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HALOVÉ MS V BIRMINGHAME
Zázraky à la Volko pokračujú
V nohách som mal šesťdesiatku za 6,55
Z Bezekovej je štvorstovkárka: Dozrel čas na zmenu

TALENT
emma Zapletalová: 
Prvýkrát oponoval a – urobil dobre
HALOVÉ MASTROVSTVÁ SR
Bubeníkovo úsilie vyšlo nazmar
Katarína Beľová: na veku nezáleží!
ROZHOVOR
Matej Tóth: Už nemusím nikomu nič dokazovať
Maťov stĺpček: Som späť!
ROZHODCOVSKÉ OKIENKO
Čo rozhoduje o poradí vo výške a v žrdi?
ŠTATISTICKÁ PRÍLOHA
Slováci na Me
NÁVRATY
eP vo vrhoch: 
Lomnický získal striebro, no vystrašil aj Fajdeka
Banskobystrická latka: Koniec Baršimovej série
Dudinská päťdesiatka: Tretí raz Tóth, výborná  
premiéra Katerinka czakovej na 50 km 
Halové veteránske Me: Tri zlaté pre Slovensko
MS v polmaratóne: Sahajdov nesplnený sen
Halový míting elán: Iba 23 stotín od rekordu
Mládežnícke halové šampionáty: 
Takmer 30 medailí pre ŠK ŠOG nitra
VČERA A DNES
Slovenský debut v Toronte: 
Blamáž v čiernych dresoch
U NÁS V KLUBE
MŠK Vranov nad Topľou: 
Som hrdý, že máme reprezentantov
PERSONÁLIE
Oslavujú
Opustili nás
Knižné novinky
DETSKÁ ATLETIKA
Detská atletika pokračuje vo svižnom tempe 
aj v roku 2018

Napredujeme
Súčasný život je neskutočne dyna‑

mický a rýchly. A zdá sa mi, že v prípa‑
de našej atletickej komunity to platí 
dvojnásobne. Ani sme sa nenazdali 
a máme za sebou halovú sezónu. Treba 
podotknúť, že úspešnú. Nie tak dávno 
ktosi vyhlásil, že na Slovensku sa ne‑
oplatí venovať šprintom. Lebo šanca 
presadiť sa je takmer nulová. No a zra‑
zu máme na halových MS troch atlétov 
a všetci sú – šprintéri… Ba jeden z nich, Ján Volko, je na šesťdesiatke 
šiesty na svete a najlepší Európan! Pred pár rokmi nemysliteľná vec.

Nemenej dôležité je však napredovať okrem športovej oblasti aj 
v ďalších, podporných, slúžiacich atletike. Vlani sme po viacročnom 
úsilí získali internetovú doménu www.atletika.sk a  v  tomto roku 
sme spustili do prevádzky úplne nové stránky zväzu. Naša snaha 
bola vytvoriť moderný a prehľadný web s ľahkou orientáciou. Prvé 
čísla návštevnosti naznačujú, že sme sa vybrali správnou cestou, no 
uvedomujeme si, že stále je čo vylepšovať.

Súčasťou nášho nového webu je i úplne nová štatistická a vý‑
sledková sekcia, patriaca výhradne zväzu. Veľký prínos bude mať ur‑
čite aj v krátkom čase plánované prepojenie našej štatistiky so šta‑
tistikou českého zväzu, takže v našich tabuľkách sa objavia všetky 
výkony Slovákov v Česku prakticky on ‑line a bez nutnosti ich manu‑
álneho vkladania.

Neraz počúvame, že v Česku je lepšie to či ono. Nuž, k našim 
úspešnejším susedom sa snažíme priblížiť čo najviac. Napríklad aj 
novým súťažným systémom Atletická kancelária 2, čo považujeme 
za zásadnú zmenu a pre našu atletiku posun dopredu. Klubmi do‑
posiaľ využívané a na svoju dobu špičkové Eso už v posledných ro‑
koch „nestíhalo“, preto sme ho po takmer 30 rokoch cennej pomoci 
nahradili. Voľba padla na odskúšaný a v Česku hromadne využívaný 
systém. Fungovali sme na ňom už v halovej sezóne, no na škodu 
veci – pre mňa osobne úplne nepochopiteľne – ani zďaleka neboli 
využité všetky jeho kvality a možnosti. Som presvedčený, že v lete to 
už bude inak, inej cesty niet. Apropo: tento jednoducho zvládnuteľ‑
ný systém je dostupný pre všetky kluby registrované v SAZ. O licen‑
ciu sa môže uchádzať každý, do svojho počítača si ho stiahne za pár 
minút a môže v ňom robiť akékoľvek preteky.

Na facebookovom profile sme v  závere marca prelomili métu 
7000 fanúšikov. Ak toto číslo porovnáme s číslom 700 z decembra 
2014, každému je jasné, koľko práce sme vykonali v tejto oblasti.

Aplikovanie noviniek takmer vždy sprevádzajú pôrodné bolesti. 
Ani SAZ nie je výnimka. Najmä vtedy, keď robíme zmeny na viace‑
rých frontoch (web, facebook, registračný systém, súťažný systém, 
štatistika) naraz a v krátkom čase. Robíme to však pre vás. Prosím, 
buďte k nám zhovievaví a trpezliví. VLADIMÍR GUBRICKÝ,  
 generálny sekretár Slovenského atletického zväzu
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sa dá kúpiť aj predplatiť
 Časopis SLOVenSKÁ aTLeTI-

Ka vydáva Slovenský atletický 
zväz v spolupráci so spoločnos-
ťou Sport Marketing compa-
ny, s. r. o. – vychádza štyrikrát do 
roka.

 Najpohodlnejšie je zabezpečiť 
si ho formou celoročného pred-
platného v hodnote 10 € – v tom 
prípade budete dostávať jednotli-
vé čísla bezprostredne po vyjdení 
poštou na adresu, ktorú uvediete.

 Jednotlivé čísla (à 1,50 €) si mô-
žete zakúpiť aj osobne na sek-
retariáte Slovenského atletického 
zväzu v Bratislave na Bajkalskej 
ulici 7 a, 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 7 a
831 04 Bratislava
telefón: +421 918 950 100
e -mail: benko@atletikasvk.sk
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Ján Volko sa na halových MS do‑
stal na 60 m do finále a bol v ňom 
najlepší Európan, Matej Tóth vyhral 
v Dudinciach svoju prvú päťdesiat‑
ku od OH v Riu. 
 Foto: PAVOL UHRIN, JÁN MIŠKOVIČ
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SLOVÁCI V BIRMINGHAME

NAJLEPŠIE UMIESTENIA NA HMS (1993 – 2018)

TROJČLENNÁ SLOVENSKÁ VÝPRAVA ÚSPEŠNÁ NA 17. HALOVÝCH MS V BIRMINGHAME: JÁN   VOLKO NA 60 METROV 6., ALEXANDRA BEZEKOVÁ NA 400 METROV 9. A IVETA PUTALOVÁ 15.

Slovensko malo v  Birminghame najpočetnejšiu 
výpravu za posledných desať rokov. Vo Valencii 2008 
štartovalo kvarteto atlétov, no potom na ďalších šty-
roch halových MS nikdy nie viac ako dvaja. K portland-
skému duu spred dvoch sa teraz pridal štvorstovkársky 
objav zimy alexandra Bezeková. Premiéru na sveto-
vom šampionáte  – nikdy predtým na MS v  hale ani 
vonku neštartovala – vyšperkovala výbornou deviatou 
priečkou.

S POKOROU AŽ DO FINÁLE

Hlavná hviezda výpravy, na ktorú čakali po prílete 
zo šampionátu desiatky novinárov a štáby všetkých šty-
roch kľúčových celoslovenských televízií, bol Ján Volko. 
Hoci sa mu v sezóne darilo, do Birminghamu išiel ako 
zvyčajne: skromne, bez velikášskych rečí a nereálnych 
cieľov. „chcem postúpiť do semifinále, na iné zatiaľ 
nemyslím. Pôjdem ako vždy – krok za krokom,“ vravel 
pokorne pred odletom do dejiska halových MS.

napokon sa zastavil až vo finále, skončil v  ňom 
šiesty časom 6,59  – najvyššie z  európanov. na žiad-
nych atletických MS sa doposiaľ nijaký Slovák nedo-
stal v  najkratšom šprinte až do záverečného súboja 
o  medaily. Slovenský šprintér bol vo finále globálne-
ho celosvetového podujatia len jediný raz v  histórii:  
alojz Sokol v roku 1896 v behu na 100 m na premiéro-
vých novovekých olympijských hrách v aténach získal 
na 100 m bronz.

„Tajne som dúfal, že vo finále neskončím posledný, 
a to sa mi podarilo. Vyžmýkal som zo seba ešte posled-
né sily, dal som do toho úplne všetko. Škoda len, že mi 

ZÁZRAKY À LA  VOLKO POKRAČUJÚ
Šprintérsky zázrak Ján Volko šiesty vo fi-

nále šesťdesiatky, Alexandra Bezeková 
a  Iveta Putalová v  semifinále štvorstovky. 

Štyridsiata druhá priečka v  bodovaní krajín  – 
štartovalo 144  – tiež nie je zlé vysvedčenie. 
Trojčlenná slovenská minivýprava svoj birmin-
ghamský cieľ výrazne prekročila. Šéftréner 
SAZ Martin Pupiš hovoril o  jednom miestečku 
v  prvej desiatke, boli z  toho napokon až dve 
a cenná je aj Putalovej 15. priečka.

vo finále už chýbala dynamika a približne po 40 met-
roch som sa začal zbytočne nakláňať dopredu, čím som 
sa zrejme pripravil o lepší čas. Tajne som dúfal, že sa mi 
podarí zlepšiť slovenský rekord 6,57. Som však šťastný: 
postupom do semifinále som splnil cieľ a účasťou vo fi-
nále sen,“ vravel v radostnej eufórii 21-ročný Volko.

Do súboja o  svetový halový titul na šesťdesiatke 
vstupoval bratislavský mladík s  jedenástym najlep-
ším časom spomedzi prihlásených. „na semifinále by 
to malo v pohode stačiť,“ dušovali sa atletickí experti 
i  slovenskí novinári. avšak tí, ktorí majú širší rozhľad 
a dianie na atletickej scéne sledujú dôkladne, potichu 
prognózovali: „V  Jankovom prípade nie je nereálne 
ani finále.“

VOLKO NAJLEPŠÍ EURÓPAN

Už predpoludňajší rozbeh naznačil, že táto opti-
mistická prognóza nemusí ostať len zbožným želaním. 
Volko suverénne vyhral III. rozbeh za „diabolských“ 
6,66 s obrovským, až 8-stotinovým náskokom pred Taf-
tianom z  Iránu, ktorý mesiac pred svetovým šampio-
nátom triumfoval na ázijskom časom 6,51. „až sa mi 
nechce veriť, že to išlo tak hladko,“ krútila hlavou tré-
nerka naďa Bendová.

Slovenský rekordér dosiahol v  rozbehoch celkovo 
deviaty najlepší výkon a bol dokonca o 5 stotín rých-
lejší ako svetový rekordér coleman. Pravda, američan 
zďaleka nebežal na plné obrátky. „Čas síce nebol taký, 
ako som očakával, ale verím, že v semifinále pobežím 
rýchlejšie. Môj druhý beh v jeden deň je zvyčajne lep-
ší,“ pripomenul Volko známy fakt, ktorý platil aj v so-
botu 3. marca.

Vo večernom treťom semifinále síce došprintoval 
na nepostupovej tretej priečke, ale vďaka času 6,58 
(napokon bol celkovo šiesty najlepší) sa predral me-
dzi osmičku finalistov ako jediný „originálny“ európan, 
keďže Turek Barnes ešte nedávno behal v jamajských 
farbách. „Z  prihlásených mal na konte jedenásty naj-
lepší výkon, preto som verila, že sa do semifinále do-
stane. O  finále som však neuvažovala, nerada vytvá-
ram na Janka akýkoľvek tlak,“ priznala trénerka naďa 
Bendová, ktorá Volka pripravuje spoločne s Róbertom 
Kresťankom. „Prvý raz sme sa začali s Jankom o finále 
vážnejšie baviť až pred semifinále, keď sme už poznali 
súperov v jeho behu. Zdal sa mi priechodný, preto som 
mu povedala, že existuje reálna šanca aj na finále. ale 
nijako som naňho netlačila.“

Študent informatiky na STU v Bratislave šprintoval 
v prvej dráhe v 8-člennom finále opäť parádne, pred-
behol „Turka“ Barnesa aj Safa -antwiho z Ghany. V ére 
slovenskej samostatnosti skončili na halových MS 
lepšie len traja naši atléti – prekážkar Kováč, výškarka 
Melová a  trojskokan Vaľukevič  – avšak Volkova šiesta 
priečka na 60 m má významnú pridanú hodnotu. Do-
siahol ju v najatraktívnejšej a najpočetnejšie obsade-
nej disciplíne.

Hodnotu Volkovej šiestej priečky zvyšuje aj na-
sledujúci fakt: na posledných šiestich halových MS 

(2010 – 2018) sa do finále behu na 60 m dostali iba 
šiesti európania: Brit chambers trikrát (2010, 2012, 
2014), jeho krajan Kilty (2014), Francúzi Pognon 
(2010) a Biron (2012), jamajský Turek Barnes (2018) 
a najrýchlejší Slovák v histórii Ján Volko.

PREMIÉRA NAD OČAKÁVANIE

Po návrate z  Birminghamu mal dôvod na úsmev 
nielen náš skvelý šprintér, ale aj šarmantná Košičan-
ka alexandra Bezeková. Debutantka na MS skončila 
na 400 m celkovo deviata z  33 šprintérok. Zverenka 
Rastislava Miška s prehľadom postúpila vďaka kvalit-
nému výkonu 52,78 z  ťažkého I. rozbehu zo 4. mies-
ta za šiestou z  OH 2016 v  Riu de Janeiro, Jamajčan-
kou McPhersonovou, exmajsterkou európy 2014 na 
400 m prekážok, Britkou Doylovou, a  írskou rekordé-
rkou Healyovou časom (52,78) a vo večernom semifi-
nále skončila piata (53,05).

„Deviate miesto prevýšilo všetky moje očakáva-
nia. Túžila som dostať sa do semifinálovej osemnást-
ky a každé miestečko navyše som vnímala ako bonus. 
Deviata priečka sa neobjavila ani v mojich najtajnej-
ších snoch,“ priznala Bezeková, ktorá v rozbehu časom 
52,78 zaostala za slovenským rekordom len o 16 sto-
tín. „Keby som začala trochu rýchlejšie, mala som šan-
cu na rekord. V semifinále už nie – bežala som v ne-
výhodnej prvej dráhe a  druhú štvorstovku za osem 
hodín. Zďaleka som sa necítila tak sviežo ako v rozbe-
hu.“

Vzhľadom na podmienky v príprave a fakt, že toh-
toročná halová sezóna bola jej premiérová štvorstov-
kárska (pred HMS absolvovala len jedinú „ostrú“ štvor-
stovku, keď vo Viedni zlepšila rekord SR na 52,68), 
pričom prvý raz v  živote bežala 400 m na špičkovej 

úrovni v rozpätí 8 hodín, dosiahla Bezeková v Birmin-
ghame priam neuveriteľný výsledok.

„ako jediná z našej trojice, ktorá sa predstavila na 
svetovom šampionáte, nie je profesionálna športovky-
ňa, a aj Rasťo Miško sa venuje trénerskej činnosti len 
popri zamestnaní. Verím, že 9. miesto na svete bude 
dostatočný argument, aby pre ňu vo VŠc Dukla našli 
pracovný úväzok,“ nádejal sa šéftréner Martin Pupiš.

SPLNILA CIEĽ, ALE HNEVALA SA

Štvorstovkárka Iveta Putalová, ktorá v  Birmingha-
me obhajovala nečakanú šiestu priečku spred dvoch 
rokov z Portlandu, splnila postupom do semifinále svoj 
základný plán. Lenže ešte aj dva týždne po šampioná-
te ju hnevalo, že nesiahla po lepšom ako 15. mieste. 
Štvalo ju, že sa nepodarilo zrealizovať tajný plán: v III. 
semifinále sa jej núkala nie celkom nereálna, mini-
málne „papierová“ šanca skončiť na postupovej druhej 
priečke za američankou Okolovou. Zverenka tréne-
ra Marcela Lopuchovského však finišovala až piata za 
53,46.

 5. MIESTO  Igor Kováč (60 m prek., Paríž 1997), Mária Melová (výška, Maebaši 1999),  
Dmitrij Vaľukevič (trojskok, Valencia 2005)
 6. MIESTO  Dana Velďáková (trojskok, Dauha 2010), Iveta Putalová (400 m, Portland 2016),  
Ján Volko (60 m, Birmingham 2018)
 7. MIESTO  Milan Haborák (guľa, Lisabon 2001), Milan Haborák (guľa, Birmingham 2003), 
Dmitrij Vaľukevič (trojskok, Dauha 2010)
 8. MIESTO  Igor Kováč (60 m prek., Maebaši 1999), Dana Velďáková (trojskok, Moskva 2006), 
Dana Velďáková (trojskok, Istanbul 2012), Dana Velďáková (trojskok, Sopot 2014)
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Slovenská šestica na MS 2018 (zľava): Naďa Bendová, Alexandra Bezeková, Ján Volko, Iveta 
Putalová, Rastislav Miško, Marcel Lopuchovský.

Finálová šesťdesiatka v podaní Jána Volka, vedľa neho ja‑
majský „Turek“ Emre Barnes.

Alexandra Bezeková beží za postupom do semifi‑
nále.

„Všetko nasvedčovalo tomu, že by som o  druhé 
miesto mohla naozaj zabojovať. Fyzicky som sa cítila 
na rekordný výkon,“ povzdychla si 29-ročná štvorstov-
kárka banskobystrickej Dukly. „V  celej sezóne sa mi 
behalo dobre, v  cieli som málokedy cítila únavu, no 
okrem mítingu v  Toruni, kde som zabehla v  skvelej 
atmosfére slovenský rekord 52,62, som sa už pod 53 
sekúnd nedostala. ešteže tam padol rekord, lebo inak 
by som trápila svoju myseľ tým, že už asi stagnujem.“

aj kouč Lopuchovský je presvedčený, že jeho Iveta 
mala v  zime na viac, ako predviedla v  Birminghame. 
„napríklad v  porovnaní s  halovými Me v  Prahe pred 
tromi rokmi teraz Iveta priveľa špekulovala. ako keby 
sa bála ísť do súbojov z obavy, že zakopne a spadne. 
Zle sa zaradila, no a v hale s dlhými zákrutami a krát-
kymi rovinkami nebolo toľko priestoru predbiehať bez 
toho, aby nabehala metre navyše,“ vysvetľoval tréner.

Pár dní po halových MS sa tréner Lopuchovský 
s Ivetou Putalovou definitívne rozhodli, že v letnej se-
zóne prvý raz vážnejšie vyskúšajú osemstovku.

 GABRIEL BOGDÁNYI

Ivetu Putalovú predstihla 
v semifinále aj mladá Češka 
Lada Vondrová.

 MUŽI  60 METROV (50 štartujúcich): 6. miesto Ján Volko (1. v III. rozbehu 6,66, 3. v III. semifi-
nále 6,58 – druhý najlepší výkon kariéry, 6. vo finále 6,59 – najlepší európan)
 ŽENY  400 METROV (33 štartujúcich): 9. miesto alexandra Bezeková (4. v V. rozbehu 52,78 – 
16 stotín za rekordom SR, 5. v I. semifinále 53,05); 400 METROV (33 štartujúcich): 15. miesto 
Iveta Putalová (2. v VI. rozbehu 53,97, 5. v III. semifinále 53,46)
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ČO DOSIAHOL VOLKO V HALE 2018

VOLKO POD 6,70 NA 60 M
6,57 Toruň 2018 (F)
6,58 Belehrad 2017 (Me – F)
6,58  Birmingham 2018  

(HMS – SF)
6,59  Birmingham 2018  

(HMS – F)
6,62 Belehrad 2017 (HMe – SF)
6,62 Toruň 2018 (R)
6,63 Ostrava 2018 (F)
6,63 Linz 2018 (F)
6,64 Linz 2018 (R)

6,65 Ostrava 2018 (R)
6,65 Bratislava 2018 (M -SR – F)
6,66  Birmingham 2018  

(HMS – R) 
6,67 Ostrava 2017 (F)
6,67 Bratislava 2017 (HM -SR – F)
6,68 Karlsruhe 2018 (R)
6,68 Belehrad 2017 (HMe – R)
6,69 Ostrava 2017 (R)
Vysvetlivky: R – rozbeh, 
SF – semifinále, F – finále.

NAJLEPŠÍ EURÓPANIA 2018 NA 60 M

 S akými cieľmi ste vstupovali do halovej se-
zóny 2018? Túžili ste dosiahnuť nejaký kon-
krétny výkon na šesťdesiatke alebo vybo-
jovať si popredné umiestenie na svetovom 
šampionáte?
„Pred začiatkom sezóny som si hovoril: bude fajn, 

ak sa dostanem znova na výkonnostnú úroveň zo zá-
veru vlaňajšej, ktorú som na HMe v  Belehrade uzav-
rel časom 6,58. Uvedomoval som si, že začať v tomto 
roku podobným výkonom bude veľmi ťažké, no cieľ 
postupne sa k nemu priblížiť, prípadne zlepšiť ho, som 
považoval za reálny. Čo sa týka halových MS v Birmin-
ghame, môj cieľ sa vykryštalizoval až priamo počas se-
zóny – túžil som postúpiť do semifinále.“

 Keď ste bilancovali mimoriadne úspešný rok 
2017, viackrát ste zopakovali, že svoje osob-
né rekordy ste dostali na úroveň, z ktorej sa 
už posúva dopredu veľmi ťažko. Lenže vy 
ste sa na 60 m znova zlepšili – o stotinku zo 
6,58 na 6,57. Prekvapilo vás to?
„nie, tréningy nasvedčovali, že som rýchly. Príjem-

NAJRÝCHLEJŠÍ SLOVÁK JÁN VOLKO V ROZHOVORE PRE SLOVENSKÚ ATLETIKU VRAVÍ, ŽE JEHO   NAJLEPŠIA ŠESŤDESIATKA V ÚSPEŠNEJ HALOVEJ SEZÓNE BOLA FINÁLOVÁ NA MÍTINGU V TORUNI

V NOHÁCH SOM MAL ŠESŤDESIATKU ZA 6,55
Kde vlani skončil, tam pokračuje. Dvadsaťjedenročný Bratislavčan Ján Volko neprestáva ohuro-

vať atletický svet. Lanský európsky šampión do 23 rokov na dvojstovke predviedol v Birmin-
ghame tri výborné šprinty na 60 m  – suverénne vyhral rozbeh (6,66) s  náskokom 8 stotín, 

zabojoval v extrémne náročnom semifinále (6,58) a hoci už vyčerpaný, vo finále načrel na dno síl, 
predbehol dvoch súperov a skončil šiesty (6,59), najlepšie z Európanov. Slovenská atletika dostala 
do vienka ozajstný šprintérsky klenot.

6,52 YUnIeR PÉReZ (Šp.)
6,53 cHIJInDU UJaH (V. Brit.)
6,55 eMRe BaRneS (Tur.)
6,56 OJIe eDOBURUn (V. Brit.)
6,57 cHRISTOPHe LeMaITRe (Fr.)
6,57 JÁn VOLKO (SR)
6,59 aDaM GeMILI (V. Brit.)
6,60 JOHn OTUGaDe (V. Brit.)
6,60 JULIan ReUS (nem.)
6,60 ZDenĚK STROMŠÍK (ČR)

 Hneď v úvode sezóny utvoril 6. januára v Ostrave najlepší slovenský výkon histórie na 300 m 33,93 sekundy.
 ako prvý Slovák vyhral nejakú disciplínu (60 m v Toruni) na podujatí prestížneho halového seriálu IaaF World 

Indoor Tour, halovej obdoby Diamantovej ligy.
 na mítingu v Toruni utvoril 15. februára slovenský rekord 6,57, vlastné maximum zlepšil o stotinku.
 na svetovom šampionáte v Birminghame sa ako prvý Slovák v histórii kvalifikoval do finále najkratšieho šprin-

tu na MS alebo HMS.
 V birminghamskom finále skončil šiesty, najlepší z európanov.
 Halovú sezónu ukončil na 5. mieste v európskych a na 23. mieste vo svetových tabuľkách na 60 m.

Rekordná šesťdesiatka v Toruni, za Volkom finišuje Bahrajnčan jamajského pôvodu Andrew Fisher.
 Foto: TOP ATHLETICS – JEAN ‑PIERRE DURAND

Gratulácia k 6. miestu na halových MS od do‑
jatej trénerky Nade Bendovej. 
 Foto: PAVOL UHRIN

ne ma však prekvapila stabilita mojich výkonov. až de-
väťkrát som dosiahol čas 6,65 alebo lepší, behal som 
v rozmedzí jednej desatiny. Výkony, aké som vlani za-
behol na vrchole sezóny v Belehrade, som teraz dosa-
hoval bežne. na druhej strane priznávam, trochu ma 
mrzí, že napriek stabilite výkonov mi jeden neuletel 
ešte trochu viac a môj osobák je len 6,57.“

 Čo si ceníte viac: slovenský rekord 6,57alebo 
nesmierne vysokú stabilitu formy?
„asi skôr stabilitu, lebo rekord nie je odraz celej se-

zóny. Myslím si však, že som v  nej mal na čas o  kúš-
tik lepší ako 6,57. Stabilitu výkonov však vnímam ako 
pozitívne povzbudenie pred letnou sezónou, ktorá je 
oveľa dlhšia a práve v nej bude dôležité držať si vysokú 
výkonnosť takmer štyri mesiace.“

 Sezónu ste začali 6. januára v Ostrave po ťaž-
kom tréningovom týždni časmi 6,77 a 6,73 
na 60 m, plus na trojstovke ste utvorili naj-
lepší slovenský výkon histórie 33,93. Tušili 
ste už vtedy, že sezóna sa pre vás môže opäť 
skončiť úspešne?

„V  prvom štarte som bol o  desatinu rýchlejší ako 
pred rokom. Upokojilo ma to, bol to dobrý impulz do 
ďalšej prípravy. na spomenutých časoch sa potom dalo 
už celkom dobre stavať.“

 Pomohlo vám, že vám z minulého roka platil 
limit na halové MS a nemuseli ste ho nahá-
ňať?
„Tvrdím, že to bolo naozaj veľké plus. S  trénermi 

naďou Bendovou a  Robom Kresťankom sme mohli 
nasmerovať celú prípravu výlučne k svetovému šam-
pionátu. nemusel som sa pechoriť za limitom, formu 
som mohol krásne stupňovať. Samozrejme, nie vždy 
to vyjde, ale nám sa to už druhý rok podarilo. ak by 
som naháňal limit, forma by mi do MS zrejme nevy-
držala.“

 V  halovej sezóne 2018 ste absolvovali 15 
šesťdesiatok, o  jednu menej ako pred ro-
kom. Ktorá bola podľa vás najvydarenejšia?
„Žiadna nebola úplne ideálna. V  každej som nie-

čo viac či menej pokazil – buď štart alebo druhú fázu 
behu. K ideálu sa blížilo torunské finále, kde som zlep-
šil slovenský rekord na 6,57. aj vtedy som však mal re-
latívne pomalší štart. Plynulo som to však vystupňoval, 
dalo sa na to pozerať.“

 A  čo torunský rozbeh? V  ňom ste súperov 
totálne rozdrvili: druhého v cieli, Jamajčana 
Shieldsa s „osobákom“ 6,56 a stovkou pod 
10 sekúnd, ste zdolali až o 15 stotín…
„nebol zlý, ale chýbali mi rovnocenní konkurenti. 

aby som dosiahol dobrý výkon, potrebujem cítiť, že mi 
súperi dýchajú na chrbát. Rozbeh, hoci v ňom so mnou 
štartovali známe mená, som vyhral prekvapivo jedno-
ducho.“

„Štartová reakcia je daná nervovým systémom člo-
veka a len ťažko sa vylepšuje. niekomu príroda nadelila 
0,120 sekundy, inému 0,140. Osobne si myslím, že ne-
dosiahnem nikdy reakciu 0,110. nedá sa natrénovať! 
Štart však môžete ovplyvniť tým, ako zvládnete prvé kro-
ky po výstrele. Tie bývajú mimoriadne dôležité.“

 V inak úspešnej sezóne ste zažili dva kritické 
momenty – prvý, keď ste si deň pred mítin-
gom Elán vyvrtli na tréningu členok…
„Zľakol som sa, lebo ja si zranenia dosť pripúšťam. 

Žijem v  neistote až dovtedy, kým sa sám nepresved-
čím, že je všetko v poriadku. Upokojujúcim rečiam, že 
to bude dobré, príliš neverím.“

 Druhý prišiel na nemeckom turné, keď 
ste na IAAF World Indoor Tour v  Karlsruhe 
a Düsseldorfe nepostúpili z  rozbehov a ani 
vaše časy 6,68 a  6,73 neboli extra rýchle. 
Vtedy vám nebolo asi príliš do reči, všakže?
„Priznávam, s  neúspešnými pretekmi v  nemecku 

som sa vyrovnával ťažko. Pred ďalším štartom v  Linzi 
som sa bál, že to znova pokazím. chvalabohu, nič také 
sa nestalo a  odvtedy sa mi už len darilo. Dostal som 
akoby facku, pozreli sme sa realite do očí. Dobre, že sa 
to stalo už vtedy a nie v Birminghame. S trénermi sme 
si povedali, že nebudeme myslieť na časy ani umieste-
nia, ale atletikou sa budeme baviť.“

 Vlani ste slovenský halový rekord na 200 m 
zlepšili na 21,11, no v uplynulej sezóne ste 
na dvojstovke, kde ste vonku európsky šam-

Ján Volko mal dôvod na úsmev takmer v celej 
halovej sezóne. Foto: JÁN LUKY

pión do 23 rokov, neštartovali ani raz. Pre-
čo?
„Premýšľali sme aj o pretekoch na 200 metrov, ale 

nezapasovalo nám to do programu. Uvažovali sme 
o  štarte na slovenskom šampionáte, ale v  eláne sa 
dvojstovka pre ostré zákruty behá veľmi zle.“

 Zaradili ste do prípravy na zimnú sezónu nie-
čo úplne nové, vďaka čomu ste boli znova 
mimoriadne úspešný?
„Vlani sme nestihli odtrénovať až takú kvalitu 

v tempovej vytrvalosti a ani nabehať také objemy ako 
teraz – nebolo kedy. So zvládaním väčšieho zaťaženia 
som nemal problém, všetko išlo hladko. novinkou 
bolo aj zopár nových koordinačných a  dynamických 
cvičení.“

 Po birminghamskom finále ste priznali, 
že ste ešte snívali o  slovenskom rekorde. 
Z toho však vyplýva, že tohtoročné historic-
ké maximum 6,57 asi nie je váš strop. Kde 
sa nachádza?
S trénermi som sa rozprával na túto tému a zhodli 

sme sa, že som mal v nohách čas 6,55. Práve tam nie-
kde vidím zatiaľ svoje hranice. ak si zlepším výbeh po 
štarte na úroveň, akú majú američania coleman, Baker 
či Číňan Ping -tchien Su, môžem získať veľmi veľa. Žiaľ, 
mne sa to ešte až tak nedarí, musím sa to naučiť lepšie. 
V tom vidím ešte určité rezervy, ale nejaké extra veľké 
už ani nie.“

 Hoci ste halový vicemajster kontinentu 
a z Európanov ste skončili na 60 m v Birmin-
ghame najlepšie, stále vravíte, že ste predo-
všetkým dvojstovkár a v letnej sezóne sa sú-
stredíte najmä na túto trať. Prečo?
„Beh na 200 metrov je a bude moja priorita. Jedno 

bez druhého však nefunguje: keď nezabehnete kvalit-
nú stovku, nemáte nárok ani na špičkovú dvojstovku. 
Samozrejme, platí to aj naopak. na dvojstovku mám fy-
zické predpoklady, lebo dobre zvládam rýchlostnú vy-
trvalosť. a to je základ, aby ste mohli pomýšľať na kva-
litný výkon na 200 m. Moja výhoda je, že iní nevydržia 
tak dlho pracovať vo vysokých rýchlostiach.“

GABRIEL BOGDÁNYI

 V celej sezóne ste sa borili so slabšími štart-
mi, no na halových MS boli vaše štartové re-
akcie 0,147, 0,148 a 0,165 celkom solídne. 
Dá sa vôbec ešte niečo urobiť, aby si šprintér 
tieto ukazovatele zlepšil? Nie je štart skôr 
vec náhody?
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Bezekovej rozcvička v Birmingham aréne deň 
pred rozbehmi na halových MS. 
 Foto: PAVOL UHRIN

EMMA ZAPLETALOVÁ

PRVýKRÁT 
OPONOVAL A – 
URObIL DObRE

„nikdy v  živote som nikomu, kto moju ponuku 
odmietol, neoponoval. ale vtedy, ani neviem prečo, 
som to urobil. Keďže som nepochodil ani na druhý 
raz, dal som starkej aspoň rozpis tréningov pre prí-
pad, že by si to vnučka rozmyslela. ešte v ten istý deň 
sa mi ozvala emmina mama, že dcérka to predsa len 
skúsi,“ priblížil tréner Žňava prvé stretnutia so svojou 
talentovanou zverenkou.

emma Zapletalová ho v roku 2012 zaujala nezvy-
čajnou bojovnosťou, akú predviedla vo finiši škol-
ského kola celoslovenskej postupovej súťaže Hľadá-
me nových olympionikov v behu na 600 m. „Takmer 
v ňom predstihla moju vtedajšiu zverenku Kristínu 
Majzlíkovú. Rozhodcovia dlho skúmali, kto zvíťazil, 
napokon triumf pririekli Kristíne. emme som však 
ponúkol, že sa s nami môže pripravovať na celoslo-
venské finále,“ zdôraznil Peter Žňava.

SÚČASNE HÁDZANÁRKA AJ ATLÉTKA

Svoj čas medzi hádzanú a  atletiku potom deli-
la tri roky. až v roku 2014 definitívne dostala pred-
nosť kráľovná športov. „V atletike som sa našla. Je to 
šport, ktorý mi najviac vyhovuje a veľmi ma baví. Tri 
roky som sa jej však venovala len popri hádzanej,“ 
vravela 18-ročná rodáčka z nitry.

Hádzanú hrala od siedmich rokov, neskôr ju 
mama prihlásila do atletickej triedy. Začala chodiť na 

„Tak to teda nie! Emmka hrá hádzanú, ona žiadna atlétka nebude!“ zareagovala rázne stará mama 
šikovnej a rýchlej hádzanárskej spojky tímu UDHK Nitra Emmy Zapletalovej na ponuku trénera Pet-
ra Žňavu, aby sa jej vnučka prišla pozrieť na atletický tréning.

 NARODENÁ  24. marca 2000 v nitre
 KLUB  ŠK ŠOG nitra
 PRVÝ I SÚČASNÝ TRÉNER  Peter Žňava
 ŠKOLA  Športové gymnázium v nitre  
(3. ročník)
 OSOBNÉ REKORDY  60 m: 7,73 (hala), 60 m 
prek.: 8,78 (hala/rekord SR dorasteniek), 
200 m: 24,68/24,59 s vetrom, 400 m: 
55,29 (vonku) a 55,87 (hala), 400 m 
prek.: 1:00,80
 NAJVÄČŠIE ÚSPECHY  8. na 4 × 400 m 
na MeJ 2017 v Grossete, 2. na 400 m na 
medzištátnom päťstretnutí dorastu 2016 
v Brne, 3. na medzištátnom juniorskom päť-
stretnutí v Trnave 2017 na 200 m, halová 
majsterka SR žien v behu na 400 m (2017, 
2018), mnohonásobná majsterka SR v ka-
tegóriách st. žiačok, dorasteniek a junio-
riek, dorastenecká rekordérka SR v štafete 
100-200-300-400 m (2:11,77), juniorská 
rekordérka SR na 4 × 400 m (3:44,46), 
dorastenecká a juniorská rekordérka SR na 
4 × 200 m v hale (1:43,69)

rôzne školské súťaže a počínala si v nich nadmieru 
zdatne. Kým v  prvopočiatkoch atletickej kariéry za-
ujala solídnou šesťstovkou, momentálne sa venuje 
štvorstovke. Hladkej i s prekážkami.

emma Zapletalová prvý raz milo prekvapila tré-
nera Žňavu v medzištátnom žiackom stretnutí v slo-
vinskom Maribore v  roku 2014. Len prvý rok bola 
staršia žiačka, no na 300 m skončila tretia časom 
40,53. „Odvtedy ma už jej výsledky vôbec nepre-
kvapujú,“ priznal s  úsmevom Peter Žňava, ktorý sa 
na Športovom gymnáziu v nitre stará o pätnásť mla-
dých atlétov – 10 bežcov a 5 vrhačov.

CIEĽ 2018: JUNIORSKÉ MS V TAMPERE

Zo svojich doterajších výsledkov kladie emma 
najvyššie 8. miesto v štafete na 4 × 400 m na junior-
ských Me 2017 v talianskom Grossete. „Predsa len, 
bolo to finále majstrovstiev európy. Je to celkom 
fajn výsledok,“ zdôraznila atlétka ŠK ŠOG nitra. „Tak-
isto si však cením aj slovenský dorastenecký rekord 
8,78 na 60 m prekážok v hale a medailové umieste-
nia v mládežníckych medzištátnych dorasteneckých 
stretnutiach Maďarsko – Česko – Slovinsko – chorvát-
sko – Slovensko. V roku 2016 som skončila druhá na 
400 m v Brne a minulý rok tretia na 200 m v Trnave.“

emma Zapletalová v halovej sezóne 2018 obhá-
jila seniorský titul na 400 m časom 55,87 a len o 59 

stotín zaostala za slovenským juniorským rekordom 
Sedlákovej z  roku 1986. Práve hladká štvorstovka 
by mala byť jej hlavná disciplína i  v  lete. „Robíme 
všetko pre to, aby sa kvalifikovala na júlové junior-
ské MS v Tampere, čiže vonku potrebuje 400 m za-
behnúť pod 55 sekúnd. a ak by sa nebodaj dostala 
aj do ženskej štafety na 4 × 400 m na Me v Berlíne, 
to by bol pekný bonus navyše. Top akcia leta sú však 
pre nás juniorské MS,“ prízvukoval Peter Žňava. Jeho 
i emmu v zime potešilo aj zrýchlenie na šesťdesiatke 
na 7,73 sekundy, čo jej prinieslo domáci juniorský 
titul.

SNÍVA O OLYMPIÁDE

ako každý mladý človek, aj emma Zapletalová má 
rôzne túžby. Športové i mimošportové. „Rada by som 
sa raz dostala na olympiádu,“ priznala otvorene. „ne-
viem, či stihnem už tokijskú v roku 2020, no mohlo 
by to vyjsť. a ak nie Tokio, potom by to mohli byť na-
sledujúce olympijské hry v roku 2024.“

Tréner Žňava sa nepúšťa do takýchto predpove-
dí. „neviem garantovať, čo bude o dva či tri roky. Pre 
mňa je teraz priorita, aby sa kvalifikovala na junior-
ský svetový šampionát do Tampere,“ zopakoval kouč.

Talentovaná štvorstovkárka však má aj iné plá-
ny – študijné. „Túžim sa dostať na univerzitu v rodnej 
nitre. V budúcnosti chcem byť trénerka,“ prezradila 
emma. V tomto jej úsilí ju podporujú rodičia i starí 
rodičia. „Všetci sú šťastní, že sa mi darí. Dedko bol 
kedysi tiež atlét, môjmu športu rozumie, takže pekné 
výsledky ocení dvojnásobne. Verím, že radosť svojim 
najbližším budem prinášať ešte dlho,“ vyslovila svo-
je želanie emma Zapletalová.

 ŠTEFAN ŽILKA

Emma Zapletalová na MEJ 2017 v Grossete, vo výreze s trénerom Petrom Žňavom. 
 Foto: ARCHÍV (pž)

PRVýKRÁT 
OPONOVAL A – 
URObIL DObRE

Beze – ako ju prezývajú kamaráti – bola v pre-
došlých troch rokoch slovenská šprintérska jed-
notka. Zdobili ju ôsma priečka na 100 m i štvrtá 
na 200 m na Svetových univerziádach, dostala 
sa aj do semifinále dvojstovky na Me 2016 v am-
sterdame. Ibaže ona chcela viac. Preto po lanskej 
letnej sezóne s  trénerom Rasťom Miškom pre-
brali všetky možnosti zhora, zdola, sprava, zľava 
a padlo zásadné rozhodnutie – v hale si vyskúša 
naostro štvorstovku.

„V šprintoch som sa nevedela presadiť tak, ako 
som si predstavovala. Vzhľadom na to, aký som 
somatotyp, neexistoval ani veľký predpoklad vý-
raznej zmeny v budúcnosti. Preto sme sa rozhod-
li pre štvorstovku,“ vysvetľovala alexandra Beze-
ková a  priznala, že hlavný iniciátor zmeny bola 
ona: „Keďže môj tréner je bývalý bežec na 400 
a  800 m, on by už dávnejšie s  radosťou prijal, 
keby mohol trénovať štvrťkárku. V tejto disciplíne 
je viac doma ako v šprintoch, lenže ma nechcel do 
nej tlačiť nasilu. Vždy prízvukoval, že s prechodom 
na 400 m sa musím stotožniť predovšetkým ja 
sama. Vravel: ‚ak prídeš a povieš, že si na to pri-
pravená, pustíme sa do práce.‘“

Z bEZEKOVEJ JE ŠTVORSTOVKÁRKA:

DOZReL ČAs nA ZmenU
„Keby mi niekto pred šampionátom povedal, že budem deviata na svete, iba by som sa 
neveriacky zasmiala,“ hodnotila Alexandra Bezeková svoje birminghamské vystúpenie. 
Deviata priečka na svete v premiérovej štvorstovkárskej sezóne je pre 25-ročnú sympatic-
kú Košičanku naozaj výsledok ako z ríše rozprávok.

Rozhodovanie, čo ďalej, nebolo zložité. alex 
aj kouč Miško sa rýchlo zhodli, že sa vyberú štvor-
stovkárskou cestou. nešli do úplne „panenských“ 
sfér, lebo v  minulosti si 400 m viackrát vyskúša-
la. Do zimnej sezóny vstupovala s osobným rekor-
dom 54,30 z vlaňajšieho halového mítingu aSVÖ 
Indoor Gala vo Viedni.

„Štvrťku som vtedy bežala len z  rýchlostných 
tréningov, vôbec som sa na ňu nepripravovala. 
O  to viac bolela. Povedala som si  – nikdy viac,“ 
spomínala. O pol roka sa karta obrátila a z čisto-
krvnej šprintérky sa stala štvorstovkárka.

Rastislav Miško: „alexandru videli mnohí na 
štvorstovke už dávnejšie, lenže vtedy na ňu nebo-

la funkčne dostatočne pripravená. Jesenné testy 
na sústredení na Kanárskych ostrovoch však uká-
zali, že prišiel čas pokúsiť sa o hodnotný výkon aj 
na 400 m. navyše, už na to má aj vek.“

Hneď prvý štart 20. januára vo Viedni okoreni-
la splnením limitu 53,15 na halové MS a dokonca 
i  slovenským rekordom 52,68. Tvrdá drina nevy-
šla nazmar. Študentke Technickej univerzity v Ko-
šiciach sa konečne splnil sen o účasti na svetovom 
šampionáte.

„na tréningoch som sa trápila oveľa viac ako 
v  predchádzajúcich rokoch, ale z  nastúpeného 
kurzu už nebola cesta späť. Stálo to však za to  – 
slovenský rekord, miestenka na MS, deviata prieč-
ka v Birminghame. S halovou sezónou som nad-
mieru spokojná. To, o čo som sa v minulosti roky 
márne pokúšala v šprintoch – dostať sa na MS – mi 
na štvorstovke vyšlo hneď na prvý raz,“ nadchýna-
la sa alexandra Bezeková.

najdlhší šprint bude jej priorita zrejme aj 
v  lete, ale v  súťažnom programe určite nebu-
dú chýbať ani šprinty  – najmä dvojstovka, ktorú 
má najradšej. „Myslím si, že mám stále priestor 
zrýchliť sa. Osobák 23,44 na 200 m nezodpove-
dá mojim rýchlostným parametrom. Rada by som 
prekonala Ivanovej slovenský rekord 23,06, no 
chýbajú mi ešte takmer štyri desatiny, čo vôbec 
nie je málo. Štvorstovkárska príprava by mi moh-
la čiastočne pomôcť aj k zlepšeniu na dvojstovke,“ 
uvažovala.

Po Bezekovej úspešnej zimnej premiére na 
400 m bude v  lete opäť na spadnutie i ďalší re-
kord. O  Čerchlanovej „večných“ 51,98 spred 44 
rokov sa už budú pokúšať dve výborné štvorstov-
kárky.

„na rekordný čas máme obe. Iveta Putalo-
vá aj ja. Ibaže nič nie je také jednoduché, ako to 
na prvý pohľad vyzerá. atletika nie je len o  tom, 
na čo máte netrénované. O  výkone neraz rozho-
duje veľa rôznych faktorov. aj tak si však myslím, 
že zlepšiť čas 51,98 je v Ivetiných i mojich silách,“ 
vravela optimisticky alexandra Bezeková.

 GABRIEL BOGDÁNYI

ALEXANDRA BEZEKOVÁ
 NARODENÁ  13. 8. 1992 v Košiciach
 VÝŠKA/HMOTNOSŤ  171 cm/55 kg
 KLUB  atletika Košice o. z.
 TRÉNER  Rastislav Miško
 OSOBNÉ REKORDY VONKU  100 m: 
11,50/11,42 s vetrom (2016), 200 m: 
23,44 (2017)/23,41 s vetrom (2016), 
400 m: 54,65 (2016)
 OSOBNÉ REKORDY V HALE  60 m: 7,41 
(2016), 150 m: 17,69 (2016) – najlepší 
slovenský výkon histórie v hale či vonku 
(2016), 200 m: 23,64 (2016), 300 m: 
37,70 (2018) – najlepší slovenský výkon 
histórie, 400 m: 52,68 (2018)
 NAJVÄČŠIE ÚSPECHY  9. na HMS 2018 na 
400 m, 4. na Svetovej univerziáde 2017 
na 200 m, 8. na Svetovej univerziáde 
2015 na 100 m, semifinalistka (23.) na 
Me 2016 na 200 m, členka 10. štafety 
na 4 × 400 m na Me 2016, spoludržiteľ-
ka slovenských rekordov na 4 × 100 m 
(44,65) a 4 × 400 m vonku (3:31,66) 
i v hale (3:43,48)
 POVOLANIE  študentka manažmentu tech-
nických a environmentálnych rizík v stro-
járstve na Strojníckej fakulte TU v Košiciach
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V  medailovej bilancii zvíťazila tretí raz za sebou banskobystrická Dukla 
s bilanciou 9 – 5 – 4 pred Sláviou UK Bratislava (4 – 3 – 3) a ac Stavbár nitra 
(3 – 5 – 3). najúspešnejší účastníci šampionátu boli šprintér Slávie UK Šimon 
Bujna, ktorý získal zlato na 200 m, 4 × 400 m a striebro na 60 m, a stredno-
tratiar Matúš Talán z nitrianskeho Stavbára, zlatý na 800 i 1500 m a striebor-
ný v štvorstovkárskej štafete. Dve individuálne víťazstvá si okrem Talána na 
svoje konto pripísali aj Katarína Beľová (1500 a 3000 m) a Tomáš Veszelka 
(diaľka a trojskok).

ŠPRINTY

NEČAKANÝ SÚPER PRE VOLKA
Halový vicemajster európy Ján Volko, ktorý dva dni pred HM -SR zlepšil v To-

runi rekord SR na 6,57, obhájil titul na šesťdesiatke, ale dopracoval sa k nemu 
ťažšie, ako predpokladal. Po náročnej ceste z Poľska musel zlepšiť o dve sto-
tinky lanský rekord HM -SR na 6,65, aby o tri predbehol ďalšieho exfutbalistu 
Šimona Bujnu. Zverenec Dany Horskej do polovice trate viedol, no Volkovmu 
zdrvujúcemu záveru už neodolal. aj tak si však zlepšil osobák na 6,68, čo mu 
prinieslo nielen posun na 4. miesto v slovenských historických tabuľkách, ale 
aj premiérový štart na prestížnom mítingu IaaF World Indoor Tour v Glasgowe, 
kde zaplatil nováčikovskú daň a v II. rozbehu skončil siedmy za 6,80.

„Šimon sa na mňa skvele pripravil, bol poriadne nabudený. Doplatil som 
na slabý štart a potom sa to už celé so mnou viezlo. nerád sa vyhováram, nie 
je to môj štýl, ale reakcia nad dvesto tisícin je slabučká. navyše, chýbala mi 
aj dynamika, po návrate z Torune som sa vôbec nestihol zregenerovať a ani 

deľu úplne suverénne osemstovku. „nechcem, aby to vyznelo, že som 
namyslený, ale bolo to ľahké víťazstvo,“ komentoval Talán svoj triumf na 
800 m. „Čakal som, že ma chalani budú chcieť nástupmi zničiť, no nič také 
sa nestalo a ja som si na poslednej šesťdesiatke robil, čo som chcel. Po ti-
sícpäťstovke som sa cítil výborne, čo bol pozitívny signál, že na 800 m asi 
neprehrám.“

Z druhého zlatého double na majstrovstvách Slovenska v kariére sa te-
šila Katarína Beľová. Kým na 1500 m triumfovala s  vyše 7-sekundovým 
náskokom, na dvojnásobnej trati predstihla časom 10:01,22 vekom ešte 
juniorku alexandru Závadskú len o 7 desatín. „Škoda, že som sa nedostala 
pod 10 minút, no pozitívne zistenie je, že taký čas mám v nohách,“ tvrdila 
Beľová.

Jozef Repčík získal už svoj 11. domáci halový titul, no nie na 400, 800 
ani 1500, ale na 3000 m! Dvojnásobný finalista Me na osemstovke (2012 
a 2014) vyhral v sólo pretekoch za 8:40,74 min: „Prvá súťažná trojka v ži-
vote dosť bolela, s touto disciplínou som doteraz nemal žiadnu skúsenosť. 
Priznávam, trochu som sa jej obával.“ Repčík dúfa, že ak bude mať trochu 
šťastia, v lete prekoná slovenský rekord Ivana Kováča 3:39,4 min spred 44 
rokov.

V cieli osemstovky žien síce bola prvá ešte len 15-ročná Lucia Šišoláková 
(2:15,85), avšak zverenku Ivana Peťovského pre beh mimo dráhy v zákrute 
diskvalifikovali. Titul tak nečakane padol do lona Žofii naňovej.

BUJNA DOTLAČIL NA HALOVÝCH MSR V BRATISLAVSKOM ELÁNE VOLKA K REKORDU   ŠAMPIONÁTU NA 60 METROV 6,65, DUKLA NAJÚSPEŠNEJŠIA TRETÍ RAZ ZA SEBOU

BUBenÍKOVO ÚsILIe VYŠLO nAZmAR
Slovenský halový šampionát bol posledná nádej na miestenku na MS 

v Birminghame. Reálnu šancu pridať sa k trojici už istých účastníkov 
Volko (60 m), Bezeková, Putalová (obe 400 m) mal len výškar Bube-

ník. Ibaže nezmyselne tvrdý limit 233 cm bol napokon nad sily v  Brne 
žijúceho Holíčana. Súboje o  domáce tituly tentoraz nepriniesli žiadny 
slovenský rekord (ani mládežnícky), iba jediný rekord halových M -SR 
zásluhou Volkovho víťazného času 6,65 na 60 m a dovedna 18 výkonov 
roka.

urobiť obvyklú tonizačku,“ vysvetľoval Ján Volko, úspešný obhajca titulu. Buj-
na na druhý deň vyhral dvojstovku v osobnom rekorde 21,59 s obrovským 
47-stotinovým náskokom: „V eláne sa behajú zákruty veľmi zle, sú neskutoč-
ne ostré. Verím, že vonku budem oveľa, ale oveľa rýchlejší.“

Diaľkarská špecialistka Jana Velďáková si na 60 m došprintovala aj po ka-
tastrofálnom štarte (reakcia 0,356) po piaty titul (2006, 2009, 2011, 2016, 
2018), alexandra Bezeková zasa na dvojstovke hladko zdolala Ivetu Putalovú 
(23,87 – 24,29) a získala štvrté zlato na tejto trati (2014, 2015, 2017, 2018). 
ak by som dnes bežala na inom ovále, asi by som si zlepšila minimálne se-
zónne maximum 23,78, ba možno aj osobný rekord 23,64,“ tvrdila Košičan-
ka, ktorá zaostala za rekordom halových M -SR Lucie Ivanovej z roku 2003 len 
o 6 stotín.

na štvorstovke uspeli nitrianski obhajcovia: Denis Danáč (ac Stavbár)  
triumfoval už štvrtý raz za sebou a emma Zapletalová (ŠK ŠOG) sa solídnym 
časom 55,87 pretlačila na 10. priečku dlhodobých slovenských tabuliek.

PREKÁŽKY

ZNOVA LAJČÁKOVÁ A DROZDA
Talentovaná a  všestranná Stanislava Lajčáková obhájila na 60 m preká-

žok titul (8,38) a potiahla k životnému výkonu v  tejto disciplíne slovenskú 
viacbojársku rekordérku Luciu Vadlejch, ktorá si čas z HMe 2017 v Belehrade 
8,60 zlepšila na 8,48. „Sezónne maximum som si zlepšila o 13 stotín, čo je 
po letnom zranení ľavého zadného stehenného svalu naozaj sľubný návrat,“ 
tešila sa Lajčáková. Trojskokanská špecialistka Dana Velďáková síce ostala bez 
medaily (4./8,84), no v rozbehu si po 15 (!) rokoch zlepšila o 7 stotín osobák 
na 8,75.

Marco adrien Drozda získal na 60 m prekážok takisto ako pred rokom zla-
to a vo vloženom behu si potom ešte zlepšil svoje maximum na 8,25. „Tohto-
ročný titul si cením viac, konkurencia bola oveľa silnejšia ako vlani. V lete sa 
chcem na stodesiatke čo najviac priblížiť k hranici 14 sekúnd,“ vravel spokoj-
ne odchovanec malackej atletiky.

SKOKY

DANA VELĎÁKOVÁ SO 16. ZLATOM!
Výškar Matúš Bubeník, ktorý bojoval o  miestenku na HMS do Birmin-

ghamu, vedel, že musí skočiť ak už nie limit 233 cm, tak aspoň o 1 cm viac, 
ako bolo jeho sezónne maximum 230 cm z pretekov v Hustopečiach. Lenže 
ani on, ani v Kolíne nad Rýnom trénujúci Mexičan edgar Rivera (4. na MS 
2017 v  Londýne), ktorý tiež bojoval o  miesto v  birminghamskej štartovke, 
sa vyššie ako na 224 cm – podotýkame že bez jedinej opravy – nedostali. na 
232 cm predviedli solídne skoky, no latka na stojanoch neostala. „Po zdolaní 
224 cm sme sa s Riverom rozhodli zariskovať a išli sme hneď na 232 cm, čo 
by bola zrejme miestenka na halové MS. Moje pokusy na 232 cm neboli úpl-
ne beznádejné. Tretí som veľmi dobre vybehol, no nepodržal som ho na kon-
ci a išiel som do latky, preto som ho zabalil,“ vysvetľoval sklamaný Bubeník, 
ktorý si vybojoval druhý halový titul (2016, 2018). neúčasť na HMS ho môže 
mrzieť dvojnásobne, lebo v anglicku na bronz stačilo 229, na piatu priečku 
225 a na šiestu dokonca len 220 cm…

Medailové poradie vo výške žien bolo rovnaké ako pred rokom, dokonca 
aj víťazný výkon Tatiany Dunajskej (180 cm). Okrem troch neúspešných sko-
kov na 184 cm mala Škvarkova zverenka len jednu opravu na 177 cm, inak 
všetko skákala na prvý raz. Žrdkárske tituly viseli tentoraz extrémne nízko. Pri 

Trio najrýchlejších Slovákov na 60 m v hale (zľava): strieborný Šimon 
Buj na, zlatý Ján Volko a bronzový Tomáš Veszelka. Foto: PAVOL UHRIN

Matúš Talán (v strede s číslom 22) obhájil titul na 1500 m. 
 Foto: JÁN LUKY

Osemstovkársky rekordér Jozef Repčík absolvoval svoju súťažnú premiéru 
na 3000 m – víťaznú. Foto: JÁN LUKY

Porada tímu kouča Radoslava Dubovského: vľavo Jana Velďáková, vpra‑
vo jej sestra ‑dvojča Dana. Foto: JÁN LUKY

Spokojná s časom 23,87? – akoby sa pýtal skokan Tomáš Veszelka víťaz‑
ky behu na 200 m Alexandry Bezekovej. Foto: JÁN LUKY

BEHY

DOUBLE TALÁNA A BEĽOVEJ
Matúš Talán, ktorý trénuje v Hodoníne pod vedením antonína Slezáka 

s bronzovým na 1500 m z belehradských HMe 2017 Filipom Sasínkom, vy-
hral v sobotu tisícpäťstovku o 21 stotín pred Miroslavom Borovkom a v ne-

NAJRÝCHLEJŠÍ SLOVÁCI NA 60 METROV
6,57 Ján Volko (Toruň 2018)
6,65 Ľuboš Chochlík (Jablonec 1987)
6,67 Adam Zavacký (Bratislava 2014)
6,68 Šimon Bujna (Bratislava 2018)
6,71 Peter Krčmárek (Bratislava 2005)
6,73 Martin Briňarský (Bratislava 2002)
6,73 Vladimír Šimík (Bratislava 2012)
6,74 Dušan Sukup (Budapešť 1986)
6,75 Jakub Matúš (Praha 2015)
6,78 Dušan Šváby (Jablonec 1975)
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MUŽI

 60 M  Ján Volko (BK HnTn Bratislava) 6,65 – rekord HM -SR
 200 M  Šimon Bujna (Slávia UK Bratislava) 21,59
 400 M  Denis Danáč (ac Stavbár nitra) 48,91
 800 M  Matúš Talán (ac Stavbár nitra) 1:56,45
 1500 M  Matúš Talán (ac Stavbár nitra) 4:02,86
 3000 M  Jozef Repčík (BK HnTn Bratislava) 8:40,74
 60 M PREK.  Marco adrien Drozda (Slávia UK Bratislava) 8,29
 VÝŠKA  Matúš Bubeník (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 224
 ŽRĎ  Tomáš Krajňák (akademik TU Košice) 460
 DIAĽKA  Tomáš Veszelka (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 728
 TROJSKOK  Tomáš Veszelka (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 15,67
 GUĽA  adrián Baran (MŠK Vranov nad Topľou) 16,50
 4 × 200 M  ŠK Dukla o. z. B. Bystrica (Glodžák, Straška, Fraňo, Blaha)  
1:36,55
 4 × 400 M  Slávia UK Bratislava (Koch, Jablokov, Bujna, Drozda) 3:22,88

Traja atléti si v eláne vybojovali dva individuálne 
tituly – Matúš Talán, Tomáš Veszelka a Katarína Beľo-
vá. Už dvanásť rokov v Prahe žijúca bežkyňa z Turian 

Vrchník výšky Juraj Butkovský v debate s výškarmi Edgarom Riverom 
a Matúšom Bubeníkom. Foto: JÁN LUKY

Súťaž guliarov vyhral ešte len 18‑ročný Adrián Baran z MŠK Vranov nad 
Topľou. Foto: PAVOL UHRIN

Katarína Beľová trénuje len popri zamestnaní, 
no získala zlato na 1500 i 3000 m. 
 Foto: JÁN LUKY

neúčasti Jána Zmoraya, ktorého trápia problémy s chrbtom a halu vynechal, 
stačilo Tomášovi Krajňákovi na šieste zlato (2008, 2010, 2011, 2012, 2016, 
2018) iba 460 cm. anna Mária Duvačová (za slobodna Hrvolová) obhájila 
lanské zlato výkonom 320 cm.

V horizontálnych skokoch dominovali zverenci Radoslava Dubovského, no 
v diaľke žien získala zlato viacbojárska špecialistka Lucia Vadlejch (632 cm). 
Jana Velďáková, ktorá sa usilovala už o 13. halový titul, skočila zo skráteného 
14-krokového rozbehu „len“ 602 cm. Jej o 10 minút staršia sestra Dana síce 
v trojskoku triumfovala už šestnásty raz, ale aj ona mala namále. Po dvoch 
„ikskách“ zachraňovala zlato v  treťom pokuse (12,55 m) a ďalej pre boles-
tivé zranenie neskákala. „V rozcvičke bolo všetko v poriadku, no potom ma 
rozbolela ľavá slabina. Ledva som prepletala nohami. Po dvoch prešľapoch 
som horko -ťažko skočila v treťom pokuse 12,55. Už som nevládala zdvihnúť 
švihovku a doskočila som na dve nohy. Za normálnych okolností som sa cíti-
la minimálne na 13,30, nech výkon za šestnásty titul aspoň ako -tak vyzerá.“ 
Dana Velďáková triumfovala na HM -SR v trojskoku v roku 2002 a potom ne-
pretržite 15-krát za sebou (2004 – 2018)!

Trojskokanský špecialista Tomáš Veszelka štartoval na domácom šampio-

Slovenská rekordérka vo viacbojoch Lucia Vadlejch, manželka českého 
vicemajstra sveta v hode oštepom, získala svoj prvý halový titul v diaľke.
 Foto: JÁN LUKY

náte z plnej prípravy. Po bronze na 60 m vyhral suverénne diaľku (mal jediný 
platný pokus 728 cm) a potom aj svoju hlavnú disciplínu (15,67 m). V prvom 
prípade skákal len z 10-krokového rozbehu namiesto zvyčajného 16-kroko-
vého, v druhom mu na víťazstvo o 1,32 m stačil aj nabiehaný 6-krokový roz-
beh… „Zlepšil som si osobák z takéhoto krátkeho rozbehu, môj najlepší vý-
kon bol doteraz – ak sa nemýlim – 15,40,“ tvrdil štvrtý trojskokan z Me 2017 
do 23 rokov.

VRHY

PRVÝ RAZ BARAN, ÔSMY RAZ KRIŠTOFIČOVÁ
Po sérii piatich titulov Matúša Oleja prevzal víťaznú štafetu ešte len 

18-ročný talent adrián Baran. Zverenec Jaroslava Kolcuna si „mužskou“ gu-
ľou utvoril absolútny osobný rekord 16,50 m, no v ešte nedávno parádnej 
slovenskej disciplíne je to najslabší víťazný výkon na halových M -SR od roku 
2011.

Líderka tohtoročných tabuliek Patrícia Slošárová sa síce v  poslednom 
šiestom pokuse zlepšila na 14,67 m, ale vytúžený premiérový seniorský ha-
lový titul nezískala. S Ivanou Krištofičovou (Slávia UK) prehrala o 9 cm. Dea-
flympijská víťazka si vybojovala už ôsme zlato (2009, 2011 – 2014, 2016 – 
2018).

VIACBOJE

ZLATO PRE BICIANA A BAŇOVIČOVÚ
Vyštudovaný kondičný tréner andrej Bician (atletika Bratislava) sa po 

troch medailách na HM -SR 2018 v  individuálnych disciplínach (striebro 
diaľka a žrď, bronz 60 m prek.) dočkal zlata. Súťaž sedembojárov na viacbo-
járskom šampionáte v eláne (10. a 11. 3.) vyhral 33-ročný všestranný atlét 
so ziskom 4704 bodov. Bol to už jeho deviaty titul v tejto disciplíne (2004, 
2007 – 2009, 2012 – 2014, 2016, 2018). Monika Baňovičová (Slávia UK Bra-
tislava) obhájila lanské zlato v päťboji súčtom 3517 bodov, pričom nazbie-
rala o 332 viac ako pred rokom. Od vstupu do najlepšej slovenskej desiatky 
v histórii ju delí už len 48 bodov.

MAJSTRI SLOVENSKA 2018

ŽENY

 60 M  Jana Velďáková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 7,61
 200 M  alexandra Bezeková (atletika Košice o. z.) 23,87
 400 M  emma Zapletalová (ŠK ŠOG nitra) 55,87
 800 M  Žofia naňová (Slávia STU Bratislava) 2:16,90
 1500 M  Katarína Beľová (aK ZŤS Martin) 4:37,21
 3000 M  Katarína Beľová (aK ZŤS Martin) 10:01,22
 60 M PREK.  Stanislava Lajčáková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 8,38
 VÝŠKA  Tatiana Dunajská (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 180
 ŽRĎ  anna Mária Duvačová (aK Spartak Dubnica n/V.) 320
 DIAĽKA  Lucia Vadlejch (aK Spartak Dubnica n/V.) 632
 TROJSKOK  Dana Velďáková (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 12,55
 GUĽA  Ivana Krištofičová (Slávia UK Bratislava) 14,76
 4 × 200 M  ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica (Tomková, Lajčáková, Kuštárová, 
Putalová) 1:41,64
 4 × 400 M  ŠK ŠOG nitra (Takácsová, nováková, Švecová, Ledecká) 3:56,59

1. ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica 9 – 5 – 4, 2. Slávia UK Bratislava 4 – 3 – 3, 3. ac 
Stavbár nitra 3 – 5 – 3, 4. ŠK ŠOG nitra a aK Spartak Dubnica n/V. 2 – 4 –3, 6.  BK 
HnTn Bratislava a aK ZŤS Martin 2 – 0 – 0, 8. Slávia STU Bratislava 1 – 3 –  3, 
9.  akademik TU Košice 1 – 0 – 1, 10. atletika Košice o. z. a MŠK Vranov n/T.  
1 – 0 – 0, 12. atletika Bratislava 0 – 2 – 2, 13. aK Junior Holíč a MKŠS Kys. nové 

Mesto 0 – 1– 0, 15. aŠK Inter Bratislava, ŠŠK J. a. Komenského Bardejov, Spar-
ta Považská Bystrica, ac Kriváň Liptovský Mikuláš a Slávia ŠG Trenčín 0 – 0 – 1 
Poznámka: V behu žien na 4 × 400 m bronz neudelili. V bilancii nie sú zapo-
čítané výsledky šampionátu vo viacbojoch, ktorý sa uskutočnil samostatne.

 Pripravil GABRIEL BOGDÁNYI

MEDAILOVÁ BILANCIA

KATARÍNA bEľOVÁ: nA VeKU neZÁLežÍ!

 800 M  2:15,12 (2017)
 1500 M  4:33,13 (2017)
 3000 M  10:01,22 (2018)
 5000 M  17:57,96 (2015)
 10 KM/CESTA  37:36 (2014)
 POLMARATóN  1:22:10 h (2015)
 3000 M PREK.  11:01,52 (2017)

pri Martine má aj v 34 rokoch entuziazmu na rozdá-
vanie. Zo zlatých medailí na 1500 i  3000 m mala 
obrovskú radosť aj preto, lebo ich okorenila osob-
nými rekordmi. na kratšej trati halovým 4:37,21, 
na dlhšej absolútnym 10:01,22. Hnevalo ju iba to, 
že sa na tritisícke nedostala pod hranicu 10 minút, 
hoci mala v cieli ešte plno síl.

„K  atletike som sa vrátila až v  25 rokoch po dl-
hočiznej pauze. Kým som začala znova behať, len 
som posilňovala, venovala sa in -line korčuľovaniu 
a hrala som squash,“ štebotala Katarína Beľová, kto-
rá na atletiku nedá dopustiť. „V roku 2015 som bola 
členka tímu, ktorý triumfoval na európskych hrách 
v Baku a postúpil do II. ligy Me družstiev. Zažila som 
neskutočnú víťaznú eufóriu. Vlani som sa zasa v Tel 
avive aj ja pričinila 6. miestom v behu na 3000 m 
prekážok o postup reprezentácie z II. do I. ligy, v kto-
rej by som nechcela na budúci rok chýbať. Veľkú ra-
dosť som mala aj z  nominácie do miešanej štafety 
na Me v krose v Šamoríne, veď bežať na vrcholnom 
podujatí v  domácom prostredí nie je každodenná 
udalosť. Toto všetko mi dodáva obrovskú motiváciu, 
aby som na sebe ďalej pracovala a zlepšovala sa.“

Katarína Beľová pracuje v  logistickom centre 
v centrálnom sklade Kauflandu pri Prahe. Často vstá-
va ráno o štvrtej, odkrúti si svoju „šichtu“ v kancelá-

rii, a potom ešte šup na tréning… Behá všetko – od 
osemstovky až po polmaratón „najviac sa mi však 
páči tisícpäťstovka. najmä odvtedy, odkedy trénu-
jem pod vedením Petra Ondruša,“ prezradila atlétka 
aK ZŤS Martin, ktorá si vlani v lete na tejto trati zlep-
šila osobné maximum na 4:33,13 min.

Pre Katarínu Beľovú je beh oddych a  zábava 
v jednom. Priznala, že si teraz v atletike vynahrádza 
všetko, čo kedysi zameškala. Tvrdí, že súťažne chce 
behať ešte aspoň sedem rokov, čiže až do štyridsiat-
ky! „Držím sa hesla: ak poctivo trénujete, na veku vô-
bec nezáleží!“ vravela s úsmevom.  (gb)

BEĽOVEJ OSOBNÉ 
REKORDY
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CHRONOLÓGIA KAUZY

 Po víťazstve v Dudinciach ste povedali: „Pre 
niekoho je to možno obyčajná Dudinská päť-
desiatka, no pre mňa sú to ako keby olympij-
ské hry.“ Čo ste tým mysleli?
„Pre moju psychiku to boli mimoriadne dôleži-

té preteky. najmä vo svetle toho, čo sa udialo vla-
ni. Potreboval som sa uistiť, že som stále schopný 
konkurovať najlepším na svete. Zároveň som sa 
chcel všetkým, čo ma podporovali, odvďačiť kva-
litným výkonom.“

 Keď ste opisovali dojmy z vašej prvej päťde-
siatky od triumfu v  Riu de Janeiro, dvakrát 
vám preskočil hlas od dojatia a  zadržiavali 
ste slzy. To sa vám veru nestávalo…
„Predtým sa mi to prihodilo jedine po víťazstve 

v Riu. Olympiáda je olympiáda, k nej sa budeme 
vracať ešte dlho. na moje štarty v  Dudinciach si 
o pár rokov už nik nespomenie, ale pre mňa bola 
sobotná päťdesiatka emocionálne minimálne 
rovnako silná ako zlatá olympijská.“

OLYMPIJSKÝ ŠAMPIÓN Z RIA 2016 MATEJ TÓTH NA DUDINSKEJ   PÄŤDESIATKE POTVRDIL, ŽE PATRÍ DO SVETOVEJ ŠPIČKY, A VRAVÍ, 
ŽE PODPORA VEREJNOSTI V MINULOROČNEJ DOPINGOVEJ KAUZE   BOLA PREŇHO DÔLEŽITEJŠIA AKO ÚSPEŠNÉ ROZUZLENIE PRÍPADU

Už nemUsÍm 
nIKOmU nIČ 
DOKAZOVAŤ

Vlani mal v Londýne obhajovať titul majstra sveta, no namiesto toho bojoval o svoju česť. 
Krutý a neúprosný súboj, v ktorom hrozilo, že na jeho úspešnú kariéru dopadne dopin-
gový tieň, našťastie vyhral. Chodecký olympijský šampión z Ria de Janeiro 2016 Matej 

Tóth ani v najťažších chvíľach neprestával veriť, že pravda a spravodlivosť zvíťazia. Vraví, 
že celé to ustál aj vďaka obrovskej podpore fanúšikov, ktorí mu dôverovali. Preto v sobotu  
24. marca prežíval svoje prvé preteky na 50 km od triumfu v Riu mimoriadne emotívne. Za 
podporu sa chcel odvďačiť kvalitným výkonom. Podarilo sa: Dudinskú päťdesiatku vyhral 
tretí raz v kariére, vyšperkoval ju svetovým výkonom roka 3:42:46 h a internetový chodec-
ký magazín Marcia dal Mondo ho vyhlásil za najlepšieho svetového chodca v mesiaci marec.

 Zašliapali ste svetový výkon roka 3:42:46, čo 
pokojne môžeme považovať za výborný od-
razový mostík do hlavnej časti sezóny…
„Vzhľadom na prípravu, ktorú som od konca 

decembra absolvoval, je to fantastický výsledok. 
Viem však, že mám na ešte lepší výkon. Veľmi 
dobre si uvedomujem svoje rezervy – najmä v in-
tenzite – pre ktoré som nemohol v závere zrýchľo-
vať ako v minulosti. Tempo, ktoré sme si s tréne-
rom stanovili, a v ktorom som celý čas šliapal, som 
však zvládol úplne komfortne!“

 Vráťme sa ešte do minulého roka. Podozrie-
vali vás z porušenia antidopingových pravi-
diel, museli ste nútene pauzovať, no napo-
kon ste dokázali, že ste v ničom nepochybili. 
Pomáhala vám podpora fanúšikov prekonať 
toto extrémne zložité obdobie?
„Čo sa týka vnímania celého prípadu, práve 

podpora verejnosti bola najdôležitejšia. To, ako sa 
ku kauze postavili bežní ľudia, bolo moje najväč-
šie víťazstvo. Som vďačný každému, kto neuveril 
nezmyselnému obvineniu a stál na mojej strane. 
cením si to o to viac, že prípad bol komplikovaný 
a bežný človek ani poriadne nevedel, o čo vlastne 
ide. napriek tomu mi ľudia verili a  to mi nesku-
točne pomáhalo.“

 Našli sa aj takí, čo sa vám v ťažkej životnej 
situácii obrátili chrbtom?
„nikoho takého som osobne nestretol, nik 

mi do očí nepovedal, že mi neverí. Samozrejme, 
v diskusiách na internete sa objavilo všeličo, ale 
to som hodil za hlavu. našli sa aj takí, čo mi ano-

Takéto víťazné gesto ponúkol Matej Tóth na OH v Riu a aj po 582 
dňoch na 37. ročníku Dudinskej päťdesiatky.

 Chodecký maratón ste šliapali prvý raz 
od Ria 2016, neokúsili ste ho odvtedy až 
582 dní. Okrem toho ste sa v Dudinciach po-
stavili na štart po trojročnej pauze… S akými 
pocitmi?
„Bola to päťdesiatka ako každá iná. Skúsenos-

tí mám dosť, takže stres ani nervozita mnou ne-
lomcovali. V emočnej oblasti som však pociťoval 
niečo, čo nikdy doteraz. Dudinské preteky som 
prežíval intenzívnejšie ako víťaznú olympiádu. 
na MS 2015 v Pekingu som si užíval čistú radosť, 
lebo odo mňa nikto nič neočakával. Prišiel som 
a – zvíťazil som. na olympiáde v Riu som okrem 
radostného ošiaľu pociťoval aj úľavu, že som 
splnil očakávania, ktoré do mňa mnohí vkladali. 
V  Dudinciach to však bola zmes rôznych pozitív-
nych emócií, ktoré sa mi slovami opisujú iba ťaž-
ko. návrat na päťdesiatku som bral ako poďako-
vanie všetkým, čo vlani počas nepríjemnej kauzy 
stáli pri mne.“

Matej kráča za svetovým výkonom roka 
3:42:46 h.

Objatie s bývalým súperom, teraz prezidentom SAZ a švagrom Petrom Korčokom. Ďalšie slová sú 
zbytočné.

nymne napísali cez rôzne sociálne siete, že mi ne-
veria. S takými, čo boli arogantní, nemalo zmysel 
diskutovať, ale slušným som sa snažil ponúknuť 
môj pohľad na vec. Som rád, že mnohí, ktorí mi 
najprv neverili, po takejto debate uznali moje ar-
gumenty.“

 Veríte ešte v antidopingový systém po tom, 
čo sa vám stalo?
„Určite stále verím v  oprávnenosť boja pro-

ti dopingu. antidopingový systém, ako ukázal aj 
môj prípad, má opodstatnenie. Lenže má aj rezer-
vy. Je potrebné, aby ľudia, ktorí ho riadia – niek-
torí si, žiaľ, myslia, že sú najmúdrejší na svete  – 
viac komunikovali a  snažili sa eliminovať diery 
v systéme. Takisto by mali mať trochu viac poko-
ry. ak systém ochraňuje čistých športovcov pred 
podvodníkmi, je to fajn. no nemalo by sa stať, že 
pre nedokonalosť systému sa medzi dopingovými 
hriešnikmi ocitnú aj nevinní športovci.“

 Šanca, že boj o  očistenie svojho mena  – aj 
vzhľadom na skúsenosti z  minulých rokov 
z  iných prípadov  – dovediete do víťazného 
konca, nebola veľká. Povedzte úprimne, akú 
nádej ste si dávali, že uspejete?
„Päťdesiat ku päťdesiat. Stopercentne som si 

bol istý, že som nič zlé neurobil, cítil som za se-
bou obrovskú podporu ľudí, ale realisticky som 
pripúšťal i  možnosť, že sa to pre mňa neskončí 
dobre. celú kauzu, podobne ako celý svoj doteraj-
ší život, som bral s pokorou. Oveľa dôležitejšie ako 
úspešné rozuzlenie kauzy bolo pre mňa to, že sa 
za mňa postavila široká verejnosť.“

 5. MÁJ  Jednotka atletickej integrity (aIU) Ma-
tejovi Tóthovi oznámila, že v jeho biologickom 
pase sú vo vzorke zo 4. mája 2016 nezrovna-
losti (nízka hladina hemoglobínu) a požiadala 
ho o vysvetlenie odchýlky.
 16. MÁJ  Matej poslal vysvetlenie, pre krátkosť 
času – mal na to len 12 dní – bez hlbšej ana-
lýzy.
 13. JÚN  aIU oznámila, že Tóthovo vysvetle-
nie je nedostatočné a experti trvajú na tom, 
že odchýlka je pravdepodobne spôsobená 
dopingovou látkou alebo použitím zakázanej 
metódy. Podľa ich názoru zrejme manipuloval 
s vlastnou krvou (autológna transfúzia). Od 
tohto dátumu ho dočasne suspendovali.
 8. JÚL  Matej informoval médiá a verejnosť, že 
nebude štartovať na MS v Londýne, a takisto 
aj o problematickej hodnote v biologickom 
pase. Vyhlásil, že s pomocou rešpektovaných 
svetových odborníkov chce dokázať, že išlo 
o prirodzený fyziologický stav organizmu a nie 
použitie zakázanej metódy.
 15. AUGUST  Disciplinárna komisia SaZ po pre-
skúmaní 250-stranového materiálu s 25 prílo-
hami od 7 odborníkov v oblasti hematológie 
a metabolomiky zo 6 krajín konštatovala, že 
nebolo jednoznačne preukázané užitie zaká-
zaných látok alebo využitie zakázaných metód. 
Verdikt však nevyniesla, lebo si nechala vypra-
covať vlastné posudky.
 4. OKTóBER  DK SaZ jednohlasne rozhodla, 
že nedošlo k porušeniu antidopingových pra-
vidiel u Mateja Tótha, a zrušila mu dočasný 
dištanc, ktorý mu v júni uložila IaaF. Prípad 
sa ešte neskončil, aIU, ktorá v dopingových 
kauzách zastupuje IaaF, sa do 4. 12. ešte moh-
la odvolať na Športový arbitrážny súd (caS).
 4. DECEMBER  IaaF v súlade s pravidlami infor-
movala o predĺžení lehoty na vyjadrenie o dva 
týždne až do 18. 12. Dôvod: doteraz nedostala 
vyjadrenie svojho panela expertov – IaaF Do-
ping Review Board – ktorý prípad posudzoval.
 18. DECEMBER  IaaF mailom stroho informo-
vala SaZ o predĺžení lehoty na vyjadrenie 
o ďalšie 2 dni.
 21. DECEMBER  aIU ani 20. 12. neoznámila, či 
sa odvolá proti verdiktu DK SaZ. až na druhý 
deň okolo 18.30 hod. právnik aIU telefonic-
ky informoval medzinárodnú sekretárku SaZ 
annu Kirnovú a Tóthovho právnika Martina 
Maisnera, že IaaF sa proti rozhodnutiu DK SaZ 
o nevine Mateja Tótha nedovolá na caS. (gb) »
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Som Späť! 
To, čo bolo ešte pred pár mesiacmi pre mňa ne‑

predstaviteľné, je dnes realita. Za tri mesiace som pre‑
žil reštart kariéry. Ešte vlani 20. decembra, štyri dni 
pred Vianocami, som netušil, čo so mnou bude, no už 
24. marca som stál na štarte päťdesiatky. Dovtedy som 
stihol nachodiť 1700 km, osláviť 35. narodeniny, čo je 
už aj oficiálne veteránsky vek, a pocitovo sa z výkonnost‑
nej úrovne dorastenca dostať znova na úroveň svetovej 
špičky.

Nechcem teraz písať veľmi o sebe. O mne sa už napí‑
salo a povedalo viac ako dosť. V súvislosti s udalosťami 
z minulého roka som však pochopil rôzne súvislosti. Po 
tom, ako sa zo mňa stal odborník na biologické pasy, 
začínam sa pomaly orientovať aj v oblasti psychológie.

Ľudská psychika je fascinujúca. Krehká, a pritom ne‑
skutočne odolná. Vďaka nej dokážeme prekonať zdan‑
livo neriešiteľné problémy. Dokážeme zmobilizovať fy‑
zické sily do nepredstaviteľnej miery. Je len na nás, ako 
sa postavíme k prekážkam, ako veľmi ich chceme preko‑
nať. V zásade máme vždy dve možnosti.

Prvá  – poddať sa tomu, byť frustrovaný, ľutovať sa 
(prečo sa to stalo mne?) a obviňovať „tých zlých“. Dru‑
há – zmobilizovať svoje psychické sily, postaviť sa prob‑
lému čelom a vyriešiť ho. Znie to možno až príliš jedno‑
ducho, ale ono to jednoduché je! V  danom momente 
vám možno problém bude pripadať ako najväčší na 
svete, ale garantujem, že keď sa opýtate desiatich ľudí 
z vášho okolia, minimálne polovica z nich takisto rieši 
najväčší problém na svete. A  rovnako si buďte istý, že 
ten váš ani zďaleka nie je najväčší.

Keď sa obzriem do minulosti, aj ja som riešil iks ta‑
kých „najväčších“ problémov. Dnes sa nad nimi len 
pousmejem. A som nesmierne šťastný, že to isté platí aj 
o mojej minuloročnej patálii. Dokonca môžem s plnou 
vážnosťou napísať: som šťastný, že ten problém sa vysky‑
tol, no najmä, že sa nám ho podarilo prekonať. Nechcel 
by som, aby sa to opakovalo, a neprajem to nikomu, ale 
po všetkom, čím som si prešiel, som zistil, že v porovnaní 
s májom 2017 som oveľa silnejší a pripravený čeliť azda 
aj výrazne zložitejším životným prekážkam.

Želám vám všetkým, aby prekážok vo vašich živo‑
toch bolo čo najmenej, ale keď prídu, aby ste mali za‑
každým dostatok síl a podporu, ktorá vám pomôže pri 
ich prekonávaní. Rozlúčim sa trochu pateticky, ale v tom 
klišé je obrovská pravda. Čo vás nezabije, to vás posilní.
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 Športovec roka 2016 na Slovensku  
(2015 – 2.)

 olympijský víťaz z Ria de Janeiro 2016 na 
50 km

 majster sveta z Pekingu 2015 na 50 km
 strieborný na Me v Zürichu 2014 na 50 km
 víťaz Svetového pohára v chihuahue 2010 

na 50 km
 víťaz európskeho pohára v Olhau 2011  

na 20 km
 strieborný na európskom pohári v Murcii 

2015 na 20 km
 bronzový na európskom pohári v Dudin-

ciach 2013 na 20 km
 celkový víťaz chodeckého seriálu  

IaaF 2015
 atlét roka na Slovensku  

(2006, 2013, 2014, 2015, 2016)
 historické svetové tabuľky: 3. na 50 km 

(3:34:38)

 Kto bol v  krízových chvíľach vaša bútľavá 
vŕba, ktorej ste sa vyrozprávali?
„Dobrých duší, ktoré mi pomáhali a otvorene 

som sa s nimi bavil o všetkom, bolo viac. O od-
borných veciach, súvisiacich s mojím prípadom, 
som najviac debatoval so švagrom Peťom Kor-
čokom a  šéftrénerom Martinom Pupišom. Dlhé 
hodiny sme sa rozprávali a rozoberali sme všet-
ky možné aspekty, nič sme pred sebou netajili. 
na začiatku kauzy som sa dlho zhováral s  vice-
prezidentom zväzu, pánom asványim, ani na tie 
debaty nezabudnem. S vnútornými pocitmi som 
sa zdôveroval najmä manželke Lenke. Brali sme 
veľký ohľad jeden na druhého, v najťažších chví-
ľach som sa snažil o  to, aby som svojím skepti-
cizmom jej situáciu ešte viac nezhoršoval, lebo 
ona, na rozdiel odo mňa, večného optimistu, je 
od prírody skeptik. Dával som si pozor, čo hovo-
rím, ako sa správam. Rovnako, ako som si dával 
pozor pred Lenkou ja, aj ona sa snažila pôsobiť 
navonok silnejšie, aby mi bola oporou. Paradox-
ne, všetko sme si vykomunikovali až v januári po 
uzavretí prípadu. cestou do Bratislavy na Krištá-
ľové krídlo sme si v  aute obaja vyliali dušu. až 

So šťastným Matejom Tóthom zapózovala v cieli aj jeho rodina – manželka Lenka a dcérky Emmka a Ninka.

vtedy sme si otvorene povedali, čo sme naozaj 
prežívali.“

 Povedzte, aké je žiť s vedomím, že vás niekto 
podozrieva z dopingu, pričom vy viete, že ste 
neurobili nič v rozpore s pravidlami?
„Bolo nesmierne náročné vyrovnať sa s  tým. 

necítil som však nevraživosť voči niekomu, nebol 
som ani zatrpknutý. Bral som to tak, že tí, čo ma 
podozrievajú z nekalých praktík, si len robia svo-
ju prácu. Pocit bezmocnosti a  skrivodlivosti bol 
však strašný. nič také som predtým nezažil. cítil 
som sa podobne ako šofér, ktorého policajti zasta-
via v obci, oznámia mu, že mu namerali rýchlosť 
49 km/h, no zároveň mu povedia, že musí zaplatiť 
pokutu, lebo sa im zdá, že išiel rýchlejšie. Je ná-
ročné vyrovnať sa s obvinením, ak vy viete, že ste 
nepochybili, a napriek tomu musíte pykať. V jed-
nej chvíli som si však povedal, že spravodlivosť 
predsa musí zvíťaziť, a odvtedy som bol optimista. 
Veril som, že všetko úspešne zvládneme.“

 Mnohí by iste pochopili, keby ste po tom 
všetkom, čím ste si vlani prešli, ukončili ka-
riéru. Čo vás motivovalo, aby ste pokračovali 
ďalej?

„Áno! a  – vážim si ich za to. Bolo to nezišt-
né, naozaj za to nič nechceli. Poďakoval som sa 
im a  povedal som, že ak sa môj prípad dosta-
ne až na Športový arbitrážny súd do Lausanne, 
čo stojí nemalé financie, budem rád, ak mi po-
môžu. Kým sa však dá, pokúsim sa utiahnuť to 
z vlastných prostriedkov. Objavili sa aj takí, ktorí 
sa ma na nič nepýtali a  priamo mi poslali ale-
bo doniesli peniaze. Vraveli, že moje obvinenie 
vnímajú ako veľkú nespravodlivosť, a  to, že mi 
pomôžu finančne, je najmenej, čo môžu spraviť. 
nemám to spočítané, ale odhadom sa takto vy-
zbieralo asi 10-tisíc eur. Som všetkým vďačný, 
veľmi si vážim každého, kto mi chcel nezištne 
pomôcť  – nielen finančne. Títo ľudia v  mojom 
rebríčku stúpli veľmi vysoko.“

 V  dôsledku kauzy ste nemohli obhajovať 
v Londýne titul majstra sveta na 50 km z Pe-
kingu 2015. Ak by sa nič nestalo, ako by ste 
asi dopadli na MS?
„Zložitá otázka… Všetko, čo poviem, sú len hy-

potézy. ak by som však ostal zdravý a  mohol by 
som sa nerušene pripravovať na šampionát, mini-
málne druhé miesto bolo v mojich silách.“

 Hneď v  závere decembra po „oslobodzujú-
com“ verdikte ste sa pustili naplno do tré-
ningu. Chcelo sa vám? Neodvykli ste si od 
driny?
„Vôbec nie! na sústredenie do juhoafrického 

Johannesburgu som sa vyslovene tešil. nachodil 
som viac kilometrov ako v minulosti, v druhej tré-
ningovej fáze som si k obvyklým 10 kilometrom 
vždy niečo pridal. K tréningu som pristupoval ma-
ximálne poctivo, ako za starých čias, takisto k re-
generácii či kompenzačným cvičeniam.“

 Po triumfe v Riu ste pripustili, že zlato v To-
kiu už možno nebudete obhajovať a  nie je 

vylúčené, že kariéru ukončíte po ME 2018. 
Nebyť lanskej kauzy, možno by to platilo, no 
teraz už spomínate aj OH 2020. Vydržíte až 
do Tokia?
„To teraz naozaj neviem povedať. Viem len 

sľúbiť, že ak budem zdravý, urobím všetko, aby 
som do Tokia vydržal. Momentálne mám plán len 
na najbližšie štyri mesiace – do augustových Me 
v Berlíne. Vynasnažím sa pripraviť tak, aby som us-
pel. no a potom sa budem snažiť nastaviť si hlavu 
a telo na pokračovanie kariéry. Ja už nemám ciele, 
chcem mať len radosť zo športu. Kým tento pocit 
pretrvá, budem športovať. ale už žiadny tlak, žiad-
ne očakávania. azda už nemusím nikomu nič do-
kazovať. ani prípadný titul majstra európy nie je 
pre mňa najpodstatnejšia vec na svete.“

 Z ME máte striebro z Zürichu 2014, no zlato 
ešte nie. Úradujúci majster sveta a  Európy, 
Francúz Diniz, avizoval, že na ME v  Berlíne 
pôjde 20 km. Zvyšuje sa tým vaša šanca na 
zlato?
„ešte vôbec nie je isté, čo Diniz naozaj pôjde. 

Vraj sa už vyjadril, že sa možno predsa len postaví 
na štart päťdesiatky. Viem, že je zdolateľný, no zá-
roveň viem, že má na konte kvalitnejší výkon ako 
ja. Keď sa mu darí, len ťažko ho niekto predbehne. 
Čo bude na Me, zatiaľ vôbec neriešim, ale určite 
chcem, aby 609 km, ktoré som nachodil v afrike, 
a pre ktoré som bol 25 dní bez rodiny, malo ne-
jaký zmysel.“

 Po víťazstve na olympiáde v Riu ste rozbehli 
projekt Športová akadémia Mateja Tótha. 
Ako sa mu darí?
„Musím zaklopať na drevo – veľmi dobre. Roz-

behol sa fantasticky. neexistujeme ešte ani rok 
a už máme tréningové skupiny po celom Sloven-
sku. aktuálne čísla neviem spamäti, ale je ich oko-
lo 50 a v nich 1200 detí, ba možno aj viac. Teší ma, 
že motivujeme stále viac a  viac detí k  športova-
niu. akadémiu vnímam ako môj najväčší úspech 
v nadväznosti na tie športové.“

 Na sústredení v Johannesburgu ste sa v spo-
lupráci s  Michalom Červeným pustili do pí-
sania knihy. Vyrozprávate v nej svoj životný 
príbeh?
„V  poslednom týždni juhoafrického sústrede-

nia, keď už tréningové dávky klesli, sme nahrali 
18 hodín môjho rozprávania. Momentálne je ho-
tová prvá dejová línia a týka sa minuloročnej kau-
zy. Bude však prepletená s  mojím doterajším ži-
votom, čo tvorí druhú dejovú líniu. Text je v prvej 
osobe – ako moje rozprávanie.“

 Kedy sa knižka objaví na pultoch?
„Pravdepodobne v septembri, veľmi sa na ňu 

už teraz teším. Mohla by aj skôr, ale vzhľadom 
na moju vyťaženosť sa nebudeme naháňať. ne-
cháme si radšej viac času, aby sme sa za naše 
dielo nemuseli hanbiť. aj prostredníctvom tejto 
knižky chcem ľudí motivovať a ukázať im, prečo 
napokon človečina predsa len zvíťazila, a  čo mi 
pomohlo.“

 GABRIEL BOGDÁNYI

UŽ NEMUSÍM NIKOMU NIČ DOKAZOVAŤ

„Ja som už nemusel nikomu nič dokazovať 
a  nemám to ani v  povahe. Bral som to však tak, 
že môj prípad môže byť svetielko nádeje pre ľudí, 
ktorí prežívajú rôzne útrapy, a neraz oveľa horšie, 
ako som zažil ja. chcel som im dať nádej: vidíte, aj 
predo mnou stála ťažká a na prvý pohľad nezdo-
lateľná prekážka, no prekonal som ju a nezatrpkol 
som. Toto ma motivovalo, aby som sa ešte vrátil na 
chodecké okruhy.“

 Uvažovali ste v čase kauzy, že aj v prípade jej 
úspešného konca zavesíte chodecké mara-
tónky na klinec?
„V septembri som sa začal znova trochu hýbať, 

aby som sa nenudil a nechodil po dome ako lev 
v klietke. až do októbra som si však vôbec neve-
del predstaviť, že ešte niekedy budem vrcholovo 
športovať. Samého ma prekvapilo, ako sa to po-
tom zmenilo, ako som postupne znova začal šport 
vnímať ako niečo, čo mi môže robiť radosť.“

 Viete už presne vyčísliť, koľko vás táto kauza 
stála? Odhadovali ste to na 60-tisíc eur…
„Suma sa už nezmenila, šesťdesiattisíc bolo re-

latívne presné číslo.“
 Pomohol vám niekto aj finančne?

 ČíSLO 1 I  apríl 2018  ČíSLO 1 I  apríl 2018
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VYHODNOTENIE TESTU

Po vzniku IaaF v roku 1912 bolo 
ustanovenie kontinentálneho riadiaceho 
orgánu otázkou času. európska komisia, 
neskôr európsky výbor na čele s Maďa-
rom Szilárdom Stankovitsom, vymeno-
vaný pri IaaF v roku 1932, na svojom 
prvom zasadnutí (1934) rozhodol o or-
ganizácii Me mužov, ktoré sa ešte v tom 
istom roku uskutočnili v Turíne. Šam-
pionát bojkotovala Veľká Británia, ktorá 
videla v Me konkurenciu Hrám Britského 
spoločenstva národov (vznikli v r. 1930). 
O štyri roky na Me súťažili už aj ženy, ale 
na samostatných majstrovstvách. Prvý 
spoločný šampionát sa konal už rok po 
II. svetovej vojne a ďalšie v 4-ročných 
intervaloch.

Slovenská atletika mala v úvodných 
ročníkoch Me skromné zastúpenie. na 
prvých štyroch šampionátoch štartovali 
iba traja naši atléti. V premiére v roku 
1934 bol najlepší slovenský medzivoj-
nový vytrvalec, Košičan Jozef Koščák, 
príslušník pražskej Slavie. O štyri roky 
v Paríži Slováci jediný raz na Me absen-
tovali. Prvý reprezentant zo slovenského 
klubu na kontinentálnom šampionáte 
bol v roku 1946 výškar Vladimír Žila 
z ŠK Bratislava. Medzi európsku elitu sa 
podarilo preniknúť o 4 roky neskôr dlho-
ročnému diskárovi alojzovi Kormúthovi, 
ktorý obsadil 6. miesto.

Prvá Slovenka na Me bola v roku 
1954 iba 17-ročná Žilinčanka alena 
Holárková (neskôr Hejtmánková), ktorá 
súťažila v premiére novej disciplíny – 
päťboji. na Me 1966 v Budapešti začala 
dlhé slovenské medailové obdobie anna 
chmelková. na 400 m nečakane zdolala 

TRINÁSŤ MEDAILÍ Z ME, 
V SLOVENSKEJ éRE ZATIAľ PäŤ

Najstarším kontinentálnym atletickým šampionátom sa môže pochvá-
liť Južná Amerika, od roku 1919 sa uskutočnil už presne 50-krát. Na-
sleduje Európa (od roku 1934 – 23 šampionátov), Ázia (1973 – 22), 

Afrika (1979 – 20), Oceánia (1990 – 16) a najnovšími sú majstrovstvá Se-
vernej Ameriky, Strednej Ameriky a karibskej oblasti, ktoré majú za se-
bou iba dve edície (2007 a 2015). Takmer všetky kontinentálne šampio-
náty sa konajú viac -menej v dvojročnom intervale. Výnimkou je Európa, 
ktorá mala až na prelom 60. a 70. rokov (1966, 1969, 1971, 1974) do roku 
2010 štvorročný cyklus. Od roku 2012 prešiel starý kontinent na dvojroč-
ný interval, pričom v olympijských rokoch sa nekoná maratón a pre Slo-
vensko tradične úspešné chodecké disciplíny.

všetky súperky a spolu so svojím ešte 
len 24-ročným trénerom Jánom Koštia-
lom sa tešili zo zlata. O tri roky v aténach 
sa Slováci v drese ČSSR pričinili až o tri 
medaily – striebro získal Jozef Plachý na 
800 m, bronz výškarka Mária Mračnová 
a takisto člen šprintérskej štafety a praž-
skej Dukly Dionýz Szögedi. aj na ďalších 
Me v Helsinkách 1971 boli Slováci 
úspešní zásluhou zlatého Juraja Demeča 
(4 × 100 m) a strieborného Dušana 
Moravčíka (3000 m prek.), obaja repre-
zentovali Duklu Praha. O ďalšie tri roky 
si priniesla striebro z Ríma diaľkarka eva 
Šuranová. Medailová niť zostala nepre-
trhnutá i po roku 1978, keď v domácom 
prostredí na pražskom Strahove získal 
bronz diskár Imrich Bugár. Českoslo-
venskí usporiadatelia ukázali, že dokážu 
na vysokej úrovni zorganizovať i také 
preteky, akými sú majstrovstvá európy. 
V aténach 1982 získali atléti zo Sloven-
ska kompletnú kolekciu medailí – zlatý 
bol Imrich Bugár (disk), strieborný Jozef 
Pribilinec a bronzový Pavol Blažek (obaja 
20 km chôdza). Jediný raz v histórii sa 
stalo, že na stupni víťazov stáli naraz 
dvaja slovenskí reprezentanti. Obaja sa 
v nasledujúcich rokoch postupne stali na 
dvadsiatke majstrami európy (Pribili-
nec v Stuttgarte 1986 a Blažek v Splite 
1990). Tým sa skončilo takmer štvrť-
storočie trvajúce slovenské me dailové 
obdobie na Me.

Po osamostatnení Slovenska sme 
na vzácne kovy čakali až do roku 2010. 
V Barcelone si vybojoval zlato kladivár 
Libor charfreitag a bronz Lucia Hrivnák 
Klocová na 800 m, no dostal sa k nej až 

po 7 rokoch po dodatočnej diskvalifikácii 
Rusky Savinovovej za doping. V ďalšom 
období brali Slováci „iba“ strieborné 
kovy – v Helsinkách 2012 kladivárka 
Martina Hrašnová, o dva roky neskôr 
v Zürichu pri rekordnej 28-člennej výpra-
ve si ho zopakovala, a pripojil sa k nej aj 
Matej Tóth v chôdzi na 50 km. V amster-
dame 2016 sme vyšli naprázdno.

Bilancia samostatného Slovenska 
na Me je zatiaľ 1 zlatá, 3 strieborné 
a 1 bronzová medaila. So započítaním 
medailí atlétov zo slovenských klubov 
v ére Československa sú to 4 zlaté, 6 
strieborných a 3 bronzové medaily. Keby 
sme sa chceli pýšiť i cennými kovmi 
Slovákov pôsobiacich v českých kluboch 
vo federálnej čs. ére (tí sa však počítajú 
do bilancie ČR), slovenský zisk by bol 6 
zlatých, 7 strieborných a 5 bronzových 
medailí. V opačnom garde k medailo-
vej bilancii Slovenska neprispel žiaden 
z českých atlétov, pôsobiacich na Sloven-

sku: v prvej desiatke figuruje iba mara-
tónec Karel David (7. v r. 1990).

Doposiaľ sa na Me zúčastnilo 148 
Slovákov – 101 mužov a 47 žien. najviac 
účastí – 6 – má na svojom konte trojsko-
kanka Dana Velďáková, ktorá od roku 
2002 až doteraz štartovala na všetkých 
šiestich šampionátoch. Päť štartov má 
sedem pretekárov: Pavol Blažek, Imrich 
Bugár, Libor charfreitag, Jozef Repčík, 
Martina Hrašnová (Danišová), Lucia 
Hrivnák Klocová a Jana Velďáková. naj-
úspešnejší podľa bodovania Slovenskej 
atletiky sú „dukláci“ Pavol Blažek  
(1., 3., 6. a 9. miesto) a Martina Hrašno-
vá (2., 2. a 7. miesto), v pražskom drese 
aj Imrich Bugár (1., 3., 7. a 8. miesto). 
Z jednotlivých disciplín absentuje zatiaľ 
účasť Slovenska u mužov v skoku o žrdi 
a u žien v behoch na 5000 m a 3000 m 
prek., v skoku o žrdi, vrhu guľou a hode 
diskom.

 MARIÁN KALABUS

Takto trielil do cieľa chodeckej dvadsiatky na ME 1990 v Splite víťazný 
Pavol Blažek. Foto: JÁN SÚKUP 

Začíname skokom do výšky a  skokom o  žrdi. 
Dnes pôsobí už komicky, ak výškar po pokuse, keď 
sa latka kýva, uteká rýchlo z doskočiska. Pravidlo 
o  nevydarenom pokuse, keď latka dodatočne 
spadne zo stojanov v čase, keď sa skokan nachá-
dza ešte v  doskočisku, neplatí už pol storočia…  
Občas sa ešte stretneme so starým – opačným 
značením vydarených a nevydarených pokusov. 
Správne je  – vydarený a × – nevydarený pokus. 
V  poslednom polroku sa vyskytli chyby pri rozo-
skakovaní na majstrovstvách SR družstiev starších 
žiakov (rozoskakovanie sa začínalo na nesprávnej 
výške a dosiaľ je zapísaný nesprávny výkon víťaza) 

pretekár 144 145 147 150 153 156 156R 153R 156R 153R výkon poradie
A  ×  ××× 147 4
B ××   ××× 147 5
C   × ×× ××- × ×   150 1
D – ×-  ×× ××× ×  × × 150 3
E ×   ×× ××× ×  ×  150 2

ČO ROZHODUJE O PORADÍ VO VýŠKE A V ŽRDI?
Pri rozhodovaní atletických pretekov sa občas stretávame s chybami vyplývajúcimi z ne-

dokonalej znalosti pravidiel. Aj preto prinášame v tomto roku v Slovenskej atletike rub-
riku, v ktorej sa budeme venovať najčastejším problémom súvisiacim s dodržiavaním 

pravidiel.
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Latka sa nesmie zvýšiť o 1 cm (144-145), ak nejde o rekord, alebo ak v súťaži nezostal jediný pretekár; ak nejde o rekord, interval zvyšovania latky 
sa nesmie zväčšovať (145-147-150); opačné poradie na 4. a 5. mieste; rozoskakovanie sa malo začať na 153 cm; ak 153 všetci skočili, ďalšia výška 
mala byť o 2 cm vyššia; po rozhodnutí o víťazovi (156R) malo byť rozoskakovanie ukončené; výkony prvých troch mali byť 156, 153 a 153 cm, pričom 
pretekári D a e obsadili spoločne 2. miesto.

i na Banskobystrickej latke (v B -súťaži žien sa ro-
zoskakovalo o 2. miesto a latka sa znižovala o ne-
správny počet cm).

Čo teda rozhoduje o poradí v skoku do výšky 
a v skoku o žrdi? Prvým z troch kritérií je najvyššia 
zdolaná výška. Pri rovnosti je druhým kritériom 
nižší počet pokusov na najvyššej prekonanej výš-
ke. Tu treba zdôrazniť, že ak pretekár po neúspeš-
nom pokuse (či dvoch) na nižšej výške pokračuje 
ďalej v súťaži na vyššej výške a na nej latku zdo-
lá, ide o  jeho prvý (či druhý) pokus na najvyššej 
prekonanej výške. Posledným kritériom je počet 
nevydarených pokusov v  celej súťaži, ale iba do 

prekonania najvyššej výšky (aj keď to pravidlá vý-
slovne neuvádzajú – v opačnom prípade by prete-
kár po treťom nevydarenom pokuse súpera svoj 
tretí pokus vynechal a  mal by menej nevydare-
ných pokusov). ak rovnosť trvá naďalej, pretekári 
získavajú rovnaké umiestnenie.

V  minulosti platilo i  štvrté kritérium, ktorým 
bol celkový počet (vydarených i  nevydarených) 
pokusov v súťaži. Zrušenie tohto kritéria – podľa 
môjho názoru  – spôsobuje predlžovanie súťaže 
(predtým sa nižšie výšky často vynechávali) a ne-
úmerný počet rovnakých umiestnení.

Pokiaľ rovnosť poradia nastane na prvom 
mieste, súťaž sa nekončí, ale pokračuje rozoska-
kovaním zainteresovaných atlétov. To sa začína na 
najbližšej výške, nasledujúcej po najvyššie preko-
nanej výške. Ide teda o tzv. „štvrtý pokus“ (ak je-
den z pretekárov po najvyššie zdolanej výške naj-
bližšiu výšku vynechal a na ďalšej mal nevydarené 
pokusy, latka sa znižuje na výšku podľa predchá-
dzajúcej vety). Pri rozoskakovaní má každý skokan 

právo na každej výške už iba na jediný pokus, pri-
čom latka sa zvyšuje (ak skočia aspoň dvaja) alebo 
znižuje (ak neskočí nikto) vždy o 2 cm pri skoku do 
výšky a o 5 cm pri skoku o žrdi, až do rozhodnutia 
o 1. mieste. Pretekári majú právo hocikedy v sú-
ťaži nepokračovať. ak to oznámia všetci pretekári 
súčasne, všetci obsadia 1. miesto. ak iba niekto, 
dosiahne horšie umiestenie.

ako výsledný výkon pretekára sa zapíše jeho 
najlepší výkon v  súťaži, vrátane rozoskakovania 
(platil by i svetový rekord dosiahnutý v rozoskako-
vaní). ešte upozornenie na dôležitú zmenu pravi-
diel: časy na absolvovanie pokusu sa skrátili, zá-
kladný čas pri všetkých technických disciplínach, 
okrem skoku o žrdi, je 30 sekúnd!

na záver sa ešte môžete otestovať: nájdete 
7 chýb v nasledujúcom fiktívnom zápise?

 MARIÁN KALABUS
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 PREHĽAD  MAJSTROVSTIEV  EURÓPY

Údaje sú uvedené v poradí ME, dátum a miesto konania, počet zúčastnených slovenských atlétov a  krajina, za ktorú štartovali. 
I. 7.-9.9. 1934 Turín Taliansko 1 1 muž (z českého klubu) ČSR

II. muži 3.-5.9. 1938 Paríž Francúzsko 0 0 ČSR
     ženy 17.-18.9. 1938 Viedeň Rakúsko 0 0 ČSR

III. 22.-25.8. 1946 Oslo Nórsko 1 1 muž ČSR
IV. 23.-27.8. 1950 Brusel Belgicko 1 1 muž ČSR
V. 25.-29.8. 1954 Bern Švajčiarsko 4 3 muži (z toho 2 z českých klubov), 1 žena ČSR

VI. 19.-24.8. 1958 Štokholm Švédsko 3 3 muži (z toho 1 z českého klubu) ČSR
VII. 12.-16.9. 1962 Belehrad Juhoslávia 2 2 muži ČSSR
VIII. 30.8.-4.9. 1966 Budapešť Maďarsko 9 5 mužov (všetci 5 z českých klubov), 4 ženy ČSSR
IX. 16.-20.9. 1969 Atény Grécko 7 3 muži (1 z českého klubu), 4 ženy (1 z českého klubu) ČSSR
X. 10.-15.8. 1971 Helsinki Fínsko 6 6 mužov (z toho 3 z českých klubov) ČSSR
XI. 2.-8.9. 1974 Rím Taliansko 14 10 mužov (z toho 3 z českých klubov), 4 ženy ČSSR
XII. 29.8.-3.9. 1978 Praha Československo 27 19 mužov (7 z českých klubov), 8 žien (2 z českých klubov) ČSSR
XIII. 6.-12.9. 1982 Atény Grécko 8 5 mužov (1 z českého klubu), 3 ženy (1 z českého klubu) ČSSR
XIV. 26.-31.8. 1986 Stuttgart SRN 14 10 mužov (2 Česi, 4 z českého klubu), 4 ženy ČSSR
XV. 27.8.-1.9. 1990 Split Juhoslávia 12 10 mužov (4 Česi, 2 z českého klubu), 2 ženy (1 z českého klubu) ČSFR

XVI. 7.-14.8. 1994 Helsinki Fínsko 11 9 mužov, 2 ženy SR
XVII. 18.-23.8. 1998 Budapešť Maďarsko 15 15 mužov SR
XVIII. 6.-11.8. 2002 Mníchov Nemecko 17 13 mužov, 4 ženy SR
XIX. 7.-13.8. 2006 Göteborg Švédsko 17 11 mužov (z toho 1 pôvodom Bielorus), 6 žien (z toho 1 pôvodom Ruska) SR
XX. 27.7.-1.8. 2010 Barcelona Španielsko 19 13 mužov (z toho 1 pôvodom Bielorus), 6 žien SR
XXI. 27.6.-1.7. 2012 Helsinki Fínsko 12 7 mužov, 5 žien SR
XXII. 12.-17.8. 2014 Zürich Švajčiarsko 28 12 mužov, 16 žien SR
XXIII. 6.-10.7. 2016 Amsterdam Holandsko 21 8 mužov, 13 žien SR

PREHĽAD VÝSLEDKOV SLOVENSKÝCH ATLÉTOV

Údaje sú uvedené v poradí rok ME, celkové umiestnenie, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia 
atléta, klubová príslušnosť, počet štartujúcich; v ďalšom riadku dátum súťaže, poradie v súťaži a výkon, 
prípadne aj elektrický čas, rýchlosť vetra a reakčný čas.

Použité skratky: r - rozbeh, s - semifinále, Q - kvalifikácia, = - rovnosť poradia, ´ - upravené pôvodné 
poradie po dodatočnej diskvalifikácii za doping, NM - žiaden vydarený pokus, DQ - diskvalifikácia,  
° - česká národnosť, °° - bieloruská národnosť, °°° - ruská národnosť, * - český klub počas spoločného 
štátu, ** - česká štátna príslušnosť

M U Ž I
100 metrov

1958 17. Ján Šteso 26.02.37 Slávia VŠ Bratislava 29
19.8. • 3r5 • 11,2 w+2,0 *** 20.8. • 5s2 • 11,1 w+1,2

1966 25 .= Juraj Demeč* 29.01.45 Užhorod Slávia VŠ Praha 36
30.8. • 5r1 • 10,8 w–1,3

1966 – Herbert Bende* 12.07.41 Bratislava Dukla Praha 36
30.8. • r2 • DQ

1969 18 .= Dionýz Szögedi* 09.10.44 Licince Dukla Praha 28
16.9. • 5r4 • 10,9 w–4,5

1971 19. Juraj Demeč* 29.01.45 Užhorod Dukla Praha 29
10.8. • 6r3 • 10,8 (10,77) w–0,2

1974 21. Juraj Demeč* 29.01.45 Užhorod Dukla Praha 28
2.9. • 6r1 • 10,80 w–1,2

1978 16 .= Ladislav Latocha 01.05.58 Čadca Dukla Banská Bystrica 28
29.8. • 6r1 • 10,73 w0,0

1998 37. Martin Briňarský 23.01.76 Spišská Nová Ves Chemosvit Svit 45

18.8. • 7r5 • 10,73 w+0,6
2016 27 .= Jakub Matúš 01.02.96 Trnava Slávia STU Bratislava 35

6.7. • 6r1 • 10,51 w+0,5 rč139
2016 21. Ján Volko 02.11.96 Bratislava Stavbár Nitra 35

6.7. • 3r4 • 10,42 w+0,6 rč145 *** 7.7. • 7s3 • 10,43 w–0,4 rč140
200 metrov

1974 25. Marián Králik 17.03.51 Trnava ZVL Žilina 28
4.9. • 6r4 • 21,67 w+1,5

1978 14 .= Martin Pelach 02.02.56 Kežmarok Dukla Banská Bystrica 26
31.8. • 4r3 • 21,48 w–0,2 *** 31.8. • 8s1 • 21,59 w–0,2

1978 22. Marián Králik* 17.03.51 Trnava Rudá hvězda Praha 26
31.8. • 7r4 • 21,47 w+0,2

1998 27. Martin Briňarský 23.01.76 Spišská Nová Ves Chemosvit Svit 31
20.8. • 7r2 • 21,32 w–0,9

2002 10. Martin Briňarský 23.01.76 Spišská Nová Ves Hi-Tec Banská Bystrica 35
8.8. • 2r2 • 20,75 w–0,2 *** 8.8. • 4q3 • 20,83 w–0,3 *** 9.8. • 5s1 • 20,97 w–0,5

2016 20. Ján Volko 02.11.96 Bratislava Stavbár Nitra 34
7.7. • 3r2 • 21,00 w–1,2 rč150 *** 8.7. • 6s1 • 21,28 w–1,7 rč143

400 metrov
1994 7. Štefan Balošák 23.11.72 Martin Dukla Banská Bystrica 21

8.8. • 3r3 • 46,62 *** 9.8. • 4s2 • 46,32 *** 11.8. • 7 • 46,64
1998 17. Marcel Lopuchovský 02.05.77 Košice Slávia UK Bratislava 31

19.8. • 5r1 • 46,49
1998 21. Štefan Balošák 23.11.72 Martin Dukla Banská Bystrica 31

19.8. • 5r3 • 46,87
2006 31. Peter Žňava 18.04.89 Nitra ŠOG Nitra 32

7.8. • 8r2 • 47,38

2010 – Peter Žňava 18.04.89 Nitra Spartak Dubnica n.Váh. 33
27.7. • -r3 • DNF

800 metrov
1954 23. Dušan Čikel* 18.10.29 Beckov ÚDA Praha 31

25.8. • 7r4 • 1:54,2
1969 2. Jozef Plachý 28.02.49 Košice Slávia VŠT Košice 21

17.9. • 3r1 • 1:49,8 *** 18.9. • 1s2 • 1:48,9 *** 19.9. • 2 • 1:46,2 (1:46,26)
1971 6. Jozef Plachý 28.02.49 Košice VSŽ Košice 24

10.8. • 2r4 • 2:00,1 (2:00,09) *** 11.8. • 4s2 • 1:49,1 (1:49,07) *** 12.8. • 6 • 1:47,3 (1:47,33)
1974 12. Jozef Plachý 28.02.49 Košice VSŽ Košice 27

2.9. • 3r2 • 1:47,1 *** 3.9. • 7s1 • 1:47,9
1974 21. Ján Šišovský 19.06.45 Nové Mesto n. V. Dukla Banská Bystrica 27

2.9. • 5r3 • 1:48,9
1978 23. Milan Timko 08.12.53 Dukla Banská Bystrica 24

29.8. • 5r3 • 1:50,5
2006 16. Jozef Repčík 03.08.86 Myjava Slávia Trenčín 27

10.8. • 2r4 • 1:49,63 *** 11.8. • 8s1 • 1:50,89
2010 21. Jozef Pelikán 29.07.84 Bratislava Inter Bratislava 32

28.7. • 5r1 • 1:51,29
2010 18. Jozef Repčík 03.08.86 Myjava Spartak Dubnica n.Váh. 32

28.7. • 5r3 • 1:50,51
2012 7. Jozef Repčík 03.08.86 Myjava Spartak Dubnica n.Váh. 38

27.6. • 3r3 • 1:47,41 *** 28.6. • 2s1 • 1:46,62 *** 29.6. • 7 • 1:49,42
2014 7. Jozef Repčík 03.08.86 Myjava Slávia UK Bratislava 34

12.8. • 3r4 • 1:47,90 *** 13.8. • 5s1 • 1:46,94 *** 15.8. • 7 • 1:46,29
2016 18. Jozef Repčík 03.08.86 Myjava Hraj na tie nohy Bratislava 29

7.7. • 7r3 • 1:49,32
1500 metrov

1954 20. Alexander Zvolenský* 06.01.31 Modranka ÚDA Praha 29
26.8. • 7r3 • 3:55,2

1974 18 .= Ivan Kováč 25.12.48 Zem. Kostoľany Dukla Banská Bystrica 28
6.9. • 6r1 • 3:44,7

1978 12. Jozef Plachý* 28.02.49 Košice Dukla Praha 34
1.9. • 4r3 • 3:40,6 *** 3.9. • 12 • 3:42,2

5000 metrov
1934 13. Jozef Koščák* 08.07.03 Kassa (Košice) SK Slavia Praha 13

9.9. • 13 • 16:10,0
1998 8. Miroslav Vanko 14.02.73 Martin Dukla Banská Bystrica 18

22.8. • 8 • 13:41,92
10 000 metrov

1974 16. Peter Suchán 23.10.47 Trstín Dukla Banská Bystrica 31
2.9. • 16 • 29:06,0

1994 4. Róbert Štefko 28.05.68 Košice Dukla Banská Bystrica 24
7.8. • 4 • 28:08,02

1998 10. Róbert Štefko 28.05.68 Košice Dukla Banská Bystrica 21
18.8. • 10 • 28:31,59

Maratón
1974 18. Peter Suchán 23.10.47 Trstín Dukla Banská Bystrica 30

8.9. • 18 • 2:30:42,6
1990 7. Karel David° 08.02.64 Nový Jičín Dukla Banská Bystrica 37

1.9. • 7 • 2:18:05
110 metrov prek.

1958 14. Ivan Veselský 29.01.33 Nitra Slávia Nitra 21
22.8. • 4r3 • 15,0 w+1,1

1962 15.= Ivan Čierny 09.04.38 Čadca Dynamo Žilina 23
13.9. • 5r1 • 14,6w+2,3

1978 15. Július Ivan 25.03.54 Šurany Slávia UK Bratislava 19
1.9. • 5r1 • 14,22 w+0,7 *** 2.9. • 7s2 • 14,29 w0,0

1982 18. Július Ivan 25.03.54 Šurany Dukla Banská Bystrica 22
9.9. • 7r3 • 14,05 w–1,6

1990 18. Igor Kováč* 12.05.69 Krompachy Sparta Praha 29
30.8. • 6r4 • 14,06 w–1,0

1994 18. Igor Kováč 12.05.69 Krompachy Dukla Banská Bystrica 31
11.8. • 5r1 • 13,72 w+0,7

2014 29. Viliam Papšo 23.05.89 Domažlice Dukla Banská Bystrica 30
13.8. • 6r3 • 14,19 w–0,7

400 metrov prek.
1971 8. Ivan Daniš* 29.01.51 Žilina Sparta Praha 31

10.8. • 3r2 • 50,7 (50,74) *** 11.8. • 4s1 • 50,6 (50,63) • 12.8. • 8 • 51,8 (51,78)
1974 16. Ivan Daniš* 29.01.51 Žilina Sparta ČKD Praha 24

3.9. • 3r3 • 51,09 *** 3.9. • 8s2 • 53,28
1986 13. Jozef Kucej 23.03.65 Detva Slávia SVŠT Bratislava 24

26.8. • 3r4 • 50,00 *** 27.8. • 8s2 • 50,42

    VýSLEDKY SLOVENSKýCH ATLéTOV  NA MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY

Jozef Pribilinec má z ME chôdzi na 20 km dve medaily – striebro z Atén 
1982 a zlato zo Stuttgartu 1986, s ktorým pózuje aj na snímke. 
 Foto: JÁN SÚKUP 
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1990 13. Jozef Kucej 23.03.65 Detva Slávia SVŠT Bratislava 28
27.8. • 2r3 • 51,01 *** 28.8. • 5s1 • 50,52

1994 11. Jozef Kucej 23.03.65 Detva Dukla Banská Bystrica 37
7.8. • 3r4 • 49,91 *** 8.8. • 5s1 • 49,75

1998 27. Radoslav Holúbek 28.11.75 Žilina Dukla Banská Bystrica 28
18.8. • 7r4 • 51,36

2012 21. Martin Kučera 10.05.90 Bratislava Slávia STU Bratislava 42
27.6. • 5r1 • 51,50

2016 7. Martin Kučera 10.05.90 Bratislava Hraj na tie nohy Bratislava 39
6.7. • 1r4 • 49,56 rč151 *** 7.7. • 4s1 • 49,08 rč168 *** 8.7. • 7 • 49,89 rč121

3000 metrov prek.
1971 2. Dušan Moravčík* 27.05.48 Bánov Dukla Praha 33

13.8. • 1r2 • 8:32,8 (8:32,81) *** 15.8. • 2 • 8:26,2 (8:26,11)
1974 10. Dušan Moravčík* 27.05.48 Bánov Dukla Praha 24

4.9. • 5r3 • 8:28,0 *** 7.9. • 10 • 8:34,4
1978 22. Dušan Moravčík* 27.05.48 Bánov Rudá hvězda Praha 32

1.9. • 6r2 • 8:43,2
1978 21. Milan Slovák 04.04.56 Banská Bystrica Dukla Banská Bystrica 32

1.9. • 8r3 • 8:41,4
20 km chôdza

1978 13. Juraj Benčík 15.02.45 Tótkomlós Dukla Banská Bystrica 29

30.8. • 13 • 1:27:47,4
1978 14. Pavol Blažek 09.07.58 Trnava Dukla Banská Bystrica 29

30.8. • 14 • 1:27:49,3
1978 18. Štefan Petrík 15.10.57 Senica Dukla Banská Bystrica 29

30.8. • 18 • 1:30:08,4
1982 2. Jozef Pribilinec 06.07.60 Kremnica Dukla Banská Bystrica 21

7.9. • 2 • 1:25:55
1982 3. Pavol Blažek 09.07.58 Trnava Dukla Banská Bystrica 21

7.9. • 3 • 1:26:13
1986 1. Jozef Pribilinec 06.07.60 Kremnica Dukla Banská Bystrica 22

27.8. • 1 • 1:21:15
1986 6. Pavol Blažek 09.07.58 Trnava Dukla Banská Bystrica 22

27.8. • 6 • 1:23:26
1986 – Roman Mrázek° 21.01.62 Sokolov Dukla Banská Bystrica 22

27.8. • - • DQ
1990 1. Pavol Blažek 09.07.58 Trnava Dukla Banská Bystrica 27

28.8. • 1 • 1:22:05
1990 10. Ján Záhončík 23.04.65 Skalica Dukla Banská Bystrica 27

28.8. • 10 • 1:26:47
1990 – Roman Mrázek° 21.01.62 Sokolov Dukla Banská Bystrica 27

28.8. • - • DQ
1994 7. Igor Kollár 26.06.65 Žiar nad Hronom Dukla Banská Bystrica 29

7.8. • 7 • 1:22:23
1994 13. Róbert Valiček 10.03.69 Martin Slávia TU Košice 29

7.8. • 13 • 1:24:13
1998 15. Igor Kollár 26.06.65 Žiar nad Hronom Dukla Banská Bystrica 33

18.8. • 15 • 1:26:43
1998 17. Róbert Valiček 10.03.69 Martin Slávia TU Košice 33

18.8. • 17 • 1:27:25
1998 24. Erik Kalina 25.09.75 Banská Bystrica Agrospolis Hliník n. Hr. 33

18.8. • 24 • 1:35:55
2002 18. Peter Barto 01.05.75 Dukla Banská Bystrica 24

6.8. • 18 • 1:25:36
2002 22. Radovan Eľko 04.04.80 Košice Dukla Banská Bystrica 24

6.8. • 22 • 1:27:47
2002 23. Miloš Bátovský 26.05.79 Krupina Dukla Banská Bystrica 24

6.8. • 23 • 1:28:54
2006 6. Matej Tóth 10.02.83 Nitra Dukla Banská Bystrica 19

8.8. • 6 • 1:21:39
2010 6.´ Matej Tóth 10.02.83 Nitra Dukla Banská Bystrica 27

27.7. • 6´ • 1:22:20
2010 16. Anton Kučmín 07.06.84 Ilava Dukla Banská Bystrica 27

27.7. • 16´ • 1:25:12
2014 20. Anton Kučmín 07.06.84 Ilava Dukla Banská Bystrica 34

13.8. • 20 • 1:25:07
2014 28. Patrik Spevák 30.07.94 Banská Bystrica Dukla Banská Bystrica 34

13.8. • 28 • 1:31:30
50 km chôdza

1974 – Milan Bartoš 30.10.50 Žabokreky Strojárne Martin 19
7.9. • - • DNF

1978 14. Ján Dzurňák* 01.06.53 Levoča VŠ Praha 36
2.9. • 14 • 4:04:40,0

1978 16. Ladislav Vitéz 21.08.54 Spartak Štós 36
2.9. • 16 • 4:07:55,8

1978 – Jaromír Vaňous° 24.09.55 Ústí nad Orlicí Dukla Banská Bystrica 36

2.9. • - • DNF
1982 – Pavol Blažek 09.07.58 Trnava Dukla Banská Bystrica 24

10.9. • - • DNF
1986 8. Pavol Szikora 26.03.52 Lučenec Dukla Banská Bystrica 28

31.8. • 8 • 3:51:35
1986 20. Roman Mrázek° 21.01.62 Sokolov Dukla Banská Bystrica 28

31.8. • 20 • 4:27:28
1990 – Jaroslav Makovec° 11.01.60 Liberec Dukla Banská Bystrica 31

31.8. • - • DNF
1990 – Pavol Szikora 26.03.52 Lučenec Dukla Banská Bystrica 31

31.8. • - • DQ
1994 9. Pavol Blažek 09.07.58 Trnava Dukla Banská Bystrica 34

13.8. • 9 • 3:49:44
1994 15. Peter Tichý 12.03.69 Žilina Slávia TU Košice 34

13.8. • 15 • 3:56:00
1994 22. Štefan Malík 11.02.66 Šurany Slávia UK Bratislava 34

13.8. • 22 • 4:07:45
1998 12. Peter Tichý 12.03.69 Žilina Slávia TU Košice 41

21.8. • 12 • 3:55:37
1998 13. Štefan Malík 11.02.66 Šurany Slávia UK Bratislava 41

21.8. • 13 • 3:57:35

1998 21. Peter Korčok 12.08.74 Šahy Dukla Banská Bystrica 41
21.8. • 21 • 4:04:17

2002 11. Peter Korčok 12.08.74 Šahy Dukla Banská Bystrica 30
8.8. • 11 • 3:55:34

2002 20. Marek Janek 29.01.77 Krupina Hi-Tec Banská Bystrica 30
8.8. • 20 • 4:19:08

2002 – Martin Pupiš 19.10.78 Banská Bystrica Dukla Banská Bystrica 30
8.8. • - • DQ

2006 8. Peter Korčok 12.08.74 Šahy Dukla Banská Bystrica 28
10.8. • 8 • 3:51:16

2010 13. Dušan Majdán 08.09.87 Hnúšťa Dukla Banská Bystrica 27
30.7. • 13 • 4:00:51

2010 – Miloš Bátovský 26.05.79 Krupina Dukla Banská Bystrica 27
30.7. • - • DNF

2014 2. Matej Tóth 10.02.83 Nitra Dukla Banská Bystrica 34
15.8. • 2 • 3:36:21

2014 19. Dušan Majdán 08.09.87 Hnúšťa Dukla Banská Bystrica 34
15.8. • 19 • 3:53:26

2014 24. Martin Tišťan 12.11.92 Banská Bystrica Dukla Banská Bystrica 34
15.8. • 24 • 4:06:11

Výška
1946 14. Vladimír Žila 28.03.26 Bratislava ŠK Bratislava 15

23.8. • 14 • 180
1966 14.= Milan Haranta* 27.06.43 Martin Sparta Praha 24

31.8. • 14=Q • 200
1969 8.= Ladislav Borodáč 24.02.46 Piešťany Slávia VŠT Košice 23

18.9. • 1=Q • 211 *** 19.9. • 8= • 208
1971 13. Roman Moravec 30.12.50 Bratislava Slávia SVŠT Bratislava 27

13.8. • 1=Q • 212 *** 14.8. • 13 • 211
1971 21.= Ladislav Borodáč 24.02.46 Piešťany Dukla Banská Bystrica 27

13.8. • 21=Q • 208
1974 15.= Roman Moravec 30.12.50 Bratislava Slávia SVŠT Bratislava 30

3.9. • 15=Q • 211
1978 17. Roman Moravec 30.12.50 Bratislava Slávia UK Bratislava 26

1.9. • 9=Q • 215 *** 2.9. • 17 • 210
1986 9.= Ján Zvara* 12.02.63 Banská Bystrica Sparta Praha 17

30.8. • 1=Q • 226 *** 31.8. • 9= • 221
2002 16.= Ľuboš Benko 14.02.74 Považská Bystrica Dukla Banská Bystrica 28

6.8. • 8Q1 • 215
2006 15.= Peter Horák 07.12.83 Bratislava Dukla Banská Bystrica 24

7.8. • 7=Q2 • 223
2010 10.= Peter Horák 07.12.83 Bratislava Dukla Banská Bystrica 27

27.7. • 7Q1 • 223 *** 29.7. • 10= • 219
2012 6.= Michal Kabelka 04.02.85 Lučenec Spartak Dubnica n.Váh. 32

27.6. • 5Q1 • 223 *** 29.6. • 6= • 224
2012 19. Peter Horák 07.12.83 Bratislava Dukla Banská Bystrica 32

27.6. • 11Q2 • 219
2014 17. Lukáš Beer 23.08.89 Košice Slávia TU Košice 23

13.8. • 9Q2 • 219
2014 18. Matúš Bubeník 14.11.89 Hodonín Stavbár Nitra 23

13.8. • 9Q1 • 219
2016 15. Matúš Bubeník 14.11.89 Hodonín Stavbár Nitra 23

9.7. • 6Q2 • 223
Diaľka

1966 9. Miroslav Hutter* 24.01.44 Martin Slávia VŠ Praha 20

Diskár Imrich Bugár z Ohrád pri Dunajskej Strede sa stal majstrom  
Európy v Aténach 1982, vtedy si už obliekal dres pražskej Dukly. 
 Foto: JÁN SÚKUP 

Dve generácie medailistov z ME na jednej snímke: kladivár Libor Char‑
freitag bral zlato v Barcelone 2010, kde mu k titulu gratulovala vte‑
dajšia predsedníčka SAZ Mária Mračnová, bronzová v skoku do výšky 
v Aténach 1969. Foto: SITA – GABRIEL BOGDÁNYI 
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30.8. • 9Q • 749 *** 31.8. • 9 • 733
1978 12. Jaroslav Priščák 28.08.56 Martin VSŽ Košice 21

1.9. • 3Q • 781 *** 2.9. • 12 • 748 w+0,4
1994 2. Milan Gombala** 29.01.68 Lučenec Dukla Praha 33

9.8. • 3Q1 • 795 w+0,1 *** 10.8. • 2 • 804 w+1,4
Trojskok

1966 10. Peter Nemšovský* 06.01.43 Bratislava Dukla Praha 24
3.9. • 8Q • 16,07 *** 4.9. • 10 • 16,14

1986 14. Ján Čado* 07.05.63 Trstená Slavia Praha 23
29.8. • 14Q • 16,39 w–0,3

1986 19. Milan Mikuláš* 01.04.63 Trnava Rudá hvězda Praha 23
29.8. • 19Q • 16,10 w+0,4

1994 10. Milan Mikuláš** 01.04.63 Trnava PSK Olymp Praha 20
11.8. • 5Q2 • 16,31 w+-0,7 *** 13.8. • 10 • 16,29 w+0,4

2006 15. Dmitrij Vaľukevič°° 31.05.81 Petrozavodsk Spartak Dubnica n.Váh. 25
10.8. • 7Q1 • 16,67 w+0,5

2010 7. Dmitrij Vaľukevič°° 31.05.81 Petrozavodsk Spartak Dubnica n.Váh. 28
27.7. • 7Q2 • 16,78w+3,0 *** 29.7. • 7 • 16,77 w–0,5

Guľa
1998 15. Pavel Pankúch 20.02.75 Košice Dukla Banská Bystrica 28

18.8. • 9Q1 • 18,95
1998 19. Mikuláš Konopka 23.01.79 Rimavská Sobota Slávia UK Bratislava 28

18.8. • 10Q2 • 18,63
1998 22. Milan Haborák 11.01.73 Prešov Dukla Banská Bystrica 28

18.8. • 12Q2 • 18,10
2002 10. Milan Haborák 11.01.73 Prešov Dukla Banská Bystrica 27

6.8. • 4Q2 • 20,15 *** 6.8. • 10 • 19,40
2002 22. Pavel Pankúch 20.02.75 Košice Dukla Banská Bystrica 27

6.8. • 12Q1 • 17,93
2006 10.´ Mikuláš Konopka 23.01.79 Rimavská Sobota Dukla Banská Bystrica 32

7.8. • 7´Q2 • 19,65
2006 14.´ Milan Haborák 11.01.73 Prešov Dukla Banská Bystrica 32

7.8. • 6´Q1 • 19,38
Disk

1950 6. Alojz Kormúth 05.07.26 Košolná Sokol NV Bratislava 18
24.8. • 7Q • 44,64 *** 26.8. • 6 • 46,17

1962 20. Ladislav Petrovič 12.03.35 Nagykanizsa Slávia Nitra 27
12.9. • 20Q • 50,28

1978 3. Imrich Bugár* 14.04.55 Dunajská Streda Dukla Praha 20
2.9. • 7Q • 60,96 *** 3.9. • 3 • 64,66

1982 1. Imrich Bugár* 14.04.55 Dunajská Streda Dukla Praha 24
10.9. • 2Q • 63,52 *** 11.9. • 1 • 66,64

1986 8. Imrich Bugár* 14.04.55 Dunajská Streda Dukla Praha 21
30.8. • 2Q • 65,62 *** 31.8. • 8 • 63,56

1990 7. Imrich Bugár* 14.04.55 Dunajská Streda Dukla Praha 22
31.8. • 4Q1 • 61,68 *** 1.9. • 7 • 62,36

1994 15. Imrich Bugár** 14.04.55 Dunajská Streda Dukla Praha 21
12.8. • 8Q2 • 56,64

2002 25. Jaroslav Žitňanský 18.02.72 Piešťany Slávia UK Bratislava 28
9.8. • 13Q2 • 56,19

Kladivo
2002 7. Libor Charfreitag 11.09.77 Trnava AŠK Slávia Trnava 31

6.8. • 3Q2 • 79,18 *** 7.8. • 7 • 79,20
2002 10. Miloslav Konopka 23.01.79 Rimavská Sobota Slávia UK Bratislava 31

6.8. • 6Q1 • 78,16 *** 7.8. • 10 • 77,33
2006 11.´ Miloslav Konopka 23.01.79 Rimavská Sobota Dukla Banská Bystrica 23

9.8. • 7´Q2 • 74,64
2006 12.´ Libor Charfreitag 11.09.77 Trnava AŠK Slávia Trnava 23

9.8. • 5´Q1 • 74,13
2010 1. Libor Charfreitag 11.09.77 Trnava AŠK Slávia Trnava 25

27.7. • 1Q2 • 77,70 *** 28.7. • 1 • 80,02
2010 23. Miloslav Konopka 23.01.79 Rimavská Sobota Dukla Banská Bystrica 25

27.7. • 10Q1 • 68,77
2010 24. Marcel Lomnický 06.07.87 Nitra ŠG Stavbár Nitra 25

27.7. • 11Q1 • 68,22
2012 11. Marcel Lomnický 06.07.87 Nitra ŠG Stavbár Nitra 31

28.6. • 4Q1 • 73,84 *** 30.6. • 11 • 73,41
2012 26. Libor Charfreitag 11.09.77 Trnava AŠK Slávia Trnava 31

28.6. • 14Q2 • 69,65
2014 7. Marcel Lomnický 06.07.87 Nitra Stavbár Nitra 22

14.8. • 1Q1 • 77,06 *** 16.8. • 7 • 76,89
2016 8. Marcel Lomnický 06.07.87 Nitra Dukla Banská Bystrica 28

8.7. • 2Q2 • 74,68 *** 10.7. • 5 • 75,84
2016 – Libor Charfreitag 11.09.77 Trnava AŠK Slávia Trnava 28

8.7. • -Q1 • NM

Oštep
1978 20. Tomáš Babiak* 11.03.49 Nitra Dukla Praha 23

29.8. • 20Q • 75,20
1986 18. Jan Železný° 16.06.66 Mladá Boleslav Dukla Banská Bystrica 30

26.8. • 18Q • 75,90
1990 13.= Jan Železný° 16.06.66 Mladá Boleslav Dukla Banská Bystrica 30

27.8. • 7Q1 • 77,64
2006 20 Marián Bokor 17.04.77 Trnava Dukla Banská Bystrica 24

7.8. • 11Q2 • 72,54
2010 20. Martin Benák 27.05.88 Trenčín Dukla Banská Bystrica 23

30.7. • 10Q2 • 73,18
2012 25. Martin Benák 27.05.88 Trenčín Dukla Banská Bystrica 29

27.6. • 11Q2 • 70,60
2014 17. Martin Benák 27.05.88 Trenčín Dukla Banská Bystrica 32

14.8. • 10Q2 • 75,67
2014 23. Patrik Žeňúch 30.12.90 Ružomberok Dukla Banská Bystrica 32

14.8. • 10Q1 • 74,19
2016 30. Patrik Žeňúch 30.12.90 Ružomberok Dukla Banská Bystrica 31

6.7. • 15Q1 • 69,38
Desaťboj

1954 12. Stanislav Štefkovič 21.11.29 Skačany Slávia Bratislava 19
26.-27.8. • 12 • 5401 pôv.b. (5929 súč.b.) 12,1-626-12,49-175-54,2-17,7-36,29-350-45,46-4:32,6

4 × 100 metrov

1958
4. ČSR Janeček-Mikluščák*-V.Mandlík-V.Kynos 10
4. František Mikluščák* 19.02.35 Kostoľany/Horn. Dukla Praha 10

23.8. • 3r2 • 41,1 *** 24.8. • 4 • 40,7

1966
7. ČSSR Utěkal-Bende*-J.Kynos-Kříž 12
7. Herbert Bende* 12.07.41 Bratislava Dukla Praha 12

3.9. • 4r2 • 40,6 *** 4.9. • 7 • 40,6

1969
3. ČSSR Kříž-Szögedi*-J.Kynos-Bohman 10
3. Dionýz Szögedi* 09.10.44 Licince Dukla Praha 10

19.9. • 2r1 • 39,6 *** 20.9. • 3 • 39,5 (39,52)

1971
1. ČSSR Kříž-Demeč*-J.Kynos-Bohman 10
1. Juraj Demeč* 29.01.45 Užhorod Dukla Praha 10

14.8. • 3r2 • 39,8 (39,77) *** 15.8. • 1 • 39,3 (39,32)

1974
8. ČSSR J.Kynos-Matoušek-Demeč*-Bohman 13
8. Juraj Demeč* 29.01.45 Užhorod Dukla Praha 13

7.9. • 4r2 • 40,00 *** 8.9. • 8 • 39,92

1978
9. ČSSR Chebeň-Wild-Králik*-Bohman 10
9. Ján Chebeň 21.05.54 Dukla Banská Bystrica 10
9. Marián Králik* 17.03.51 Trnava Rudá hvězda Praha 10

2.9. • 5r1 • 40,43
4 × 400 metrov

1974
9. ČSSR Daniš*-Štross-Tulis-Kodejš 11
9. Ivan Daniš* 29.01.51 Žilina Sparta ČKD Praha 11

7.9. • 5r2 • 3:06,29

1982
3r1 ČSSR Břečka-Malovec-Záhořák-Sajdok
5. ČSSR Záhořák-Břečka-Malovec-Sajdok 12
5. Dušan Malovec 01.07.57 Modra Dukla Banská Bystrica 12

10.9. • 3r1 • 3:03,06 *** 11.9. • 5 • 3:02,82
Ž E N Y

 Zmeny mien: Lehocká-Glesková, Bobková-Cupáková, Faithová-Mračnová, Kucmanová-Šuranová, 
Danišová-Hrašnová, Kovalčíková-Ráková

100 metrov
1966 4. Eva Lehocká 26.07.43 Zvolen Slávia SVŠT Bratislava 23

30.8. • 2r2 • 11,6 w0,0 *** 31.8. • 3s1 • 11,8 w0,0 *** 31.8. • 4 • 11,9 w–1,1
1969 7. Eva Glesková 26.07.43 Zvolen Slávia SVŠT Bratislava 24

17.9. • 3r3 • 12,2 w–3,5 *** 17.9. • 4s2 • 11,9 w–2,3 *** 17.9. • 7 • 11,8 (11,90) w–0,4
2014 34. Alexandra Bezeková 13.08.92 Košice Akademik TU Košice 37

12.8. • 7r2 • 11,87 w–0,4
2014 30. Lenka Kršáková 22.02.91 Bratislava Spartak Dubnica n.Váh. 37

12.8. • 7r4 • 11,74 w–0,4
2016 27. Alexandra Bezeková 13.08.92 Košice Atletika Košice 31

7.7. • 5r2 • 11,71 w–0,4 rč129
200 metrov

1966 6. Eva Lehocká 26.07.43 Zvolen Slávia SVŠT Bratislava 19
1.9. • 4r3 • 24,3w+2,9 *** 1.9. • 4s2 • 24,1 w+1,3 *** 2.9. • 6 • 24,0 w0,0

2014 32. Lenka Kršáková 22.02.91 Bratislava Spartak Dubnica n.Váh. 35
14.8. • 7r1 • 24,69 w+0,1

2016 23. Alexandra Bezeková 13.08.92 Košice Atletika Košice 36
6.7. • 4r4 • 23,56 w+0,7 rč137 *** 6.7. • 8s1 • 23,71 w0,0 rč133

400 metrov
1966 1. Anna Chmelková 26.07.44 Špačince Slávia SVŠT Bratislava 30

30.8. • 1r2 • 53,6 *** 31.8. • 2s1 • 54,0 *** 1.9. • 1 • 52,9
1974 15. Jozefína Čerchlanová 29.03.52 Bratislava Slávia PF Banská Bystrica 23

2.9. • 2r1 • 53,23 *** 3.9. • 7s2 • 53,77
1978 22. Eva Ráková 17.06.54 Bratislava Slávia UK Bratislava 25

Senzačná víťazka behu žien na 400 m na ME 1966 Anna Chmelková so 
svojou budapeštianskou zlatou medailou. Foto: ARCHÍV

Na ME 2014 v Zürichu získala slovenská výprava striebra zásluhou 
chodca Mateja Tótha a kladivárky Martiny Hrašnovej, ktorá obhájila 
svoju medailovú pozíciu z ME 2012 v Helsinkách. 
 Foto: SITA – JÁN SLOVÁK 
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29.8. • 6r4 • 54,00
2014 19. Iveta Putalová 24.03.88 Bratislava Slávia UK Bratislava 29

12.8. • 6r2 • 53,25
2016 23. Iveta Putalová 24.03.88 Bratislava Hraj na tie nohy Bratislava 31

6.7. • 5r1 • 53,96 rč182 *** 7.7. • 7s2 • 54,04 rč140
800 metrov

1978 16. Jozefína Čerchlanová* 29.03.52 Bratislava Rudá hvězda Praha 22
29.8. • 3r3 • 2:02,0 *** 30.8. • 8s2 • 2:07,0

1982 10. Zuzana Moravčíková* 30.12.56 Nitra VŠ Praha 20
6.9. • 5r2 • 2:03,15 *** 7.9. • 6s2 • 2:02,48

1986 10. Gabriela Sedláková 02.03.68 Topoľčany Slávia UK Bratislava 17
26.8. • 2r3 • 2:02,57 *** 27.8. • 5s2 • 2:00,61

2006 10. Lucia Klocová 20.11.83 Martin Slávia UK Bratislava 26
7.8. • 3r4 • 2:03,17 *** 8.8. • 5s1 • 2:00,63

2010 3.´ Lucia Klocová 20.11.83 Martin ZŤS Martin 24
27.7. • 3´r2 • 1:59,31 *** 30.7. • 3´ • 1:59,48

2012 4.´ Lucia Klocová 20.11.83 Martin ZŤS Martin 18
28.6. • 1´r3 • 2:02,55 *** 29.6. • 4´ • 2:01,38

2016 19. Alexandra Štuková 02.07.90 Malacky Hraj na tie hohy Bratislava 33
6.7. • 6r3 • 2:04,58 *** 7.7. • 7s1 • 2:03,27

1500 metrov
1969 12. Emília Přivřelová* 07.12.43 Trenčín VŽKG Ostrava 22

19.9. • 6r1 • 4:19,0 *** 20.9. • 12 • 4:32,8
1990 8. Jana Kučeríková* 30.04.64 Žilina VŠ Praha 15

30.8. • 6r1 • 4:09,52 *** 1.9. • 8 • 4:11,67
2014 15.´ Lucia Klocová 20.11.83 Martin ZŤS Martin 25

12.8. • 10r2 • 4:14,77
2016 10. Lucia Hrivnák Klocová 20.11.83 Martin ZŤS Martin 21

8.7. • 2r2 • 4:10,90 *** 10.7. • 10 • 4:35,61
3000 metrov

1986 19. Jana Kučeríková 30.04.64 Žilina Slávia PF Banská Bystrica 28
26.8. • 10r1 • 9:08,71

1990 16. Jana Kučeríková* 30.04.64 Žilina VŠ Praha 23
27.8. • 8r1 • 9:04,40

10 000 metrov
1986 17. Ľudmila Melicherová 06.06.64 Fiľakovo Slávia PF Banská Bystrica 28

30.8. • 17 • 32:47,24
2014 19. Katarína Berešová 10.10.87 Trebišov Obal-Servis Košice 25

12.8. • 19 • 33:28,60
Maratón

2002 11. Anna Pichrtová** 19.05.73 Trenčín Maratonstav Úpice 26
10.8. • 11 • 2:37:39

100 metrov prekážky
2002 31. Miriam Bobková 02.03.79 Spišská Nová Ves Slávia STU Bratislava 35

8.8. • 5r2 • 13,71 w0,0
2010 22. Miriam Cupáková 02.03.79 Spišská Nová Ves Spartak Dubnica n.Váh. 28

30.7. • 6r2 • 13,35 w–0,1
400 metrov prek.

2002 16. Miriam Hrdličková 04.01.76 Trnava Slávia STU Bratislava 20
7.8. • 6r3 • 57,88

2014 18. Lucia Slaničková 08.11.88 Považská Bystrica Spartak Dubnica n.Váh. 26
13.8. • 5r4 • 57,56

2016 23. Lucia Slaničková 08.11.88 Považská Bystrica Spartak Dubnica n.Váh. 35
8.7. • 3r4 • 57,55 rč165 *** 9.7. • 8s3 • 57,86 rč143

Jozef Plachý sa stal vicemajstrom Európy na 800 m v Aténach 1969.
 Foto: JÁN SÚKUP

V Barcelone 2010 finišovala Lucia Klocová na 800 m tesne štvrtá, no po 
siedmich rokoch sa dodatočne tešila z bronzu. Foto: SITA – MARKO ERD 

20 km chôdza
2006 13. Zuzana Malíková 02.08.83 Nové Zámky Lokomotíva Šurany 24

9.8. • 13 • 1:32:14
2010 – Zuzana Malíková 02.08.83 Nové Zámky Lokomotíva Šurany 22

28.7. • - • DNF
2014 17. Mária Gáliková 21.08.80 Nová Baňa Dukla Banská Bystrica 29

14.8. • 17 • 1:32:03
2014 25. Mária Czaková 02.10.88 Nitra Dukla Banská Bystrica 29

14.8. • 25 • 1:38:38
Výška

1966 4. Mária Faithová 24.09.46 Košice Slávia SVŠT Bratislava 24
3.9. • 1=Q • 165 *** 4.9. • 4 • 171

1969 3. Mária Mračnová 24.09.46 Košice Slávia SVŠT Bratislava 23
16.9. • 1=Q • 174 *** 18.9. • 3 • 183

1974 8. Mária Mračnová 24.09.46 Košice Slávia SVŠT Bratislava 20
6.9. • 1=Q • 180 *** 8.9. • 8 • 183

1978 13. Mária Mračnová 24.09.46 Košice Slávia SVŠT Bratislava 23
30.8. • 12=Q • 183 *** 31.8. • 13 • 180

1978 17.= Marta Rehorovská 01.04.53 Bratislava Slávia SVŠT Bratislava 23
30.8. • 17=Q • 175

1990 11. Jana Brenkusová 25.07.64 Bratislava Slávia UK Bratislava 18

30.8. • 1=Q1 • 188 *** 31.8. • 11 • 185
1994 11.= Zuzana Kováčiková** 16.04.73 Šaľa AC Sparta Praha 35

12.8. • 5Q1 • 190 *** 14.8. • 11= • 185
1994 – Lenka Řiháková 17.10.75 Holíč Slávia ŠŠ Trenčín 35

12.8. • -Q1 • NM
1998 11. Zuzana Kováčiková** 16.04.73 Šaľa AC Sparta Praha 26

20.8. • 4Q2 • 190 *** 23.8. • 11 • 185
2002 18. Mária Melová 21.10.75 HJC Banská Bystrica 21

9.8. • 8Q2 • 183
Diaľka

1966 12. Eva Kucmanová 24.04.46 Ózd Slávia SVŠT Bratislava 23
2.9. • 5Q • 619 *** 3.9. • 12 • 598

1969 7. Eva Šuranová 24.04.46 Ózd Slávia SVŠT Bratislava 13
19.9. • 7 • 621

1974 2. Eva Šuranová 24.04.46 Ózd Slávia SVŠT Bratislava 18
2.9. • 10Q • 633 w–0,3 *** 3.9. • 2 • 660 w+0,7

1978 – Eva Šuranová* 24.04.46 Ózd Rudá hvězda Praha 22
29.8. • -Q • NM

1982 18. Eva Murková 29.05.62 Bojnice Slávia PF B.Bystrica 21
6.9. • 18Q • 625 w+0,4

1986 14. Eva Murková 29.05.62 Bojnice Slávia PF B.Bystrica 18
26.8. • 14Q • 640 w+1,1

2006 12. Jana Velďáková 03.06.81 Rožňava Akademik TU Košice 29
11.8. • 3Q2 • 664 w+1,4 *** 13.8. • 12 • 629 w–0,8

2010 7. Renáta Medgyesová 28.01.83 Komárno Megy Sport Dun.Streda 25
27.7. • 5Q1 • 666 w+1,0 *** 28.7. • 7 • 671 w+0,6

2010 9. Jana Velďáková 03.06.81 Rožňava Dukla Banská Bystrica 25
27.7. • 2Q2 • 669w+2,1 *** 28.7. • 9 • 654 w+1,4

2012 9.´ Jana Velďáková 03.06.81 Rožňava Dukla Banská Bystrica 30
27.6. • 6´Q1 • 641 w–1,0 *** 28.6. • 9´ • 631 w–0,6

2012 27.´ Renáta Medgyesová 28.01.83 Komárno Dukla Banská Bystrica 30
27.6. • 13Q2 • 595 w–0,7

2014 17. Jana Velďáková 03.06.81 Rožňava Dukla Banská Bystrica 28
12.8. • 9Q1 • 624 w–1,1

2016 10. Jana Velďáková 03.06.81 Rožňava Dukla Banská Bystrica 25
6.7. • 6Q1 • 647w+2,3 *** 8.7. • 10 • 647w+2,5

Trojskok
2002 14. Dana Velďáková 03.06.81 Rožňava Akademik TU Košice 23

8.8. • 10Q2 • 13,78 w–0,5
2006 24. Dana Velďáková 03.06.81 Rožňava Akademik TU Košice 25

8.8. • 13Q1 • 11,44 w–0,6
2006 17. Irina Beskrovnaja°°° 28.12.82 Slávia UK Bratislava 25

8.8. • 8Q2 • 13,60 w+0,3
2010 7. Dana Velďáková 03.06.81 Rožňava Dukla Banská Bystrica 24

29.7. • 2Q1 • 14,59w+2,5 *** 31.7. • 7 • 14,16 w+1,1
2012 5. Dana Velďáková 03.06.81 Rožňava Dukla Banská Bystrica 25

27.6. • 3Q2 • 14,36 w+0,5 *** 29.6. • 5 • 14,24 w+2,0
2014 6. Dana Velďáková 03.06.81 Rožňava Dukla Banská Bystrica 22

13.8. • 3Q1 • 13,86 w–1,3 *** 16.8. • 6 • 13,87 w–0,2
2016 11. Dana Velďáková 03.06.81 Rožňava Dukla Banská Bystrica 22

8.7. • 3Q1 • 14,11 w+0,7 *** 10.7. • 11 • 13,74 w+1,8
Kladivo

2002 26. Martina Danišová 21.03.83 Bratislava UMB Banská Bystrica 44
7.8. • 14Q2 • 60,28

2006 26. Martina Danišová 21.03.83 Bratislava Dukla Banská Bystrica 40

7.8. • 12Q2 • 62,39
2012 2. Martina Hrašnová 21.03.83 Bratislava Dukla Banská Bystrica 24

29.6. • 2Q2 • 69,67 *** 1.7. • 2 • 73,34
2014 2. Martina Hrašnová 21.03.83 Bratislava Dukla Banská Bystrica 25

13.8. • 1Q1 • 73,05 *** 15.8. • 2 • 74,66
2014 8. Nikola Lomnická 16.08.88 Nitra Stavbár Nitra 25

13.8. • 6´Q2 • 67,18 *** 15.8. • 8 • 67,39
2016 27. Veronika Kaňuchová 19.04.93 Bardejov Dukla Banská Bystrica 30

6.7. • 13Q1 • 62,86
2016 7. Martina Hrašnová 21.03.83 Bratislava Dukla Banská Bystrica 30

6.7. • 5Q2 • 68,37 *** 8.7. • 7 • 70,62
Oštep

1978 11. Elena Burgárová 13.11.52 Divina BZVIL Ružomberok 16
31.8. • 11Q • 57,40 *** 1.9. • 11 • 57,22

1982 11. Elena Burgárová 13.11.52 Divina BZVIL Ružomberok 20
8.9. • 7Q • 60,68 *** 9.9. • 11 • 59,28

Päťboj
1954 13. Alena Holárková 07.11.36 Žilina Iskra Slovena Žilina 19

26.-27.8. • 13 • 3991 pôvodné bodovanie (3185 súčasné bodovanie) 10,00-156-26,9-12,1-491
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PREHĽAD  ÚČASTNÍKOV  PODĽA  ROKOV  KONANIA  ME

1934 Koščák*
1938 -
1946 Žila
1950 Kormúth
1954 Čikel*, Štefkovič, Zvolenský*, Holárková
1958 Mikluščák*, Šteso, Veselský
1962 Čierny, Petrovič

1966
Bende*, Demeč*, Haranta*, Hutter*, Nemšovský*, Faithová, Chmelková, Kucmanová, 
Lehocká

1969 Borodáč, Plachý, Szögedi*, Glesková, Mračnová, Přivřelová*, Šuranová
1971 Borodáč, Daniš*, Demeč*, Moravčík*, Moravec, Plachý

1974
Bartoš, Daniš*, Demeč*, Iv. Kováč, Králik, Moravčík*, Moravec, Plachý, Suchán, Šišovský, 
Čerchlanová, Kovalčíková, Mračnová, Šuranová

1978
Babiak*, Benčík, Blažek, Bugár*, Dzurňák*, Chebeň, Ivan, Králik*, Latocha, Moravčík*, 
Moravec, Pelach, Petrík, Plachý*, Priščák, Slovák, Timko, Vaňous°, Vitéz, Burgárová,  
Čerchlanová*, Drinková, Mračnová, Ráková, Rehorovská, Široká, Šuranová*

1982 Blažek, Bugár*, Ivan, Malovec, Pribilinec, Burgárová, Moravčíková*, Murková

1986
Blažek, Bugár*, Čado*, Kucej, Mikuláš*, Mrázek°, Pribilinec, Szikora, Zvara*, Železný°, 
J. Kučeríková, Melicherová, Murková, Sedláková

1990
Blažek, Bugár*, David°, Ig. Kováč*, Kucej, Makovec°, Mrázek°, Szikora, Záhončík, Železný°, 
Brenkusová, J. Kučeríková*

1994
Š. Balošák, Blažek, Bugár**, Gombala**, Kollár, Ig. Kováč, Kucej, Š. Malík, Mikuláš**,
Štefko, Tichý, Valiček, Kováčiková**, Podracká, Řiháková

1998
Š. Balošák, Briňarský, Haborák, Holúbek, Kalina, Kollár, Mik. Konopka, Korčok, 
Lopuchovský, Š. Malík, Pankúch, Štefko, Tichý, Valiček, Vanko, Kováčiková**

2002
Barto, Bátovský, Benko, Briňarský, Eľko, Haborák, Charfreitag, Janek, Mil. Konopka, Korčok,
Pankúch, Pupiš, Žitňanský, Bobková, Danišová, Hrdličková, Melová, Pichrtová**, 
D. Velďáková

2006
Bokor, Haborák, Horák, Charfreitag, Mik. Konopka, Mil. Konopka, Korčok, Repčík, Tóth, Va-
ľukevič°°, Žňava, Beskrovnaja°°°, Danišová, Klocová, Malíková, D. Velďáková, J. Velďáková

POČET  ÚČASTÍ

6-krát D. Velďáková
5-krát Blažek, Bugár*, Danišová-Hrašnová, Hrivnák Klocová, Charfreitag, Repčík,  J. Velďáková
4-krát Faithová-Mračnová, Kucmanová-Šuranová (1×*), Lomnický, Plachý
3-krát Benák, Demeč*, Haborák, Horák, Mil. Konopka, Korčok, Kucej, Moravčík*, Moravec, Tóth

 NAJLEPŠIE  UMIESTNENIA

1. miesto
Chmelková (1966 - 400 m), Demeč* (1971 - 4×100 m), Bugár* (1982 - disk), Pribilinec 
(1986 - 20 km chôdza), Blažek (1990 - 20 km chôdza), Charfreitag (2010 - kladivo)

2. miesto
Plachý (1969 - 800 m), Moravčík* (1971 - 3000 m pr.), Šuranová (1974 - diaľka), 
Pribilinec (1982 - 20 km chôdza), Hrašnová (2012 - kladivo), Tóth (2014 - 50 km chôdza), 
Hrašnová (2014 - kladivo)

3. miesto
Mračnová (1969 - výška), Szögedi* (1969 - 4×100 m), Bugár* (1978 - disk), 
Blažek (1982 - 20 km chôdza), Klocová (2010 - 800 m)

4. miesto
Mikluščák* (1958 - 4×100 m), Lehocká (1966 - 100 m), Faithová (1966 - výška), 
Štefko (1994 - 10 000 m), Klocová (2012 - 800 m)

5. miesto Malovec (1982 - 4×400 m), D. Velďáková (2012 - trojskok), Lomnický (2016 - kladivo)

6. miesto

Kormúth (1950 - disk), Lehocká (1966 - 200 m), Plachý (1971 - 800 m), Ráková a 
Čerchlanová* (1978 - 4×400 m), Blažek (1986 - 20 km chôdza), Tóth (2006 - 20 km 
chôdza), Tóth (2010 - 20 km chôdza), Kabelka (2012 - výška), 
D. Velďáková (2014 - trojskok)

7. miesto

Bende* (1966 - 4×100 m), Glesková (1969 - 100 m), Šuranová (1969 - diaľka), David° 
(1990 - maratón), Bugár* (1990 - disk), Ig. Kollár (1994 - 20 km chôdza), Š. Balošák 
(1994 - 400 m), Charfreitag (2002 - kladivo), Medgyesová (2010 - diaľka), Vaľukevič 
(2010 - trojskok), D. Velďáková (2010 - trojskok), Repčík (2012 - 800 m), Repčík 
(2014 - 800 m), Lomnický (2014 - kladivo), Kučera (2016 - 400 m pr.), Hrašnová 
(2016 - kladivo)

8. miesto

Borodáč (1969 - výška), Daniš* (1971 - 400 m pr.), Mračnová (1974 - výška), 
Kovalčíková a Čerchlanová (1974 - 4×400 m), Demeč* (1974 - 4×100 m), 
Szikora (1986 - 50 km chôdza), Bugár* (1986 - disk), J. Kučeríková* (1990 - 1500 m), 
Vanko (1998 - 5000 m), Korčok (2006 - 50 km chôdza), 
Lomnická (2014 - kladivo)

9. miesto
Hutter* (1966 - diaľka), Daniš* (1974 - 4×400 m), Chebeň a Králik* (1978 - 4×100 m),
Zvara* (1986 - výška), Blažek (1994 - 50 km chôdza), J. Velďáková (2010 - diaľka),
 J. Velďáková (2012 - diaľka)

10. 
miesto

Lehocká a Kucmanová (1966 - 4×100 m), Nemšovský* (1966 - trojskok), Moravčík* 
(1974 - 3000 m pr.), Drinková a Široká (1978 - 4×100 m), Moravčíková* (1982 - 800 m), 
Sedláková (1986 - 800 m), Záhončík (1990 - 20 km chôdza), Štefko (1998 - 10 000 m), 
Haborák (2002 - guľa), Mil. Konopka (2002 - kladivo), Briňarský (2002 - 200 m), Mik. 
Konopka (2006 - guľa), Klocová (2006 - 800 m), Horák (2010 - výška), Hrivnák Klocová 
(2016 - 1500 m), J. Velďáková (2016 - diaľka), Šalgovičová-Štuková-Bezeková-Putalová 
(2016 - 4×400 m)

Dušan Moravčík so striebrom z behu na 3000 m prekážok na ME 1971 
v Helsinkách. Foto: JÁN SÚKUP

Sedemboj
1994 11. Marcela Podracká 13.03.70 Dukla Banská Bystrica 25

8.-9.8. • 11 • 6046 14,56w+1,9-181-13,58-25,33w+0,2-576w–0,3-50,68-2:15,85
2014 20. Lucia Mokrášová 27.03.94 Ilava Spartak Dubnica n.Váh. 24

14.-15.8. • 20 • 5736 14,01w+0,4-170-12,69-24,31w–0,5-575w0,0-38,53-2:19,27
4 × 100 metrov

1966
10. ČSSR Lehocká-Kucmanová-Přikrylová-Hiltscherová 10
10. Eva Lehocká 26.07.43 Zvolen Slávia SVŠT Bratislava 10
10. Eva Kucmanová 24.04.46 Ózd Slávia SVŠT Bratislava 10

3.9. • 5r2 • 46,0

1978
10. ČSSR Drinková-Široká-Holanová-Jimramovská 10
10. Daniela Drinková 06.06.58 Jednota Trenčín 10
10. Dana Široká 02.06.54 Bratislava Slávia UK Bratislava 10

2.9. • 5r2 • 45,03

2016

15. SVK Šibová-Kršáková-Bučková-Bezeková 16
15. Vladimíra Šibová 30.03.90 Bardejov Dukla Banská Bystrica 16
15. Lenka Kršáková 22.02.91 Bratislava Slávia STU Bratislava 16
15. Denisa Bučková 18.09.89 Trenčín Spartak Dubnica n. Váh. 16
15. Alexandra Bezeková 13.08.92 Košice Atletika Košice 16

9.7. • 8r2 • 45,31 rč135

4 × 400 metrov

1974
8. ČSSR Štefková-Heřmanská-Kovalčíková-Čerchlanová 8
8. Eva Kovalčíková 17.06.54 Bratislava Slovan Bratislava 8
8. Jozefína Čerchlanová 29.03.52 Bratislava Slávia PF Ban.Bystrica 8

8.9. • 8 • 3:36,3

1978

4r1 ČSSR Ráková-Kubečková-Čerchlanová*-Kratochvílová
6. ČSSR Kratochvílová-Kubečková-Ráková-Čerchlanová* 12
6. Eva Ráková 17.06.54 Bratislava Slávia UK Bratislava 12
6. Jozefína Čerchlanová* 29.03.52 Bratislava Rudá hvězda Praha 12

2.9. • 4r1 • 3:31,2 *** 3.9. • 6 • 3:30,4

2014

14. SVK Šalgovičová-Štuková-Holleyová-Putalová 16
14. Silvia Šalgovičová 22.02.83 Skalica AŠK Slávia Trnava 16
14. Alexandra Štuková 02.07.90 Malacky Slávia UK Bratislava 16
14. Andrea Holleyová 20.05.89 Považská Bystrica Spartak Dubnica n.Váh. 16
14. Iveta Putalová 24.03.88 Bratislava Slávia UK Bratislava 16

16.8. • 7r2 • 3:39,55

2016

10. SVK Šalgovičová-Štuková-Bezeková-Putalová 16
10. Silvia Šalgovičová 22.02.83 Skalica AŠK Slávia Trnava 16
10. Alexandra Štuková 02.07.90 Malacky Hraj na tie nohy Bratislava 16
10. Alexandra Bezeková 13.08.92 Košice Atletika Košice 16
10. Iveta Putalová 24.03.88 Bratislava Hraj na tie nohy Bratislava 16

9.7. • 5r1 • 3:31,66 rč163

2010
Bátovský, Benák, Horák, Charfreitag, Mil. Konopka, Kučmín, Lomnický, Majdán, Pelikán, 
Repčík, Tóth, Vaľukevič°°, Žňava, Cupáková, Klocová, Malíková, Medgyesová, D. Velďáková, 
J. Velďáková

2012
Benák, Horák, Charfreitag, Kabelka, Kučera, Lomnický, Repčík, Danišová, Klocová, 
Medgyesová, D. Velďáková, J. Velďáková

2014

Beer, Benák, Bubeník, Kučmín, Lomnický, Majdán, Papšo, Repčík, Spevák, Tišťan, Tóth, 
Žeňúch, Berešová, Bezeková, Czaková, Gáliková, Holleyová, Hrašnová, Klocová, Kršáková, 
Lomnická, Mokrášová, Putalová, Slaničková, Šalgovičová, Štuková, D. Velďáková, 
J. Velďáková

2016
Bubeník, Charfreitag, Kučera, Lomnický, Matúš, Repčík, Volko, Žeňúch, Bezeková, Bučková, 
Hrašnová, Hrivnák Klocová, Kaňuchová, Kršáková, Putalová, Slaničková, Šalgovičová, 
Šibová, Štuková, D. Velďáková, J. Velďáková

Diaľkarka Eva Šuranová si na európskom šampionáte v Ríme 1974 do‑
skočila po striebro. Foto: JÁN SÚKUP

2-krát

Š. Balošák, Bátovský, Bezeková, Bobková-Cupáková, Borodáč, Briňarský, 
Bubeník, Burgárová, Čerchlanová (1×*), Daniš*, Ivan, Kollár, Mik. Konopka, 
Ig. Kováč (1×*), Kováčiková**, Kovalčíková-Ráková, Králik (1×*), Kršáková, 
Kučera, J. Kučeríková (1×*), Kučmín, Lehocká-Glesková, Majdán, Š. Malík, Malíková, 
Medgyesová, Mikuláš* (1×**), Mrázek°, Murková, Pankúch, Pribilinec, Putalová, 
Slaničková, Szikora, Šalgovičová, Štefko, Štuková, Tichý, Valiček, Vaľukevič°°, 
Železný°, Žeňúch, Žňava

1-krát

Babiak*, Barto, Bartoš, Beer, Benčík, Bende*, Benko, Berešová, Beskrovnaja°°°, Bokor, 
Brenkusová, Bučková, Czaková, Čado*, Čierny, Čikel*, David°, Drinková, Dzurňák*, Eľko, 
Gáliková, Gombala**, Haranta*, Holárková, Holleyová, Holúbek, Hrdličková, Hutter*, 
Chebeň, Chmelková, Janek, Kabelka, Kalina, Kaňuchová, Kormúth, Koščák*, Iv. Kováč, 
Latocha, Lomnická, Lopuchovský, Makovec°, Malovec, Matúš, Melicherová, Melová, 
Mikluščák*, Mokrášová, Moravčíková*, Nemšovský*, Papšo, Pelach, Pelikán, Petrík, 
Petrovič, Pichrtová**, Podracká, Priščák, Přivřelová*, Pupiš, Rehorovská, Řiháková, 
Sedláková, Slovák, Spevák, Suchán, Szögedi*, Šibová, Široká, Šišovský, Štefkovič, Šteso, 
Timko, Tišťan, Vanko, Vaňous°, Veselský, Vitéz, Volko, Záhončík, Zvara*, Zvolenský*, Žila, 
Žitňanský

    VýSLEDKY SLOVENSKýCH ATLéTOV  NA MAJSTROVSTVÁCH EURÓPY

 ČíSLO 1 I  apríl 2018 ČíSLO 1 I  apríl 2018

X XI



»

Po päťročnom pôste sa kladivár Marcel Lomnic-
ký opäť tešil z medaily na významnom šampionáte. 
V portugalskej Leirii si na 18. ročníku zimného európ-
skeho pohára vo vrhoch vybojoval striebro, siahal aj 
na zlato. Po štvrtej sérii viedol výkonom 75,97 m, no 
v piatej sa svetový kráľ tejto disciplíny, Poliak Pawel 
Fajdek, zlepšil na 76,13 m a o 16 cm sa dostal pred 
svojho slovenského sparingpartnera.

„Keď som Pawla štvrtým pokusom prehodil, žar-
tovali sme, že dnes vyhrám ja. V piatej sérii ma síce 
o kúštik predbehol, no nevzdával som sa. cítil som sa 
na oveľa lepší výkon ako 75,97 a do šiesteho pokusu 
som išiel znova naplno. nevyšlo to, no Pawlov skalp 
som mal na dosah. Po pretekoch sa mi priznal, že ak 
by som sa v poslednom hode dostal pred neho, on by 
sa už asi nezmobilizoval natoľko, aby ma prekonal,“ 
tvrdil Lomnický.

Fajdek napokon vyhral výkonom 77,30 m, dosia-
hol ho v úplne poslednom pokuse v celej súťaži, keď 
už bolo jasné, že prvenstvo mu nik neuchmatne.

Tridsaťročný Lomnický získal v  Leirii doposiaľ 
najcennejšiu slovenskú medailu na zimnom eP vo 
vrhoch, pred ním brali bronzy v Pule 2002 kladivár 
Miloslav Konopka a oštepár Marián Bokor.

Pre Lomnického bolo striebro piaty cenný kov 
z vrcholných podujatí v kariére. V roku 2006 získal na 
juniorských MS v Pekingu bronz, o rok neskôr na Me 
do 23 rokov v Debrecíne takisto a dve striebra si vy-

bojoval na Svetových univerziádach v čínskom Šen-
-čene 2011 a v ruskej Kazani 2013.

Kladivára banskobystrickej Dukly potešilo, že 
v  náročných podmienkach hodil ďaleko: „Druhé 
miesto je pekné a na prvé preteky v sezóne – takto 
skoro som nikdy v kariére nezačínal – to nie je zlý vý-
kon. Žiaľ, vietor, chlad a najmä silný dážď mi z neho 
čosi ukrojili. Keby som mal formu na 76 metrov, v ta-
kýchto náročných podmienkach by som hodil nanaj-
výš 73 metrov. Lenže dosiahol som takmer 76, čo 
jasne naznačuje, kde sa asi reálne výkonnostne na-
chádzam.“

Marcel si striebro cení, lebo mužské kladivo bola 
v  Leirii nielen najpočetnejšie, ale aj najkvalitnejšie 
obsadená seniorská disciplína. Zo šestice finalistov 
lanských MS v Londýne, kde on skončil až 13. v kvali-
fikácii, zdolal s výnimkou majstra sveta Fajdeka všet-
kých – Francúza Bigota (4. na MS), Rusa Sokyrského 
(5.), Marghieva z  Moldavska (8.), Bielorusa Barejšu 
(9.) a Baltaciho z Turecka (12.).  (gb)

  VýSLEDKY  SLOVENSKýCH  ATLéTOV  NA  MAJSTROVSTVÁCH  EURÓPY

REBRÍČEK ÚSPEŠNOSTI ÚČASTNÍKOV ME

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

1. Pavol Blažek 78,14
2. Imrich Bugár** 75,06
3. Martina Danišová-Hrašnová 68,61
4. Jozef Pribilinec 61,93
5. Matej Tóth 52,02
6. Lucia Hrivnák Klocová 50,30
7. Mária Faithová-Mračnová 50,13
8. Libor Charfreitag 49,58
9. Jozef Plachý 44,42

10. Eva Lehocká-Glesková 40,53
11. Dana Velďáková 40,44
12. Eva Kucmanová-Šuranová 40,25
13. Anna Chmelková 35,48
14. Dušan Moravčík* 33,82
15. Milan Gombala** 28,06
16. Jozef Repčík 25,44
17. Róbert Štefko 21,90
18. Marcel Lomnický 20,34
19. Juraj Demeč* 19,78
20. Jana Velďáková 17,91
21. Michal Kabelka 12,31
22. Peter Korčok 11,92
23. Martin Kučera 11,77
24. Alojz Kormúth 11,73
25. Igor Kollár 11,52
26. Dmitrij Vaľukevič°° 11,29
27. Ivan Daniš* 11,05
28. Štefan Balošák 10,95
29. Renáta Medgyesová 10,94
30. Jana Kučeríková 10,78
31. Alexandra Bezeková 9,41
32. Karel David° 9,30
33. Dionýz Szögedi* 9,07
34. Ladislav Borodáč 8,83
35. Jozefína Čerchlanová 8,34
36. Milan Haborák 8,28
37. Miloslav Konopka 8,25
38. Eva Kovalčíková-Ráková 8,23
39. Peter Horák 8,21
40. Martin Briňarský 8,05
41. Pavol Szikora 7,87
42. Jozef Kucej 7,66
43. Iveta Putalová 7,48
44. Roman Moravec 7,09
45. Nikola Lomnická 6,77
46. Martin Benák 6,52
47. Miroslav Vanko 6,50
48. Mikuláš Konopka 6,00
49. Marián Králik 5,95
50. František Mikluščák* 5,58
51. Milan Mikuláš** 5,51
52. Lenka Kršáková 5,44

53. Alexandra Štuková 5,40
54. Peter Tichý 5,35
55. Zuzana Kováčiková** 5,32
56. Štefan Malík 5,02
57. Róbert Valiček 4,89
58. Jan Železný° 4,81
59. Dušan Malovec 4,80
60. Dušan Majdán 4,78
61. Peter Suchán 4,68
62. Anton Kučmín 4,60
63. Ján Volko 4,59
64. Igor Kováč 4,58
65. Elena Burgárová 4,55
66. Miroslav Hutter* 4,49
67. Pavel Pankúch 4,47
68. Lucia Slaničková 4,44
69. Ján Zvara* 4,37
70. Matúš Bubeník 4,37
71. Július Ivan 4,23
72. Eva Murková 4,21
73. Patrik Žeňúch 4,20
74. Miriam Bobková-Cupáková 4,19
75. Roman Mrázek° 4,18
76. Herbert Bende* 4,06
77. Ján Záhončík 3,64
78. Peter Nemšovský* 3,55
79. Zuzana Moravčíková* 3,41
80. Zuzana Malíková 3,36
81. Gabriela Sedláková 3,30
82. Silvia Šalgovičová 3,08
83. Miloš Bátovský 3,02
84. Peter Žňava 3,02
85. Marta Rehorovská 3,00
86. Ján Dzurňák* 2,60
87. Anna Pichrtová** 2,54
88. Marcela Podracká 2,51
89. Ladislav Vitéz 2,50
90. Juraj Benčík 2,49
91. Martin Pelach 2,36
92. Emília Přivřelová* 2,35
93. Marcel Lopuchovský 2,35

94.= Ľuboš Benko 2,32
94.= Ladislav Latocha 2,32
94.= Jaroslav Priščák 2,32
97. Milan Haranta* 2,31

98.= Mária Gáliková 2,31
98.= Ján Šteso 2,31
100. Ľudmila Melicherová 2,28
101. Ján Čado* 2,28
102. Jana Brenkusová 2,28
103. Štefan Petrík 2,27
104. Stanislav Štefkovič 2,26
105. Ivan Kováč 2,25

ZOSTAVIL MARIÁN KALABUS

SLOVÁCI V LEIRII
 MUŽI  kladivo: 2. Lomnický 75,97, oštep: 14. Žeňúch 72,01. 
 MUŽI DO 23 ROKOV  guľa: 13. Baran 16,42 – osobný rekord vonku, disk: 16. Broš 50,50,  
oštep: 8. Slezák 68,91. 
 ŽENY DO 23 ROKOV  guľa: 10. Slošárová 14,21.

Vlani prvý raz v  histórii ozdobili BBL účasťou 
obaja úradujúci olympijskí šampióni, v  tomto 
roku aktuálni majstri sveta. na Štiavničkách však 
zvíťazil len jeden  – Maria Lasickiené. Ruska na 
druhý pokus prekonala 202 cm a predĺžila svoju 
víťaznú šnúru na 33 súťaží. Premožiteľku nenaš-
la do konca halovej sezóny a  uzavrela ju zlatom 
na HMS v Birminghame 38. triumfom za sebou. 
Lasickiené sa na BBL pokúšala o  rekord mítingu 
206 cm.

Z  dvojice Sloveniek si lepšie počínala Tatiana 
Dunajská (9. so 180 cm), no rovnaký výkon do-
siahla aj juniorka Monika Zavilinská po 11 po-
kusoch v  predpoludňajšom finále seriálu Latka 
piatich miest, kde si utvorila absolútne osobné 
maximum 183 cm. Zverenka Dušana chaneč-
ku absolvovala na Štiavničkách dovedna 19 po-
kusov… „Predpoludním sa mi skákalo výborne, 

z osobáku sa teším. V rozcvičke pred hlavnou súťa-
žou som sa cítila tiež veľmi dobre, preto škoda, že 
mi 184 cm odolalo,“ vravela Zavilinská.

Majster sveta, Katarčan Mutaz Baršim, lietal 
v  hale na Štiavničkách neskutočne vysoko nad 
latkou v rozcvičke i v súťaži, no napokon prehral – 
prvý raz od 9. septembra 2016. Katarčan skočil 
rovnako ako historicky prvý čínsky víťaz BBL Jü 
Wang 231 cm, ibaže problémy s  rozbehom (od-
rážal sa priďaleko od latky), pre ktoré mal už na 
225 cm jednu opravu, ho obrali o tretí triumf pod 
Urpínom i predĺženie série 12 víťazstiev.

Slovákom sa nedarilo tak ako v predošlých roč-
níkoch. „nevyšiel mi poriadne ani jeden skok, kto-
rým by som sa v súťaži chytil. To bola hlavná príčina 
slabšieho výsledku,“ komentoval Matúš Bubeník 
svoje 10. miesto výkonom 220 cm, pričom 10 dní 
predtým skočil v Hustopečiach 230 cm.  (gb)

18. ROČNÍK EURÓPSKEHO POHÁRA VO VRHOCH

24. ROČNÍK BANSKOBYSTRICKEJ LATKY V SKOKU DO VÝŠKY

LOmnIcKý ZÍsKAL sTRIeBRO, nO VYsTRAŠIL AJ FAJDeKA

KOnIec BARŠImOVeJ sÉRIe

FAKTY ZO ŠTIAVNIČIEK
 MUŽI  1. Jü Wang (Čína) 231, 2. M. Baršim (Kat.) 231, 3. D. Thomas (Bah.) 231… 10. Bubeník 220, 13. Beer (obaja SR) 220.
 ŽENY  1. Lasickiené (Rus.) 202, 2. Spencerová (Sv. Lucia) 194, 3. Trostová (Tal.) a Hrubá (ČR) 191… 9. T. Dunajská 180,  
10. Zavilinská (obe SR) 180.

Monika Zavilinská sa koncentruje na svoj pokus 
na BBL. Foto: SITA – PETER RUSKO

Marcel Lomnický so striebrom z Leirie. 
 Foto: JÁN LUKY
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SLOVÁCI NA ELÁNE
 MUŽI  60 m, I. séria: 4. Bujna 6,77, 7. Turčáni 6,97, II.: 4. Bujna 6,76, 6. Turčáni 6,91, 8. Mar-
ček 6,95, 400 m: 8. Lučanský 51,08, 800 m: 7. Šiko 1:58,50, 1500 m: 5. Mazúch 4:06,46, 
60 m prek. – I.: 10. Šuba 8,46, II.: 9. Šuba 8,52, diaľka: 1. J. Benda 663, trojskok:  
3. a. Tóth 14,52, 5000 m chôdza: 3. (1. M -SR) M. Tóth 19:43,70, 4. (2.) Úradník (obaja  
ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 20:04,72, 6. (3.) Rízek (aŠK Skalica) 20:50,36.
 ŽENY  60 m, I. séria: 5. Weigertová 7,81, II.: 4. Weigertová 7,70, 400 m: 10. cidoríková 
1:00,04, 1500 m: 6. Keszeghová 4:54,14, 3000 m: 5. Beľová 10:09,64, 60 m prek. – I.: 
8. Takácsová 8,90, II.: 8. Takácsová 8,92, trojskok: 4. Ďurkechová 12,29, 3000 m chôdza: 
1. (1. M -SR) Katerinka czaková 12:34,54 – rekord mítingu aj haly elán, 3. (2.) Hornáková (obe 
ŠK Dukla) 13:20,37, 5. (3.) Pastieriková (aK Bojničky) 17:25,42.

V  hlavných úlohách Dudinskej päťdesiatky boli 
Slováci z  tréningovej skupiny Mateja Spišiaka. Ma-
tej Tóth po 582-dňovej pauze, keď vlani v  lete pre 

podozrenie z  porušenia antidopingových pravidiel 
nesmel súťažiť, šliapal svoju prvú päťdesiatku od 
triumfu v Riu a – vo veľkom štýle. Svoje tretie víťaz-
né sólo (pred ním vyhral tri razy len Poliak Rafal au-
gustyn) v  kúpeľnom mestečku okorenil svetovým 
výkonom roka 3:42:46 h a  pred augustovými Me 
v Berlíne vyslal súperom jasný signál – treba s ním 
znova počítať!

„Všetko išlo tak, ako sme si s  trénerom Maťom 
Spišiakom naplánovali. Výhoda bola, že som šliapal 
na čele sám, nemusel som sa nikomu prispôsobovať. 
Jedným očkom som však Partanena pre istotu stále 
sledoval, lebo aj on išiel výborne,“ priznal 35-ročný 
chodecký virtuóz. „Pocitovo sa mi išlo dobre, vôbec 
som sa netrápil a  preteky som si užíval. Žiadna krí-
za, všetko som mal celý čas pod kontrolou. Prežívam 
eufóriu, len ťažko dokážem opísať moje pocity. Pre 
niekoho je toto možno obyčajná Dudinská päťdesiat-
ka, no ja som vnímal dnešný štart podobne ako na 
olympijských hrách. Po náročnom vlaňajšku bol pre 
mňa mimoriadne dôležitý. V  hlave som mal veľký 
otáznik  – v  akej forme sa vrátim? chvalabohu, po-
tvrdilo sa, čo som tušil už v príprave. Som opäť v hre 
o najvyššie méty.“

Matej Tóth si v 12. päťdesiatke v kariére vybojo-

val štvrtý titul majstra Slovenska na tejto trati (2009, 
2011, 2015, 2018), celkovo šestnásty seniorský v ka-
riére.

Mária Katerinka czaková v premiére na 50 km od-
krajovala kilometre ako z veľkej chodeckej knihy – ľah-
ko a neuveriteľne uvoľnene. „Takto dobre som išla na-
posledy pred tromi rokmi v Poděbradoch, keď som si 
na dvadsiatke utvorila osobný rekord 1:32:23 h,“ vra-
vela od ucha k uchu usmiata nitrianska rodáčka. Svoj 
triumf vyšperkovala slovenským rekordom 4:14:25 h 
(dovtedy Henrieta Rusnáková 4:44:09 v  roku 2003) 
svetovej úrovne: dosiahla druhý čas roka na svete, za-
radila sa na 6. miesto historických svetových tabuliek 
za Portugalčanku Henriquesovú (4:05:56), Jin chang 
z Číny (4:08:58), Švédku Svenssonovú (4:10:59), 
Ginkovú z Bieloruska (4:12:16) a Španielku Takacso-
vú (4:13:04). Marikin dudinský rekord bol o viac ako 
6 minút lepší ako čas bronzovej Číňanky Šu -čching 
Jang (4:20:49) na MS 2017 v Londýne…

„nemôžem povedať, že som sa bála, skôr som 
mala pred päťdesiatkou rešpekt. ale tešila som sa na 
ňu, aj keď som nevedela, do čoho presne idem, lebo 
doteraz som v jednom kuse išla najviac 40 kilomet-
rov, aj to len na tréningu,“ poznamenala Katerinka 
czaková.  (gb)

SLOVÁCI V MADRIDE
 ZLATO  Milan Belianský (M70, 60 m prek., 10,36 s), Miroslav Bajner (M60, žrď, 350 cm), 
Vladimír Mokrý (M80, trojskok, 7,73 m)
 STRIEBRO  nina Howorka (W35, 400 m, 59,51 s), anna Matúšová (W60, výška, 125 cm), Vin-
cent Bašista (M75, 1500 m, 6:03,22 min), Vincent Bašista (M75, kros na 5 km, 24:43 min), 
Branislav Puvák (M35, päťboj, 3556 b.)
 BRONZ  Vladimír Výbošťok (M70, 60 m, 8,44 s), Vladimír Mokrý (M80, výška, 115 cm)

na štyroch mládežníckych halových šampioná-
toch (bez viacbojov a  chôdze) dominovali talenty 
zo ŠK ŠOG nitra, ktoré nazbierali až 27 medailí (bilan-
cia 13 – 9 – 5) pred Sláviou STU Bratislava (7 – 6 – 7)  
a Sláviou ŠG Trenčín (5 – 9 – 8).

na M -SR mladšieho žiactva prekvapil veľký záu-
jem: štartovalo takmer 300 pretekárov z 55 klubov, 
pričom medailu získala skoro polovica  – 26. Víťaz-

37. ROČNÍK DUDINSKEJ PÄŤDESIATKY V CHÔDZI

HALOVÉ VETERÁNSKE ME

TRI ZLATÉ PRe sLOVensKO
Slovensko získalo na halových veteránskych 

Me v Madride 3 zlaté, 5 strieborných a 2 bronzo-
vé medaily. O tituly majstrov európy sa postarali 
nitriansky žrdkár Miroslav Bajner (M60) z ac Stav-
bár nitra a  dvaja členovia aK Veterán Bratislava: 
Milan Belianský (M70) v behu na 60 m prekážok 
a 80-ročný Vladimír Mokrý (M80) v trojskoku, kto-
rý vo výške pridal ešte aj bronz.

Belianský (73) zvíťazil za 10,36 sekundy s jed-

noznačným 16-stotinovým náskokom a  získal už 
svoju štvrtú zlatú medailu na veteránskych MS 
alebo Me v  kariére (bilancia 4  – 10  – 6). Mokrý 
bral trojskokanské zlato za výkon 7,73 m a 60-roč-
ný Bajner prekonal v  žrdi 350 cm. Veterán roka 
2016 Bajner si na vrcholných podujatiach v pre-
došlých rokoch vybojoval 4 strieborné a  2 bron-
zové medaily, madridské zlato je jeho premiérové 
v kariére.  (gb)

FAKTY Z DUDINIEC
 MUŽI  50 km: 1. (1. M -SR) M. Tóth (ŠK Dukla o. z. B. Bystrica) 3:42:46 h – svetový výkon roka, 2. Partanen 3:44:43, 3. Kinnunen (obaja Fín.) 
3:54:26… 7. (2.) Majdán (ŠK Dukla) 4:01:15, 15. (3.) Tichý st. (ŠKP Čadca) 4:57:38. 20 km: 1. arévalo 1:22:13, 2. Soto (obaja Kol.) 1:23:09,  
3. Úradník (ŠK Dukla) 1:26:44… 5. Rízek (aŠK Skalica) 1:28:43.
 ŽENY  50 km: 1. Katerinka czaková (ŠK Dukla) 4:14:25 – rekord SR, 2. ellwardová (Poľ.) 4:32:47, 3. andreopoulouová (Gréc.) 4:41:44.  
20 km: 1. arenasová (Kol.) 1:28:48, 2. a. Drahotová (ČR) 1:30:35, 3. Ponciová (Guat.) 1:37:13.

TReTÍ RAZ TóTh, VýBORnÁ PRemIÉRA KATeRInKA cZAKOVeJ nA 50 Km

Matej Tóth odfukuje, päťtisícka bola preňho 
prirýchla. Foto: JÁN LUKY

17. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO HALOVÉHO MÍTINGU ELÁN

IBA 23 sTOTÍn OD ReKORDU

MLÁDEŽNÍCKE HALOVÉ ŠAMPIONÁTY

TAKmeR 30 meDAILÍ PRe ŠK ŠOG nITRA

Slávny otec a nádejný syn: Karel Šula ml. vyhral guľu na M ‑SR st. žiactva suverénne výkonom 
15,71 m. Foto: JÁN LUKY

Mária Katerinka Czaková trieli za sloven‑
ským rekordom. Foto: JÁN MIŠKOVIČ

na 17. ročníku medzinárodného halového mí-
tingu elán mali fanúšikovi unikátnu šancu vidieť 
na jedných pretekoch obe naše atletické hviezdy  – 
olympijského víťaza v chôdzi na 50 km Mateja Tótha 

ka výšky dievčat Veronika Fapšová skočila 154 cm, 
o 4 viac najlepší chlapci. Pekný výkon 9,50 predvied-
la na 60 m prekážok Tereza Čorejová.

andrea Švecová, ktorú trénuje otec Jozef, okore-
nila zlatý hetrik (60, 150, 300 m) na M -SR staršieho 
žiactva slovenským rekordom 18,95 na 150 m, keď 
z doterajšieho maxima Polyakovej skresala 4 stotin-
ky. Ďalší rekord na 300 m jej ušiel o stotinku, vyhrala 

za 40,96. O  druhý rekord SR sa v  behu na 2000 m 
postarala zverenka Jána Tótha Hana Záhradníčková 
výkonom 7:01,95.

aspoň jeden cenný kov si na dorasteneckom šam-
pionáte vybojovalo až 31 zo 45 klubov, zo zlata sa te-
šili až v 18. Dva individuálne tituly (200 a 60 m prek.) 
si vybojovala Bibiana Tvrdoňová, pričom na prekáž-
kach zaostala časom 8,80 za vlaňajším Zapletalovej 
rekordom SR len o 2 stotinky. na 60 m zaujali 16-roč-
ný Tomáš Matuščák (7,00) a vlani ešte staršia žiačka 
Viktória Forster (7,80).

Vo výbornom svetle sa na juniorských M -SR ukázal 
talentovaný guliar adrián Baran, ktorý si so 6-kilovým 
náčiním výrazne zlepšil osobný rekord na 19,04 m 
a  v  ďalších štyroch pokusoch dosiahol výkony nad 
18 m (18,30, 18,58, 18,25, 18,41). až päť nádejí 
získalo dve zlaté: šprintéri Matúš Opavský a  emma 
Zapletalová (obaja 60 a  200 m), Patrik Dömötör 
(400 a 60 m prek.), Patrik Megela (diaľka a trojskok) 
a šprintérka Mária Šimlovičová (400 a 4 × 200 m).

Vo výsledkových listinách rôznych majstrovstiev 
Slovenska sa objavujú potomkovia slávnych rodičov – 
napríklad Renáta Vodnyanszká (dcéra R. Medgyeso-
vej), Barbora Broďániová, ema Bendová, Zara De-
mitrová, Lukáš Púchovský, Robert Ruffíni ml., Jakub 
Benda, Milan Haborák ml. či Karel Šula ml.  (gb)

i  halového vicemajstra európy na 60 m Jána Volka. 
napokon však štartoval v  Bratislave len prvý, keďže 
najrýchlejší Slovák si deň pred pretekmi vyvrtol čle-
nok.

Pre Tótha to boli prvé preteky od apríla minulého 
roka a takisto aj premiérové po očistení od obvinenia 
z  porušenia antidopingových pravidiel. Skončil tre-
tí (19:43,70) za strieborným z  OH 2012 na 20 km, 
Guatemalčanom Barrondom, a obhajcom prvenstva, 
Írom Wrightom, no vybojoval si tretí titul slovenské-
ho šampióna v tejto disciplíne (2014, 2016, 2018).

V  pretekoch chodkýň na 3000 m sa blysla sve-
tovým výkonom roka 12:34,54 Mária Katerinka 
czaková, len o  23 stotín jej ušiel slovenský rekord 
Zuzany Zemkovej z  5.  2.  1993 v  Budapešti. Zveren-
ka dua Martin Pupiš – Matej Spišiak zlepšila rekord 
haly i  mítingu elán, osobné maximum si vylepšila 
o  9,18 s. O  rovnaké rekordné zápisy sa postarali aj 
juniorská vicemajsterka európy 2013 v stípli, Slovin-
ka Mišmašová na 3000 m (9:21,25), a Britka Smitho-
vá na 1500 m vyrovnala maximum 4:17,71 Talianky 
costanzovej.  (gb)

sAhAJDOV nesPLnený sen
najlepší slovenský vytrvalec Tibor Sahajda 

si po takmer trojmesačnom sústredení v ken-
skom Itene trúfal v premiére na MS v polma-
ratóne výrazne zlepšiť svoj osobný rekord 
1:06:26 h. V  157-člennom štartovom poli vo 
Valencii začal svižne (5 km – 14:45/76. miesto, 
10 km – 30:18/84. miesto), no krátko po polo-
vici trate sa jeho sen o čase pod 1:05 h rozply-
nul. „Medzi 11. a 12. kilometrom Tibora seklo 
v chrbte a začala ho ťahať aj pravá noha, preto 
preteky zabalil. Vo výsledkovej listine má čas 
aj on len preto, lebo organizátori nezabezpe-
čili odvoz pre tých, čo sa vzdali, a on napokon 
došiel po trati až do cieľa,“ vysvetlil kurióznu 
situáciu šéf našej výpravy Branislav Koniar. Pri 
Sahajdovom mene tak svieti 150. miesto a čas 
1:25:05 h.  (gb)

MS V POLMARATÓNE
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A   tletická reprezentácia samostatného Slovenska sa prvý raz predsta-
vila práve pred štvrťstoročím: v marci 1993 na halových majstrov-
stvách sveta v kanadskom Toronte. V premiére v obrovskom Sky

Dome so strechou na úrovni 31. poschodia sa prekvapujúco obliekla do čier-
neho: čierne dresy, čierne trenírky. Čierne aj dopadla.

PRED ŠTVRŤSTOROČÍM SA ZAČALA PÍSAŤ   HISTÓRIA NAŠEJ ATLETICKEJ SAMOSTATNOSTI

O farbe bola  reč už pred šampio
nátom.  „Nie  som  poverčivý,“  reago
val  v  rozhovore  pre  Pravdu  strojca 
chodeckých  úspechov  Juraj  Benčík, 
ktorý  sa  po  dvojročnom  pôsobení 
v  Nórsku  vrátil  na  čelo  našej,  ibaže 
už nie československej, ale slovenskej 
chôdze. „Netajím, že ma to prekvapi
lo. Celí v čiernom štartujú tuším len 
Novozélanďania.  Naše  nové  dresy 
však pochádzajú z dielne Pribilinco
vej Tigy, takže verím, že nám prinesú 
šťastie.“

ČIERNA – NA ODLÍŠENIE...
Jozef Pribilinec rok po triumfe na 

soulskej olympiáde 1988 oznámil ko
niec športovej kariéry, ale vo februári 
1992  požiadal  o  uvoľnenie  z  funkcie 
v okresnom policajnom zbore v Žia
ri  nad  Hronom,  kde  sa  zamestnal, 
a rozhodol sa vrátiť k atletike. Prvot
ný plán obhajovať olympijský primát 
v Barcelone bol idealistický, reálnejšie 
vyzeral  návrat  v  slovenskej  premiére 
v Toronte,  ale  zo zdravotných dôvo
dov ho napokon musel posunúť až na 
letné MS v Stuttgarte (na nich skon
čil sedemnásty a pre problémy s chrb
tom  sa  s  atletikou  definitívne  rozlú
čil).

Medzičasom  sa  Pribilinec  stal  aj 
„tvárou“ firmy na výrobu športových 
odevov Tiga, ktorú úspešne rozbehol 
levický podnikateľ a rekreačný bežec 
Gabriel Kováč. „Čierna farba dresov 
bola požiadavka vtedajšieho vedenia 
Slovenského  atletického  zväzu  – 
mne  netrhala  žily,  veď  tá  nerozho
duje o výkonoch a výsledkoch,“  tvr
dí s odstupom rokov historicky prvý 
slovenský  atletický  olympijský  šam
pión. Štefan Chudík, ktorý bol vtedy 
sekretárom  SAZ,  to  nevylučuje:  „Ak 

taká požiadavka odznela, tak asi pre
to, aby sme sa odlíšili od iných, lebo 
biela,  modrá  a  červená  boli  farby, 
ktoré  mali  vo  vlajkách  a  na  dresoch 
mnohé krajiny.“

ZA TITULMI S PASOM
Na  premiére  halových  MS  1987 

v  americkom  Indianapolise  zachra
ňovali  česť  československej  atletiky 
Slováci:  Pribilinec  i  osemstovkárka 
Gabriela  Sedláková  získali  striebor
né medaily a výškár Ján Zvara bron
zovú.  Roman  Mrázek,  rodák  zo  So
kolova,  ktorý  od  devätnástich  rokov 
žije na Slovensku, tam dopochodoval 
štvrtý, ale o dva roky v Budapešti sa 
už  hrdil  striebrom  a  v  Toronte  túžil 
vrátiť  sa  na  pódium  po  diskvalifiká
cii  v  Seville  1991.  Po  ôsmom  mieste 
na halových MS  1991 mala pomerne 
vysoké  ambície  aj  martinská  chod
kyňa Zuzana Zemková, vtedy vo far
bách bratislavskej Slávie UK.

Napokon  sa  však  slovenský  de
but  skončil  úplne  inak  –  blamážou. 
Dve  diskvalifikácie,  jedno  posledné 
miesto a ako najlepšie Kováčovo štr
náste.

Rozpad  Československa  nastal 
pre  slovenskú  atletiku  v  najnevhod
nejšej  chvíli.  Ostala  bez  strechy  nad 
hlavou – po košickej pretlakovej hale 
musela  v  roku  1992  nechať  spľasnúť 
aj  bratislavskú  „nafukovačku“,  lebo 
dávno  prekročila  garantovanú  život
nosť.  Na  premiérový  halový  sloven
ský  šampionát  v  ére  samostatnosti 
cestovali  atléti  s  pasom  vo  vrecku  – 
o  tituly  súťažili  vo  viedenskej  Hale 
Ferryho  Dusiku  v  rámci  tamojšieho 
medzinárodného mítingu.

A  o  rok  znova.  Potom  ešte  dva
krát.  Na  bratislavských  Pasienkoch 

síce rozostavali novú halu, ale stavbu 
pre  nedostatok  financií  zakonzervo
vali  skôr, než vytiahli  jej múry. Maj
strovstvá Slovenska sa v nej uskutoč
nili až v marci 1998 – v provizórnych 
podmienkach, ešte pred kolaudáciou, 
a týždeň po halových ME bez sloven
skej účasti…

BEZ FINANCIÍ AJ SKÚSENOSTÍ
V  prvých  rokoch  samostatnos

ti  trpel  slovenský  šport  finančnými 
suchotami  –  národná  vláda  ignoro
vala skutočnosť, že zväzom pribudla 
úloha  zabezpečiť  štátnu  reprezentá
ciu, dovtedy  saturovanú z  federálne
ho rozpočtu. Doplácal však aj na chý
bajúce  skúsenosti  z  kontaktov  s  me

dzinárodnými  federáciami,  s  ktorý
mi  dovtedy  komunikovali  výhradne 
v Prahe sídliace sekretariáty českoslo
venských zväzov.

Atletickou  ilustráciou  začiatočníc
kej  naivnosti  bol  smutný  torontský 
príbeh nadanej bežkyne Andrey Sol
lárovej.  Slovenský  zväz  prihlásil  na 
halové MS 1993 piatich reprezentan
tov,  hoci  limit  mali  len  štyria:  chod
ci  Roman  Mrázek,  Miroslav  Boš
ko,  Zuzana  Zemková  a  prekážkár 
Igor  Kováč.  Okrem  nich  aj  Solláro
vú  s  osobným  rekordom  na  3000  m 
8:59,23  min  z  leta  1992  –  napriek 
tomu, že IAAF určila ako podmienky 
halových 9:10 alebo letných 8:56.

„Dúfali  sme,  že  na  základe  dob
rej vôle usporiadateľov to tam odbe
há.  Žiaľ,  nestalo  sa.  Technickí  dele
gáti  striktne  dodržali  limity,“  zazne
lo  z  úst  šéfa  slovenskej  atletiky  An
tona Ihringa vo vyjadrení pre denník 
Šport.

SOLLÁROVÁ: ŠANCA A ŽIAĽ
Sollárová sa už viac než dve desať

ročia  volá  Změlíková  –  manželkou 
olympijského  šampióna  1992  v  de
saťboji sa stala na jeseň 1996, ale ich 
vzťah  bol  staršieho  dáta.  Dôkazom 
je  historka  zo  zákulisia  ceremoniá
lu  posledného  ročníka  ankety  Čes
koslovenský  atlét  roka  (1992),  ktorý 
zhodou  okolností  hostila  bratislav
ská  Mladá  Garda.  Robert  Změlík 
predpokladal,  že  primát  získa  iný 
barcelonský zlatý medailista, oštepár 
Jan  Železný,  a  pricestoval  bez  saka. 
Keď mu zvestovali,  že víťazom bude 
on, zachránil ho Andrein otec, budúci 
svokor – požičal mu svoje.

Po olympijskom triumfe dostal Ro
bert od Američanov pozvanie na spo
ločné turné i prípravu s populárnym 
úradujúcim  majstrom  sveta  a  sveto
vým rekordérom Danom O‘Brienom, 
ktorý v Barcelone chýbal,  lebo v do
mácej  kvalifikácii  neskočil  základnú 
výšku v skoku o žrdi. Do zámoria vzal 
aj  svoju priateľku Andreu Sollárovú. 
„Takú  kvalitnú,  viac  než  dvojmesač
nú zimnú prípravu v  takmer  letných 
podmienkach  ako  v  San  Diegu  nik
dy nemala. Výdatne nám pomohol aj 
v Amerike žijúci bývalý košický diaľ
kár a trojskokan Eduard Vozár,“ kon
štatuje  Ladislav  Asványi,  dnes  vice

Najlepšia chodkyňa deväťdesiatych rokov Zuzana Zemková v drese z prvej éry slovenskej 
samostatnosti.

Foto: JOZEF BARAN

Výborná bežkyňa Andrea Sollárová, neskôr 
manželka olympijského šampióna Roberta 

Změlíka, bola v torontskej premiére len 
diváčka.

Foto: JÁN SÚKUP

Slovenský debut: 
blamáž v čiernom
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prezident SAZ, vtedy jej tréner, ktorý 
ju v Amerike sprevádzal. 

Strednotratiarka  bratislavskej  Slá
vie UK bola práve v najlepšom atle
tickom veku. Dodnes drží päť letných 
a  štyri  halové  slovenské  rekordy  na 
1500 m, 1 míľu a 2000 m (z nich 4 se
niorské a 5 do 22 rokov), všetky z ob
dobia  1991  –  1993.  Medzi  halovými 
figuruje  aj  míliarsky  rekord  4:41,56, 
ktorý zabehla 25. februára 1993 v Los 
Angeles, kde nechala za sebou aj ho
landskú  halovú  svetovú  šampiónku 
1985 a 1989 Elly van Hulstovú.

O tri týždne na majstrovstvách sve
ta  v  Toronte  dobehla  van  Hulstová 
šiesta. Sollárová sa so slzami v očiach 
prizerala z hľadiska…

PODRAZ A PREDČASNÝ KONIEC
„Nechcem na nikoho nič zlé hovo

riť, ale keby mi povedali, že sa musím 
v Amerike usilovať o limit, tak vyhľa
dávam preteky. Keď sme však odchá
dzali, povedali mi – trénuj a o nič iné 
sa nestaraj,“ voliac najmiernejší slov
ník komentovala situáciu, keď po prí
lete do Kanady z USA zistila, že nefi
guruje medzi účastníčkami.

„Slovenská výprava dorazila do To
ronta na poslednú chvíľu, už nemoh
la  nič  ovplyvniť.  Česi  došli  o  tri  dni 
skôr a šéf ich zväzu Karel Pilný oslo
vil s prosbou o pomoc ruského člena 
rady IAAF a technického delegáta Igo
ra  Ter Ovanesjana.  Sľúbil  urobiť,  čo 

bude v jeho silách, ale ani on nepresa
dil Sollárovej štart,“ spomína Asványi.

„Andrea  nemala  strach  zo  žiadnej 
súperky,  bola  taký  saganovský  typ 
športovca,  aj preto dnes patrí medzi 
vyhľadávané  odborníčky  v  oblasti 
mentálneho  koučingu,“  dodáva  tré
ner, ktorý ju viedol od dvanástich ro
kov. „Okolnosti neúčasti na halových 
MS  1993  sa  jej  však  dotkli  –  aj  fakt 
zanedbateľnej  finančnej  podpory  zo 
strany  slovenského  zväzu  a  jeho  de
motivačné  ostré  limity.  Na  letné  MS 
sa už pripravovala v Prahe, kam som 
za ňou dochádzal na  tréningy. Moje 
návrhy, aby prešla k trénerovi Kváčo
vi alebo Burešovi, odmietla a po šam
pionáte  v  Stuttgarte,  kde  piedestály 
stredných  a  dlhých  behov  obsadili 
Číňanky zo skupiny trénera Maa, po
vestnej pitím korytnačej krvi, sa roz
hodla skončiť kariéru.“

GOMBALA NEDOSTAL PONUKU
Rozdelenie  Československa  ne

nastalo celkom znenazdajky, ale kulo 
sa  v  politickom  zákulisí,  nie  na  ná
mestiach,  a  športovci  pôsobiaci  tak
povediac  na  rozhraní  nových  repub
lík riešili už len jeho osobné dôsledky.

Fenomenálny  oštepár  Jan  Železný 
odišiel  z  banskobystrickej  Dukly  do 
pražskej  skôr,  ako  si  „ťapli“  Mečiar 
s Klausom, kým chodec Roman Mrá
zek,  piaty  päťdesiatkár  na  barcelon
skej olympiáde, v nej naopak zostal – 

Prelomový úspech slovenskej atletiky v ére samostatnosti dosiahol až prekážkár Igor Kováč 
na aténskych MS 1997.

Foto: DUŠAN KOUTNÝ
Roman Mrázek sériu úspechov na halových šampionátoch zakončil dvoma diskvalifikáciami.

Foto: JÁN SÚKUP

Diaľkár Milan Gombala, rodák z Lučenca, 
dosiahol najväčšie úspechy v českej 

reprezentácii.
Foto: ARCHÍV (mš)

tvrdil,  že  ak  by  aj  v  Čechách  našiel 
lepšie podmienky, nenašiel by  lepšie 
odborné vedenie.

Prípadov  opačného  garde,  Slová
kov  v  českých  kluboch,  bolo  oveľa 
viac.  Ani  česká  výprava  nezažila  na 
halových  MS  1993  slávnu  premiéru: 
keďže  Robert  Změlík  pre  zranenie 
členka  sedemboj nedokončil, najlep
šími umiesteniami boli siedma prieč
ka  trojskokanky  Šárky  Kašpárkovej 
(13,81)  a  dvanásta  diaľkára  Milana 
Gombalu  (769),  rodáka  z  Lučenca 
a  jedného  z  najúspešnejších  odcho
vancov tamojšej atletiky.

Nebyť  predošlého  zápalu  prie
dušiek,  Gombala  by  iste  skočil  ďa
lej  a  skončil  vyššie.  Napokon,  o  rok 
na  letných  ME  v  Helsinkách  získal 
striebro (804). Jeho osobný rekord zo 
zimy 1992 má hodnotu 818 cm a pod 
čiarou  figuruje  dokonca  s  výkonom 
842 cm  –  pravda,  s  podporou  vet
ra  4,5 m/s.  V  talianskom  vysokohor
skom stredisku Sestriere ho v júli 1992 

„Rád  by  som  bol  reprezentoval 
Slovensko,  ale  nedostal  som  ponu
ku,“  odvetil  v  Toronte  na  otázku, 
prečo  si  vybral  českú  reprezentáciu. 
„Nemohol  som  v  Prahe,  kde  žijem 
a trénujem od roku 1987, zbaliť kufre 
pre  celú  rodinu, prísť  a povedať: Tu 
nás  máte.  Zo  Slovenska  sa  mi  ťažko 
odchádzalo, ale bola  to  jediná cesta, 
ako  sa  zlepšovať.  V  pražskej  Dukle 
som našiel fantastickú partiu, z ktorej 
viac než polovica boli Slováci,  takže 
sme organizovali haluškové párty…“

NAJLEPŠÍ KOVÁČ – ŠTRNÁSTY
Aj prekážkár Igor Kováč bol v čase 

rozdelenia Československa člen Duk
ly Praha, avšak bez mundúru. „Zatiaľ 
ostávam žiť a trénovať v Prahe,  lebo 
inde  by  som  nenašiel  trénera,  ktorý 
je  zároveň  manažér  a  dokáže  vyba
viť aj nemožné, ako Jan Pospíšil. Re
prezentovať  však  chcem  Slovensko, 
kde som sa narodil a kam sa neskôr 
mienim  vrátiť,“  deklaroval  roduver
ný  Spišiak.  A  už  v  lete  1993  k  trom 
slovenským  titulom  v  drese  košickej 
Slávie VŠT (1987 – 1989) pridal prvý 
vo  farbách  bratislavskej  Slávie  UK 
a o rok ďalší ako člen banskobystric
kej Dukly…

Kováč  mal  vtedy  najlepšie  roky 
pred  sebou a napokon práve on do
siahol  prelomový  úspech  slovenskej 
atletiky  v  ére  samostatnosti:  na  sve
tovom  šampionáte  1997  stál  po  fi
nále  na  110 m  prekážok  na  piedestá
li  ako  druhý  Európan  bielej  pleti 
v  histórii  MS  (Fín  Bryggare  získal 
v  Helsinkách  1983  striebro,  Kováč 
v  Aténach  1997  bronz).  Najrýchlejší 
z „bielych“ bol už päť mesiacov pred
tým  vo  finále  halových  MS  v  Paríži, 
kde dobehol piaty.

Igor pod strechou prvý raz zažiaril 
vo februári 1992, keď v Prahe časom 
6,41  o  štyri  stotiny  zlepšil  európsky 
halový rekord na 50 m prek. Toront
ské MS 1993 na  trati o desať metrov 
dlhšej  mu  však  nevyšli  tak,  ako  si 
predstavoval. Z rozbehu s prehľadom 
postúpil (tretí za 7,76), ale semifinále 
v  neobľúbenej  krajnej  dráhe  spackal 
(siedmy v čase 7,84).

„Bežal som ako divoké prasa,“ hne
val sa sám na seba. „Najskôr som za
spal na štarte (mal zo všetkých najhor
šiu  štartovú  reakciu: 0,201) a potom 
zakopol o dve prekážky…“

Jeho  celkové  štrnáste  miesto  však 
bolo najlepšie, aké slovenská výprava 
v Toronte dosiahla! Premiérovú mizé

riu „tromfol“ až svetový halový šam
pionát 2004 v Budapešti, na ktorom 
nás  reprezentoval  len  osemstovkár 
Roman Hanzel (26. miesto).

WATERLOO V CHODECKEJ DERNIÉRE
„V obrovskej hale sa z hľadiska pre 

55tisíc divákov všetko na ploche javi
lo ako miniatúrne a vzdialené. Navy
še bola veľmi chladná. Keď rozhodco
via vyhadzovali našich chodcov, cítili 
sme sa v nej až mrazivo,“ loví v pamä
ti Ladislav Petrovič, bývalý skvelý dis
kár,  ktorému  pred  štvrťstoročím  ako 
podpredsedovi zväzu zverili post ve
dúceho  výpravy.  Nadšenec,  akých  je 
málo: dnes má 83 rokov a stále v Nit
re objavuje a vychováva vrhačské ta
lenty.

„Reálne sú tri finálové umiestenia,“ 
odhadoval šéftréner Ivan Čech. Finá
le však boli bez Slovákov. Aj chodec
ké. Pritom chôdza bola naša tromfo
vá  disciplína:  v  predpremiére  halo
vých MS v Paríži 1985 skončil Mrázek 
piaty, v premiére v Indianapolise 1987 
získal Pribilinec striebro a Mrázek sa 
posunul  na  štvrté  miesto,  z  ktorého 
sa o dva roky v Budapešti vyšvihol na 
striebornú  priečku  a  Blažek  skončil 
šiesty.

V  Seville  1991  prišlo  prvé  varova
nie: Mrázka diskvalifikovali v rozcho
doch a Kollára vo finále, do ktorého 
sa  kvalifikoval  tretím  najlepším  ča
som. Na otázku, či sa to nezopakuje, 

tréner  Juraj Benčík odvetil:  „Nič ne
možno  vylúčiť,  ale  na  techniku  sme 
v závere prípravy kládli dôraz.“

To, čo prišlo, bolo waterloo cez ko
pirák: v prvom rozchode na 5000 m 
stiahli  rozhodcovia  z  trate  Romana 
Mrázka na štvrtom kilometri a v dru
hom sa to isté (prvý raz v kariére) sta
lo  aj  Miroslavovi  Boškovi,  ibaže  pár 
desiatok  metrov  pred  cieľom  a  na 
postupovej pozícii.

Do cieľa dopochodovala len Zuza
na Zemková – v najslabšom,  sedem
nástom  čase  ženských  rozchodov  na 
3000 m  13:43,89,  viac  než  minútu 
za  vlastným  slovenským  rekordom 
12:34,31.  Na  štart  však  nastúpila  so 
zjavnými  príznakmi  chrípky,  takže 
cenné bolo už to, že sa nevzdala.

„Technicky  sme  prepadli,“  priznal 
skleslo tréner. „Ak budeme chcieť na
budúce  uspieť  v  hale,  musíme  pre
hodnotiť prístup k technike.“

Nabudúce  však  už  nebolo.  Krát
ke chodecké preteky v hale čoraz viac 
pripomínali  chodecký  šprint.  Roz
hodcom  vstávali  vlasy  dupkom,  via
cerí  nevedeli  objektívne  rozlíšiť,  kto 
dodržiava  pravidlá  a  kto  už  nie  – 
a  keď  sa  im  raz  niekto  znepáčil,  bol 
odpísaný,  nech  sa  snažil,  ako  chcel 
(ako  od  istého  času  Mrázek).  Nikto 
sa viac ako oni nepotešil, keď svetová 
a po nej aj európska federácia vyradili 
chôdzu z programu halových šampio
nátov. MARIÁN ŠIMO

preskočili  (tiež  s  vetrom)  len Ameri
čania Mike Powell (899) a Joe Gree
ne  (866).  Cifry  Gombalových  kvalít 
v slovenských historických tabuľkách 
nenájdete ani dnes.

 ČíSLO 1 I  apríl 2018  ČíSLO 1 I  apríl 2018

24 25
Včera a dnes Včera a dnes



Mladí vranovskí atléti na sústredení vo Vysokých Tatrách. 
 Foto: ARCHÍV (jk)

GALÉRIA

REPREZENTANTOV
Vranovčanom sa v uplynulom 

roku darilo. V celoročnom bodovaní 
všetkých klubov za umiestenia v prvej 
osmičke na slovenských atletických 
šampionátoch skončili na 24. mieste, 
v medailovej bilancii im dokonca patri-
la 19. priečka s 5 zlatými, 2 strieborný-
mi a 3 bronzovými medailami.

„Vedenie kraja ocenilo okrem 
desiatich medailí aj fakt, že máme 
v reprezentačných výberoch Sloven-
ska až troch atlétov – adriána Barana, 

 ADRIÁN BARAN  (vrhačské 
disciplíny), eYOF 2015 v Tbilisi 
(bronz na 4 × 100 m, 7. v guli, 
10. v disku), Me 2016 do 17 rokov 
v Tbilisi (13. v guli), MeJ 2017 
v Grossete (15. v guli, 19. v disku), 
víťaz vrhu guľou v juniorskom 
medzištátnom štvorstretnutí 
Slovinsko – Česko – Maďarsko – 
Slovensko v Trnave 2017, zimný 
európsky pohár 2018 vo vrhoch 
v Leirii (13. v guli mužov do 23 
rokov), už v 18 rokoch sa stal ha-
lovým majstrom SR 2018 v guli 
mužov.
 MARCEL MATANIN  (dlhé behy), 
reprezentoval bývalé Českosloven-
sko a neskôr Slovensko, účastník 
OH 2004 v aténach (81. v marató-
ne), štartoval 2× na MS v polma-
ratóne (Tyneside 1992 – 12. medzi 
juniormi, 1996), 2× na MS v krose 
(1991, 2000), 3× na Me v krose 
(1999 – 42., 2000, 2001), na MS 
v behu do vrchu v Innsbrucku 2002 
7. v súťaži jednotlivcov a striebor-
ný v tímoch (s Vankom, Štefkom 
a Bátorym), na Me v behu do vrchu 
v Trente 2003 9. v súťaži jednotliv-
cov a strieborný v tímoch (s Van-
kom a Bajčičákom), 23-násobný 
majster SR (3000 m prekážok/1×, 
5000 m/2×, 10 000 m/5×, kros 
vytrvalcov/9×, polmaratón/4×, 
maratón/2×), osobné rekordy – 
polmaratón: 1:05:14 (Berlín 
2001 – 9. v slovenských historic-
kých tabuľkách), maratón: 2:17:22 
(Zürich 2004 – 10. v slovenských 
historických tabuľkách).
 ANTON SLUKA  (dlhé behy/para-
lympionik), reprezentoval bývalé 
Československo a neskôr Sloven-
sko, trojnásobný medailista v mara-
tóne na paralympijských hrách (at-
lanta 1996 – zlato, Barcelona 1992 
a Sydney 2000 – striebro, atény 
2004 – nedokončil), majster sveta 
v maratóne zrakovo znevýhodne-
ných (Berlín 1994), štvornásobný 
medailista z Me zrakovo znevýhod-
nených (Dublin 1993, Riccione 
1997, Lisabon 1999 – striebro, 
Valencia 1995 – zlato).

O ATLETICKÚ MLAĎ V MALOM, ALE ÚSPEŠNOM KLUBE MŠK VRANOV   NAD TOPĽOU SA STARÁ JEDINÝ TRÉNER – JAROSLAV KOLCUN

sOm hRDý, 
že mÁme

„Užili sme si trochu slávy a uznania. Vyznamenali nás za našu celoročnú prácu v neľahkých podmien-
kach,“ pochválil sa počas našej debaty Jaroslav Kolcun, tréner a manažér MŠK Vranov nad Topľou. 
Atletické talenty z maličkého klubu s ani nie štyrmi desiatkami členov totiž na oceňovaní najúspeš-
nejších športovcov Prešovského samosprávneho kraja v  roku 2017 v  Divadle Jonáša Záborského 
v Prešove vyhodnotili ako tretí najúspešnejší kolektív v kategórii mládeže. Lepší boli len nádejní 
prešovskí hádzanári a hádzanárky.

Jaroslav Kolcun Foto: JÁN LUKY

Jaroslav Kolcun a jeho traja slovenskí reprezentanti (zľava): Samuel Soloninka, Patrik Dudáš a Adrián Baran.
 Foto: ARCHÍV (jk)

Jaroslav Kolcun a jeho traja slovenskí reprezentanti (zľava): Samuel Solo‑
ninka, Patrik Dudáš a Adrián Baran. Foto: ARCHÍV (jk)
Adrián Baran si na tohtoročnom zimnom EP vo vrhoch v Leirii urobil 
spoločnú fotku s oštepárskym majstrom sveta z Londýna 2017, Nemcom 
Johannesom Vetterom. Foto: ARCHÍV(ab)

MŠK VRANOV NAD TOPĽOU VO FAKTOCH
ČLENOV 36
PRETEKÁROV 35 (JUNIORI 10, DORASTENCI 10, ŽIACI 15)
TRÉNER 1

REPREZENTANTOV
Patrika Dudáša a Samuela Solonin-
ku. na celkový počet členov klubu 
je to naozaj pekné číslo,“ usmial sa 
Jaroslav Kolcun, jediný kouč v celom 
vranovskom klube. Výchove mladých 
atlétov sa venuje sedem rokov, čo 
vranovský primátor odmenil čestným 
uznaním.

ZA VŠETKÝM JE TELOCVIKÁR

V MŠK Vranov je momentálne 
zaregistrovaných 36 členov, väčšinou 

mládež od žiackych kategórií po 
juniorskú. „Počet sa často mení, lebo 
juniori po skončení strednej školy 
buď odídu študovať inam a prestúpia 
do nového klubu, alebo s atletikou 
nadobro skončia. Je to škoda, ale je 
to tak. Žiaľ, my sa o dospelých starať 
nemôžeme, nemáme na to mož-
nosti,“ vysvetľoval Kolcun. „V klube 
máme iba niekoľko bežcov, ktorí 
chodia na rôzne masové cestné behy. 
Stále je u nás registrovaný i para-
lympijský víťaz v maratóne z atlanty 
1996 anton Sluka. Základ klubu je 
mládež. Talenty si vyberám zväčša na 
telocviku ja, alebo mi šikovné deti 
odporučia kolegovia z ďalších vranov-
ských základných škôl. Momentálne 
u nás trénujú deti z troch.“

Štyridsaťšesťročný Jaroslav Kol-
cun, ktorý učí telesnú výchovu na ZŠ 
na Bernolákovej ulici vo Vranove nad 
Topľou, zdedil lásku k športu od otca, 
tiež bývalého telocvikára. Rovnakú 
profesiu si vybrala aj jeho sestra,  
takže u Kolcunovcov platí, že športuje 
celá rodina.

„Odjakživa tvrdím, že základ 
všetkého – aj úspechu v športe – je 

rodinné zázemie. Presviedčam sa 
o tom roky. aj najúspešnejší atlét náš-
ho MŠK v posledných štyroch rokoch 
adrián Baran má obrovskú oporu naj-
mä vo svojej rodine. Začal som ho tré-
novať ako piataka na základnej škole 
a už je halový majster Slovenska vo 
vrhu guľou medzi mužmi! V mládež-
níckych kategóriách pravidelne repre-
zentuje na vrcholných podujatiach.“

BARAN – VZOR PRE ĎALŠÍCH

Vrhačský talent z dedinky nižný 
Hrušov nechýbal od roku 2015 na 
žiadnom vrcholnom mládežníckom 
podujatí. Štartoval na európskom 
olympijskom festivale mládeže 
(eYOF) v Tbilisi 2015, kde v štafete 
na 4 x 100 m získal nečakane bronz, 
o rok neskôr sa zúčastnil na premié-
rových Me do 17 rokov tiež v Tbilisi, 

kouča veľmi dobré atletické základy. 
Je nielen špičkový vrhač, ale aj dobre 
šprintuje a dokonca so svojou stokilo-
vou figúrou skočil do výšky 175 cm.

„Dobrého guliara vychovám aj 
v našich skromných podmienkach. 
na asfalte vyznačím kriedou kruh 
a vrhať môžeme trebárs aj do poľa,“ 
vravel s dávkou zveličenia kouč, ktorý 
sa vranovským atlétom venuje v rám-
ci úväzku v miestnom centre voľného 
času. „Pri výučbe správnej techniky 
si pomáhame mobilom. nahráme si 
naň tréningové pokusy a potom ich 
spoločne rozoberáme. Silovú prípra-

vu odrobíme v posilňovni a telocvič-
ni. My sa vieme vždy vynájsť… Žiaľ, 
šprintéra, prekážkara či viacbojára na 
školskom dvore ťažko vychovám.“

PRACUJÚ S TÝM, ČO MAJÚ

Práve vo vrhoch sa Vranovčanom 
momentálne darí najviac. Baran 
je príklad aj pre mladších. K jeho 
trom lanským slovenským titulom 
v juniorskej kategórii (v hale v guli, 
vonku v guli aj v disku) pridal dve 
zlaté z M -SR na šampionáte staršieho 
žiactva Patrik Dudáš, víťaz hodu dis-
kom i kladivom. V tohtoročnej halovej 
sezóne sa Baran stal premiérovo maj-
strom SR v guli mužov a bronz pridal 
Dudáš v rovnakej disciplíne starších 
žiakov.

„Keď som dával dokopy skupinu 
vrhačov, vedel som, že na to nebudem 
mať úplne ideálne podmienky. no na-
učili sme sa pracovať s tým, čo máme 
k dispozícii. nepýtajte sa, či nám 
peniaze stačia alebo nie. Musia… 
Pracujeme tak, aby sme z pridele-
ných financií pokryli, čo potrebujeme. 
napríklad na tri cesty ročne na halové 
súťaže do Bratislavy využívame vlak, 

vlani štartoval na juniorských Me 
v Grossete a už splnil i limit na tohto-
ročné juniorské MS v Tampere.

„Otvorene priznávam, že za se-
dem rokov v atletike som mal pod 
rukami aj väčšie talenty, ako je aďo. 
Hoci mali pred sebou sľubnú kariéru, 
nevydržali. nechcelo sa im… aďo 
však áno a v tomto smere je vzor pre 
ostatných. Má pevnú vôľu, len tak 
ľahko sa nevzdá. Tak ho vychovali 
doma. To, čo dokázal, je naozaj ob-
divuhodné. Klobúk dolu pred ním! 
Som na neho hrdý,“ hovoril pyšne 
Jaroslav Kolcun.

adrián Baran dostal od svojho 

keďže študenti ho majú zadarmo. 
Ušetrené peniažky investujeme do 
ubytovania, takže neprídeme na po-
slednú chvíľu a moji zverenci môžu 
nastúpiť na dôležité majstrovské 
preteky oddýchnutí. Taká je realita, 
naučili sme sa v nej fungovať.“

V klube MŠK, ktorý 1. januára 
1999 založila vranovská radnica, 
nadviazal Jaroslav Kolcun na prácu 
svojich predchodcov z niekdajších 
klubov Stavbár a Bukóza. Pôvodne 
sa atlétom venovali dvaja, v súčas-
nosti zostal sám. Prilákať vo Vranove 
dieťa na atletiku momentálne nie je 

jednoduché, prím hrajú najmä futbal 
a hokej. „Sedemdesiat až osemdesiat 
percent detí, ktoré si v škole do klubu 
vyberiem, do roka s atletikou skončí. 
Mnohé zistia, že to nie je šport pre 
ne, iným zasa nevonia tréningová dri-
na. Po tomto site ostane už len kvalita 
a poctivci, na nich sa už dá stavať. 
ak dieťa nechce trénovať, dnes nie 
je šanca presvedčiť ho, aby zmenilo 
názor,“ skonštatoval Kolcun.

ZAČÍNAL  TU AJ MATANIN

Vranov poslal do sveta viacero 
úspešných atlétov. Okrem už spome-
nutých antona Sluku či adriána Bara-

na je s ním spojený aj popredný slo-
venský maratónec, olympionik z atén 
2004 Marcel Matanin. aj on urobil 
svoje prvé bežecké kroky v tomto 
meste. „Znie to možno až neuveriteľ-
ne, ale vo Vranove sme mali nie tak 
dávno aj kvalitných šprintérov Lukáša 
a Tadeáša Husárovcov s osobnými 
rekordmi hlboko pod 11 sekúnd na 
stovke, ktorí sa dostali do mládežníc-
kych reprezentácií Slovenska, pričom 
Tadeáš výborne skákal i do diaľky,“ 
pripomenul kľúčový muž súčasnej 
vranovskej atletiky.

apropo reprezentácia: vranov-
ský kouč -telocvikár je hrdý, že aj zo 
skromných podmienok sa do nej 
dostali vlani až traja jeho zverenci – 
Baran a Dudáš so Soloninkom, ktorí 
si obliekli dres so štátnym znakom 
v medzištátnom päťstretnutí žiactva 

chorvátsko – Slovinsko – Maďarsko – 
Česko – Slovensko vo Varaždíne. Ja-
roslav Kolcun bol na tomto podujatí 
jeden z trénerov vrhačskej skupiny 
reprezentačného tímu.

„ak si môj zverenec oblečie slo-
venský dres, tak naše spoločné úsilie 
malo zmysel. Splnili sme cieľ. niet 
krajšieho pocitu, ako keď viete, že ste 
niekoho pripravili tak, že reprezen-
tuje našu krajinu,“ zdôraznil Jaroslav 
Kolcun, ktorý si nesmierne váži všet-
kých dobrovoľných trénerov i telo-
cvikárov venujúcich svoj čas príprave 
atletickej mlade.

 ŠTEFAN ŽILKA, gb
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80 JURAJ STRAKA: narodený 25. mája 1938 
v Martine; šesť desaťročí spolutvorca a kro-

nikár žilinskej atletiky; žiak a odchovanec legen-
dárneho Ladislava Bergera, šprintér a  prekážkár, 
zo zdravotných dôvodov od devätnástich rokov 
tréner, o. i. šprintéra Mariána Králika, účastníka 
Me 1974 a 1978, trojskokanov Františka Volcera, 
edmunda Hlatkého, Jozefa Šimka a chodca Jozefa 
Zimku; významná je aj jeho funkcionárska čin-
nosť: bol najdlhšie pôsobiaci predseda atletické-
ho oddielu Dynama (Jednoty, ZVL) Žilina (1961 – 
1988), navyše vedúci tajomník TJ ZVL Žilina 
(1984 – 1990) a šéf okresného atletického zväzu; 
zostavil publikáciu 95 rokov atletiky v  Žiline 
(1921 – 2016).
IVAN MATULÍK: narodený 29. júna 1938 v Ska-
lici; prvý chodecký majster Slovenska; člen Is-
kry Partizánske, v  r.  1957 hosťoval v  druholigo-
vej Iskre Svit, ako vojak pôsobil v  Dukle Praha 
(1958 – 1960, tréner Josef Doležal), na záver ka-
riéry v Slávii Košice (1960); získal prvé dva tituly 
majstra Slovenska v chôdzi na dráhe na 5000 m 
(1956: 23:59,0, 1957: 23:48,4) a tretí v r. 1960 
(23:36,8), v  ktorom bol aj líder slovenských ta-
buliek na 20 km (1:42:08,8); osobné rekordy: 
20 km 1:38:24 (1958), 50 km 4:30:24,8 (Praha – 
Poděbrady 1959, európsky juniorský výkon roka); 
neskôr divadelný i filmový herec (pôsobil o. i. v Di-
vadle a. Bagara v nitre, v Divadle SnP v Martine) 
a producent filmových a televíznych projektov.

75 ŠTEFAN MIKLOVIČ: narodený 9. februára 
1943 v  Radošine (okres Topoľčany); po-

predný prekážkár a  tréner mládeže; ako študent 
baníckej priemyslovky v  Handlovej hral doraste-
neckú ligu v  basketbale, s  atletikou začal až ako 
20-ročný počas štúdia na bratislavskej FTVŠ (tré-
ner dekan andrej Kuchen), v jeho závere po Slávii 
UK reprezentoval aj prvoligovú Sláviu SVŠT, ako 
vojak Duklu Banská Bystrica (Ivan Čierny) a od je-
sene 1968 ZVL Považská Bystrica; majster Sloven-
ska na 110 m prek. 1971 (14,7) a 1972 (ex aequo 
s Longauerom 14,8), halový 1971 na 50 y prek. 
(6,6); osobné rekordy: 110 m prek. 14,6 (1974), 
žrď 420 (hala 1966, UK); neskôr tréner, od 1975 
hlavný tréner Strediska vrcholového športu mlá-
deže v P. Bystrici, v období 1976 – 1982 šéftréner 
čs.  juniorskej reprezentácie, 1984  – 1988 člen 
predsedníctva a  šéf komisie mládeže SaZ; jeho 
zverencami boli o. i. šprintér Ladislav Latocha, 
diaľkár a desaťbojár Jozef Holeš, prekážkár Miro-
slav Barančík, sedembojárka a  diaľkárka Zuzana 
Mrákavová a prekážkárka anna Butkovská -Brišová.
JURAJ MAĽCOVSKÝ: narodený 30. marca 1943 
vo Svetliciach (okres Medzilaborce); významný 
funkcionár prešovskej atletiky; v  mladosti de-
saťbojár Lokomotívy, resp. Slávie VŠ (PU) Prešov, 
osobný rekord: 6299 (1971); neskôr vysokoškol-
ský pedagóg, tréner, rozhodca a spoluorganizátor 
mnohých atletických podujatí (o. i. medzinárod-

nej pionierskej olympiády, veteraniád, 30 rokov 
riaditeľ Večerného behu Prešovom, iniciátor Me-
moriálu Štefana Stanislaya v skoku do výšky); šéf 
oddielu Slávie VŠ, resp. PU (1986 – 2013), dlho-
ročný predseda okresného atletického zväzu.
ĽUDOVÍT KUPKOVIČ: narodený 16. mája 1943 
v  Holíči; prvý trojskokan zo slovenského klubu, 
ktorý preskočil 15 m (15,18 – Bratislava 16. júna 
1965); odchovanec atletiky v  Žiline (tréner Vlas-
timil Holík), kde žije od roku 1950, počas štúdia 
architektúry (1961 – 1967) člen Slávie SVŠT Bra-
tislava; trojskokanský víťaz slovenskej univer-
ziády 1962 (14,38); čs.  halový rekordér v  diaľke 
722 (1964), slovenský rekordér v trojskoku 14,87 
a 15,18 (1965, líder roka); profesiou architekt, dr-
žiteľ ceny Dušana Jurkoviča (s  andrejom Bašis-
tom) za architektonické dielo r.  1986  – športová 
hala v Žiline, neskôr aj fotograf, grafický dizajnér, 
spoluautor a  vydavateľ série kníh Žilinčania po 
800 (+) rokoch.
ANTON SLOBODA: narodený 24. mája 1943 
v Bracovciach (okres Michalovce); prekážkár, sko-
kan do diaľky i do výšky, neskôr funkcionár; člen 
ČH Prešov (tréner Michal Belej), po skončení Pe-
dagogickej fakulty UPJŠ učiteľ a tréner v nižnom 
Hrabovci, vo Vranove n. T. a v Košiciach (zverenci o. 
i. diaľkár a trojskokan Miroslav Janok, desaťbojár 
Jaroslav Fialkovič), funkcionár v košických kluboch 
VSŽ a  Slávia TU (riaditeľ TJ a  predseda oddielu 
1991 – 1999), v období 1992 – 1998 podpredse-
da SaZ; spoluzakladateľ a viceprezident asociácie 
telovýchovných jednôt a klubov SR (1993 – 1995).
ELENA MALATINOVÁ: narodená 18. júna 1943 
v  Bratislave; diskárka, neskôr trénerka, funkcio-
nárka a rozhodkyňa; členka Slávie SVŠT Bratislava, 
čs.  akademická majsterka 1962, majsterka Slo-
venska 1968 (41,14) a 1975 (43,36), líderka ta-
buliek 1962 (41,81), 1963 (43,95), 1964 (42,43), 
1967 (44,71) a  1968 (42,71); osobný rekord 
44,71 (1967).
MILAN HARANTA: narodený 27. júna 1943 
v  Martine; popredný výškár šesťdesiatych rokov; 
začínal u trénera Vladimíra Kolářa v Dyname Žili-
na (1959 – 1962 s pauzou v r. 1961, keď bol v Dy-
name Kutná Hora), neskôr člen pražských klubov 
Dukla (1963 – 1965), Sparta (1966 – 1971) a RH 
(1972); na Me 1966 osemnásty (200), líder slo-
venských tabuliek 1962 (197); osobný rekord 
209 (1966, vtedy najlepší výkon rodáka zo Slo-
venska).

70 PAVOL TOLNAY: narodený 30. apríla 1948 
v Martine; diaľkársky multišampión; atleti-

ke privoňal v Liptovskom Mikuláši, kde prežil det-
stvo, ale nebol klub  – na tréningy dochádzal do 
Ružomberka (1964 – 1967, tréner Peter Obdržá-
lek) a po prechode k mužom na víkendy do Brati-
slavy, kde v drese Slovana (1967 – 1968, Jan ne-
topilík) získal prvý slovenský titul, od jesene 1968 
člen Dukly Banská Bystrica (Ján Solčány, od 1977 

OSLAVUJÚ

František Vavrinčík); majster Československa 
1974 (751, senzačne preskočil čs. rekordéra Bro-
ža) a v hale 1971 (736), 15-násobný majster Slo-
venska: 1968 (727), 1969 (684), 1971 (756), 
1972 (729), 1973 (700), 1974 (756), 1976 (744), 
1979 (706), v hale 1971 – 1977 (759, 733, 723, 
727, 757, 742, 761); slovenský rekord svojho tré-
nera Solčányho 752 zlepšil šesťkrát: 758 (1970), 
760, 762 (1971), 765 (1973), 774 (1974), 777 
(1976, osobný rekord), v r. 1974 skočil aj 779, ale 
s vetrom; líder slovenských tabuliek 1969 – 1974 
(739, 758, 762, 752, 765, 774) a 1976 (777); ab-
solvent Pedagogickej fakulty UMB (1980), po ka-
riére vedúci personálneho odboru aSVŠ (aŠK, 
VŠc) Dukla Banská Bystrica.
DANIEL PAUKO: narodený 1. mája 1948 vo Vrút-
kach; mimoriadne úspešný mládežnícky tréner; 
na gymnáziu v  Žiline a  na Pedagogickej fakulte 
UMB v Banskej Bystrici (1970) sa do zranenia ko-
lena venoval najmä diaľke a krosu; trénovať začal 
ako učiteľ v Terchovej a v kysuckej Snežnici, naj-
väčšie úspechy však dosiahol v  Lučenci  – najmä 
ako tréner ŠŠS a od 1980 TSM; keď jeho objav Ró-
bert Ruffíni získal na juniorských Me 1985 strieb-
ro v seniorskom rekorde SR 224 cm, stiahli oboch 
do vrcholového strediska MŠ SR v  Bratislave, no 
Pauko sa o rok vrátil do Lučenca, kde bol metodik 
TJ SZ/Lac a po fúzii troch klubov je tréner Mac Re-
dox; po olympionikovi 1988 (Ruffíniho slovenský 
rekord 234 platí dodnes) objavil a  viedol aj Mi-
chala Kabelku, druhého v historických tabuľkách 
(231), olympionika 2012 a šiesteho na Me 2012 
i Me do 23 r. 2007, ďalej Objav 2011, všestranné-
ho Tomáša Veszelku (trojskok 16,63, diaľka 771), 
bežcov Michala a Matúša Talánovcov, isté obdobie 

aj výškárku Ivanu Jobbovú (190); zakladateľ a or-
ganizátor Lučeneckej latky.
EVA SEIDLOVÁ -TÓTHOVÁ: narodená 19. mája 
1948 v Rimavskej Sobote; Slovenka s najväčším 
počtom maratónov; členka aK Tlmače, prvý ma-
ratón zabehla na 35. narodeniny: MMM 1984 
(s  obrátkou v  Seni) za 3:25:23, osobný rekord: 
3:03:24 (Považskobystrický 1988); podľa štatis-
tiky Spolku zberačov maratónov dokončila 399 
pretekov (z  nich 16 dlhších ako 42 195 m), o. i. 
maratóny v Bostone, new Yorku, chicagu, Berlíne 
či v  Tokiu, štvorstými bude ČSOB Bratislava Ma-
rathon 2018 – dcéra (bývalá chodkyňa) a syn po-
bežia polmaratón.

DUŠAN MORAVČÍK: narodený 27. mája 1948 
v  Bánove (okres nové Zámky); člen Siene slávy 
SaZ (2015), legendárny stípliar, ktorého rekord-
ný čas na 3000 m prek. 8:23,8 min neprekonal 
žiaden slovenský či český bežec už vyše 45 rokov; 
s  atletikou začal v  roku 1964 pod vedením tré-
nera Knespla na železničnom učilišti v Brne, kde 
behal za Zbrojovku, v r. 1969 – 1976 bol v Dukle 
Praha zverencom alexandra Zvolenského, rodáka 
z  Modranky, odchovanca trnavskej atletiky, a  na 
záver kariéry ho v  RH Praha (1977  – 1980) vie-
dol Miloš Pisařík; na helsinských Me 1971 utvoril 
čs. rekordy v rozbehu (8:32,81, posledný kilome-
ter bežal bez jednej tretry) aj vo finále (8:26,11) 
a  ako druhý Slovák v  histórii po Plachom zís-
kal striebro v  individuálnej disciplíne  – dobehol 
ani nie sekundu za Francúzom Villainom; na Me 
1974 skončil desiaty (8:34,4), no na Me 1978 už 
v  rozbehu (8:43,2); štartoval na troch OH: 1972 
vo finále stíplu dobehol piaty (8:29,2, v  rozbe-
hoch na 5000 m mal 14. najlepší čas 13:40,4), 
1980 desiaty (8:29,1) a 1976 vypadol v rozbehu 
(8:41,95); majster Československa na 3000 m 
prek. 1971 (8:39,4), 1976 (8:36,6), 1980 (8:32,4) 
a v cestnom behu 1976, päťkrát zlepšil čs. rekord: 
8:36,8, 8:35,8, 8:32,81, 8:26,11 (1971) a 8:23,8 
(1972, v pražskom poolympijskom útoku mu sve-
tový rekord Švéda Gärderuda 8:20,8 unikol len 
o 3 sekundy); osobné rekordy v hladkých behoch: 
1500 m 3:42,4 (1971), 5000 m 13:40,27 (1972) 
a 10 000 m 28:57,9 (1977).
FRANTIŠEK TÓTH: narodený 16. júna 1948 v no-
vých Zámkoch; funkcionár, rozhodca a  štatistik; 
v mladosti šprintér a skokan Slovana Duslo Šaľa, 
neskôr telovýchovný inštruktor SOU chemického 
(dievčenský tím získal čs.  titul vo viacboji 1982), 
tréner, rozhodca, od 1989 predseda oddielu Slo-
van Duslo Šaľa (starší žiaci majstri SR 1999), od 

1991 štatistik, po smrti Jána Mutkoviča (2000) 
hlavný štatistik SaZ, spoluautor ročeniek aj publi-
kácie Historické tabuľky Slovenska (2015).
ALFRÉD MORVAY: narodený 17. júna 1948 
v cíferi (okres Trnava); šprintér a organizátor; člen 
Slávie Trnava, majster Slovenska na 200 m 1968 
(22,0), akademický majster Slovenska 1967 na 
100 a 200 m a 1969 na 200 m; osobné rekordy 
(1968): 100 m 10,6, 200 m 21,8, 400 m 49,1; 
neskôr vysokoškolský pedagóg, dlhoročný riaditeľ 
Malokarpatského maratónu.

60 FRANTIŠEK VOLCER: narodený 4. febru-
ára 1958 v Ružomberku; popredný trojsko-

kan a diaľkár; odchovanec žilinskej atletiky (tréner 
Juraj Straka), ako študent FTVŠ člen Slávie UK Bra-
tislava (1978 – 1981, Karol Foltán, Jozef Gajdoš), 
počas vojenskej služby Dukly Banská Bystrica 
(1982  – 1983, František Vavrinčík), po nej ZVL, 
resp. Slávie VŠDS / ŽU Žilina; čs.  halový majster 
1980 v  trojskoku (15,57), 14-násobný majster 
Slovenska, v diaľke 3× (1981: 747, v hale 1982: 
742, 1983: 733), v trojskoku 11× (1978 – 1983: 
14,79, 15,14, 14,98, 15,66, 15,27, 15,18, v hale 
1978: 14,86, 1979: 15,26, 1980: 15,59, 1982: 
16,00, 1983: 15,20), tabuľková jednotka v diaľke 
1981 (742), v  trojskoku 1978 (15,57), 1980 
(15,59), 1981 (15,76) a 1983 (15,32); osobné re-
kordy diaľka 742, s vetrom 747 (1981), trojskok 
16,00 (hala, 1982, vonku 15,85); po kariére pe-
dagóg, tréner (ako Solčányho asistent v Dukle vie-
dol Zvaru a  Čada, v  Žiline o. i. Štillu, Baštekovú, 
Vatrtovú či neskoršiu olympioničku vo vzpieraní 
Danekovú), štvrtý rok aj kondičný tréner futbalo-
vej mlade MŠK Žilina, a  funkcionár: tajomník 
(1998 – 2002) a predseda oddielu Slávia ŽU Žilina 
(2003).
DANIELA BAKOŠOVÁ: narodená 23. febru-
ára 1958 v  Trnave; šprintérka, neskôr trénerka, 
rozhodkyňa a  funkcionárka; zverenka Oľgy Haj-
mássyovej a antona Hajmássyho v  Slávii Trnava, 
osobné rekordy: 100 m 12,5, 200 m 26,7, 400 m 
60,4; trénerka (o. i. Márie Belicovej, Vladimíra 
Gubrického), rozhodkyňa, s eduardom Čordášom 
spoluzakladateľka a dlhoročná predsedníčka ŠaK 
SPŠ Trnava (od 1992).
GABRIEL VALISKA: narodený 6. apríla 1958 
v  Michalovciach; strednotratiar, úspešný tré-
ner a  lekár; člen Slávie VŠT Košice, kam ho zlá-
kal spolurodák Július nyárjás (tréner anton Ke-
resteš); osobné rekordy: 400 m 50,79 (1981), 
800 m 1:51,8 (1982), 1500 m 3:53,4 (1986), 
hodinovka 18 036 (1988), polmaratón 1:18:00 
(1999, 41-ročný); absolvent Lekárskej fakulty 
UPJŠ v Košiciach (1983), po kariére telovýchovný 
lekár -ortopéd a  tréner – počas pôsobenia v Líbyi 
(1989  – 1993) odhalil vytrvalostný talent aliho 
Mabrouka ezayediho (štvornásobný olympionik, 
líbyjský rekordér od 1500 m po maratón, zabehol 
ho za 2:13:33), ktorého viedol viac než desaťro-

Eva Seidlová‑Tóthová Foto: ARCHÍV (es)

Pavol Tolnay v čase najväčšej diaľkárskej slávy.
 Foto: JÁN SÚKUP

Daniel Pauko s trojskokanským talentom To‑
mášom Veszelkom na sústredení v Lloret de 
Mar v roku 2013. Foto: ARCHÍV (dp)
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ELENA ŠANTAVÁ -PAŠKOVÁ: narodila sa 17. de-
cembra 1958 v  Bratislave, zomrela 27. februára 
2018 v Bratislave; šprintérka Slovana chZJD Bra-
tislava, odchovankyňa Pavla Safku; osobné rekor-
dy: 100 m 12,3, 400 m 59,4 (oba 1976); neskôr 
mimoriadne aktívna rozhodkyňa, atletike sa ve-
novala aj jej dcéra Lucia; absolventka VŠe, ako in-
žinierka pracovala od r. 1994 na Fakulte telesnej 
výchovy a športu UK – najprv na katedre atletiky, 
potom ako referentka ekonomiky práce; zomrela 
po dlhej a ťažkej chorobe. 
VÁCLAV VOLNÝ: narodil sa 9. novembra 1936 
v  Bratislave, kde po ťažkej chorobe aj zomrel 
23. decembra 2017; popredný diaľkár a  trojsko-
kan šesťdesiatych rokov; s  atletikou sa zoznámil 

KroniKa športu 
2013 – 2017

Slovensko sa po piatich rokoch samostatnosti spamätalo a vydalo 
kroniku svojho športu  – so všetkými výsledkami vo všetkých odvet-
viach za obdobie 1993 až 1997. Potom už pravidelne každý rok. Roz-
behnutá záslužná tradícia sa však začiatkom tohto desaťročia zasekla: 
najskôr vyšla dvojročenka 2011 – 2012 a potom už nič. Rezortné mi-
nisterstvo, ktoré ju Konfederácii športových zväzov SR a vydavateľstvu 
Šport Press pomáhalo financovať, podporu publikácie vyškrtlo údajne 
z úsporných dôvodov. nová generálna riaditeľka sekcie štátnej starost-
livosti o šport Božena Gerhátová si, našťastie, uvedomila, že pri zjav-
nom náraste štátnych peňazí na šport v poslednom období argument 
nemá opodstatnenie, a projektu dala zelenú. V marci vyšla „päťročen-
ka“ Kronika športu 2013 – 2017. Štafetovými kolíkmi ju symbolicky 
pokrstili bežci Iveta Putalová a Ján Volko. Právom, mapuje aj ich vý-
borné výsledky a tiež veľmi úspešné obdobie slovenskej atletiky. atle-
tické fakty tvoria približne desatinu obsahu 354-stranovej knižky, kto-
ré zosumarizoval v  najaktuálnejšej (o  dopingové opravy doplnenej) 
podobe editor Slovenskej atletiky Gabriel Bogdányi (zostavovateľmi 
knihy boli Peter Pašuth a Roman Riša). „To, že kronika vyšla až po pia-
tich rokoch, je memento pre nás všetkých,“ pripomenul prezident SOV 
anton Siekel. „na Slovensku nemáme veľa tradícií, preto ak nejakú 
vybudujeme, snažme sa ju udržať a vážiť si ju.“ (mo)

OPUSTILI NÁS
u saleziánov v Trnávke, člen Slávie VŠ, resp. Slávie 
SVŠT Bratislava (tréner anton Hajmássy, následne 
František Kašpar); v  začiatkoch aj kvalitný šprin-
tér – na majstrovstvách ČSR 1958 so Štesom, Ba-
ránkom a Lackom člen bronzovej štafety Slávie na 
4 × 100 m; osobné rekordy: diaľka 729 (1968), 
trojskok 14,66 (1963); neskôr renomovaný lekár-
-internista, kandidát vied, v  sedemdesiatych ro-
koch predseda zdravotníckej komisie SaZ, v obdo-
bí 1980 – 1982 pôsobil v Líbyi, naposledy primár 
oddelenia funkčného vyšetrovania v  národnom 
onkologickom ústave v  Bratislave (do r.  2005). 
VLADISLAV LAHODA: narodil sa 19. augusta 
1950, zomrel 10. marca 2018 v  Liptovskom Mi-
kuláši; dlhoročný tréner, rozhodca, funkcionár 

a  organizátor mnohých atletických podujatí na 
Liptove (o. i. Liptovskej kinderiády, Liptovského 
polmaratónu); vychoval desiatky atlétov vrátane 
šprintérov Romana Hollého a Petra Krčmáreka.
ANTON ZERER: narodil sa 13. februára 1950 
v Bratislave, zomrel 21. marca 2018 v Bratislave; 
športový novinár, spisovateľ a  prekladateľ, patril 
k najuznávanejším slovenským športovým repor-
térom, takmer tri desaťročia pôsobil v  denníku 
Pravda; dlhé roky bol šéf tlačového strediska na 
atletickom mítingu Pravda  – Televízia  – Slovnaft 
v Bratislave; po odchode z médií pôsobil ako ho-
vorca a odborný pracovník Slovenského olympij-
ského výboru pre vzťahy s  verejnosťou (2000  – 
2005).  (mo)

KNIŽNÉ NOVINKY

95 roKov atletiKy 
v Žiline 1921 – 2016

Žilina je iniciálkou až na konci slovenských veľkomiest, no v dejinách 
atletiky patrí tradíciou a významom do úvodnej kapitoly. Jej čerstvá mo-
nografia sa začína od adam(k)a. Je to a -Be -ceda: pokračuje Bergerom. 
Prvý absolvent peštianskej telocvikárskej vysokej školy hlásiaci sa k slo-
venskej národnosti eduard adamko, ktorý sa v roku 1919 vrátil na reálne 
gymnázium, kde vyštudoval, a po ňom jeho žiak maturitného ročníka La-
dislav Berger položili silné základy a inšpirovali stovky nadšencov. Juraj 
Straka, jeden z najvernejších nasledovníkov, pred svojou osemdesiatkou 
zostavil vyše 300-stranovú publikáciu po rokoch mapujúcu už k storoč-
nici sa blížiacu históriu žilinskej atletiky s množstvom štatistík, profilov, 
dobových fotografií, ba tiež dokumentov. Pri jej čítaní človek žasne, koľko 
veľkých osobností v Žiline vyrástlo (mnohé na čas odišli do Čiech: Brtáň, 
Burgárová -Kubáňová, Čierny, Daniš, engel, Filo, Hejtmánková -Holárková, 
Holzer, Hutter, Králik, Stalmašek, Haščíková -Starovská…) či ju aspoň na-
krátko reprezentovalo trebárs v období, keď žilinský ženský tím ako jediný 
zo Slovenska štartoval v čs. celoštátnej lige. a nechápavo krúti hlavou, že 
v žilinskej hale prezývanej „korytnačka“ (vyhlásenej za slovenskú archi-
tektonickú stavbu roka 1986, dielo projektanta Ľudovíta Kupkoviča, bý-
valého skvelého trojskokana!) dodnes nie je atletický ovál, hoci sa s ním 
naisto rátalo, a že Žilina ešte stále nemá tartanovú dráhu – v tomto smere 
je hanebne na chvoste miest, ako tou iniciálkou… (mo)

čie, podobne Ukrajinca Oresta Babjaka, je tréne-
rom juniorskej majsterky sveta v  behu do vrchu 
2006 a účastníčky maratónu na OH 2012, 2016, 
MS 2015, polmaratónskych MS 2014 a Me 2014 
Kataríny Pejpkovej -Berešovej (momentálne má 
materskú prestávku), istý čas viedol i  Miroslava 
Vanka, Jaroslava Szabu či Imricha Pástora.
LADISLAV LATOCHA: narodený 1. mája 1958 
v  Čadci; šprintér; odchovanec považskobystric-
kej atletiky (tréner Štefan Miklovič), od 1977 člen 
Dukly Banská Bystrica (Ivan Čierny, Ján Šaffa); 
účastník Me 1978, šiesty v  rozbehu na 100 m 
(10,73), čs.  majster 1979 na 100 m (10,74) 
a 1977 v štafete Dukly na 4 × 100 m (41,11, La-
tocha, Pelach, Goralczyk, chebeň), majster Slo-
venska na 100 m 1978 (10,3) a trikrát so štafetou 

OSLAVUJÚ
Dukly na 4 × 100 m (1977 40,8, chebeň, Pelach, 
Goralczyk, Latocha, 1978 42,3, na 3. úseku Lukeš, 
1981 42,36, chochlík, Latocha, Púchovský, Pel-
la); v ére merania na stotiny utvoril dva slovenské 
rekordy na 100 m (1978 10,62 a  1979 10,55); 
osobné rekordy: 100 m 10,3 (1978) a  10,55 
(1979), 200 m 21,57 (1979); žije v Kanade.
DUŠAN ŠTANCEL: narodený 8. júna 1958 v Mar-
tine; strednotratiar, tréner a funkcionár; s atletikou 
začal v  Istebnom (tréner Barnabáš Üvegeš), po-
kračoval v Interi Bratislava (1974 – 1977 a 1980, 
Karol Petöcz), Slávii UK (1978  – 1979, Petöcz) 
a  Dukle Praha (1981  – 1982, Jan Liška); majster 
Slovenska 1977, člen štafety Interu na 4 × 400 m 
(Ilavský, Štancel, Lenčeš, Malovec – 3:18,7); osob-
né rekordy: 400 m 50,4 (1975), 800 m 1:52,0 
(1977), 1500 m 3:47,81 (1981), 3000 m 8:23,7 
(1982); po kariére tréner mládeže v  Interi a  od 
r. 1995 v klube Maratón ac Rača, ktorý založil a ve-
die ako predseda; jeho zverencami boli o. i. Dušan 
Hlubocký, Kristína Guttmannová -Protičová, Lenka 
Štancelová, Milan Fedák, Iveta Putalová či Vladimír 
Šimík, ale aj triatlonisti a duatlonisti; organizátor 
a rozhodca bežeckých podujatí (Beh cez Račianske 
vŕšky, Vajnorský minimaratón, Račianska hodinov-
ka a i.); dlhoročný člen a v r. 2015 – 2016 predseda 
dozornej rady SaZ, od 2016 člen jeho disciplinár-
nej komisie, je aj členom výkonného výboru Slo-
venského bežeckého spolku.
IVAN ČILLÍK: narodený 15. júna 1958 v  nitre; 
diaľkár a  trojskokan, vysokoškolský pedagóg, tré-
ner, rozhodca a funkcionár; člen Slávie VŠP a Stav-
bára nitra (tréneri Ivan Martinka, Jozef Korček, 
Ľudovít Čutrík), počas štúdia na FTVŠ v Bratislave 
Slávie UK (Karol Foltán, Ján Koštial), od r. 1981 Slá-
vie PF (UMB) Banská Bystrica; osobné rekordy diaľ-
ka 686 (1977), trojskok 14,14 (1981); po kariére 
úspešný tréner, od r.  1985 viedol čs.  diaľkársku 
rekordérku a šprintérku evu Murkovú, v začiatkoch 
Marcelu Podrackú, neskoršiu slovenskú rekordé-

Ivan Čillík Foto: JÁN LUKY

rku v  sedemboji, z  ďalších o. i. Janku Dubovskú, 
Lenku Farskú, Barboru Bronišovú, eriku Kučerovú 
a Petra Kršku; bol čs. šéftréner ženskej diaľky a slo-
venský šéftréner šprintov, v období 2005 – 2012 
člen výkonného výboru a  predseda metodickej 
komisie SaZ, od 2016 predseda dis ciplinárnej ko-
misie a od 2017 aj komisie Detskej atletiky (vedie 
i škôlku atletika pre deti UMB v B. Bystrici), školi-
teľ trénerov a rozhodcov IaaF; od r. 1981 pedagóg 
UMB v  Banskej Bystrici, vedúci katedry telesnej 
výchovy a športu, prodekan Fakulty humanitných 
vied (2004 – 2012), od r. 1993 kandidát vied a od 
2010 profesor; od 1997 člen výkonného výboru, 
predseda komisie atletiky a stredoslovenskej rady 
Slovenskej asociácie univerzitného športu (SaUŠ). 
 Pripravil MARIÁN ŠIMO

Bežecký tréner Gabriel Valiska v olympijskej 
dedine v Londýne 2012 so svojou najslávnej‑
šou zverenkou Katarínou Berešovou. 
 Foto: ARCHÍV (gv)
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Detská atletika pokračuje vo  svižnom tempe aj v roku 2018

V projekte Detská atletika budú v roku 2018 rozvíjať svoj pohybový talent 
deti narodené od roku 2007, čiže 11-ročné a mladšie. V praxi to znamená, 
že do súťaží sa môžu zapájať i deti, ktoré v rámci oblastí súťažia v kategórii 
najmladšie žiactvo, a vekovo ešte mladšie. Rozhodnutie, na ktorých súťažiach 
sa budú najmenší adepti atletiky zúčastňovať, ostáva na tréneroch. ak die-
ťa zvládne preteky na dráhe, môže súťažiť v rámci pravidelných oblastných 
podujatí, ak sa s atletikou ešte len oboznamuje, najlepšou voľbou budú preň 
hravé súťaže v rámci Detskej atletiky.

V tomto roku sme nahradili jednotlivé vekové kategórie – mikropríprav-
ku, miliprípravku, miniprípravku a prípravku (týka sa najmä korešpondenč-
nej súťaže) nasledovnými:

VO FINÁLE ÚSPECH BANSKOBYSTRICKÝCH DETÍ

Prestávku vyplnila detičkám dvojnásobná olympionička v  chôdzi Mária 
Katerinka czaková. aj ona sa zapojila do aktivít finálového kola: s deťmi ab-
solvovala chôdzu na jeden okruh, taktiež vyklusanie po záverečnej disciplíne 
a na záver si ešte spolu precvičili ohybnosť.

V tej chvíli už mali rozhodcovia spočítané všetky body a nasledovalo vy-
hlásenie výsledkov. Finále vyhrali domáce detváky z atletiky pre deti UMB 
Banská Bystrica pred ŠK Juventa Žilina a tímom zo ZŠ J. Kupeckého v Pezin-
ku. Maskot Detskej atletiky rys, pre ktorého momentálne deti hľadajú vhod-
né meno, spolu s organizátormi ocenil výkony všetkých účastníkov, pričom 
každý získal diplom.

Organizátori finále ďakujú všetkým deťom, vedúcim družstiev, trénerom, 
učiteľkám a učiteľom, že merali cestu do Banskej Bystrice a najmä za to, že 
venujú svoj čas deťom. Poďakovanie patrí i rozhodcom, Katedre telesnej vý-
chovy a športu Filozofickej fakulty UMB Banská Bystrica, Športovému gym-
náziu v Banskej Bystrici i mestu Banská Bystrica za spoluprácu pri príprave 
finále. Zimná časť pretekov je minulosť, ale už teraz sa deti i organizátori ne-
vedia dočkať letnej.

Vo finále štartovali nasledovné družstvá: ZŠ J. Kupeckého Pezinok, Pohyb-
ko Sereď, aK Run for Fun Bratislava, aK aŠK Slávia Trnava, Športový triatlo-
nový klub Pezinok, Klub Sokol Sokolovce, Detský atletický klub Tlmače, cVČ 
Brezová pod Bradlom, aK ZŠ Mojmírova Zlaté Moravce, TJ Slávia ŠG Trenčín, 
ŠK ŠOG nitra, aO Olympia Považská Bystrica, Šport hrou Prešov, ŠK Juventa 
Žilina, ac Victoria Turany, ŠŠK J. a. Komenského Bardejov, ŠKP Žilina, atletic-
ký legionársky klub Moldava nad Bodvou, Mac ReDOX Lučenec, ZŠ ČSa Mol-
dava nad Bodvou, atletika pre deti UMB Banská Bystrica, ZŠ M. R. Štefánika 
Trebišov a BŠK Banská Bystrica.

KOREŠPONDENČNÁ SÚŤAŽ V NOVOM FORMÁTE

Veľký záujem v  minulom roku vzbudila i  korešpondenčná súťaž v  rám-
ci Detskej atletiky, preto v nej pokračujeme aj v  roku 2018, lenže v mierne 
pozmenenom formáte. Tentoraz deti zažijú pravý atletický viacboj. Súťažiť sa 
bude v štyroch kategóriách (U6, U8, U10, U12) v  trojboji – v behu, v skoku 
do diaľky z miesta a v hode. Trojboj bude trvať tri mesiace od marca do mája, 
výsledky každej disciplíny je možné vkladať do systému po dobu jedného 
mesiaca. V marci sme začali skokom do diaľky z miesta. V apríli pokračujeme 
hodom medicinbalom alebo penovou loptou obojručne spoza hlavy a trojboj 

Spoločná fotografia finalistov súťaže Bavme deti športom s maskotom rysom.

Aj náš maskot rys zvládne prekážku, čo predviedol vo finále súťaže Bav‑
me deti športom.

Najmenší adepti atletiky v plnom nasadení pri hode plnou loptou z po‑
kľaku spoza hlavy.

Štafetový beh v kombinácii beh cez prekážky a šprint v podaní tímov 
DAK Tlmače a AC Victoria Turany.

Detská atletika pokračuje vo  svižnom tempe aj v roku 2018

 U12:   11- a 10-roční chlapci i dievčatá (ročníky narodenia 2007 a 2008),
 U10:   9- a 8-roční chlapci i dievčatá (ročníky narodenia 2009 a 2010),
 U8:     7- a 6-roční chlapci i dievčatá (ročníky narodenia 2011 a 2012),
 U6:     5-roční chlapci i dievčatá a mladší (ročníky narodenia 2013 a mladší).

Poďme sa teraz pozrieť, čo všetko Detská atletika už priniesla, či ešte len 
prinesie v prvom polroku 2018.

SÚŤAŽ BAVME DETI ŠPORTOM VYVRCHOLILA V BANSKEJ BYSTRICI

V školskom roku 2017/2018 sa od októbra 2017 do marca 2018 konala 
súťaž Bavme deti športom – prvýkrát v histórii v každom samosprávnom kraji, 
z čoho máme veľkú radosť. Súťaž sme vypísali pre atletické škôlky i pre zák-
ladné školy z daného kraja. Základné školy súťažili o postup do krajského fi-
nále v troch kolách, pričom z každého sa kvalifikovali ďalej tri najlepšie školy. 
V Trnav skom samosprávnom kraji sa stalo víťazom družstvo ZŠ s MŠ Spartakov-
ská 5 v Trnave, v Banskobystrickom si vo finále najlepšie počínalo družstvo zo 
ZŠ Gaštanová 12 v Banskej Bystrici, v Bratislavskom zvíťazilo družstvo z Deut-
sche Schule, v Prešovskom triumfovali malí atléti zo ZŠ sv. Mikuláša v Prešove, 
Trenčiansky mal víťaza zo ZŠ Tematínska v novom Meste nad Váhom, v Košic-
kom samosprávnom kraji sa finále pre základné školy uskutoční až v máji.

Finále súťaže Bavme deti športom pre atletické škôlky sa uskutočnilo 
15. marca v strede Slovenska v hale ŠG v Banskej Bystrici, aby sme najmä 
družstvám z východného Slovenska uľahčili cestovanie. Deti v krajoch bojo-

Tri najúspešnejšie družstvá vo finále Bavme deti športom pre základné 
školy v Bratislavskom samosprávnom kraji.

vali v troch kolách, do finále postúpil vždy víťaz. Účasť v ňom si zabezpečilo 
24 družstiev z celého Slovenska.

Finálový deň sa začal o 10.00 hod. predpoludním príchodom a registrá-
ciou jednotlivých družstiev, ktorých sa napokon zišlo 23. Po úvodnom nástu-
pe a povzbudivých slovách bolo pre deti pripravených 5 súťažných a jedno 
oddychové stanovište. najmenší adepti kráľovnej športov si počínali naozaj 
vynikajúco, bojovali zo všetkých síl aj vtedy, keď sa im nedarilo – napríklad 
im spadol štafetový kolík, alebo sa nevydaril pokus v  skoku do diaľky. nik 
neskladal zbrane a najdôležitejšie aj tak bolo, že deti sa prišli zabaviť. Pre 
mnohé bola už len samotná účasť vo finále skvelý zážitok.

Po prvom kole súťažných disciplín si deti mohli na chvíľku oddýchnuť 
a načerpať dôležité sily do poslednej disciplíny, trojminútového vytrvalost-
ného behu. Osviežiť sa mohli taktiež nápojmi, ktoré zabezpečilo mesto Ban-
ská Bystrica, za čo mu patrí veľká vďaka. V  trojminútovom vytrvalostnom 
behu sme videli 6 rozbehov, v piatich z nich súťažili po štyri družstvá, v po-
slednom rozbehu tri. Potom už nasledovalo zrátanie bodov a netrpezlivé ča-
kanie na to, ktoré tímy boli najlepšie.

Mimoriadne úspešný projekt Detská atletika vhupol do ďalšie-
ho roka svojej existencie. Aby sme nezaspali na vavrínoch, 
koncom roka 2017 vznikla v  rámci Slovenského atletického 

zväzu komisia Detskej atletiky na čele s prof. PaedDr. Ivanom Čillí-
kom, CSc., ktorá sa snaží spolu s koordinátormi projektu riešiť všet-
ky aktuálne problémy, aby sa Detská atletika posúvala stále vpred.

»

Deti so záujmom sledovali chodkyňu ‑olympioničku Máriu Katerinku Cza‑
kovú.

 ČíSLO 1 I  apríl 2018  ČíSLO 1 I  apríl 2018

32 33
DETSKÁ ATLETIKA DETSKÁ ATLETIKA



Finále súťaže Bavme deti športom pre základné školy v Prešovskom samosprávnom kraji.

Rekordný počet účastníkov školenia trénerov Detskej atletiky v Prešove.

ukončíme bežeckou vytrvalostnou disciplínou na 3 a 6 minút podľa vekovej 
kategórie. Tentoraz sa nebude poradie vyhodnocovať po každej disciplíne, ale 
až po ukončený celého trojboja. na základe súčtu jednotlivých umiestení vo 
všetkých troch disciplínach (napríklad skok – 1. miesto, hod – 5. miesto, beh – 
10. miesto, spolu 16 bodov) vznikne celkové poradie jednotlivcov v každej ve-
kovej kategórii, samostatne v dievčenskom i chlapčenskom trojboji.

Budeme radi, ak sa do súťaže zapojí čo najvyšší počet detí. Každý, kto ab-
solvuje všetky tri disciplíny, sa môže tešiť na prekvapenie. Organizátori ho 
zašlú všetkým účastníkom priamo do klubov. najlepší traja v každej kategórii 
získajú tiež diplom.

DETSKÁ P – T – S A DETSKÁ ŠTAFETOVÁ LIGA SÚ OPÄŤ LÁKADLO

Po minuloročnom úspechu pokračujeme v súťaži pod názvom Detská 
P – T – S, ktorej finále sa koná ako predprogram medzinárodného atletic-
kého mítingu P  – T  – S  v  Šamoríne, kam sa znova chystajú esá svetovej 
atletiky. Formát súťaže bude totožný s  minuloročným. Vekové kategórie 
budú dve: jedna pre ročníky 2007 – 2010, druhá pre ročníky 2011 a mlad-
ších. V každom kraji zorganizujeme tri postupové kolá, na ktorých sa môžu 
zúčastniť len atletické škôlky zapojené do projektu Detská atletika. Víťazi 
postúpia do veľkého finále 29. júna 2018 v  Šamoríne. Súťažia 6-členné 
miešané družstvá (tri dievčatá plus traja chlapci) v  šiestich disciplínach. 
Veríme, že postupujúce družstvá neodradí od účasti ani termín finále, keď-
že sa uskutoční až v závere školského roka. Organizátori sľubujú, že opäť 

pripravia pre deti finále, na ktoré budú ešte dlho spomínať. Takisto po-
kračuje aj Detská štafetová liga, jednotlivé postupové kolá sa uskutočnia 
spoločne s Detskou P – T – S. Tentoraz sa bude súťažiť v miešanej štafete 
(2 dievčatá + 2 chlapci) na 4 × 60 m. Vekové kategórie budú rovnako ako 
v Detskej P – T – S dve: jedna pre ročníky 2007 – 2010, druhá pre ročníky 
2011 a mladších.

V PREŠOVE REKORDNÁ ÚČASŤ NA ŠKOLENÍ TRÉNEROV

Školenia trénerov Detskej atletiky nechýbajú ani v roku 2018. Všetci, ktorí 
majú záujem dozvedieť sa niečo viac o tréningu detí a projekte Detská atleti-
ka, majú možnosť zúčastniť sa na školeniach v Prešove, Žiline, Šahách alebo 
v Bratislave. Prvé už máme za sebou, konalo sa 16. marca v Prešove. Začalo sa 
ako vždy teoretickou časťou v dopoludňajších hodinách, popoludní bola na 
rade praktická časť. Prekvapila rekordná účasť, odovzdali sme až 58 certifiká-
tov pre trénerov Detskej atletiky. Poďakovanie za pomoc pri príprave školenia 
patrí Fakulte športu Prešovskej univerzity za poskytnutie priestorov, koordi-
nátorke Detskej atletiky pre Prešovský samosprávny kraj Daniele Leütterovej 
a profesorovi Ivanovi Čillíkovi, ktorý sa v roku 2018 chopil funkcie školiteľa 
trénerov Detskej atletiky. Ďalšie školenie sa uskutoční 11. mája a veríme, že 
záujem bude opäť rekordný.

Bližšie informácie o  projekte Detská atletika nájdete na internetovej 
stránke www.detskaatletika.sk a na facebookovom konte Detská atletika.

 SIMONA BLANÁROVÁ, VERONIKA ĽAŠOVÁ
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