
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. Renáta Medgyesová 43,05 26. Katarína Strmeňová 4,63
2. Alexandra Štuková 23,83 27. Matúš Krčmár 4,63
3. Tomáš Kružliak 23,61 28. Róbert Löbb 4,63
4. Lucia Korčeková 14,44 29. Zuzana Karaffová 4,57
5. Michaela Margócziová 13,85 30. Martina Danišová 4,53

6.= Irina Beskrovnaja 12,04 31. Martina Sameková 4,49
6.= Adriana Vitková 12,04 32. Mária Novotná 4,37

8. Daniel Danáč 11,73 33. Lucia Mokrášová 4,36
9. Zuzana Malíková 8,96 34. Klára Ábelová 4,35

10. Dana Čížková 8,69 35. Lukáš Mészáros 4,32
11. Alena Patkánová 7,31 36. Monika Weigertová 4,31
12. Lenka Mauricová 6,68 37. Mária Šimlovičová 4,30
13. Matej Tóth 6,66 38. Patrícia Garčarová 4,29
14. Marek Šefránek 6,22 39. Katarína Lovrantová 4,28
15. Roman Hollý 5,39 40. Tamara Kopecká 4,28
16. Peter Krčmárek 5,34 41. Veronika Privalincová 4,27
17. Barbora Michalíková 5,26 42. Pavol Ženčár 4,19
18. Richard Pouš 5,23 43. Jozef Pelikán 3,69
19. Lenka Kršáková 5,19 44. Nikola Lomnická 3,45
20. Roman Turčáni 5,10 45. Branislav Bundzík 3,34
21. Patrik Spevák 5,03 46. Adrián Novosád 3,10
22. Viktória Zahradníčková 5,02 47. Jozef Repčík 3,02
23. Tomáš Veszelka 4,91 48. Andrej Bician 2,87
24. Ján Gajdoš 4,81 49. Martin Kalafus 2,69
25. Daniela Ledecká 4,74 50. Patrícia Slošárová 2,66

PREHĽAD ÚČASTNÍKOV PODĽA ROKOV KONANIA MAJSTROVSTIEV SVETA

1999
Beskrovnaja, Danišová, Gajdoš, Korčeková, Královenská, Z. Malíková, Medgyesová, 
Raganová, Slobodníková, Tóth, Vanek, Vitková,

2001
Bician, M. Blažek, Bundzík, B. Daniš, Filip, Haraksim, Hollý, Kolenčík, Kopecká, Kordoš, 
Kyselicová, Lopušniaková, Lovrantová, I. Magyar, Margócziová, L. Mauricová, Ad. Novosád, 
Novotná, Nyesóová, Patkánová, Pelikán, Škarba, Verešová,

2003 Čekan, Hruška, T. Kalina, Krčmárek, Margócziová, Michalíková, Repčík,
2005 Kalafus, Lomnická, Löbb, Slaničková,

2007
Ábelová, Beňa, Čížková, Dobiáš, Krčmár, Kršáková, Mančušková, J. Mokráš, Páleník, 
Privalincová, Sárközi, Sojka, Šibová, Šimík, Šmondrk, Štuková, Turčáni, Žigala ml., 
Žíkavský,

2009
Ábelová, Bašo, Bella, Brieška, Deglovičová, Dunajská, Ďurec, Engliš, Fáber, Holica, Koch, 
Kružliak, Ľašová, Mišíková, Pouš, Štefunková, Weigertová,

2011
Baňovičová, Dolinský, Kalenská, Kočárová, Lengyel, Mészáros, Mokrášová, Olejník, 
N. Piliarová, R. Piliarová, Spevák, Vávrová, Veszelka,

2013
Abbatantuono, Z. Karaffová, Končoš, Krajňáková, Lajčáková, Ledecká, Morvay, Sameková, 
Slezák, Šefránek, Mat. Talán, Mich. Talán, Zahradníčková, Ženčár,

2015
Garčarová, Hačundová, Chovanová, Meluš, Mitašík, Slošárová, Šimlovičová, Škovranová, 
Taškár

2017 Danáč, D. Kováč, Kubiš

12.7. • 18Q1 • 38,73*
2005 10. Nikola Lomnická 16.09.88 Stavbár Šp. gym. Nitra 21 3,4491

15.7. • 3Q2 • 51,30* *** 16.7. • 10 • 50,90*
Oštep 600 g

2009 31. Veronika Ľašová 25.06.92 Dukla Banská Bystrica 38 2,1072
10.7. • 17Q1 • 40,39

Sedemboj
2001 22. Tatiana Lopušniaková 21.03.84 UMB Banská Bystrica 30 2,1677

15.7. • 22 • 4183 (16,41–0,6-160-11,27-27,64–0,2-475–0,2-34,53-2:50,86)
2011 20. Lucia Mokrášová 27.03.94 Spartak Dubnica n.V. 34 2,3038

9.7. • 20 • 4759 (14,68–0,7-169-9,51-25,65–1,9-548–0,5-26,69-2:37,68)
100 - 200 - 300 - 400 metrov

2001 18. Mauricová -Patkánová -Lovrantová -Kopecká 23
14.7. • 6r1 • 2:18,93

18. Lenka Mauricová 15.09.84 AŠK Slávia Trnava 23 2,1304
18. Alena Patkánová 02.12.85 AC Malacky 23 2,1304
18. Katarína Lovrantová 07.04.85 UMB Banská Bystrica 23 2,1304
18. Tamara Kopecká 27.01.85 Vital Bratislava 23 2,1304

2013 11. Karaffová -Sameková -Ledecká -Zahradníčková 20
13.7. • 4r3 • 2:13,47 rč206

11. Zuzana Karaffová 13.06.96 ŠOG Nitra 20 2,3484
11. Martina Sameková 15.03.97 Slávia ŠG Trenčín 20 2,3484
11. Daniela Ledecká 04.11.96 ŠOG Nitra 20 2,3484
11. Viktória Zahradníčková 29.03.96 Spartak Dubnica n.V. 20 2,3484

Zostavil MARIÁN KALABUS

Zatiaľ poslednú slovenskú medailu na MSJ si vybojoval kladivár Marcel 
Lomnický. Foto: SITA – TOMÁŠ SOMR

FINALISTI DETSKEJ P – T – S/CHILDREN LOVE ATHLETICS
AC Malacky, Atletika ŠK Skalica, AK Iskra pri ZŠ J. A. Komenského Revúca, ŠŠK J. A. Komenského Bardejov, Slávia ŠG Trenčín, ZŠ J. Kupeckého Pezinok, MAC 
Redox Lučenec, AO Olympia Považská Bystrica, Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou, DŠK Kryha Bratislava, AK Bojničky, ŠK Juventa Žilina, Atletika 
pre deti UMB Banská Bystrica, AC Victória Turany, ŠK ŠOG Nitra, CVČ Brezová pod Bradlom, CSŠ Moldava nad Bodvou, AK pri ZŠ Tlmače, ZŠ Nábrežie mládeže 
Nitra, ŠKP Žilina, AK Junior Holíč, AK pri ZŠ Chminianske Jakubovany, Šport hrou Prešov, ŠŠ a AK Malá Ida.

VO FINÁLE DETSKEJ P – T – S/CHILDREN LOVE ATHLETICS 

NAJÚSPEŠNEJŠIE TALENTY Z MALACIEK
Krátko pred tým, ako krásny štadión v areáli x -bionic® sphere 

v Šamoríne patril počas mítingu Pravda – Televízia – Slovnaft 
svetovým atletickým hviezdam, súťažili na ňom vo fi nále 

pretekov Detská P – T – S/Children Love Athletics najmenší adepti 
kráľovnej športov. Na tomto jedinečnom športovom podujatí bo-
jovalo ako o dušu až 192 šikovných detí z celého Slovenska.

Čo všetko predchádzalo fi nálovému kolu? At-
letické nádeje od apríla do júna bojovali o po-
stup v každom kraji. Do fi nále sa kvalifi kovali len 
najlepší – dovedna 24 osemčlenných družstiev. 
Dopravu do Šamorína im zo všetkých kútov Slo-
venska zabezpečili organizátori ešte deň pred fi -
nálovým vyvrcholením Detskej P – T – S/Children 
Love Athletics.

Slávnostné miniotvorenie fi nále sa uskutočni-
lo v Tuli Cinema, kde sa deti pohodlne usadili na 
„tulivakoch“. Privítali ich riaditeľka projektu Chil-
dren Love Athletics Katarína Brašeňová, prezident 
Slovenského atletického zväzu Peter Korčok a šéf-
tréner reprezentácie Martin Pupiš. Medzi drobizg 
zavítali aj slovenskí reprezentanti – diaľkarka Jana 
Velďáková, trojskokan Tomáš Veszelka, osemstov-
kársky rekordér Jozef Repčík, šprintéri Ján Volko 
a Jakub Matúš.

Po zábavnom fi lmovom predstavení nasledova-
la večera, na ktorej malí adepti atletiky s napätím 
v očiach sledovali svoje veľké vzory. Tí najsmelší 
potom vytiahli špeciálne zošity na zbieranie auto-

gramov a pustili sa do „lovu“ svojich obľúbených 
atletických hviezd. Deň D nastal v sobotu 17. júna 
a v ňom fi nále Detskej P – T – S/Children Love Athle-
tics. Uskutočnilo sa vo výbornej atmosfére a deti sa 
úspešne popasovali aj so silným vetrom, ktorý im 
znepríjemňoval súťaže v šiestich disciplínach – troj-
skoku znožmo, v prekonávaní prekážkovej dráhy 
„opica“, v štafetovom behu, v prekážkovom behu, 
hode medicinbalom vzad cez hlavu a hode vorte-
xom na vzdialenosť. Súťažili štyri družstvá súčasne.

Súboje boli napínavé od začiatku až do konca. 
Deti na jednotlivých stanovištiach povzbudzovali 
ambasádori pretekov, úspešní slovenskí reprezen-
tanti – plavkyňa Martina Moravcová (hlavná amba-
sádorka projektu Children Love Swimming v roku 
2016), strelkyňa Danka Barteková, kajakárka Mar-
tina Kohlová, hokejista Marek Viedenský, plážová 
volejbalistka Dominika Nestarcová a tenistka Kris-
tína Kučová.

Keďže vietor v Šamoríne silnel, vyhodnotenie 
sa neuskutočnilo podľa plánu na štadióne, ale deti 
prichýlil x -bionic® hotel. Víťazom fi nále Detskej 

P – T – S/Children Love Athletics za rok 2017 sa stalo 
družstvo AC Malacky so 17 bodmi v zostave Kristína 
Sabová, Sarah Alexandra Jurovatá, Silvia Pullman-
nová, Laura Albertová, Daniel Danihel, Eric Houndo, 
Martin Antala a Allan Ort -Mertl. Na druhej priečke 
skončil tím Atletika ŠK Skalica (19 b.) a na tretej AK 
Iskra pri ZŠ J. A. Komenského Revúca (20 b.).

Okrem ambasádorov pretekov odovzdával ceny 
najlepším aj halový vicemajster Európy v behu na 
60 m Ján Volko. Členovia prvých troch družstiev 
získali cenné trofeje, všetky deti vzácny účastníc-
ky diplom. Popoludní už všetci súťažiaci s napätím 
sledovali súboje ozajstných hviezd na 52. ročníku 
mítingu P – T – S.

Vďaka za krásne podujatie patrí všetkým – naj-
mä honorárnemu konzulovi Monackého kniežat-
stva, bez ktorého by sa fi nále neuskutočnilo, a kto-
ré fi nančne podporil v plnej výške prostredníctvom 
charitatívnej línie CHILDREN LOVE SPORTS v rámci 
projektu CHILDREN LOVE ATHLETICS 2017; amba-
sádorom pretekov, Martine Moravcovej, Matejo-
vi Tóthovi, športovcom zastupujúcim Slovenský 
olympijský výbor, Slovenskej autobusovej dopra-
ve Zvolen, a. s., rezortu X -bionic® sphere, mode-
rátorovi Pinďovi, krajským koordinátorom Detskej 
atletiky, rozhodcom, vedúcim družstiev a, samo-
zrejme, všetkým deťom. Boli ste naozaj fantastic-
ké, veríme, že o rok sa stretneme opäť.
 SIMONA BLANÁROVÁ, DARINA KOZOLKOVÁ

V štafetovom behu uspeli Malačania, v prekážkovom deti z Bardejova.
Víťazné družstvo AC Malacky pózuje s Jánom 
Volkom. Fo
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Memoriál Evžena Rošického už neexistuje. Ale voľake-
dy to bol pojem. Pražania ho založili po druhej sve-
tovej vojne na pamiatku účastníka berlínskej olym-

piády 1936 popraveného počas heydrichiády. Presne desať 
rokov po jeho vzniku sa odhodlali zorganizovať medzinárod-
né atletické preteky aj Slováci. V prvej termínovej listine 1957 
fi gurovali pod názvom Memoriál hrdinov SNP, v druhej ako 
Memoriál Jána Hajdócyho, ale napokon debutovali ako Veľ-
ká cena Pravdy. Česi im sprvu hovorili „bratislavský Rošičák“. 
Neskôr pod skratkou P – T – S však už míting súperil s praž-
ským o miesto v prestížnom seriáli IAAF Mobil Grand Prix. 
V najlepšej ére ho vo svete označovali za „Zürich východu“. 
Na rozdiel od Rošického memoriálu „péteeska“ prežila pád 
opony. Pod rôznymi názvami si z elitných mítingov bývalého 
východného bloku najdlhšie udržala renomé. Po 50. ročníku 
(2010) pauzovala, ale Slovenský atletický zväz preteky obnovil 
(2016) – už však nie v Bratislave, ale v Šamoríne.

Československá atletika 
oslavovala v roku 1957 šesťde-
siatku. Slovenská však popri 
českej, ťažiacej ešte z doznie-
vajúcej zátopkovskej éry, 
pôsobila ako chudobný prí-
buzný. Frustrovala ju najmä 
absencia na všetkých troch 
povojnových olympiádach. 
Ak sa aj nejaký väčší talent na 
Slovensku objavil, prestúpil 
do pražského klubu, odkiaľ 
bolo bližšie do čs. reprezentá-
cie (ako pred OH 1952 Žilin-
čan Milan Filo, prvý štvrťkár 
pod 48 sekúnd).

Ale ani to nedávalo záru-
ku. Beckovský rodák Dušan 
Čikel, míliar pražskej Dukly, 
bol v lete 1956 vo svetových 
tabuľkách na 1500 m šiesty 
časom 3:43,0 min, a predsa 

sa nedostal na olympijské hry 
do Melbourne. „Desať dní 
pred odletom ma z nominácie 
vyradili. Rovnako aj sloven-
ského diskára Gejzu Valenta 
(otec a sprvu aj tréner neskor-
šieho medailistu MS 1983, ro-
dák z Muráňa – pozn. red.). 
Bol to od trénerskej rady 
československého zväzu jasný 
šovinizmus. Uprednostni-
la štvrťkársku štafetu, ktorá 
skončila v rozbehu,“ spomína 
88-ročný Čikel, prvý Slovák, 
ktorého meno sa objavilo 
v ofi ciálnej listine svetových 
rekordov IAAF – kvarteto 
ÚDA, predchodcu Dukly (Či-
kel, Stržínek, Liška, S. Jun-
gwirth), v júli 1953 zabehlo 
v Houštke svetový rekord na 
4 x 800 m 7:28,0.

HOLZER: PREČO NIE MEMORIÁL
Športové hnutie v Čes-

koslovensku po vojne sužo-
vali žiarlivé súboje spolkov 
o dominantné postavenie a po 
februári 1948 bezhlavý vývoj 
zaklincoval naivný, našťastie 
pomerne rýchlo zavrhnutý 
pokus udomácniť sovietsky 
štýl štátneho riadenia telový-
chovy. Takže v decembri 1956 
zákonom nariadený vznik 
jednotného Čs. zväzu telesnej 
výchovy bol ak nie vykúpe-
ním, tak aspoň predpokladom 
prepotrebnej stabilizácie.

Kadencia častých výmen 

šéfov najrôznejšie nazývané-
ho orgánu na čele slovenskej 
atletiky klesla až pod hlavič-
kou ČSZTV. Koncom roku 
1956, keď bol predsedom 
sekcie renomovaný právnik 
Štefan Múčka, padlo roz-
hodnutie usporiadať v ďalšej 
sezóne medzinárodné prete-
ky na dráhe. V čs. kalendári 
1957, uverejnenom v časopise 
Lehká atletika, sa objavili pod 
názvom Memoriál hrdinov 
SNP, korešpondujúcim s ter-
mínom povstaleckého výročia 
(prelom augusta a septem-
bra). Vizionár Rudolf Holzer, 
ktorý bol vedúcou osobnos-
ťou našej atletiky nielen vtedy, 
keď stál ofi ciálne na jej čele 
(1942 – 1947, jún 1948 – ma-
rec 1949), však v knihe Športy 
na Slovensku, vydanej v roku 
1967, pripomenul, že „na jar 
(1957) sa ľahkoatletická sekcia 
na všeobecnú žiadosť uznies-
la uskutočniť Memoriál prof. 
Hajdócyho“ – pri príležitosti 
nedožitej sedemdesiatky tr-
navského atletického nestora. 
Potom dovysvetľoval: „Prvý 
ročník sa hneď v zárodku 
svojho zrodu udusil. Myš-
lienka však zostala. Pomoc-
nú ruku podala vtedy redak-
cia Pravdy. Tým sa rozriešil 
vlastne aj spor o názov týchto 
veľkolepých medzinárodných 
pretekov, ktorým sa mala pri-
praviť veľká budúcnosť.“

RECEPCIA A PLAVBA PO DUNAJI
Premiéru zažili pod hlavič-

kou Veľká cena Pravdy. Den-
ník v lete 1957 rozprúdil veľkú 
anketu o problémoch sloven-
skej atletiky, v ktorej dostali 
slovo všetky jej veľké osobnos-
ti, a jeho šéfredaktor trojčlen-
nej delegácii sekcie (Štefan 
Múčka, Rudolf Holzer, Pavol 
Glesk) sľúbil dvojdňovým pre-
tekom nielen propagáciu, ale 
aj fi nančnú pomoc.

Alojz Ovečka, vtedajší ta-
jomník sekcie i organizačné-
ho výboru, neskôr vyčíslil, že 
vzhľadom na príjem zo vstup-
ného vo výške 33-tisíc Kčs 
(mládež mala vstup zdarma) 
prvý ročník vyšiel len na čosi 
vyše 80-tisíc. Keďže pražské 
ústredie ČSZTV uhradilo 
14,5-tisíca (náklady na 25 za-
hraničných účastníkov z pia-
tich krajín) a bratislavské 
takmer 40-tisíc (náklady na 
domácich atlétov a technické 
zabezpečenie pretekov), Prav-
du napokon úvodný ročník 
stál iba 26-tisíc. Okrem cien 
v podobe siedmich parád-
nych brúsených pohárov zo 
železnobrodských sklární 
zaplatila slávnostnú večeru 
pre všetkých účastníkov a pre 
zahraničných aj výlet loďou 
po Dunaji.

„Recepciou v Carltone, naj-

luxusnejšom hoteli veľkomes-
ta, si podujatie šplhlo – v tej 
dobe to bolo niečo výnimoč-
né,“ myslí si 82-ročný Nitran 
Ladislav Petrovič, na prelome 
päťdesiatych a šesťdesiatych 
rokov najlepší slovenský dis-
kár. „Organizátori aj v ďalších 
ročníkoch atlétom vychádzali 
v ústrety, preto do Bratislavy 
radi chodili. Zvlášť českí vrha-
či. Aj diskári: Merta, Němec, 
neskôr Daněk… Veď preto 
som míting vyhral len raz 
– v roku 1965, keď neprišiel 
Ludvík Daněk. Pamätám si 
aj presný dátum: 11. júna. Na 
druhý deň sa mi totiž narodil 
prvý syn, ktorý šiel v mojich 
stopách.“

SVETOVÝ REKORD TESNE UŠIEL
„Konečne sa Bratislava 

dočkala poriadnych medziná-
rodných pretekov,“ napísal na 
stránkach zväzového časopi-
su neskorší šéf čs. atletiky Jan 
Popper a dodal, že „zakrátko 
sa môžu stať takou potrebnou 
sestrou Rošického memoriá-
lu“.

Čikel tvrdí, že „v Prahe sa 
pretekom na Slovane odjakži-
va hovorilo bratislavský Ro-
šičák“. Pomenovanie možno 
vzniklo už cestou na prvý roč-
ník – do Bratislavy prišla sko-
ro kompletná pražská špička. 
Aj Jiří Skobla, ktorý týždeň 

predtým na čs. šampionáte na 
Strahove ako prvý Európan 
v histórii poslal guľu za 18 
metrov. Dokonca i Stanislav 
Jungwirth, ktorý v júli prvý 
na svete senzačne zabehol 
1500 m pod 3:40 min. V ten 
víkend sa pôvodne mal sťaho-
vať do nového bytu, ktorý mu 
po svetovom rekorde pred-
nostne pridelili, ale keď zistil, 
že v programe je aj beh na nie 

často vypisovaný kilometer, 
rozhodol sa sťahovanie odlo-
žiť. Šanca, že si míting na Te-
helnom poli hneď v premiére 
pripíše svetový rekord, žila asi 
poldruha minúty. Jungwirth 
však napokon čas Nóra Boy-
sena na 1000 m 2:19,0 nezlep-
šil, zaostal za ním šesť desatín. 
Celú trať si musel odtiahnuť 
sám – jeho klubový kolega 
Ludvík Liška, ktorý mu výdat-
ne pomohol v rekordnom úto-
ku v Houštke, bol už koncom 
leta z formy.

NAJVÄČŠÍ POHÁR ČIKELOVI
Na všetko sám bol aj Du-

šan Čikel na 1500 m. Ten 
dokonca už od štartu, lebo 
tréner pražskej Dukly Ladi-
slav Fišer zverencov porozha-

Dušan Čikel vyhral v úvodnom 
ročníku Memoriál Jána 

Hajdócyho v behu na 1500 m.

Obálka bulletinu premiérového ročníka 
VCP v roku 1957 a na nej fotografi a 

poľa bežcov s Čikelom na čele

Útok Stanislava Jungwirtha (na čele) na svetový rekord v behu na 
1000 m sa neskončil úspechom – zaostal o šesť desatín.

Nezabudnuteľný nestor slovenskej atletiky a spoluzakladateľ 
chýrneho mítingu Rudolf Holzer (v strede) v spoločnosti dvoch 

víťazov Veľkej ceny Pravdy 1958 – vpravo šprintér Ján Šteso a vľavo 
diaľkár Štefan Molnár, ktorý bol neskôr projektantom tartanovej 
dráhy na Pasienkoch a takmer dve desaťročia riaditeľom pretekov 

v ére P – T – S.

NAJSLÁVNEJŠÍ ATLETICKÝ MÍTING MÁ 60 ROKOV:
ZAČAL SA NA ŠKVARE AKO VEĽKÁ CENA PRAVDY

dzoval do disciplín tak, aby 
vyhrali všetky štyri behy od 
1000 po 5000 m – a vyhrali! 
„Tá trofej musí byť naša,“ klá-
dol mu na srdce, narážajúc na 
najväčší, meter vysoký pohár 
určený víťazovi behu s náz-
vom pôvodne uvažovaným 
pre celé podujatie: Memoriál 
Jána Hajdócyho. „Okrem mňa 
ho však chceli vyhrať aj Švéd 
Morberg a Poliak Bruszkow-

ski,“ hovorí Čikel. „Bol som 
nervózny ako málokedy, lebo 
z hľadiska sa prizerala kopa 
ľudí vrátane pani Hajdócyo-
vej, a tento beh vnímala ako 
hlavný. Šetri sa na fi niš, radil 
mi tréner, preto som zrýchlil 
až tristo metrov pred cieľom 
– našťastie, v pravú chvíľu.“

Beh na 3000 m vyhral 
ďalší Slovák v drese Dukly 
– Alexander Zvolenský. 
Domáci klubový domicil 
z mužských víťazov však mal 
len Dominik Kocinger, ktoré-
ho disciplína (400 m prek.) 
bola na programe vôbec prvá, 
a zo žien diskárka Anna Sta-
chovičová (obaja Slávia Bra-
tislava).

Slovákmi neprekypovala 
listina víťazov ani v ďalších 
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ročníkoch bratislavského mí-
tingu. Jeho existencia však 
mala blahodarný vplyv na 
popularitu slovenskej atletiky 
vo verejnosti aj na elán vnútri 
hnutia. Štartovať na Veľkej 
cene Pravdy bola pocta a pre 
mnohých vtedy aj jediná mož-
nosť stretnúť sa so zahranič-
nou konkurenciou.

KOŠICKÉ HVIEZDY ŠPRINTU
Hviezdou druhého ročníka 

sa stal horehronský rodák Ján 
Šteso, vtedy študent bratislav-
skej medicíny a Hajmássyho 
zverenec v Slávii VŠ, ktorý 
napokon zakotvil v Košiciach. 
Týždeň po tom, čo na európ-
skom šampionáte 1958 v Štok-
holme bežal semifi nále stovky, 
na Tehelnom poli vyhral oba 
šprinty: v sobotu vyrovnal 
čs. rekord 10,5 a v nedeľu 
zlepšil vlastný slovenský re-
kord z premiérového roční-
ka o pol sekundy – z 21,9 na 
21,4 (a o týždeň v Budapešti 
ešte o desatinu)! Nasledova-
la šnúra Františka Mikluščá-
ka, rodáka z Kostolian nad 
Hornádom, ktorý v roku 1959 
zvíťazil na 100 m a v ďal-
ších dvoch ročníkoch v drese 
košickej Slávie navyše aj na 
200 m. To už mal za sebou 

ŠESŤ MEGAHVIEZD
V HISTÓRII P – T – S

(podľa manažéra Alfonsa Jucka)

SERGEJ BUBKA
Historicky najúspešnejší skokan o žrdi: olympijský víťaz 
1988, šesťnásobný majster sveta (1983, 1987, 1991, 1993, 
1995, 1997), štvornásobný halový majster sveta (1985, 1987, 
1991, 1995), majster Európy 1986, halový majster Európy 
1985, 35-násobný svetový rekordér. Víťaz P -T-S 1984 (sve-
tový rekord 585), 1986, 1987, 1988 (svetový rekord a rekord 
mítingu 605), 1989, 1991 a 1994.

GALINA ČISŤJAKOVÁ
Svetová rekordérka v skoku do diaľky (752), bývalá sveto-
vá rekordérka v trojskoku (14,52, r. 1989), v diaľke bronzo-
vá medailistka OH 1988, halová majsterka sveta 1989, ha-
lová majsterka Európy 1985, 1989, 1990, v trojskoku 1990. 
Víťazka P -T-S v diaľke 1989 a 1990 (735, rekord mítingu) 
a v trojskoku 1995 (14,42).

JAN ŽELEZNÝ
Najúspešnejší oštepár histórie: trikrát olympijský víťaz 
(1992, 1996, 2000) a majster sveta (1993, 1995, 2001), štyri-
krát prekonal svetový rekord – výkonom 98,48 (1996) ho 
drží dodnes, svetový atlét 2000. Víťaz P -T-S 1988, 1989, 
1991, 1993 a 1995 (90,80, rekord mítingu).

ALBERTO JUANTORENA
Jediný olympijský víťaz na 400 aj 800 m (1976), najlepší 
svetový atlét 1976 a 1977, svetový rekordér na 800 m 1:43,50 
(1976) a 1:43,44 (1977). Víťaz P -T-S na 400 m 1976, 1977 
(45,64), 1978 a na 800 m 1976, 1978 (1:44,97) a 1982.

ROGER KINGDOM
Olympijský víťaz 1984 a 1988 na 110 m prek., jeho svetový 
rekord 12,92 (1989) zlepšil až po 13 rokoch o stotinu Brit 
Colin Jackson. Víťaz P -T-S 1987 a 1995 (13,35, v rozbehu 
13,30).

VIKTOR SANEJEV
Jediný trojnásobný olympijský víťaz v trojskoku (1968, 
1972 a 1976), na štvrtých OH (1980) strieborný, majster Eu-
rópy 1969 a 1974. Víťaz P -T-S 1974 (16,99), 1975, 1976, 1977 
a 1979.
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Absolútnou rekordérkou 
v počte víťazstiev v histórii 
mítingu je šprintérka Eva 
Glesková -Lehocká – aj so 
štafetovými ich získala se-
demnásť (individuálnych 
štrnásť) v rozpätí 12 rokov, 
od 1960 do 1972. Pritom tri 
ročníky sa nekonali: po-
sledná Veľká cena Pravdy 
na škvare štadióna Slova-
na bola v roku 1967 a prvý 
míting na tartanovej dráhe 
Interu sa uskutočnil v roku 
1971… Najrýchlejšia Slo-
venka histórie (Gleskovej 
slovenský rekord na 100 m 
11,29 z mexických OH 1972 
platí dodnes) prvý raz vy-
hrala na Veľkej cene Pravdy 
ešte pod dievčenským me-
nom mesiac po osemnástych 
narodeninách – dvojstovku 

za 25,7 s. Premiéru pod me-
nom svojho trénera a man-
žela Pavla Gleska oslávila 
v záverečnom ročníku na 
škvare, keď v rozpätí ho-
diny vyhrala stovku za 11,6 
a dvojstovku zabehla ako 
prvá Slovenka pod 24 se-
kúnd – vyrovnala dva roky 
starý Eichlerovej čs. rekord. 
Posledné zo svojich šiestich 
double (1962 – 1964, 1966, 
1967 a 1972) dosiahla na Pa-
sienkoch dva a pol mesia-
ca pred treťou olympiádou 
v Mníchove 1972 (prešprin-
tovala sa na nej do fi nále na 
100 m) a mesiac pred me-
dzištátnym stretnutím Ma-
ďarsko – Československo na 
budapeštianskom Népsta-
dióne, kde ako piata žena 
v histórii zabehla stovku za 

Dve veľké hviezdy slovenskej atletiky: majsterka Európy 1966 
na 400 m Anna Chmelková -Blanáriková (vľavo) a fi nalistka 

olympijskej stovky v Mníchove 1972 Eva Glesková -Lehocká

Šprintér František Mikluščák

dve sezóny v pražskej Dukle 
a štart na ME 1958, kde mu 
vo fi nále šprintérskej štafety 
v kvartete s Václavom Janeč-
kom, Vilémom Mandlíkom 
a Václavom Kynosom unikol 
bronz len o dve desatiny.

Košická atletika zažívala na 
prelome päťdesiatych a šesť-
desiatych rokov rozkvet – jej 
mužský tím postúpil do prvej 
čs. ligy, opieral sa o tradične 
rýchlonohých šprintérov, naj-
lepšie roky zažívajúceho štvrť-
kára Jozefa Kočiša a sprvu aj 
o míliara Josefa Odložila pô-
vodom z Otrokovíc, ktorého 
ešte pred Plachým objavil a na 
veľkú kariéru pripravil v Ko-

šiciach pôsobiaci tréner Jan 
Liška pochádzajúci od Plzne. 
Mimochodom, Odložil na 
VCP vyhral až v drese Dukly 
Praha: pred tokijskými OH 
1964, na ktorých získal sen-
začné striebro, zlepšil rekord 
mítingu na 3:45,7.

ROMANTIKA V KLINCOVKÁCH
„Vtedy ľudia bažili po špor-

te. Do Bratislavy sme chodili 
radi, na Tehelnom poli vždy 
bolo pred kým a pre koho 
behať. Raz sme prišli z Košíc 
až pätnásti. Z hlavnej stanice 
sme peši došli až pod Man-
derlák, kde Jožko Kočiš dal 
rozchod a zavelil: A o ho-
dzinu pri totej velkej chyži,“ 
s úsmevom spomína 82-ročný 
Mikluščák.

V máji 1960 mu v Košiciach 
namerali v cieli stovky čas 
10,2 s, ale nemali vetromer, 
a tak čas neuznali za česko-
slovenský rekord – napokon 
mu ho vyfúkol Mandlík. „Až 
v tom roku som vyfasoval 
prvé tretry, adidasky, dovtedy 
som behával v botaskách so 
šiestimi klincami na podráž-
ke,“ pripomína. Dušan Čikel 
dostal ako prvé tretry značky 
Puma: „Na noc som si ich klá-
dol pod vankúš, lebo Záto-

pek aj Ullsperger ich chceli 
so mnou vymeniť za adidasky 
– a ja som nechcel.“

Vtedajšia atletika mala 
ešte v posudku romantiku. 
Behalo a rozbiehalo sa po 
škvarovej dráhe, ktorú si bež-
ci upravovali sami, behajúc 
a ťahajúc po nej širokú metlu, 
a výškári či žrdkári dopada-
li do navŕšenej kopy piesku. 
Dráhy v Československu mali 
skvelý chýr, lebo väčšinu 
z nich kládol Jaromír Sibera, 
bývalý atlét, staroboleslav-
ský fachman, ktorý vyruko-

val s novou technológiou 
– zmiešaval škvaru s ílom za 
pomoci vody. Na prvej v le-
gendárnej Houštke sa zrodilo 
sedemnásť svetových rekor-
dov. Jeho pečať niesla aj drá-
ha na bratislavskom Tehel-
nom poli. Ibaže na ňom boli 
pánmi futbalisti, kým atléti 
– trpenými hosťami. Občas 
aj netrpenými. V roku 1960 
funkcionári Slovana vyhnali 
míting na štadiónik Slovana 
Dimitrov v odľahlej Mierovej 
kolónii. Mal jediné plus: tak-
mer zásadne tam fúkal vietor 
a diskárski manželia Němcov-
ci dosiahli výkony, ktorými 
by týždeň predtým na OH 
v Ríme Jiřina získala strieb-
ro (53,51 m) a Zdeněk bronz 
(56,12).

KONIEC ŠKVARY, NIE MÍTINGU
Preteky vo škvarovej ére 

zažili všeličo. Spojenie s li-
govým futbalom (výdatne 
dvíhalo návštevnosť), ba aj 
s dojazdom záverečnej etapy 
cyklistických pretekov Oko-
lo Slovenska, vítanie prvej 
slovenskej majsterky Európy, 
štvrťkárky Anny Chmelkovej-
-Blanárikovej, ale aj – úradné 
poníženie. Pražské ústredie 
KSČ pred tretím ročníkom 

prikázalo vyškrtnúť z názvu 
Veľká cena Pravdy prívlastok 
veľká. „Plagáty už boli vytla-
čené, a tak sme na tých, čo 
viseli v blízkosti budovy ÚV 
KSS na Hlbokej, slovo Veľ-
ká prelepili, ale inde sme ich 
nechali v pôvodnom znení,“ 
spomínal Alojz Ovečka, vtedy 
riaditeľ mítingu. Preteky sa 
k pôvodnému názvu mohli 
vrátiť až po štyroch rokoch 
(1964).

Chmelkovej senzačný tri-
umf na budapeštianskych 
ME 1966, ale aj štvrté miesta 
šprintérky Evy Gleskovej-
-Lehockej (na 200 m) a výš-
kárky Márie Mračnovej-
-Faithovej boli dôkazmi, že 
slovenská atletika sa prebra-
la z krízy a nabrala správny 
smer. Zásluhu na tom mal aj 
míting. Napriek tomu po 11. 
ročníku (1967) – zanikol. As-
poň sa to tak zdalo.

Napokon však z rozlúčky 
s mítingom bola len rozlúčka 
s Tehelným poľom. A so škva-
rovou dráhou. Po úspešnej 
premiére na mexickej olym-
piáde 1968 sa atletika zami-
lovala do tartanu a škvarové 
povrchy oválov začali vo svete 
masovo nahrádzať syntetické. 
Československo vtedy, naš-
ťastie, nezaspalo vývoj a už 
o dva roky malo dva štadió-
ny s pokrytím dráh i sekto-
rov hmotou od minnesotskej 
fi rmy 3M. Jeden na pražskom 
Strahove a druhý na bratislav-
ských Pasienkoch. Práve na 
nich atléti v spolupráci s oveľa 
menej do futbalu a do seba 
zahľadenými funkcionármi 
telovýchovnej jednoty sprvu 
nazývanej Slovna� , potom 
Internacionál a neskôr Inter-
nacionál Slovna� , začali v ro-
ku 1971 písať novú kapitolu 
medzinárodného mítingu. Aj 
pod novým názvom, ktorý sa 
po dvoch rokoch vykryštali-
zoval do podoby PRAVDA 
– TELEVÍZIA – SLOVNAFT. 
Pod skratkou P – T – S (do 
roku 1989) a potom aj pod 
titulom SLOVNAFT (1992 
– 1998) zažil míting svoje naj-
lepšie obdobia.

 MARIÁN ŠIMO

rovných 11 sekúnd a vyrov-
nala ručne meraný svetový 
rekord.

Tam, kde jedna mul-
tivíťazka končila, druhá 
začínala… Na Pasien-
koch v roku 1972 sa prvý 
raz predstavila moravská 
guliarka Helena Fibin-
gerová – a hneď vyhrala 
(18,15 m). O rok posla-
la guľu za 19 m (19,73) 
a potom už zásadne za 20 
alebo 21 metrov. V Brati-
slave v rokoch 1972 – 1987 
štartovala štrnásťkrát 
a presne toľkokrát aj vy-
hrala – v počte individu-
álnych primátov sa teda 
vyrovnala Gleskovej. Jej 
rekord mítingu 21,60 m sa 
budúci rok môže dožiť 40. 
výročia!

Eva Glesková, historicky 
najrýchlejšia Slovenka, 

v dobovej karikatúre Jozefa 
Hrušovského
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VČERA A DNESVČERA A DNES



„Bol to pre mňa totálny šok. Hoci atlétov tré-
nujem už takmer tridsať rokov, toto som ešte ne-
zažila,“ vravela šprintérska trénerka Dana Horská, 
ktorá sa rýchlonohého futbalistu FK Slovan Ivanka 
pri Dunaji ujala iba v polovici mája.

TRIKRÁT NA STUPNI VÍŤAZOV

Na slovenskom šampionáte v Banskej Bystrici 
skončil v prvý deň vo fi nále stovky druhý (10,86) 
za Jánom Volkom. „Po pretekoch mi povedal, 
že chce vyskúšať aj dvojstovku. Chcel zabojovať 
o ďalšiu medailu, lebo vedel, že Volko na druhý 
deň štartuje v českej extralige. Napokon sme sa 
dohodli, že to skúsi,“ opisovala trénerka okolnos-
ti, za akých sa treťoligový futbalista Šimon Bujna 
stal majstrom Slovenska na dvojstovke. „Bola to 
pre neho dosť veľká záťaž. Najprv ľahko vyhral roz-
beh za 22,21, a potom vo fi nále senzačne zdolal aj 
svojho tréningového partnera Romana Turčániho. 
Neuveriteľné! Šokujúce! Inak sa to povedať nedá, 
veď trénovať začal až 12. mája…“

Aby toho nebolo málo, Šimon ešte v závere 
šampionátu pomohol štafete Slávie UK Bratislava 
k zlatu na 4 × 400 m. S bilanciou dve zlaté a jed-
na strieborná medaila sa stal najúspešnejším 
účastníkom majstrovstiev Slovenska. K tomu na-
ozaj niet čo dodať.

Za TRI MESIACE z nuly do univerziádneho semifinále

 narodený  27. decembra 1995 
v Bratislave
 klub  AK Slávia UK Bratislava
 tréner  Dana Horská
 škola  FTVŠ UK v Bratislave, 
špecializácia kondičný tréner
 osobné rekordy  100 m (10,64), 200 m 
(21,62, s vetrom 21,46)
 najväčšie úspechy  Svetová univerziáda 
2017 v Tchaj -peji: 17. na 200 m (vypa-
dol v semifi nále, 68 štartujúcich), 37. na 
100 m (83 štartujúcich), 13. na 4 × 100 m 
(20 štartujúcich), majster SR 2017 na 
200 m a 4 × 400 m, vicemajster SR 2017 
na 100 m

Na tréningu: Šimon Bujna si pod dohľadom 
trénerky Dany Horskej skúša štarty, vpravo sa 
prizerá Roman Turčáni.
 Foto: JÁN LUKY

Šimon Bujna Foto: JÁN LUKY

OBJAVILI HO NÁHODOU

Bujnove šprintérske nadanie objavili dvaja dok-
torandi FTVŠ UK, keď testovali študentov v šprinte 
na 50 m. Vidiac jeho časy, nestačili sa čudovať. 
Poradili mu, aby sa skontaktoval s trénerkou Hor-
skou. Škoda by bolo prísť o takýto talent.

„Zaujal ma jeho seriózny záujem i prístup k tré-
ningu. Taktiež vôľa a chuť na sebe pracovať. Už na 
prvom tréningu som vedela, že mám v rukách veľ-
ký talent,“ spomína Dana Horská na začiatok spo-
lupráce so Šimonom, ktorý riešil dilemu – futbal 
či atletika?

Hneď prvú vážnejšiu stovku v 2. kole atle-
tickej ligy zabehol za 10,98. Skončil tretí za Vol-
kom a tréningovým kolegom Turčánim. O dva 
týždne už pri jeho mene na P – T – S v Šamoríne 
zasvietil čas 10,75, aj keď s vetrom nad povolené 
2 m / s v chrbte. „Futbalu sa defi nitívne zriekol po 
péteeske, hoci ho práve vtedy lákali, aby išiel hrať 
do Rakúska,“ prezradila trénerka.

Mimochodom, v tom, že začal s atletikou až 
na FTVŠ ako 21-ročný, kopíruje Šimon svoju tré-
nerku. Aj ona sa k nej dostala až na „telovýchove“ 
a pod vedením Pavla Gleska sa prepracovala až do 
československej reprezentácie. „Šimon dokázal to 
isté,“ vraví s úsmevom Bujnova trénerka.

„Nemal som čo stratiť, mohol som iba získať. Preto som to skúsil,“ priblížil 21-ročný študent brati-
slavskej FTVŠ UK Šimon Bujna ambície, s ktorými sa v prvú júlovú nedeľu chystal na prvú dvojstov-
ku vo svojom živote. Priamo na majstrovstvách Slovenska! Vyhral. Aj bez cieleného tréningu, preto-
že za šesť týždňov špeciálnej atletickej prípravy toho veľa nestihol.

NIČ NEURÝCHĽOVAŤ

Dana Horská si uvedomuje, že Šimonov talent 
treba rozvíjať postupne. Zo skúseností z 12-ročné-
ho tréningu Romana Turčániho vie, že najmä silo-
vú prípravu je potrebné pri šprintéroch dávkovať 
opatrne. „Ak by som teraz na Šimona veľmi veľa 
naložila, tak sa zlomí. Treba s ním robiť trpezlivo 
a rozumne. Ako pri stavbe domu. Ani tam nemôže-
te vynechať poschodia. Ak to urobíte, dom sa zrúti,“ 
predstavila svoju trénerskú fi lozofi u odborníčka, 
ktorá viac ako desať rokov pôsobila v zahraničí.

Šimonovou devízou je podľa nej obrovská 
mentálna sila, ktorú predviedol najmä na maj-
strovstvách Slovenska, kde rodičov a známych po-
tešil nečakanými medailami. „Dvojstovku dovtedy 
nebežal na pretekoch ani na tréningu. Za šesť týž-
dňov prípravy to nestihol a ani ja som ho nemohla 
všetko tak rýchlo naučiť,“ podotkla Dana Horská. 
Na svojom zverencovi obdivuje, že sa nebojí no-
vých výziev a je psychicky veľmi odolný.

NA UNIVERZIÁDE DO SEMIFINÁLE

Šimonove výsledky neunikli ľuďom, ktorí roz-
hodovali o nominácii na augustovú Svetovú uni-
verziádu 2017 v Tchaj -peji na Taiwane. Hoci si časť 
nákladov musel hradiť sám, pretože nesplnil sto-
percentne nominačné kritériá, za dôveru sa od-
vďačil postupom z rozbehu (21,62 – osobný re-
kord) do semifi nále na 200 metrov. V ňom skončil 
celkovo sedemnásty a o osobák 21,46 ho obral 
iba vietor nad povolené 2 m/s.

„Keď sa niekto po troch mesiacoch od chvíle, 
ako začal trénovať, dostane na Svetovú univerziá-
du, to je naozaj nezvyčajný jav. Šanca, ktorú Ši-
mon dostal, je pre nás obrovská pocta a zároveň 
veľký záväzok do budúcnosti,“ zdôraznila trénerka 
Dana Horská. ŠTEFAN ŽILKA, gb

Podobne ako vlani ani teraz o medaile nehovorila nahlas. Nemala dôvod, 
veď z grossetských bežkýň mala až deviaty najlepší osobák a siedme sezónne 
maximum 2:06,56 min. Gabika mohla poškuľovať nanajvýš na miesto vo fi ná-
lovej osmičke, na viac sotva. Ibaže 17-ročná Bobrovčanka je obrovská bojovníč-
ka. Zo zdanlivo beznádejnej pozície udrie vždy v pravej chvíli.

Vlani na ME „17“ v Tbilisi bola na méte 600 m vo fi nále posledná, napokon 
brala bronz. Na MEJ v Grossete vbiehala do poslednej zákruty predposledná, 
no v záverečnej rovinke už „letela“ ako raketa a znova si uchmatla tretie miesto. 
S dvojstotinkovým (!) náskokom pred Nemkou Reinertovou…

„V cieli som mala zmiešané pocity, netušila som, koľká som skončila, lebo 
fi niš bol veľmi tesný,“ priznala Gajanová. „Pozrela som sa na veľkoplošnú obra-
zovku: najprv naskočili na prvých dvoch priečkach Britky, no vzápätí za nimi sa 
objavilo moje meno. Z bronzu som mala obrovskú radosť. Dvesto metrov pred 
cieľom mi na okamih napadlo, že už je asi všetko stranené. Vzápätí som však 
zahnala pochmúrne myšlienky. Povedala som si: zabojujem, aby som bola spo-
kojná sama so sebou a nemohla si nič vyčítať.“

Koučovi Pavlovi Sloukovi sa v očiach zaleskli slzy šťastia: „Gabika vo fi nále 

GAJANOVÁ V STOPÁCH KLOCOVEJ
(AJ ONA PRIVIEZLA MEDAILU Z MEJ V GROSSETE)
Ani raz nepatrila medzi medailové favoritky, no vlani aj v tomto roku 

si z vrcholu roka priviezla bronz. Zdá sa, že tréner Pavel Slouka vie vy-
ladiť formu osemstovkárky Gabriely Gajanovej na deň D a hodinu H. 

Po nečakanom bronze na 800 m pred rokom na ME do 17 rokov v Tbilisi 
priviezla – opäť nečakane – rovnaký kov aj z juniorských ME v Grossete.

SLOVÁCI V GROSSETE
 juniori  guľa: 15. Baran 18,05 (osobný rekord) v kvalifi kácii, disk: 19. Baran 
45,95 v kvalifi kácii, oštep: 8. Kubinec 69,80 (2. v kvalifi kácii 73,28 – osobný rekord), 
19. Taškár 64,69 v kvalifi kácii.
 juniorky  400 m: 20. Zapletalová 55,29 – osobný rekord (5. vo IV. rozbehu), 
800 m: 3. Gajanová 2:07,15 (2. v II. rozbehu 2:08,55), 3000 m: 17. Slančíková 
10:31,89, 100 m prek.: 26. Takácsová 14,25 – osobný rekord (6. v II. rozbehu), výš-
ka: 17. Zavilinská 177 v kvalifi kácii, guľa: 19. Slošárová 13,71, 10 000 m chôdza: 
13. Hačundová 50:47,31, 19. Žárska 54:30,71, 4 × 400 m: 8. Slovensko (Zapleta-
lová, Gajanová, Takácsová, Šimlovičová) 3:44,46 – juniorský rekord SR (5. v I. rozbehu 
Zapletalová, Žilková, Takácsová, Šimlovičová) 3:44,74 – juniorský rekord SR).

Gabriela Gajanová s grossetským bronzom, vo výreze tréner Pavel Slouka
 Foto: MARTIN ILLÉŠ a SITA – MAREK MRVIŠ

REKORD NA ZÁVER
Gabika Gajanová – podobne ako Lucia Hrivnák Klocová – nesúťaží 

často, no keď sa postaví na štart, vždy „hrozí“, že niečím zaujme. V sa-
mom závere sezóny, keď už toho má aj svetová špička, nielen naša, 
plné zuby, sa 10. septembra na českom tímovom šampionáte v Plzni 
blysla osobným rekordom 2:05,51 min, keď si doterajšie maximum 
2:06,56 z 2. júla v Ostrave zlepšila o vyše jednu sekundu…

dodržala všetko, na čom sme sa dohodli. Keby sa bežalo o 10-20 metrov viac, 
možno by priviezla ešte cennejšiu medailu. Zrýchlenie, aké predviedla na po-
sledných 50-60 metroch, bolo úžasné. Šprintérsky víchor! Využila svoju štvor-
stovkársku rýchlosť a prirodzenú silu. Ak so súperkami vydrží tempo do méty 
600 metrov, potom má už navrch a nič ju nezastaví.“

Cesta talentovanej Bobrovčanky do grossetského fi nále však nebola jedno-
duchá. Z troch rozbehov postupovali priamo len prvé dve a fi nálovú osmičku 
doplnili ďalšie dve s najlepšími časmi.

„Takémuto postupovému kľúču vravím rýchla smrť, bol nesmierne tvrdý,“ 
podotkol tréner Slouka. „Taktika bola jasná: nemôžeme sa spoliehať na prípad-
ný postup s časom, do bojov o medaily sa Gabika pokúsi dostať priamo.“

Vyšlo to. Tiež vďaka zdrvujúcemu fi nišu. Do záverečnej stovky vbiehala tre-
tia, no napokon skončila druhá, o 8 stotín pred Belgičankou Vanderelstovou…

Po Gajanovej grossetskom úspechu sa núka paralela medzi ňou a najsláv-
nejšou Sloukovou zverenkou Luciou Hrivnák Klocovou. Ani jedna nemala ešte 
sedemnásť, keď si na veľkom podujatí vybojovala prvú medailu. Obe získali 
cenný kov na MEJ v Grossete (Lucia v roku 2001 zlato, Gabika o šestnásť rokov 
neskôr bronz), obe zabrali vždy v správnom okamihu – na vrchole roka.

„Gabiku a Lucku ťažko porovnávať, každá dostala do vienka niečo iné. 
Majú však spoločné, že v istej fáze ich už musím na tréningoch krotiť, keď si 
chcú pridať ešte čosi navyše. Obe sú usilovné, ctižiadostivé, venujú sa atletike 
naplno,“ podotkol martinský tréner na margo svojich úspešných zvereniek.

Pavel Slouka trénuje Gajanovú druhý rok. Kým v minulosti za ním na trénin-
gy do Martina dochádzala trikrát týždenne zo 70 km (!) vzdialeného Bobrovca, 
od uplynulého školského roka bolo všetko inak. Gabika prestúpila z evanjelic-
kého gymnázia v Liptovskom Mikuláši do rovnakej školy v Martine. „Takto je to 
oveľa jednoduchšie,“ prízvukoval Slouka. „Lenže na to, aby stále napredovala, 
to nestačí – potrebuje aj adekvátne podmienky. A to je občas veľký problém…“
 (gb)
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TALENT JUNIORSKÉ ME



MS A ME V BEHU DO VRCHU A HORSKOM BEHU

Bronzový na 1500 m na EYOF Andrej Paulíny (vpravo) na stupni víťazov
 Foto: SOV

Tomáš Veszelka na ME do 23 rokov v Bydgoszczi
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY DO 23 ROKOV

SKVELÝ VOLKO, VESZELKOVA SMOLA
Okrem Jána Volka (zlato na 200 a striebro na 100 m) siahal na medailu 

v Bydgoszczi aj trojskokan Tomáš Veszelka. Hoci o 30 cm prekonal vlastný re-
kord SR do 23 rokov a o 23 cm absolútny osobák, napokon ju nezískal. Až do 
polovice fi nále bol tretí vďaka výkonu 16,63 m z prvého pokusu, no potom 
ho o 5 cm prekonal úradujúci európsky šampión z Amsterdamu 2016, Ne-
mec Hess. Zverenec Radoslava Dubovského napriek bolestivému problému 
s členkom zabojoval, v piatej sérii „zaletel“ tiež ďaleko, no jeho radosť bezpro-
stredne po pokuse bola predčasná. Nezlepšil sa – skočil 16,56 m. „Prvý pokus 
mi vyšiel super, škoda len, že som dopadol na vystreté nohy… Mohol som 
mať medailu. Keď ma Nemec preskočil, povedal som si, že mu nič nedarujem. 
Napriek bolesti som do toho dal všetko, preto ma mrzí, že to nevyšlo. Keby 
som bol zdravý, mohlo to dopadnúť inak,“ vravel smutný Veszelka.

SLOVÁCI V BYDGOSZCZI
 muži  100 m: 2. Volko 10,18 (1. v III. SF 10,18, 1. v V. R 10,23), 36. Matúš 
10,81 (7. v II. R), 200 m: 1. Volko 20,33 – rekord SR a ME „23“ (2. v I. SF 
20,54 – rekord SR, 1. v II. R 20,80), 800 m: 21. Talán 1:53,13 (7. v III. R), 
trojskok: 4. Veszelka 16,63/+0,9 – rekord SR do 23 rokov (4. v kvalifi kácii 
16,21), kladivo: 22. Končoš 61,57 v kvalifi kácii, oštep: Slezák v kvalifi kácii 
neklasifi kovaný, 20 km chôdza: 18. D. Černý 1:28:00, 21. Úradník 1:29:44, 
22. Morvay 1:30:05.  ženy  10 000 m: 22. Durcová 36:28,92 (os. rekord), 
100 m prek.: 17. Lajčáková 13,66 (5. v II. R), 400 m prek.: Ledecká nekla-
sifi kovaná (uliaty štart), trojskok: 15. Ďurkechová 12,87 (os. rekord) v kvalifi -
kácii, 20 km chôdza: 19. Hornáková 1:48:12, 22. Čubaňová 1:52:26.

EURÓPSKY OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE

BRONZ PRE PAULÍNYHO
Bronz Andreja Paulínyho v behu na 1500 m (4:06,57) na Európskom olym-

pijskom festivale mládeže v maďarskom Györi je celkovo už 15. slovenská at-
letická medaila v histórii tohto podujatia (6 – 3 – 6). Šestnásťročný Martinčan, 
ktorého pripravuje Pavel Slouka ako veľkú nádej našej atletiky, mal z 15 prihlá-
sených bežcov až ôsmy najlepší osobák (3:58,90). V taktických pretekoch sa roz-
hodovalo v zdrvujúcom fi niši, v ňom sa Paulíny predral na bronzovú priečku. 
„Tajne som dúfal v prvú päťku, no na posledných 150 metroch som si myslel, že 
je to stratené. Keď som však začul, ako ma kolegovia z nášho tímu povzbudzujú, 
akoby ma ktosi pokropil živou vodou. V cieli som nevedel, že som tretí. Zistil som 
to až asi po piatich minútach. Môj pocit radosti sa nedá popísať,“ vravel Paulíny.

SLOVÁCI V GYÖRI
 chlapci  100 m: 18. Beladič 11,40 (vypadol v R), 200 m: 13. Matuš-
čák 23,03 (vypadol v SF, v R 22,85), 400 m: 7. Havlík 51,06 (v SF 51,90), 
1500 m: 3. Paulíny 4:06,57, žrď: 14. Ralík 400 (vypadol v kvalifi kácii), 
disk: 5. Greguš 50,56 – os. rekord, kladivo: 11. Mil. Konopka ml. 58,15.
 dievčatá  100 m: 17. Kovačovicová 12,57 (vypadla v R), 200 m: 11. Ko-
vačovicová 25,28 (vypadla v SF, v R 25,31), 2000 m prek.: 17. Šišoláková 
7:37,04, 100 m prek.: 15. Gyomraiová 14,53 s vetrom (vypadla v SF), 
400 m prek.: 11. Ácsová 1:03,90 (vypadla v SF), guľa: 11. Vrecková 13,31, 
disk: 13. Vrecková 33,51, kladivo: 16. Ganobčíková 45,46 (vypadla v kvali-
fi kácii), oštep: 16. P. Hanuliaková 42,75 (vypadla v kvalifi kácii), 4 × 100 m: 
17. Slovensko (Gyomraiová, Ácsová, Kovačovicová, Šišoláková) 51,98 (vypadli 
v SF).

SVETOVÁ UNIVERZIÁDA

ZAHVIEZDILI VOLKO A BEZEKOVÁ
Od roku 2007, keď získala striebro v Bangkoku trojskokanka Dana Vel-

ďáková, slovenskí atléti – vysokoškoláci nevyšli na Svetových univerziádach 
ani raz naprázdno. V Tchaj -peji na Taiwane získal bronz na 200 m Ján Volko, 
ktorý bol ešte piaty vo fi nále stovky. Pre Slovensko to bola deviata atletic-
ká medaila v ére samostatnosti (1 – 6 – 2). Tesne za medailistkami – štvrtá 
– skončila na 200 m Alexandra Bezeková. Študentka TU v Košiciach sa už na 
druhej univerziáde za sebou dostala do fi nále, pred dvoma rokmi v juhokó-
rejskom Kwangdžu bola 8. na 100 m. V Tchaj -peji štartoval rekordný počet 
18 našich atlétov, tvorili viac ako jednu tretinu z 51 slovenských účastníkov 
SU 2017.

SLOVÁCI V TCHAJ -PEJI
 muži  100 m: 5. Volko 10,30 (2. v II. SF 10,28, 1. v II. MB 10,31, 1. v VIII. 
R 10,51), 37. Bujna 10,70 (4. v VII. R), 200 m: 3. Volko 20,99 (1. v II. SF 
20,82, 1. vo IV. R 21,05), 17. Bujna 21,46/+3,1 (7. v I. SF, 4. v III. R 21,62 
– os. rekord), 400 m: 23. Danáč 47,82 (7. v II. SF, 2. v V. R 47,50), 5000 m: 
19. P. Ďurec 14:51,36 (11. v II. R), 400 m prek.: 29. Bottlík 52,57 (6. v V. 
R), žrď: 15. Zmoray 510 (v kvalifi kácii), trojskok: 11. Veszelka 15,50 – pre 
zranenie odstúpil (9. v kvalifi kácii 15,92), kladivo: 11. Kružliak 66,60 (9. 
v kvalifi kácii 66,44), 20 km chôdza: 14. D. Černý 1:36:10, Úradník nedo-
končil, 4 × 100 m: 13. Slovensko (Bujna, Turčáni, Danáč, Volko) 40,69 
(3. v I. R).
 ženy  100 m: 9. Bezeková 11,60 (5. v I. SF, 3. v I. MB 11,67, 1. vo IV. R 
11,81), 200 m: 4. Bezeková 23,70 (1. v III. SF 23,61, 3. v II. R 24,84), 
400 m prek.: 13. Ledecká 59,69 (5. v II. R), kladivo: 10. Kaňuchová 63,
14 (11. v kvalifi kácii 60,45), výška: 12. Dunajská 170 (12. v kvalifi kácii 170), 
sedemboj: 9. Mokrášová 5009 (100 m prek.: 14,93, výška: 159, guľa: 
12,69, 200 m: 26,09, diaľka: 532, oštep: 35,04, 800 m: 2:27,99), Lajčáková 
pre zranenie neštartovala.

EURÓPSKY POHÁR V CHÔDZI

BEZ OPÔR ROZPAČITO
Zo šestice olympionikov, ktorí štartovali vlani v Riu, sa predstavil na 

12. ročníku EP v Poděbradoch len Dušan Majdán. Pre zranenie chýbal Matej 
Tóth, Anton Kučmín a Martin Tišťan ukončili kariéru, Mária Gáliková sa chystala 
na materské povinnosti, choroba stopla Máriu Katerinku Czakovú a takisto aj 
Moniku Hornákovú. Výsledky zvyšku reprezentácie však pôsobili veľmi rozpa-
čito. Naši končili zväčša v závere výsledkových listín a s výnimkou 16-ročného 
Dubničana Ľubomíra Kubiša výrazne za osobnými rekordmi.

„Naše vystúpenie nemôžem v žiadnom prípade hodnotiť ako úspešné, aj 
keď sme nemali veľké očakávania. Súčasný stav treba podrobiť analýze a pri-
jať opatrenia, aby sa niečo podobné už nestalo,“ povzdychol si šéftréner cho-
deckej reprezentácie Matej Spišiak.

SLOVÁCI V PODĚBRADOCH
 muži  20 km: 38. Rízek 1:28:05, 41. Úradník 1:28:43, Majdán nedokončil, 
družstvá: Slovensko neklasifi kované.
 ženy  20 km: Čubaňovú diskvalifi kovali.
 juniori  10 km: 27. Kubiš 46:05 – os. rekord, 33. D. Kováč 48:32, 
družstvá: 11. Slovensko (Kubiš, Kováč) 54.
 juniorky  10 km: 29. Žárska 53:32, 33. Hačundová 55:24, 
družstvá: 11. Slovensko (Žárska, Hačundová) 62.

SCHWAIGER MEDZI ELITOU
Tridsaťpäťročná Silvia Schwaiger na ME v behu 

do vrchu v slovinskom Kamniku potvrdila, že patrí do 
širšej kontinentálnej špičky. Po vlaňajšom 5. mieste 
skončila popradská rodáčka v súťaži žien na 8,5 km 
zo 64 bežkýň deviata. „Moja príprava nebola ideálna, 
trať bola veľmi náročná, preto ma umiestenie veľmi 
potešilo. Dúfala som, že skončím v prvej desiatke, čo 

sa mi podarilo,“ spokojne uviedla 35-ročná Schwai-
ger, ktorá bola líderka 7. tímu SR. Bežali v ňom aj Lu-
cia Kovalančíková (34.) a Zuzana Durcová (39.). Býva-
lý olympionik, už 44-ročný Miroslav Vanko, fi nišoval 
v súťaži mužov na 12,5 km 38., juniorku Luciu Mi-
chaličkovú klasifi kovali na 32. a juniora Borisa Ober-
griesa na 33. mieste.

Na MS v talianskej Premane, ktoré sa uskutočnili 
tri týždne po ME, obsadila Schwaiger zo 69 vytrvalkýň 

na 13-kilometrovej trati 16. miesto, v porovnaní s mi-
nulým rokom klesla o desať priečok. V súťaži juniorov 
na 6,5 km dobehol Obergries 37.

V prvý augustový víkend na MS v horskom behu 
v Premane si najlepšie počínala Katarína Lamiová, 
23. zo 48 vytrvalkýň. Petra Fašungová dobehla na 
30. a Katarína Lovrantová na 33. mieste. Jediný Slo-
vák v štartovom poli 76 mužov Imrich Magyar skončil 
na 67. priečke.

VETERÁNSKE ME

BAŠISTA TRIKRÁT ZLATÝ
Na 20. ME v dánskom Aarhuse získala slovenská výprava 4 zlaté, 6 strie-

borných a 1 bronzovú medailu. Vytrvalec Vincent Bašista v každom z piatich 
štartov v kategórii M75 získal medailu a stal sa 3-násobným majstrom Európy. 
Vyhral beh na 10 000 m, polmaratón aj kros na 4 km. Titul majstra Európy si 
vybojoval aj Jiří Koukal ml. v kategórii M35 v hode bremenom. Okrem toho 
bral striebro v hode kladivom. „Okrem medailí sme získali ešte ďalších 18 fi -
nálových umiestení. V hodnotení krajín nám patrila dvadsiata priečka,“ bilan-
coval predseda komisie veteránov SAZ Milan Beliansky.

SLOVÁCI V AARHUSE
 zlato  Vincent Bašista (M75 – 10 000 m 43:43,40, kros 4 km 15:49, polma-
ratón 1:35:36), Jiří Koukal ml. (M35 – bremeno 16,23). 
 striebro  Vincent Bašista (M75 – 1500 m 5:59,91, 5000 m 21:08,82), Jiří 
Koukal ml. (M35 – kladivo 55,33), Danica Sokolíková (W70 – kladivo 23,63), 
Vladimír Výbošťok (M70 – 100 m 13,46, 200 m 28,62).
  bronz  Anna Matúšová (W60 – výška 125).

B -KATEGÓRIA EP KLUBOV

STAVBÁR S NÁDEJOU NA POSTUP
Posun o šesť miest – po vlaňajšom ôsmom na druhé – priniesol mužom AC 

Stavbár Nitra nádej, že v roku 2018 budú štartovať v elitnej A -kategórii. V minu-
losti totiž postupovali zväčša prvé dva tímy z „béčka“. Všetko však závisí od roz-
hodnutia Európskej atletiky (EA), keďže v tomto roku A -kategóriu (mali v nej štar-
tovať i ženy banskobystrickej Dukly) v tureckom Mersine pri sýrskych hraniciach 
zrušila pre nezáujem klubov, ktoré sa obávali cestovať do blízkosti vojnou posti-
hnutého regiónu. K druhej priečke Stavbára (78 b.) za talianskym Atletica Riccar-
di (97 b.) výrazne prispel Ján Volko. Takisto ako vlani aj teraz vyhral v Leirii stovku 
(10,37) i dvojstovku (20,73). „Pre družstvo získal plný počet bodov a o to išlo,“ 
poznamenala trénerka Naďa Bendová. Okrem Volka prispeli prvenstvami k dru-
hej priečke AC Stavbár aj výškar Beer (210 cm) a trojskokan Šuba (15,00 m). 
Druhú priečku si vybojovali Danáč na 400 m (47,55), Talán na 1500 m (bol aj 
3. na 800 m), žrdkár Zmoray (520 cm) a diskár Gašaj (50,84 m).

II. LIGA ME TÍMOV VO VIACBOJOCH

SLANIČKOVÁ NAJLEPŠIA
Lucia Slaničková vyhrala s 5816 bodmi sedemboj jednotlivkýň v rámci 

II. ligy ME tímov vo viacbojoch v španielskom Monzóne. Zverenka Františka 
Ptáčníka zaostala za svojím slovenským rekordom 6103 bodov z júnového 
viacbojárskeho mítingu IAAF v Kladne o 287 bodov. V piatich zo siedmich dis-
ciplín (okrem vrhu guľou a oštepu /44,02 os. rekord/) dosiahla slabšie výsled-
ky ako pri slovenskom rekorde.

SLOVENKY V MONZÓNE
 ženy  sedemboj: 1. Slaničková 5816 (100 m prek.: 14,08/-0,2, výška: 169, 
guľa: 11,59, 200 m: 24,80/+1,2, diaľka: 600/+1,8, oštep: 44,02, 800 m: 
2:16,39),… Mokrášová nedokončila (100 m prek.: 14,52/+0,2, výška: 154, 
guľa: 12,49, 200 m: 25,62/+1,3, diaľka: 506/+0,9, na oštep a 800 m už 
nenastúpila).
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MEDZIOBLASTNÉ STRETNUTIE

MEDZIŠTÁTNE JUNIORSKÉ 
STRETNUTIE

M -SR MLADŠIEHO 
ŽIACTVA

MEDZIŠTÁTNE DORASTENECKÉ 
STRETNUTIE

Slovenská minivýprava na MS do 17 rokov (zľava): šéf výpravy Róbert Mittermayer, chod-
ci Daniel Kováč a Ľubomír Kubiš, kladivár Daniel Danáč, technický vedúci Milan Laurenčík 
a chodecký kouč Peter Mečiar

Úspešný rok má za sebou aj dorastenecká reprezentantka, šprintérka Lenka Kovačovicová.

JUNIORSKÉ M -SR

PÄTICA SO ZLATÝM DOUBLE
Najúspešnejším klubom na juniorských majstrovstvách Slovenska v atletike v Bratislave na štadióne 

Mladá Garda sa stal ŠK ŠOG Nitra, ktorý si vybojovali sedem titulov (bilancia 7 – 2 – 7) pred AK Spartak 
Dubnica (4 – 5 – 5) a AC Stavbár Nitra (3 – 3 – 2). Dve individuálne zlaté medaily získali Patrik Dömötör 
(110 m prek.: 14,91 a 400 m prek.: 55,41), Jakub Benda (200 m: 21,79 a diaľka: 657), Adrián Ba-
ran (guľa: 18,02 a disk: 50,24), Emma Zapletalová (200 m: 24,75 a 400 m: 55,72) a Lucia Beláková 
(1500 m: 4:48,29 a 5000 m: 18:25,53). Zaujala aj stovka Matúša Opavského, ktorý si časom 10,76 
zlepšil osobný rekord. Mal však smolu: o stotinku mu ušiel limit EA na MEJ v Grossete. Na toto podu-
jatie splnil prísnejší limit SAZ oštepár Maximilián Slezák výkonom 69,40. Solídne si počínali i zveren-
ci martinského kouča Pavla Slouku: Gabriela Gajanová vyhrala 800 m v sólo behu za 2:08,14 s vyše 
8-sekundovým náskokom (na 400 m 2./56,72) a ešte len 16-ročný Andrej Paulíny získal titul na 1500 m 
za 4:04,67.

M -SR DORASTU

DO NITRY AŽ 12 TITULOV
Šampionát dorastu v Dubnici ozdobil slovenský klubový rekord 2:14,82 dievčat ŠK ŠOG Nitra v zlože-

ní Kovačovicová, Zapletalová, Lehocká, Švecová v štafete na 100 – 200 – 300 – 400 m. Dovtedajšie maxi-
mum 2:15,89 patrilo z roku 2014 z Dubnice kvartetu trnavskej Slávie. Aj celý šampionát sa niesol v zna-
mení úspechov nitrianskych nádejí. V medailovej bilancii triumfoval ŠK ŠOG so 6 zlatými, 6 striebornými 
a 7 bronzovými pred AC Stavbár (6 – 1 – 2), tretí skončil domáci AK Spartak (5 – 7 – 8). Najúspešnejším 
atlétom sa stal Jakub Benda s tromi individuálnymi prvenstvami. Vyhral stovku (10,86 s vetrom), dvoj-
stovku (22,09 s vetrom) aj diaľku (660). Tri zlaté získali aj Nitrianky z ŠK ŠOG Lenka Kovačovicová, Emma 
Zapletalová a Andrea Švecová, ktoré k víťazstvám na 100, 200, resp. 400 m pridali aj štafetové triumfy na 
4 x 100 m a 100 – 200 – 300 – 400 m.

DEMITROVA DCÉRA S MEDAILOU
Na šampionáte mladšieho žiactva (do 13 rokov) 

v Trenčíne sa najviac darilo klubu AFK Nové Mesto nad 
Váhom s 3 titulmi (3 – 0 – 0) pred TJ Olympia Galanta, 
Megy Sport Dunajská Streda, CVČ Liptovský Mikuláš 
a AO ŠG Košice (všetky 2 – 0 – 0). V bodovaní však bol 
najlepší ŠK ŠOG Nitra s 50 bodmi. Dva individuálne 
tituly si vybojovali Tomáš Grajcarík (AFK Nové Mesto 
n/V.) a Michaela Molnárová (AO ŠG Košice). Grajca-
rík triumfoval na 150 m (17,88 – rekord SR ml. žiac-
tva) a 600 m (1:32,91), Molnárová na 60 m prekážok 
(9,53 – rekord SR ml. žiactva) a vyhrala aj výšku (161). 
Ďalší slovenský rekord pridali chlapci TJ Olympia Ga-
lanta na 4 × 60 m (Klement, Takács, Róka, M. Repa) 
časom 31,33 s. 

V diaľke zvíťazila výkonom 519 cm Renáta Vod-
nyanszká, dcéra siedmej z ME 2010 v Barcelone Re-
náty Medgyesovej. Medailu – striebornú v štafete na 
4 × 60 m – získala vo farbách Slávie ŠG Trenčín i Zara 
Demitrová, dcérka tragicky zosnulého hokejistu Paľa 
Demitru.

OPÄŤ STREDOSLOVÁCI
Stredoslovenský zväz obhájil v Dubnici lanské 

prvenstvo v 2. ročníku medzioblastného stretnutia 
dorasteneckých družstiev so ziskom 418,5 bodu 
pred výberom ZsAZ (401), VSAZ (284,5) a AZB 
(176,5). Stredoslováci však neobhájili prvenstvo 
v kategórii chlapcov, keď o jediný bodík prehrali 
so západoslovenským výberom (184 – 185). Tretí 
skončili „východniari“ (161) a štvrté nádeje z Atle-
tického zväzu Bratislavy (102). U dievčat triumfo-
val SsAZ (234,5), pred ZsAZ (216,5), VsAZ (123,5) 
a AZB (74,5). Po dve individuálne prvenstvá zazna-
menali len „západniari“: Jaroslav Greguš v guli 
(15,88) a disku (48,56), Natália Lehocká v diaľke 
(538) a trojskoku (11,26), Michaela Vrecková v guli 
(13,77) a disku (34,08).

TRIKRÁT TRETÍ PRED 

SLOVINSKOM
Vlani v Miškovci skončilo Slovensko v medzi-

štátnom štvorstretnutí Slovinsko – Česko – Ma-
ďarsko – Slovensko posledné vo všetkých hod-
noteniach, v tomto roku v domácom prostredí 
v Trnave ani v jednom. Slovákom patrila tretia 
priečka celkovo a aj u chlapcov a dievčat. Z jed-
notlivcov si v kategórii chlapcov najlepšie počínal 
Adrián Baran (MŠK Vranov nad Topľou), ktorý ako 
jediný zo Slovákov zvíťazil – bol najlepší v guli vý-
konom 17,57 m. Juniori získali okrem Baranovho 
prvenstva ešte ďalšie štyri „medailové“ pozície. 
Druhý skončil oštepár Jakub Kubinec (66,92), tre-
tí boli Andrej Paulíny na 1500 m (4:14,74), Miro-
slav Borovka na 3000 m prekážok (9:48,04) a Sa-
muel Kováč v guli (16,72). U dievčat triumfovala 
Patrícia Šlosárová v guli (14,34). Druhé priečky 
pridali Gabriela Gajanová na 400 m (56,03), Si-
mona Takácsová na 100 m prekážok (14,11 s vet-
rom) a šprintérske kvarteto na 4 × 100 m (47,31) 
v zložení Garčárová, Kovačicová, Nagyová, Mo-
čáryová, tretia bola Emma Zapletalová na 200 m 
(24,59 s vetrom).

SLOVÁCI V TRNAVE
 juniori  1. Česko 223, 2. Maďarsko 192, 
3. Slovensko 120,5, 4. Slovinsko 114,5.
 juniorky  1. Česko 245, 2. Maďarsko 173,5, 
3. Slovensko 119,5, 4. Slovinsko 110.
 celkovo  1. Česko 468, 2. Maďarsko 365,5, 
3. Slovensko 240, 4. Slovinsko 224,5.

NIČ NOVÉ: 

SLOVENSKO OPÄŤ POSLEDNÉ
Žiaľ, platí konštatovanie z minulých rokov. Sloven-

sko v tejto vekovej kategórii za svojimi tradičnými ri-
valmi zaostáva. Chlapci aj dievčatá skončili v medzištát-
nom stretnutí Slovinsko – Česko – Maďarsko – Slovensko 
poslední s veľkou stratou za Slovinskom. Dorastenci 
zaostali o 37 bodov, dorastenky dokonca až o 66,5. Slo-
venské nádeje nezískali ani jedno individuálne víťaz-
stvo, na medailových pozíciách skončili len piati. 

Druhé priečky si vybojovali Daniel Danáč v kladive 
(65,65 m) a Andrea Švecová na 400 m (57,09), tretie 
Andrej Paulíny na 1500 m (4:05,51), oštepár Patrik 
Michalec (60,75 m) a Lucia Šišoláková na 2000 m 
prekážok (7:12,25), ktorá zlepšila slovenský doras-
tenecký rekord Eriky Baginovej z roku 2012 o takmer 
12 sekúnd.

SLOVÁCI V MIŠKOVCI
 dorastenci  1. Česko 221, 2. Maďarsko 185, 
3. Slovinsko 138, 4. Slovensko 101.
 dorastenky  1. Česko 210, 2. Maďarsko 186,5, 
3. Slovinsko 159, 4. Slovensko 92,5.
 celkovo  1. Česko 431, 2. Maďarsko 371,5, 
3. Slovinsko 297, 4. Slovensko 193,5.

MS DO 17 ROKOV

PARÁDA KLADIVÁRA DANÁČA
Na derniéru tohto šampionátu, keďže IAAF neplánuje jeho ďalšie pokračovanie, leteli len traja 

naši reprezentanti. „Mohli šiesti, no rodičia šprintérov Zapletalovej, Kovačovicovej a Bendu z obáv 
o bezpečnosť svojich detí nedali súhlas na vycestovanie,“ vysvetlil ich absenciu šéftréner mládeže 
SAZ Martin Illéš. Neboli však jediní, v Nairobi na 10. MS do 17 rokov chýbali viaceré veľmoci ako 
USA, Veľká Británia, Japonsko, Austrália či Kanada.

„Chcel by som si vylepšiť osobný rekord,“ vravel o svojom cieli 17-ročný kladivár Daniel Danáč. 
Želanie sa mu splnilo. V treťom fi nálovom pokuse (kvalifi kácia sa neuskutočnila) si ho vyrovnal 
(67,21) a v záverečnom dokonca zlepšil o 88 cm na 68,09 m, čo znamenalo výbornú šiestu prieč-
ku, pričom z prihlásených mal až 16. najlepší výkon. Obaja slovenskí chodci došli do cieľa, no kla-
sifi kovali len jedného – Ľubomíra Kubiša na 21. mieste (47:03,32). Pri mene Daniela Kováča sa za 
zvláštnych okolností objavila značka DQ – diskvalifi kovaný. „Vraj na štarte stúpil na čiaru. Nie za ňu 
– vtedy by som príčinu diskvalifi kácie chápal – ale na ňu,“ hneval sa tréner Peter Mečiar. „Zvláštne 
je aj to, že ho nediskvalifi kovali hneď, ale až v cieli, kam došiel na 20. mieste v čase 46:55 a bez 
jediného napomínania.“

Slovensko tak uzavrelo svoje účinkovanie na MS „17“ tromi medailami: striebrom výškarky Re-
náty Medgyesovej (1999) a bronzmi Alexandry Štukovej na 400 m (2007) a kladivára Tomáša Kruž-
liaka (2009).

SLOVÁCI V NAIROBI
 chlapci  kladivo: 6. Danáč 68,09 – osobný rekord, 10 000 m chôdza: 21. Kubiš 47:03,32, 
D. Kováča diskvalifi kovali.

MS MLÁDEŽE V BEHU DO VRCHU

V HORÚČAVE BEZ ŠANCE
Z pätice slovenských nádejí na svetovom šampionáte do 17 rokov v behu do vrchu v talian-

skom Gagliane del Capo si najlepšie počínala Zuzana Balažovjechová, ktorá zo 48 bežkýň obsadila 
35. miesto. Hneď za ňou fi nišovala Karin Suranová, Edita Kadlečíková skončila 41. Slovenské trio 
obsadilo v tímovej súťaži 12. priečku. V konkurencii 54 chlapcov skončil Ján Marko na 5,8 km dlhej 
trati na 36. mieste, Lukáš Dóka dobehol na 50. pozícii. „Súťažilo sa v extrémne ťažkých podmien-
kach v skalnatom teréne s prudkými stúpaniami. Situáciu komplikovali vyše 30-stupňová horúčava 
a vlhkosť. Mnohí bežci skolabovali a skončili v nemocnici. Naši sa snažili, ale v súbojoch so špecia-
listami nemali veľkú šancu,“ podotkla vedúca slovenskej výpravy Anna Kirnová.
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Trojica neskorších medailistov na chodeckých M -SR na 20 km (zľava): bronzový Černý, 
víťaz Tóth a strieborný Rízek Foto: JÁN LUKY

Šarkan obhájil titul majstra SR v behu na 10 000 m.
 Foto: SITA/VIKTOR ZAMBORSKÝ

Už 4-násobný polmaratónsky majster SR Jozef Urban Foto: MK RAJEC

Stanislava Lajčáková získala v sedemboji už tretí titul.
 Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN

M -SR V CHÔDZI NA 20 KILOMETROV

ŠAMPIÓNOV VÍŤAZNÝ NÁVRAT
Hoci počasie slovenskému chodeckému šampionátu na 20 km neprialo – lialo ako z krh-

ly – „Búrania“ si nenechali ujsť príležitosť vidieť po takmer štvrťstoročí na trati Záhoráckej 
dvadsiatky olympijského víťaza. Naposledy mali takúto šancu v roku 1993, keď v Borskom 
Mikuláši šliapal po päťročnej odmlke Jozef Pribilinec, víťaz dvadsiatky na OH 1988 v Soule. 
Pauza päťdesiatkárskeho šampióna z Ria Mateja Tótha trvala výrazne kratšie – len 246 dní.

Maťo vo svojich prvých pretekoch od olympiády nedal súperom šancu. Od úvodných 
metrov kráčal na čele strojovým tempom (4:12 – 4:14 min na kilometer) a v hustom daždi 
a chlade vyhral tieto preteky deviaty raz v kariére (2005 – 2009, 2011, 2012, 2015, 2017) 
a deviatykrát získal aj slovenský titul na 20 km. Aj čas dosiahol solídny – 1:24:38 h.

„Cítil som sa tak trochu nováčikovsky,“ priznal 34-ročný chodec banskobystrickej Dukly, 
ktorý v Borskom Mikuláši nastúpil prvý raz na štart pretekov ako olympijský víťaz. „Nevedel 
som úplne presne odhadnúť, ako som vlastne nastavený. Nehovorím, že som bol nervózny, 
to nie, no v žalúdku som cítil akési zvláštne šteklenie ako v žiackom či dorasteneckom veku. 
Bol to, zrejme, dôsledok neistoty, že som nevedel odhadnúť, čo som schopný zašliapať.“

Tóth absolvoval na „Búroch“ dvadsiatku po bezmála dvojročnej prestávke. „Trochu som 
sa obával, ako telo zareaguje na dvadsiatkársky režim, ale ostal som milo prekvapený, že 
som nemal problémy,“ priznal. „Počasie až do 15. kilometra môj výkon neovplyvňovalo, no 
potom som zacítil, že sa telo nestíha ohrievať. Preto som upustil od plánovaného zrýchlenia 
v posledných piatich kilometroch. Neriskoval som zranenie, radšej som si vychutnal záver 
v tempe, v akom som strojovo odšliapal celú dvadsiatku.“

Tótha na okruhu povzbudzoval aj jeho kamarát, spevák Samo Tomeček, ktorý má chalu-
pu ani nie dvadsať metrov od štartu. Po pretekoch jeho mama pripravila pre olympijského 
šampióna skvelú večeru – lososa so špenátovou omáčkou.

„Maťo predviedol pekný výkon, preteky si kontroloval a ukázal aj veľmi peknú chodec-
kú techniku. Výsledný čas je približne na takej úrovni, akú som od neho z plného tréningu 
očakával,“ hodnotil Tóthov osobný kouč a šéftréner chodeckej reprezentácie Matej Spišiak. 
Pochválil aj ďalších dvoch medailistov. „Veľmi dobre šliapali aj 39-ročný Milan Rízek a mla-
dík Dominik Černý, ktorý si výrazne zlepšil osobný rekord na 1:27:41.“

V súťaži žien na 48. ročníku Záhoráckej dvadsiatky triumfovala Spišiakova osobná zve-
renka (pripravuje ju s Martinom Pupišom) Mária Katerinka Czaková, získala štvrtý titul maj-
sterky Slovenska. „Z plnej prípravy išla to, čo potrebovala,“ poznamenal Spišiak. Druhá z na-
šich v cieli a celkovo tretia Lucia Čubaňová si zlepšila osobný rekord na 1:46:16 h.

FAKTY Z BORSKÉHO MIKULÁŠA
 muži  1. Tóth (Dukla B. Bystrica) 1:24:38, 2. Rízek (AŠK Skalica) 1:27:23, 3. D. Černý (Duk-
la) 1:27:41.
 ženy  1. Katerinka Czaková 1:40:38, 2. Čubaňová 1:46:16, 3. Golisová (všetky Dukla) 
1:59:09.

M -SR V BEHU NA 10 000 METROV

ŠARKANOVA ÚSPEŠNÁ OBHAJOBA
Branislav Šarkan z domáceho MKŠS Kysucké Nové Mes-

to obhájil titul majstra Slovenska v behu na 10 000 m na ová-
le, keď zvíťazil v konkurencii 16 vytrvalcov v osobnom rekorde 
31:21,82 min. Tridsaťdvaročný zverenec Milana Slivku si svoje 
maximum z lanských M -SR zlepšil o 9,06 sekundy. Za Šarkanom 
dobehol talentovaný Matúš Verbovský, ktorý sa pokúšal o splne-
nie limitu 31:20,00 na juniorské ME v talianskom Grossete, no 
napokon mu vytúžený čas ušiel o 28,06 s. Útechou mu bol titul 
juniorského majstra SR. Ďalšie dve medaily v seniorskej kate-
górii získali už 42-ročný Imrich Pástor a Tomáš Kubej z AC Nové 
Zámky. Bývalý skvelý vytrvalec, už 44-ročný Miroslav Vanko, kto-
rému v historických slovenských tabuľkách na 10 000 m patrí 
druhá priečka (28:01,84 v roku 1998) fi nišoval piaty (33:05,54). 
Zuzana Durcová neobhájila zlato v súťaži žien, skončila druhá 
o 1,78 sekundy za Novozámčankou Luciou Janečkovou behajú-
cou za klub Marathon SC Bratislava (36:40,23). Vlani bolo pora-
die opačné. Bronz si vybojovala Ľubomíra Maníková z dubnické-
ho Spartaka. Na slovenské pomery dosiahli ženy solídne výkony: 
až štyri bežali pod 37 minút a šesť pod 38 minút.

FAKTY Z KYSÚC
 muži  1. Šarkan (MKŠS Kys. N. Mesto 31:21,82, 2. Pás-
tor (Slávia TU Košice) 32:36,31, 3. Kubej (AC Nové Zámky) 
32:49,45.  juniori  1. Verbovský (ŠK Atléti BS Ban. Štiavnica) 
31:48,06.  ženy  1. L. Janečková (BMSC Bratislava) 36:40,23, 
2. Durcová (TJ Spartak Myjava) 36:42,02, 3. Maníková (Spartak 
Dubnica) 36:55,00.  juniorky  1. Beláková (AFK Nové Mesto 
n/V.) 38:36,98.

M -SR VO VIACBOJOCH

LAJČÁKOVÁ: PLUS 218
O najhodnotnejší výkon na šampionáte v Košiciach – súťažilo sa od staršie-

ho žiactva po dospelých – sa postarala Stanislava Lajčáková z banskobystrickej 
Dukly, ktorá v sedemboji žien nazbierala solídnych 5660 bodov. Zverenka Mi-
chala Škvarku si vlaňajší osobný rekord zlepšila o 218 bodov a v historických 
slovenských tabuľkách poskočila zo 6. na 4. miesto za Slaničkovú (6103), Pod-
rackú (6046) a Mokrášovú (5789). Odchovankyňa atletiky vo Svite si vybojo-
vala svoj tretí domáci sedembojársky titul (2014, 2016, 2017), no blysla sa 
aj na 100 m prekážok časom 13,35 sekundy. Dvadsaťštyristotinové zlepšenie 
osobného maxima jej však prekazil vietor tesne nad povolené 2 m/s. V de-
saťboji mužov obhájil titul Ferenc Révész zo Slávie UK Bratislava. Nazbieral 
5696 bodov, o vyše 200 viac ako pri lanskom prvenstve.

FAKTY Z KOŠÍC
 muži  desaťboj: 1. Révész (Slávia UK Bratislava) 5696, 2. Chlebovec 
(Dukla B. Bystrica) 5464, 3. Samuelis (Atletika o. z. Košice) 5148.
 ženy  sedemboj: 1. Lajčáková (Dukla) 5660, 2. Baňovičová (Slávia UK) 
4417, 3. T. Dunajská (Dukla) 3105.

M -SR V POLMARATÓNE

ŠTVRTÝ RAZ URBAN
Kým súťaž žien na domácom polmaratónskom šampionáte vyhrala v po-

sledných štyroch rokoch zakaždým iná bežkyňa, mužská mala vždy rovnakého 
víťaza – Jozefa Urbana. Tridsaťjedenročný bežec košického Obal servisu trium-
foval časom 1:09:28 h aj na náročnej trati v Rajci v rámci 34. ročníka miest-
neho maratónu.

„Z obhajoby titulu mám radosť. Bežalo sa mi celkom dobre, menšie prob-
lémy som mal len v stúpaniach. V závere som si bol istý, že vyhrám. Už som iba 
udržiaval tempo a šetril sily na iné preteky,“ vravel Urban, ktorý v počte prvens-
tiev na polmaratónskych M -SR dostihol lídrov poradia, bývalých olympionikov 
Miroslava Vanka a Marcela Matanina. Všetci traja majú po štyri tituly.

Premiérové domáce polmaratónske zlato si vybojovala Soňa Vnenčáková 
za 1:21:02 h, vlani majsterka Slovenska v cestnom behu na 10 km a vicemaj-
sterka v polmaratóne za Fašungovou.

Maratón na ťažkej trati s prevýšením 200 m vyhral debutant Tibor Sahajda 
v slovenskom výkone roka 2:23:51 h, v pretekoch žien bola najlepšia úradujú-
ca majsterka SR Sylvia Šebestianová (3:10:51).

FAKTY Z RAJCA
 muži  1. J. Urban (TJ Obal servis Košice) 1:09:28, 2. Csiba (Slávia UK Bratisla-
va) 1:11:18, 3. Hladík (Slávia Trnava) 1:12:06. Družstvá: 1. AK Veterán Bra-
tislava „A“ 13, 2. TJ Obal servis Košice „A“ 13, 3. MKŠS Kys. Nové Mesto 30.
 ženy  1. Vnenčáková (AO Svit) 1:21:02, 2. Čorbová (Slávia UK Bratislava) 
1:22:12, 3. Zrastáková (ŠK ŠOG Nitra) 1:23:24. Družstvá: neuskutočnila sa. PRIPRAVIL GABRIEL BOGDÁNYI
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„Chcem sa vám poďakovať za super tábor, ktorý ste deťom pripravili. Vieme, že Boris nie je žiadny 
športový talent. Uvedomujem si, že o to náročnejšie je nájsť motiváciu, aby ste sa aj takýmto deťom 
venovali. Málokto dá možnosť s chuťou si zašportovať aj tomu, komu to veľmi nejde. Veľmi si to 
vážim. Boris bol spokojný, tak ešte raz – veľká vďaka všetkým.“

a bodoch, spomeňme zopár faktov. Podľa zis-
ku bodov (za 1. až 8. miesto) na všetkých halo-
vých M -SR v roku 2017 patrilo klubu 11. miesto 
za 98,5 bodu a bilanciu 5 – 4 – 2. Na halových 
M -SR staršieho žiactva skončili „kryháci“ dokonca 
štvrtí so 43,5 bodu (3 – 1 – 1) za ŠK ŠOG Nitra 69 
(5 – 1 – 0), Sláviou STU Bratislava 56 (4 – 2 – 1) 
a MAC Redox Lučenec 53 (0 – 3 – 1). Najúspeš-
nejší pretekári KĽŠ sú v súčasnosti Ela Čederlová, 
Ela Veselská, Ľubomír Bujna, Jozef Ďuračka, Filip 
Federič a Filip Semančák.

„Pre nás sú však osobnosti všetky deti, ktoré na 
sebe tvrdo pracujú, pravidelne chodia na preteky 
– a hoci nevíťazia – stále súťažia za naše farby. My 
si takúto vernosť veľmi vážime,“ zdôraznila Jela 
Pavláková.

PREČO KRYHA?

Klub KĽŠ Kryha Bratislava vznikol v roku 2001. 
Na jeho čele stojí bývalá popredná slovenská ma-
ratónkyňa s osobným rekordom 2:48:56 h An-
drea Bérešová, historicky prvá víťazka bratislav-
ského mestského maratónu (2006) a slovenská 
šampiónka z roku 2003. Obklopila sa rovnako 
zanietenými ľuďmi, ako je ona. Jedným zo spolu-
zakladateľov bol i Branislav Moravčík, brat Andrey 
Bérešovej, veľký nadšenec a propagátor všeobec-
nej športovej prípravy školskej mládeže. Názov 
Kryha si zakladatelia z jednej rodiny zvolili preto, 
lebo ich systematická každodenná práca s deťmi 
sa podobá plávajúcemu ľadovcu.

„Takmer 90 percent kryhy je ponorených vo 
vode a len približne 10 percent vyčnieva nad hla-
dinu. Práve tých 90 percent ľadovej masy akoby 
symbolizovalo našu prácu s malými atlétmi. Ši-

roká športová verejnosť o nej nevie takmer nič. 
Nevidí ju, nemá ju na očiach, okrem športových 
odborníkov ju ľudia neregistrujú. Poznajú len vi-
diteľných desať percent, to sú úspešní reprezen-
tanti, no nie iba atletickí, ktorí v našom klube 
vyrástli,“ podčiarkol Branislav Moravčík a pripo-
menul, že málokto si pri obdivovaní výkonov Jána 
Volka uvedomí, že viditeľných desať percent „kry-
hy“ by bez deväťdesiatich ponorených pod hladi-
nou nemohlo existovať.

POMÁHAJÚ AJ RODIČIA

Bratislavský klub so zameraním na prípravu 
detí by nebol taký úspešný, ak by svojou činnos-
ťou neoslovil aj rodičov detí, o ktoré sa stará. Práve 
oni primárne fi nancujú jeho činnosť – skladajú sa 
na jeho bezproblémový chod.

„Svoje úsilie zameriavame najmä na to, aby 
sme mali naďalej širokú základňu, a aby sme pre 
ňu naďalej vytvárali čo najlepšie podmienky,“ prí-
zvukovala Jela Pavláková. „Robíme všetko pre to, 
aby každý náš zverenec, ktorý sa v budúcnosti roz-
hodne pre vrcholový šport, bol po všetkých strán-
kach dobre pripravený. To je naša ambícia, na tom-
to poslaní sme sa v klube už dávnejšie zhodli.“

Trénerku Pavlákovú by potešilo, keby deti z KĽŠ 
Kryha s potenciálom reprezentovať Slovensko 
mali kam odísť ďalej rozvíjať svoj talent za špičko-

vých podmienok. „Bolo by predsa na škodu nás 
všetkých, ak by talentovaný reprezentant musel 
predčasne skončiť len preto, lebo by nemal mož-
nosť systematicky ďalej trénovať.“

ŠANCA PRE KAŽDÉHO

V Kryhe aj v súčasnosti trénujú mnohé šikov-
né deti, o ktorých Jela Pavláková tvrdí, že môžu 
byť pre slovenskú atletiku prínosom. „Sme radi, 
že vďaka osobnej angažovanosti a zásluhou obdi-
vuhodného trénerského zanietenia manželov An-
dreja a Nade Bendovcov majú tieto deti už teraz 
kvalitné podmienky na ďalší rozvoj a môžu syste-
maticky pracovať na svojom športovom majstrov-
stve. Práve nádej, že z nich vyrastú budúci repre-
zentanti Slovenska, je silný hnací motor, ktorý nás 
v práci stále posúva dopredu a nabíja ohromnou 
energiou,“ zdôraznila trénerka Jela Pavláková.

Po krátkom zamyslení ešte dodala: „Samo-
zrejme, sme radi, že sú medzi nami aj deti, kto-
ré šport na špičkovej úrovni asi v budúcnosti robiť 
nebudú. Cítia sa však u nás dobre, sú s nami radi, 
patria k nám.“

Tak ako Boris, hlavný hrdina z pochvalného 
listu z úvodu sondy do života klubu KĽŠ Kryha 
Bratislava, ktorý už 16 rokov robí veľmi záslužnú 
a osožnú prácu – učí chlapcov a dievčatá milovať 
šport. ŠTEFAN ŽILKA, gb

KĽŠ KRYHA BRATISLAVA VO FAKTOCH
POČET ČLENOV 180
POČET PRETEKÁROV 171 (68 chlapcov, 103 dievčat)
POČET TRÉNEROV 5
POČET ROZHODCOV 0

DOBRÉ SA PREDSA CHVÁLI SAMO

Aj takéto pochvalné listy od spokojných rodi-
čov dostávajú zanietenci z bratislavského športo-
vého klubu KĽŠ Kryha, ktorí si pred 16 rokmi za 
svoje životné poslanie zvolili každodennú trpezli-
vú prácu s malými adeptmi atletiky a športu.

Keďže o ich práci ide do sveta dobrý chýr, 
v klube nemusia robiť nábor nových členov. Pre 
príliv budúcich nádejných športovcov nepotrebu-
jú pomocné barličky v podobe všadeprítomnej 
reklamy. Deti sa hlásia samy. Pravda, tie menšie, 
v predškolskom veku, privedú rodičia. Momentál-
ne je ich v KĽŠ Kryha požehnane: evidujú 171 čle-
nov, z nich 103 dievčat. Mnohí z nich prišli preto, 
lebo v klube je kamarát, sused či spolužiak. Dobrá 
povesť dokáže deti naviesť na správnu cestu.

Všetci tréneri sú externisti, o malých športov-
cov sa starajú popri svojom hlavnom zamestnaní. 
Trpezlivo ich učia základom športu, rozvíjajú ich 
pohybovú zručnosť.

„Sme spokojní, že sme v klube postupne vy-
tvorili také podmienky, že pre našich malých zve-
rencov vieme zabezpečiť dostatok externých tré-

nerov, aby u nás mohli športovať a trénovať všetky 
deti, ktoré prejavia záujem,“ skonštatovala Jela 
Pavláková, jedna z nadšencov, ktorí v roku 2001 
stáli pri zrode KĽŠ Kryha.

TALENTY NEHĽADAJÚ, ALE VYCHOVÁVAJÚ

„Nespolupracujeme so žiadnymi vyhľadávač-
mi talentov. To nie je naša priorita a ani sa neusi-
lujeme z našich členov vychovať vrcholových špor-
tovcov za každú cenu. Pre nás je kľúčové vytvoriť 
u detí vzťah k športovaniu, aby k nám chodili s ra-
dosťou a nadšením. To je naše hlavné poslanie,“ 
objasnila Jela Pavláková.

„Orientujeme sa na všestranný pohybový rozvoj 
detí od predškolského veku až po starších žiakov. 
Chceme ich viesť k tomu, aby si zvykli na to, že šport 
a pravidelný pohyb by mali byť súčasťou ich každo-
denného života,“ zdôraznila trénerka Pavláková „Ak 
sa rozhodnú venovať atletike alebo inému športu 
na vrcholovej úrovni, budeme ich v tom podporo-
vať všetkými prostriedkami, no nebudeme ich do 
toho tlačiť nasilu už od detského veku. Nemienime 

nikomu šport znechutiť ťažkými tréningami. My sa 
skôr usilujeme o to, aby šport vnímali ako zábavu, 
čo je v ich veku úplne prirodzené.“

V klube KĽŠ Kryha Bratislava sú hrdí na to, že 
vymysleli pre deti taký tréningový program, kto-
rý ich kondične a psychicky nezničí skôr, ako sa 
dostanú k vrcholovému športu. „Neusilujeme sa 
o úzku špecializáciu za každú cenu. Počet trénin-
gových jednotiek, kondičné zaťaženie nastavuje-
me tak, aby prispeli k telesnému a duševnému 
rozvoju detí, aby z nich vyrástli osobnosti. Mnohí 
z našich zverencov majú veľké predpoklady stať 
sa úspešnými slovenskými reprezentantmi,“ po-
dotkla Jela Pavláková.

AJ VOLKO ZAČÍNAL V KRYHE

V KĽŠ Kryha začínal s atletikou aj sloven-
ský rekordér v šprintoch na 60 m v hale, 100 
i 200 metrov vonku Ján Volko. Do klubu prišiel 
ako neperspektívny futbalista, z ktorého trénerka 
Naďa Bendová vychovala najrýchlejšieho Slováka, 
halového vicemajstra Európy na 60 m a majstra 
Európy do 23 rokov na 200 m. Prípravou v tomto 
klube prešiel aj Jakub Benda, bronzový zo štafety 
na 4 × 100 m na Európskom olympijskom festi-
vale mládeže v Tbilisi 2015.

Hoci v Kryhe neradi hovoria o medailách V KĽŠ Kryha športujú malí i väčší, celkom vľavo šé	 a klubu Andrea Bérešová, tretí zľava Ján Volko.

Budúci atletickí reprezentanti z KĽŠ Kryha Bra-
tislava?
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Prví gratulanti Jána Volka po návrate z HME v Belehrade, kde získal striebro na 60 m, boli jeho nasledovníci v KĽŠ Kryha, celkom vpravo trénerka Naďa 
Bendová.
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IVAN POŽÁR: narodený 1. októbra 1937 
v Žiline; jeden z pionierov slovenskej chô-

dze; ako člen Dukly Brno majster Slovenska 1958 
v chôdzi na 5000 m (dráha – 24:17,8), o rok ne-
skôr šiesty v čase 4:39:54,2 h na pretekoch Pra-
ha – Poděbrady, ktoré boli zároveň majstrovstva-
mi Československa na 50 km – ich súčasťou bola 
aj súťaž družstiev, ktorú vyhral tím KV ČSTV Brno 
(14:05:06,8 h) a Požár bol (spolu so Sedláčkom 
a Charouzom) jeho členom, takže sa ako prvý slo-
venský chodec v histórii podieľal na zisku čs. maj-
strovského titulu; vo veteránskom veku (člen AK 
Žilina) bol popredným maratóncom.

ANDREJ HUNČÍK: narodený 21. júla 
1942 v Bratislave; najlepší slovenský 

oštepár šesťdesiatych rokov; s atletikou začínal 
v Lokomotíve Zvolen ako študent Vysokej ško-
ly lesníckej a drevárskej, od r. 1964 člen Slávie 
PI, resp. PF Banská Bystrica (s výnimkou vojenči-
ny v Dukle Praha 1964 – 1965) a od 1967 Duk-
ly Banská Bystri ca; lídrom slovenských tabuliek 
bol už v r. 1961 (64,57), potom v r. 1964 – 1968 
(73,77, 76,78, 75,01, 74,14 a 77,22) a tiež v ro-
ku 1970, v ktorom ako prvý oštepár slovenského 
oddielu prehodil 80 m – výkonom 80,36 zlepšil 
čs. rekord Jaroslava Halvu (rodáka z Modrého Ka-
meňa v drese VŠ Praha) 80,06; slovenské rekordy: 
71,44, 73,77 (1964), 76,78 (1965), 77,22 (1968) 
a 80,36 (1970, zároveň osobný rekord); Hunčík 
bol trénerom Dukly B. Bystrica už počas aktívnej 
kariéry (od 1971 aj Halvovým); viedol aj Tomáša 
Babiaka, Jozefa Hanušovského a syna Michala 
(narodený 8. septembra 1970, osobný rekord no-
vým modelom 76,92, r. 1971).
LIBUŠA RAJOVÁ -KLADEKOVÁ -HANZE LO VÁ: 
narodená 25. augusta 1942 v Bratislave; najlepšia 
slovenská diaľkárka prvej polovice šesťdesiatych 
rokov, v druhej jedna z „tandemu K -K“ (Kladeko-
vá – Kucmanová), neskôr trénerka i funkcionárka; 
začala ako 15-ročná v bratislavskej TJ Spoje, prvé 
čs. dorastenecké tituly na 100 m a v diaľke získala 
ako členka Iskry Závod Mieru a Dimitrov Bratisla-
va, v r. 1961 – 1962 reprezentovala ligové Dyna-
mo Žilina, 1963 – 1971 Slovan ChZJD Bratislava 
(tréner Tibor Kladek, vtedy manžel); na Európ-
skych halových hrách 1967 v Prahe deviata (578); 
majsterka Československa 1968 v hale (588, prvá 
halová vôbec) a 1970 vonku (601), majsterka Slo-
venska 1960 (542, ešte ani nie 18-ročná, v obdo-
bí 1961 – 1966 sa majstrovstvá Slovenska neko-
nali), líderka slovenských tabuliek 1959 (548), 
1960 (587), 1961 (574 – 1. aj v ČSSR), 1962 
(580) a po materskej pauze aj v r. 1964 (593), na-
vyše na 200 m 1968 (25,6); ďalšie slovenské ti-
tuly získala v r. 1968 na 200 m (25,6) a v štafete 
4 × 100 m 1958 (Iskra ZM Bratislava 51,5), 1960 
(Dimitrov 50,6), 1968 (Slovan 50,4), 1969 (Slo-
van 49,5) a 1971 (Slovan 49,0); čs. a slovenské 
halové rekordy 598 a 604 (1964), letné slovenské 

559 (1960), 574 (1961), 580 (1962), 593 (1964); 
osobný rekord 609 (1968); po aktívnej činnosti 
20 rokov trénerka v Interi Bratislava (10 rokov aj 
tajomníčka oddielu), jej zverencami boli o. i. Ró-
bert Széli (od r. 1988 dodnes slovenský rekordér 
v skoku do diaľky 805 cm), Dušan Malovec, pô-
vodne diaľkár, ktorý po zranení päty presedlal na 
400 m a zabehol prvý slovenský výkon pod 46 s, 
ale aj jej syn Tibor Kladek ml., ktorý ako 16-ročný 
skočil čs. rekord mladšieho dorastu 712.
TIBOR RIMAI: narodený 15. októbra 1942 v Ko-
šiciach; chodec, neskôr úspešný tréner a rozhod-
ca; prvý tréner Pavla Szikoru, Henriety Rusnákovej-
-Kozlíkovej, viedol aj Petra Tichého (1989 
– 1993).

JAKUB LANG: narodený 20. júla 1947 
v Bratislave; v sedemdesiatych a osemde-

siatych rokoch popredný guliar a vzpierač; začí-
nal v Slovane Bratislava (tréner Vladimír Hurtoň), 
neskôr člen ZVL Považská Bystrica (1978 – 1979) 
a Interu Bratislava (od 1980); päťnásobný maj-
ster Slovenska vo vrhu guľou: v drese Slovana 
1977 (17,49), ZVL P. Bystrica 1978 (17,05) a In-
teru 1980 (17,29), 1982 (17,85) a 1983 (18,46), 
slovenský rekordér výkonom 18,71 (1981, Inter), 

líder slovenských tabuliek 1977 – 1981 (postup-
ne 17,63, 17,05, 18,41, 18,32 a 18,71), osobný 
rekord 18,82 (1983, v tom roku vo vzpieračskom 
drese Dunajplavby Bratislava v najvyššej hmot-
nostnej kategórii nadhodil 200 kg).
ĽUDMILA HLAVÁČKOVÁ -LOVEČKOVÁ: naro-
dená 13. augusta 1947 v Skalici; v období 1969 
– 1972 najlepšia slovenská strednotratiarka, ne-
skôr trénerka, funkcionárka a úspešná veteránka; 
s atletikou začala v ZVL Skalica (1962, tréner Ru-
dolf Roučka), od 1966 dodnes členka Slávie Trna-
va (Anton Hajmássy); 11-násobná majsterka Slo-
venska: 400 m 1968 (61,4), 800 m 1969 – 1972 
(2:21,2, 2:17,9, 2:12,7, 2:13,1), 1500 m 1970 
– 1972 (4:53,8, 4:46,0, 4:52,0), 4 × 400 m Slá-
via Trnava 1970 (Vrláková, Kubovičová, Orlíková, 
Lovečková, 4:06,7), cezpoľný beh 1970 a 1971; 
utvorila tri slovenské rekordy na 1500 m: 4:45,7 
(1969), 4:36,0 (1971) a 4:34,4 (1972); líderka 
slovenských tabuliek na 800 m 1970 (2:11,7), 
1971 (2:11,2) a 1972 (2:11,1), na 1500 m 
1969 – 1972 (4:45,7, 4:46,2, 4:36,0, 4:34,4), 
4 × 400 m 1970 Slovensko (Kmeťová, Čerchlano-
vá, Lovečková, Vrláková 3:55,7); osobné rekordy: 
800 m 2:11,1 (1972), 1500 m 4:34,4 (1972); ve-

LIBOR HODOŇ: narodil sa 29. apríla 1933 v Ži-
line, zomrel 3. júna 2017 v Žiline; popredný troj-
skokan päťdesiatych rokov; všestranný športovec 
(hral ligové súťaže v basketbale, hádzanej, hokeji 
aj vo volejbale) sa s atletikou zoznámil na priemy-
slovke v Púchove, ale s výnimkou krátkeho obdo-
bia v Dome armády Bratislava pôsobil v žilinských 
kluboch Iskra, resp. Dynamo; v drese Dynama 
získal tituly majstra Slovenska v trojskoku 1956 
(13,87) a 1957 (14,19), slovenským tabuľkovým 
lídrom bol v rokoch 1954 (13,85), 1956 (14,01) 
a 1957 (14,19); trikrát zlepšil slovenský rekord: 
13,41 (1953, Iskra Žilina), 13,85 (1954, Dom ar-
mády Bratislava) a 14,19 (1957, Dynamo Žilina); 
dcéra Andrea bola vo volejbale reprezentantkou 
a syn Dušan medzinárodným rozhodcom.
EDUARD LONGAUER: narodil sa 26. mája 1949 
v Banskej Bystrici, zomrel 27. mája 2017 v Banskej 
Bystrici; šprintér, ale najmä prekážkár, ktorý vyše 
poldruha desaťročia patril medzi slovenskú špič-
ku, neskôr úspešný veterán a organizátor veterán-
skeho hnutia; v rokoch 1972 – 1987 získal doved-
na 15 slovenských titulov – 10 v drese Slávie UK 
Bratislava (tréner Tomáš Kampmiller) a 5 ako člen 
ZVL Považská Bystrica: na letných šampionátoch 
päť na 110 m prek. – 1972 (14,8, ex aequo so Šte-
fanom Miklovičom zo ZVL P. Bystrica), 1974 (14,1), 
1975 (14,1), 1980 (14,51) a 1986 (15,23), dva na 
hladkých 100 m – 1974 (10,4) a 1975 (10,6) je-
den v štafete UK 4 x 100 m v r. 1974 (42,5), v hale 
päť na 50 m prek. – 1976 (6,7), 1977 (6,6), 1981 

(6,98), 1986 (7,16) a 1987 (7,12 – ako 38-ročný!), 
a dva v hladkých šprintoch – 1974 na 40 m (4,9) 
a 1975 na 50 m (5,8); na čele slovenských tabu-
liek roka fi guroval v r. 1972 a 1973 na 110 m prek. 
(14,4, resp. 14,2) a 1974 na 100 m (10,4); osob-
né rekordy: 60 m ručne 6,7 (1973), 100 m ručne 
10,4 (1974), 60 m prek. elektricky 8,02 (1975), 
110 m prek. ručne 14,0 (1978), elektricky 14,37 
(1977), desaťboj 6705 (1973, vtedy druhý sloven-
ský výkon); reprezentoval aj banskobystrické kluby 
Dukla a Hi -Tec a v neskoršom veku Veterán klub, 
ktorého bol predsedom – v r. 1999 – 2007 stál aj 
na čele veteránskej komisie SAZ; ako veterán zís-
kal šesť titulov majstra Európy (medailová bilancia 
6 –  4 – 2) a štyri tituly majstra sveta (4 – 0 – 1); 
skončil FTVŠ UK v Bratislave a pôsobil ako učiteľ.
JOZEF VALTER: narodil sa 20. júna 1942 v Pra-
he, zomrel 10. júla 2017 v Bratislave; popredný 
šprintér, neskôr tréner, funkcionár a šéforgani-
zátor najvýznamnejšieho mítingu na Slovensku; 
s atletikou začal v Ružomberku, od r. 1959 člen 
Lokomotívy, resp. Slávie Košice, od 1964 Spartaka 
Dubnica n.V., kde pôsobil aj ako tréner a predse-
da oddielu; v r. 1963 získal čs. titul v štafete Slá-
vie Košice na 4 × 100 m (Demeč, Mikluščák, Val-
ter, Dubový) vo vyrovnanom slovenskom rekorde 
42,2; osobné rekordy: 100 m 10,8 (1962), 200 m 
22,0 (1963); v r. 1970 – 1974 člen predsedníctva 
SAZ, 1973 – 1988 predseda organizačného výbo-
ru pretekov PRAVDA – TELEVÍZIA – SLOVNAFT.
 Pripravil MARIÁN ŠIMO

Najlepšia slovenská strednotratiarka v období 1969 – 1972 Ľudmila Hlaváčková -Lovečková

Dlhoročný predseda organizačného výboru pretekov P – T – S Jozef Valter blahoželá v roku 1980 
Mirutsovi Jifterovi k víťazstvu na „péteeske“. Etiópčan získal neskôr zlato na OH v Moskve na 5000 
aj 10 000 m. Foto: ŠTARTFOTO – JÁN SÚKUP

teránska slovenská rekordérka (W65) na všetkých 
tratiach od 100 do 1500 m; po kariére trénerka, 
o.i. vedúca trénerka CTM v Trnave, trénovala aj Mi-
roslavu Hanusovú, druhú na 300 m na Medziná-
rodných detských hrách 2004 v Clevelande, účast-
níčku MS do 17 r. Lenku Mauricovú, v začiatkoch 
neskoršieho oštepára Maximiliána Slezáka, dnes 
talentovaného šprintéra Mateja Lánika; v r. 1993 
– 1995 bola predsedníčka oddielu Slávie.
MIROSLAV ŠIŠOVSKÝ: narodený 7. októbra 
1947 v Novom Meste nad Váhom; míliar a stípliar; 
odchovanec Považana Nové Mesto n.V. (tréner 
Zdeněk Šilhánek), neskôr člen Slávie Trnava (An-
ton Hajmássy), Slávie PF Trnava (1970 – 1971, Ju-
raj Nagy), Dukly B. Bystrica (1971 – 1974, Róbert 
Rozim), RH Praha (1975 – 1979) a napokon Slá-
vie PF B. Bystrica; na 3000 m prek. majster Čes-
kej republiky 1977 (8:44,7) a slovenský tabuľko-
vý líder 1989 (9:18,2); osobné rekordy: 1500 m 
3:48,2 (1973), 3000 m prek. 8:36,2 (1976, víťaz-
ný čas na Rošického memoriáli); úspešný vete-
rán – na 3000 m prek. majster sveta 1991 (M40 
9:34,17) a majster Európy 1990 (M40 9:20,46) 
a 1998 (M50 10:27,76); jeho starší brat Ján 
(19. júna 1945) bol úspešný strednotratiar, osob-
né rekordy: 800 m 1:47,2 (1974), 1500 m 3:40,9 
(1976).

JÁN DOBIÁŠ: narodený 6. októbra 1957 
v Senici; chodec, potom tréner a funkcio-

nár; jeden z prvých úspešných odchovancov Soko-
la Borský Mikuláš (tréneri Miroslav Hazucha a Mi-
lan Širuček), čs. a slovenský dorastenecký majster; 
po absolvovaní PF UK v Trnave funkcionár TJ Mla-
dosť, zakladateľ Junior clubu Borský Mikuláš, 
neskôr Atletického klubu Borský Svätý Jur, kde 
pôsobí ako učiteľ; spoluorganizátor Záhoráckej 
dvadsiatky (isté obdobie aj predseda organizač-
ného výboru), v r. 2006 založil bežeckú Búranskú 
desiatku (od 2013 Búranský kros), iniciátor bežec-
kého seriálu Grand Prix Záhoria a Záhoráckeho 
detského pohára.
ŠTEFAN PETRÍK: narodený 15. októbra 1957 
v Senici; v sedemdesiatych a osemdesiatych ro-
koch čs. reprezentant v chôdzi; začínal v Sokole 
Borský Mikuláš (tréner Milan Širuček), od r. 1977 
člen ASVŠ Dukla Banská Bystrica (Ladislav Moc, 
Juraj Benčík); osobné rekordy: 20 km 1:23:49 
(1981), 50 km 4:06:09 (1980); na ME 1978 osem-
násty na 20 km (1:30:08), účastník fi nále cho-
deckého Svetového pohára 1977, 1979 a 1981, 
bronzový na juniorských pretekoch Družba 1975 
(10 000 m 45:20,4) a na majstrovstvách spriate-
lených armád 1979 (20 km 1:32:31,9); majster 
Československa na 20 km 1978 (1:28:21,8 pred 
Blažekom) a 1980 (1:26:59,8), majster Sloven-
ska 1978 na 20 km (1:28:21,8) a 1979 na 50 km 
(4:08:59,6); dodnes spoluorganizátor Záhorác-
kej dvadsiatky v Borskom Mikuláši, ktorú vyhral 
v r. 1978 ako prvý domáci odchovanec.
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ZLATÉ DÁMY – ZLATÉ DÁMY – 
SCHWAIGER A PAULÍNYOVÁSCHWAIGER A PAULÍNYOVÁ

NA 17. VETERÁNSKYCH MS V BEHU DO VRCHU V PRUSKOM – VRŠATCI 17 MEDAILÍ PRE SLOVENSKO

Sedemnáste veteránske majstrovstvá sveta v behu do vrchu v Prus-
kom – Vršatci, po 17 rokoch druhé v histórii na Slovensku, sa skončili 
spoločenským aj športovým úspechom. Vyše 600 bežcov z 22 krajín 

si pochvaľovalo organizáciu šampionátu v réžii Jogging klubu Dubnica 
nad Váhom a slovenskej Únie behov do vrchu na čele s Jánom Bakytom. 
Slovenskí vytrvalci sa zasa tešili z nezvykle bohatej nádielky medailí. Zís-
kali ich až 17 (4 – 8 – 5).

V individuálnych súťažiach trium-
fovali iba ženy. Najlepšia slovenská „vr-
chárka“ Silvia Schwaiger ozdobila svoju 
veteránsku premiéru zlatom v najnižšej 
vekovej kategórii W35 (35- až 39-ročné). 
Popradská rodáčka nedala súperkám 
najmenšiu šancu: triumfovala rozdielom 
triedy časom 44:10 min s náskokom 
3:09 min!

„Netaktizovala som. Ihneď po štarte 
som sa zavesila za skupinku mužov sna-
žiac sa udržať si svoje tempo. Nesmier-
ne ma motivovalo, keď som postupne 
niektorých z nich predbiehala,“ vravela 
v cieli šťastná 36-ročná Silvia Schwaiger.

Druhé slovenské individuálne zlato 

pridala Katarína Paulínyová. Piaty štart 
na veteránskych MS premenila na prvú 
medailu, a hneď najcennejšiu. Predtým 
skončila trikrát v elitnej desiatke: piata 
v Jánskych Lázňach 2013, šiesta v Kobie-
lowe 2010 a aj Bühlertale 2012.

„Po štarte sa vytvorila trojčlenná 
vedúca skupinka, v ktorej som sa snažila 
stoj čo stoj udržať. Úvodný kilometer 
sme bežali plece pri pleci, pri prvom 
vbiehaní na lesný chodník som sa však 
pretlačila na prvú pozíciu a čakala som, 
že ma súperky budú nasledovať. Márne. 
Potom som bežala dlhé kilometre s jed-
ným z mužov, ktorý mi najmä v ťažkých 
úsekoch dodával silu a neustále ma 

povzbudzoval. Boli to krásne, ale mimo-
riadne ťažké preteky – najmä psychicky,“ 
priznala dojatá Katarína Paulínyová.

Strieborné medaily si vybojovali 
Iveta Hulvátová (45- až 59-ročné), bývalý 
maratónec – olympionik z Atén 2004 
Marcel Matanin (40- až 44-roční) a v naj-
vyššej vekovej kategórii Viliam Novák 
(75- až 79-roční). V tímových súťažiach 
získalo Slovensko 12 cenných kovov 
(2 – 5 – 5). Zlato si vybojovali 35- až 
39-ročné ženy v zostave Silvia Schwai-
ger, Radka Prívarová a ich kolegyne 
medzi 40- až 44-ročnými Katarína Paulí-
nyová s Danou Janečkovou.

Zaujímavosť: v kategórii žien W60 

nevyšiel bývalej skvelej česko -slovenskej 
bežkyni na lyžiach, striebornej medai-
listke zo štafety na 4 × 5 km na ZOH 
1984 v Sarajeve Blanke Paulů útok na 
ôsmy „vrchársky“ titul, skončila druhá za 
Rakúšankou Knollovou -Rumplovou. Čo 
nevyšlo Paulů, podarilo sa v kategórii 
W55 Nemke Marie -Luise Heiligovej-
-Duventästerovej – stala sa ôsmy raz 
svetovou šampiónkou.

Najlepšie časy na náročnej, 9,6 km 
dlhej trati s prevýšením 500 m, dosiahli 
víťazi v najnižších vekových kategóriách 
– Slovenka Silvia Schwaiger (44:10) 
a Holanďan Zachary Freudenburg 
(38:42). JOZEF TICHÝ, gb

 muži  35- až 39-roční: 10. Bartko 43:58, družstvá: 2. SR (Bartko, Košík, Ľ. Bogdá-
nyi) 44, 40- až 44-roční: 2. Matanin 40:24, 5. Vanko 41:15, družstvá: 2. SR (Ma-
tanin, Vanko, Kamas) 22, 45- až 49-roční: 9. Jurčík 43:44, družstvá: 3. SR (Jurčík, 
Porubčan, Furár) 45, 50- až 54-roční: 4. Sventek 45:05, družstvá: 3. SR (Sventek, 
Buchal, Fabuš) 34, 55- až 59-roční: 4. Rácz 45:08, družstvá: 3. SR (Rácz, Mlynarčík) 
15, 60- až 64-roční: 6. Melicherčík 48:23, 9. Cvíčela 50:04, družstvá: 3. SR (Meli-
cherčík, Cvíčela) 15, 65- až 69-roční: 9. Sviták 55:16, družstvá: 4. SR (Sviták, Laš-
šák) 20, 75- až 79-roční: 2. V. Novák 1:00:49, 6. Bašista 1:04:34, 9. Fiamin 1:12:33, 
družstvá: 2. SR (V. Novák, Bašista) 8.

 ženy  35- až 39-ročné: 1. Schwaiger 44:10, 5. Prívarová 54:54, 6. Pastieriková 
56:33, družstvá: 1. SR (Schwaiger, Prívarová) 6, 40- až 44-ročné: 1. Paulínyová 
48:23, 4. D. Janečková 52:59, družstvá: 1. SR (Paulínyová, D. Janečková) 5, 45- až 
49-ročné: 2. Hulvátová 50:05, 8. Hanulová 53:38, družstvá: 2. SR (Hulvátová, Ha-
nulová) 10, 50- až 54-ročné, družstvá: 6. SR (Kadlecová, Barthová) 27, 55- až 
59-ročné: 8. Vastušková 1:00:18, družstvá: 3. SR (Vastušková, Jancová) 19, 60- až 
64-ročné: 9. Harmatová 1:02:49, 10. Budinská 1:03:24, družstvá: 5. SR (Harmato-
vá, Budinská) 19, 65- až 69-ročné: 5. Staroňová 1:11:40, 9. Verseghyová 1:20:18, 
družstvá: 2. SR (Staroňová, Verseghyová) 14.

Silvia Schwaiger (v strede) ozdo-
bila svoju premiéru na veterán-
skych MS zlatom.
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Katarína Paulínyová beží za 
titulom.

SLOVÁCI V TOP 10 V PRUSKOM

 ČÍSLO 2 I SEPTEMBER 2017

VETERÁNSKE MS V BEHU DO VRCHU Slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety

ATLÉT 
ROKA 2017

9. novembra 2017 o 18.00 h
hotel NH Gate One 

Ambrušova 7  |  Bratislava
Live prenos zo slávnostného vyhlasovania výsledkov ankety Atlét roka 2017 
bude vysielaný na facebooku Slovenského atletického zväzu.
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