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ATLÉT ROKA 2018
Chodecký kráľ Matej sa vrátil na trón
Atletika ako vzor pre ostatných
Matej Tóth: Štyri štarty a dosť!
Matej Spišiak: Motivácia mi nechýba

SIEŇ SLÁVY
Osobnosti spájajúce tri storočia
ROZHOVOR
Ján Volko: Osvojil si Boltovu filozofiu
ROZLÚČKA S KARIÉROU
Jozef Repčík: Muž, ktorý prekonal Plachého
TALENT
Guliar Karel Šula ml.: Moja inšpirácia je otec
ŠTATISTICKÁ PRÍLOHA
Slováci na EYOF
Slováci na OH mládeže
Slováci na EP vo vrhoch
Slováci na EP vo viacbojoch
Slováci na Svetových štafetách IAAF
ROZHODCOVSKÉ OKIENKO
Úsekoví rozhodcovia v behoch –  
čo je náplň ich práce?
NÁVRATY
OH mládeže: Trikrát v prvej desiatke
M -SR v krose:  
Premiérové tituly pre Sahajdu a Zrastákovú
ME v krose: Obstojne len Zrastáková
M -SR družstiev st. žiactva: Hetrik dievčat z Trenčína
VČERA A DNES
Róbert Štefko: Nedocenená bežecká legenda
U NÁS V KLUBE
CVČ Brezová pod Bradlom:  
Veľké veci v malom meste
DETSKÁ ATLETIKA
Detská atletika bilancuje ďalší úspešný rok
PERSONÁLIE
Oslavujú
Opustili nás
Knižná novinka

MOTIVUJME A INŠPIRUJME
Rok 2018 sa blíži k  záveru a  to 

je už tradične čas na koncoročné 
bilancovanie. Keďže v  tomto čísle 
Slovenskej atletiky bude rôznych 
hodnotení až ‑až, pozriem sa na vec 
trochu inak.

Práve pri ohliadnutí za uplynu‑
lou sezónou som si všimol jeden za‑
ujímavý fenomén, ktorý síce nesúvi‑
sí priamo so športom, ale v určitých obdobiach roka sa dostáva 
do popredia, ba niekedy hrá dokonca prím. Sú to spoločenské 
povinnosti súvisiace s úspechom a popularitou športovca.

V mojej knihe Odchýlka som napísal: „Musel som sa pre‑
dať…“ Keď som si túto vetu s odstupom času prečítal, uvedo‑
mil som si, že ju môžu ľudia vnímať ako moju snahu využiť 
popularitu na získanie lukratívnych reklamných zmlúv a – zaro‑
biť. Nepopieram, aj v tomto je kúsok pravdy. Nik mi to nemôže 
mať za zlé, veď som profesionálny športovec na vrchole kariéry, 
živiteľ rodiny.

Lenže spomenutá veta má oveľa hlbší zmysel. Úspech a ra‑
dosť z neho sú krásne, ale bola by veľká škoda, keby upadol 
do zabudnutia a nevyužili sme ho na oveľa vznešenejšie a vyš‑
šie ciele. V mojom ponímaní je to propagácia športu, atletiky, 
motivovanie detí a  ich pritiahnutie k  športu. Takisto dôležité 
je inšpirovať ľudí, ktorí sa boria so všakovakými problémami 
a potrebujú príklad, že aj ťažké prekážky je možné prekonať. 
Toto predovšetkým som myslel tým, že sa musím predať – pre‑
dať sa pre ostatných!

V tomto roku som mal spoločenských akcií a stretnutí vyše 
hlavy. Krížom ‑krážom som precestoval celé Slovensko. Stojí to 
veľa energie, ale na druhej strane je na nezaplatenie, keď vaše 
meno v  plnej telocvični skandujú stovky detí a  ste pre nich 
vzor.

Som veľmi rád, že mnohí naši atléti si tento aspekt popu‑
larity uvedomujú podobne ako ja. Pôvodne som chcel v tomto 
stĺpčeku uviesť zopár ďalších mien, ale to by bolo na ďalší dlhý 
článok. Sledujem rôzne aktivity mojich kolegov a som na nich 
hrdý. Aj oni, nie iba ja, totiž vo voľnom čase motivujú a inšpi‑
rujú.

Napriek úžasnej snahe vedenia zväzu posúvať atletiku 
dopredu vo všetkých oblastiach by kráľovná športov bez tej‑
to podpory nebola taká úspešná a populárna. Preto vyzývam 
kolegov z reprezentácie: deľme sa naďalej o úspechy, a popri‑
tom nezabúdajme na naše športové ciele a robotu, ktorú treba 
pre úspech odviesť.

Šťastné a veselé Vianoce, krásny a úspešný nový rok všet‑
kým! MATEJ TÓTH,  
 olympijský víťaz, šesťnásobný slovenský Atlét roka a člen VV SAZ
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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 jed-
notlivé 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

4

Kráľ slovenskej atletiky Matej Tóth, 
korunný princ Ján Volko a chodecká 
princezná Mária Katerinka 
Czaková. 
 Foto: PAVOL UHRIN
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raz (2001, 2002, 2003, 2004, 2016, 2017, 2018, 3. v roku 2005). V dve-
tisíctreťom slávil double, zvíťazil aj v  trénerskej kategórii dospelých (aj 
v roku 2012).

PREKVAPENIE ROKA

ŠTAFETA ŽIEN NA 4 × 400 M (Emma Zapletalová, Iveta Putalová, Da-
niela Ledecká, Alexandra Bezeková) – Štvorstovkárky senzačne postúpili 
do finále na ME v Berlíne, kde skončili na 8. mieste a dvakrát atakovali 
rekord SR. Žiadna slovenská štafeta sa nikdy predtým v histórii na vrchol-
ných seniorských podujatiach nekvalifikovala do finále.

VETERÁN ROKA

VINCENT BAŠISTA (29.  1.  1942)  – Vytrvalec 
dubnického Spartaka predviedol medailovú 
žatvu na všetkých troch veteránskych vrcho-
loch roka. V kategórii 75- až 79-ročných získal 
na MS v Málage zlato (maratón), striebro (cest-
ný beh 10 km) a bronz (5000 m), na ME v cest-
ných behoch v Alicante sa stal európskym šam-
piónom na 10 km a v polmaratóne a na halových v Madride bol druhý na 
1500 m a v krose na 5 km (aj táto súťaž bola súčasť HME). Ocenenie Vete-
rán roka si vyslúžil štvrtý raz v kariére (2009, 2013, 2017, 2018).

ATLÉT ROKA – MLÁDEŽ

GABRIELA GAJANOVÁ (12.  10.  1999)  – 
Osemstovkárka AK ZŤS Martin aj napriek silné-
mu prechladnutiu skončila na MSJ v Tampere 
na skvelom 4. mieste na 800 m a vybojovala si 
nečakane aj miestenku na ME v Berlíne. V se-
niorskej premiére nesklamala, skončila celko-
vo 16. Sloukova zverenka vyhrala osemstovku 
v medzištátnom juniorskom stretnutí Poľsko – Česko – Maďarsko – Slo-
vinsko – Slovensko vo Vyškove a aj v A -kategórii juniorského EP klubov 
v Castellóne, kde hosťovala za Olymp Brno. V európskych juniorských ta-
buľkách 2018 jej na 800 m patrí skvelé 2. miesto časom 2:01,90.

TRÉNER ROKA – DOSPELÍ

MATEJ SPIŠIAK (5.  4.  1978)  – Kouč Mateja 
Tótha je lídrom už štvrtý raz, predtým vyhral 
v  rokoch 2014 až 2016. So svojím slávnym 
zverencom nadviazal na zbieranie medailí 
na vrcholných podujatiach. Po striebre na ME 
2014, zlate na MS 2015 a OH 2016 si na ME 
2018 v Berlíne vybojoval striebro. Okrem toho 

v  marci zašliapal aj svetový výkon roka na 50 km 3:42:46. Darilo sa aj 
ďalšej Spišiakovej zverenke: Mária Katerinka Czaková utvorila tri sloven-
ské rekordy a na ME skončila na 50 km šiesta. Ešte len 22-ročný Michal 
Morvay dosiahol v premiére na päťdesiatke solídnych 4:03:19.

TRÉNER ROKA – MLÁDEŽ

PAVEL SLOUKA (28.  6.  1956)  – Bývalý po-
predný strednotratiar (1:50,2 na 800 m, 
3:44,85 na 1500 m) je kouč víťazky v kategó-
rii mládeže Gabiky Gajanovej (4. na 800 m na 
MSJ v  Tampere) i  tretieho v  poradí Andreja 
Paulínyho (bronz na 1500 m na ME do 18 ro-
kov v Györi a 9. miesto na OH mládeže v Bue-
nos Aires v kombinácii behu na 1500 m a krosu na 4 km). Slouka získal 
ocenenie pre najlepšieho slovenského mládežníckeho trénera už siedmy 

ATLÉTOM ROKA ŠIESTY RAZ MATEJ TÓTH, OCENENIA ZÍSKALI AJ MATEJ SPIŠIAK,   GABRIELA GAJANOVÁ, PAVEL SLOUKA, VINCENT BAŠISTA A ŠTAFETA ŽIEN NA 4 × 400 M

CHODECKÝ KRÁĽ MATEJ SA VRÁTIL
"Každý z mojich šiestich anketových triumfov bol v niečom výnimočný. Tento však má ešte sladšiu 
príchuť, keďže v počte prvenstiev som sa dotiahol na Libora Charfreitaga, od ktorého som sa veľa 
naučil. Na MS 2007 v Osake som videl, ako sa sebavedome, no pokorne pripravuje na rolu favorita. 
Bola to pre mňa škola života. Je pre mňa česť, že som sa Liborovi – aspoň v počte triumfov v anke‑
te – vyrovnal,“ vravel staronový kráľ slovenskej atletiky Matej Tóth na novembrovom gala večere 
Slovenského atletického zväzu v hoteli NH Gate One v Bratislave.

Vicemajster Európy 2018 v  chôdzi na 50 km 
z Berlína vyhral po ročnej pauze, celkovo už šiesty 
raz a vyrovnal rekord kladivára Libora Charfreitaga. 
Jubilejný desiatykrát sa objavil v  najlepšej troji-
ci: šesťkrát triumfoval (2006, 2013 – 2016, 2018), 
raz skončil druhý (2011), trikrát tretí (2009, 2010, 
2012).

ATLÉT ROKA – DOSPELÍ
 1. (–) Matej Tóth (ŠK Dukla o. z. Dukla B. Bystrica, 

chôdza) 631
 2. (1.) Ján Volko (BK HNTN Bratislava, šprinty) 

563
 3. (9.) Mária Katerinka Czaková (ŠK Dukla, chô-

dza) 445
 4. (6.) Tomáš Veszelka (ŠK Dukla, trojskok) 377
 5. (2.) Marcel Lomnický (ŠK Dukla, kladivo) 302
 6. (7.) Alexandra Bezeková (Atletika Košice o. z., 

100 – 400 m) 243
 7. (13.) Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin, 

800 m) 200
 8. (5.) Iveta Putalová (ŠK Dukla, 400 – 800 m) 

180
 9. (3.) Lucia Vadlejch (AK Spartak Dubnica, 

viacboje) 133
10. (27.) Tibor Sahajda (BMSC Bratislava, dlhé 

behy) 113
Poznámka: V zátvorke umiestenie v roku 2017.

ATLÉT ROKA – MLÁDEŽ
1. Gabriela Gajanová (AK ZŤS Martin, 800 m) 158

„Nešportujem preto, aby som víťazil v anketách. 
Už som to povedal veľakrát: radšej uspieť na šam-
pionáte a  nech je v  ankete odo mňa pokojne nie-
kto ešte lepší, ako vyhrať anketu, ale na vrchole roka 
skončiť bez medaily,“ prízvukoval atletický kráľ Ma-
tej.

Tóth vyhral anketu Atlét roka 2018 so ziskom 

631 bodov zo 650 možných. Na prvú priečku ho 
zaradilo 56 zo 65 hlasujúcich, v  prvej desiatke sa 
neobjavil iba na jedinom lístku. Paradoxne na tom, 
ktorý poslal do ankety klub, kde vyrastal a žal prvé 
úspechy – AC Stavbár Nitra…

Tridsaťpäťročný chodec banskobystrickej Dukly 
zvíťazil so 68-bodovým náskokom pred šprintérskym 
rekordérom Jánom Volkom, ktorého v roku 2018 zdo-
bí výborné 6. miesto v behu na 60 m na halových MS 
v Birminghame, kde bol najlepší Európan. „Potvrdilo 
sa, že s  mojím realizačným tímom ideme správnou 
cestou. Prekonal som všetky svoje osobáky na maj-
strovských tratiach, takže sezónu môžem hodnotiť len 
a  len pozitívne,“ bilancoval Volko. Tretia v  hlasovaní 

1993: Igor Kollár (chôdza), 1994: Róbert Štefko (dlhé behy), 
1995: Igor Kováč (60 a 110 m prek.), 1996: Štefan Balošák (400 m), 
1997: Igor Kováč (60 a 110 m prek.), 1998: Miroslav Vanko (dlhé 
behy), 1999: Igor Kollár (chôdza), 2000 – 2002: Milan Haborák (guľa), 
2003 – 2005: Libor Charfreitag (kladivo), 2006: Matej Tóth (chôdza), 

2007 – 2008: Libor Charfreitag (kladivo) 2009: Martina Hrašnová 
(kladivo), 2010: Libor Charfreitag (kladivo), 2011: Dana Velďáková 
(trojskok), 2012: Lucia Klocová (stredné trate), 2013 – 2016: Matej 
Tóth (chôdza), 2017: Ján Volko (šprinty), 2018: Matej Tóth (chôdza)

2. Emma Zapletalová (ŠK ŠOG Nitra, 400 
a 400 m prek.) 95

3. Andrej Paulíny (AK ZŤS Martin, 1500 m) 88
TRÉNER ROKA – DOSPELÍ

1. Matej Spišiak (chôdza) 128
2. Naďa Bendová/Róbert Kresťanko (šprinty) 105
3. Matej Spišiak/Martin Pupiš (chôdza) 44

TRÉNER ROKA – MLÁDEŽ
1. Pavel Slouka (stredné trate) 167
2. Peter Žňava (šprinty a prekážky) 100
3. Štefan Bielik (šprinty) 36

PREKVAPENIE – OBJAV ROKA
1. štafeta na 4 × 400 m (Zapletalová, Putalová, 

Ledecká, Bezeková) 109
2. Šimon Bujna (Slávia UK Bratislava, šprinty) 63
3. Tibor Sahajda (BMSC Bratislava, dlhé behy) 60

VETERÁN ROKA
1. Vincent Bašista (AK Spartak Dubnica, dlhé 

behy) 161
2. Milan Belianský (AK Veterán Bratislava, prekáž-

ky) 96
3. Miroslav Bajner (AC Stavbár Nitra, žrď) 33

ATLÉT ROKA V SR – PREHĽAD DOTERAJŠÍCH VÍŤAZOV ANKETY
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skončila chodkyňa Mária Katerinka Czaková vďaka 
6. miestu v premiére ženskej päťdesiatky na berlín-
skych ME. Do TOP 10 v ankete Atlét roka sa dostala 
prvý raz v kariére a okamžite vletela do trojice najlep-
ších. „Na také čosi som ešte nedávno ani len nepo-
myslela, verím, že to nebolo poslednýkrát,“ nádejala 
sa Marika.

Olympijský víťaz z  Ria de Janeiro 2016 Matej 
Tóth sa ako jediný zo slovenských atlétov vrátil do-
mov z augustových ME v Berlíne s medailou – strie-
bornou. Tento fakt zavážil pri hlasovaní azda najviac. 
Zapojilo sa doň 65 respondentov, o osem viac ako 
pred rokom – okrem 35 zástupcov klubov a 15 novi-
nárov aj 15 členov výkonného výboru plus šéftréne-
ri jednotlivých skupín disciplín.

Za najkrajší a najemotívnejší moment uplynulej 
sezóny označil Matej príchod do cieľa päťdesiatky 
na ME: „Všetky udalosti, či už problémy v minulom 
roku, ale najmä extrémne náročné preteky v skvelej 
atmosfére, sa spojili do jednej veľkej emócie práve 
v berlínskom cieli.“

V prvej desiatke sa v kategórii dospelých ocitol 
okrem Tótha už iba jediný predošlý víťaz ankety  – 
šprintér Ján Volko (2017). V  porovnaní s  minulým 
rokom sú v nej len tri nové mená – Tóth, Gajanová, 
Sahajda. Až polovicu z TOP 10 tvoria atléti bansko-
bystrickej Dukly.

Ocenenie Tréner roka získal po ročnej prestávke 
Matej Spišiak, ktorý okrem Tótha pripravuje (spolu 
s Martinom Pupišom) i tretiu v konečnom poradí an-
kety Máriu Katerinka Czakovú. V  kategórii mládeže 
do 19 rokov sa po dvoch druhých priečkach dočka-
la prvenstva martinská osemstovkárka Gabriela Ga-
janová a jej kouča Pavla Slouku vyhlásili tretí raz za 
sebou za najlepšieho trénera mládeže. Veteránom 
roka sa stal štvrtý raz majster sveta a Európy v polma-
ratóne v kategórii 75- až 79-ročných Vincent Bašista.

Ocenenie Prekvapenie roka za výrazný výkon-
nostný vzostup alebo nečakaný výsledok na nie-
ktorom z vrcholných podujatí získala reprezentačná 
štafeta žien na 4 × 400 m v  zložení Emma Zaple-
talová, Iveta Putalová, Daniela Ledecká, Alexandra 
Bezeková za senzačný postup do finále na ME v Ber-
líne (8. miesto).

Matejovu vitrínu s trofejami bude zdobiť už šiesta za triumf v ankete Atlét roka.

NA TRÓN

LAUREÁTI ANKETY ATLÉT ROKA 2018
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ATLETIKA AKO VZOR PRE OSTATNÝCH
Nervozitu, stopercentné sústredenie a  predštartovný stres nahradi‑

li pohoda a  dobrá nálada. Slovenská atletika oslávila úspešný rok 
2018 korunováciou svojho staronového kráľa Mateja Tótha na tradič‑

nom gala večere Atlét roka.

Slávnosťou sprevádzala osved-
čená dvojica Stano Ščepán – Junior, 
no v úvodnom vstupe si úlohu 
moderátorky na chvíľku vyskúša-
la i štvorstovkárka Iveta Putalová. 
Ostrieľaným matadorom sekun-

dovala veľmi zdatne. Program po-
skladaný z vtipných videodokrútok 
pozbieraných na pretekoch počas 
celého roka a vyhlasovaní rôznych 
ocenení spestrila pesničkárka Sima 
Martausová, obľúbenkyňa atletic-

kého kráľa Mateja. Dlane vyše 250 
hostí roztlieskala nielen vďaka svoj-
mu krásnemu hlasu, ale aj pohoto-
vému vtipkovaniu.

Šéf Slovenského olympijské-
ho výboru Anton Siekel pochválil 
SAZ za skvelú prácu („Môže slúžiť 
ako vzor pre ostatné športové 
zväzy“). A veru, bolo za čo: halové 
MS v Birminghame – šiesty Volko, 
deviata Bezeková, striebro Lomnic-

kého na EP vrhačov, na ME do 18 
rokov bronz Paulínyho, tri umies-
tenia v prvej šestke, sedem v prvej 
dvanástke a šesť miesteniek na 
OH mládeže, Gajanová a Zapleta-
lová v prvej päťke na MSJ, Tóthovo 
striebro na ME plus deväť umies-
tení v prvej šestnástke či tri miesta 
v elitnej desiatke na mládežníckej 
olympiáde v Buenos Aires.

„Tešíme sa z našich úspechov 

i z nástupu mladej generácie,“ po-
dotkol prezident zväzu Peter Korčok 
a po jeho príhovore sa už rozkrútil 
kolotoč oceňovaní.

Veterán roka, 76-ročný Vincent 
Bašista, nerátal s toľkými medailami 
z MS a ME v roku 2018 – získal ich 
dovedna sedem (3 – 3 – 1): „Zbierka 
však mohla byť ešte bohatšia, keby 
lietadlo, ktorým som letel na halové 
ME do Madridu, nemeškalo 24 ho-
dín. Nestihol som prezentáciu behu 
na 3000 metrov…“

Trio dievčat z úspešnej štafety na 
4 × 400 m na ME Iveta Putalová, 
Daniela Ledecká, Emma Zapletalo-

vá opäť predviedlo berlínsky tanec 
Backpack Kid – no bez Alexandry 
Bezekovej, ktorá v čase slávnosti tvr-
do zarezávala v Martine na „prijíma-
či“ do VŠC Dukla. „Bez Alex to nie je 
ono,“ smiala sa Putalová.

Už sedemnásobný mládežnícky 
tréner roka Pavel Slouka priznal, 
že štvrtú juniorku sveta na 800 m 
Gabiku Gajanovú pôvodne nechcel 
trénovať („Asi som príliš vyberavý“), 
no keď sa kariéra Lucie Hrivnák 
Klocovej chýlila ku koncu, povedal 
si, že by bolo fajn, aby po nej niekto 
prebral štafetu. A tak Gabiku „vzal 
na milosť“…

Kouča roka Mateja Spišiaka po-
tešilo, že po roku je opäť medzi ví-
ťazmi ankety, jeho zverenka Marika 
Katerinka Czaková zasa prezradi-
la, na čo myslí počas päťdesiatky: 
„Na nič! Musíte sa stopercentne 
sústrediť na preteky – kráčať, kráčať 
a držať tempo.“

Moderátorská otázka, ktorá  
je jeho najobľúbenejšia  
rozprávka, najrýchlejšieho Slováka 
Jána Volka vôbec nezaskočila. Z fle-
ku odvetil: „Pat a Mat!“ Šprintérsky 
rekordér sa na príbehoch nešikov-
ných majstrov vždy schuti zasmeje, 
zato rozprávku o Jankovi a Ma-

rienke vôbec nemusí: „Je príliš 
krutá…“

Kým si Matej Tóth prišiel prevziať 
už šiesty raz v kariére ocenenie 
Atlét roka, na vtipnom programe sa 
poriadne nasmial. „Až ma z toľkého 
smiechu bolí sánka, aj bránicu mám 
už vyťahanú,“ žartoval na pódiu. 
Pri bilancovaní uplynulého roka 
vyzdvihol jeden dôležitý okamih. 
„Keď už hlava v Berlíne rezignovala, 
pomohli mi desiatky slovenských fa-
núšikov popri trati. Už len kvôli nim 
som nemohol ostať bez medaily,“ 
zdôraznil.

 GABRIEL BOGDÁNYI
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ŠTYRI ŠTARTY A
STRIEBORNÝ ROK OLYMPIJSKÉHO ŠAMPIÓNA MATEJA TÓTHA,   KTORÝ SA ŠIESTY RAZ STAL ATLÉTOM ROKA NA SLOVENSKU

ŠTYRI ŠTARTY A
Chodecký šampión, šesťnásobný slovenský Atlét roka Matej Tóth nesú‑

ťaží často. Nie je najmladší (onedlho bude mať 36), potrebuje šetriť 
sily. Na pretekoch sa objavuje sporadicky, zväčša len doma. Celé úsi‑

lie v príprave zameriava na vrchol roka. Táto jeho stratégia slávila úspech 

aj v končiacom sa roku. Na ME 2018 v Berlíne získal na päťdesiatke strieb‑
ro. Boli to len jeho štvrté preteky v  sezóne. Aká bola Matejova cesta za 
šiestym triumfom v ankete Atlét roka? Ponúkame rekapituláciu jeho ďal‑
šej úspešnej sezóny.

BRATISLAVA (28. 1.) – HALOVÝ MÍTING ELÁN
5000 m chôdza: 1. Barrondo (Guatemala) 19:23,59, 
2. Wright (Írsko) 19:25,20, 3. Tóth (SR) 19:43,70 (1. v rámci 
M ‑SR).

Pre majstra sveta na 50 km z Pekingu 2015 a olympijského víťaza 
z Ria de Janeiro 2016 bol 17. ročník bratislavského halového mítingu 
Elán prvou súťažou od apríla 2017 a takisto aj premiérovou od očis-
tenia z obvinení, že porušil antidopingové pravidlá. Matej skončil na 
5000 m tretí (19:43,70) a vybojoval si tretí titul slovenského šampió-
na v tejto disciplíne (2014, 2016, 2018).

Matej Tóth: „Cítil som sa ako za mojich mládežníckych čias. Pred 
štartom som bojoval s nervozitou, nevedel som, čo od seba očakávať. 
Aj keď si tlak zvyčajne nepripúšťam a snažím sa ho potláčať, teraz to 
akosi nešlo. Pramenilo to asi z poznania, že som ešte ani zďaleka ne-
mal natrénované na kvalitný výkon a už vôbec nie na rýchly čas v tem-
pe halovej päťky. Uvedomujem si, že už nie som rýchly ako kedysi, no 
na druhej strane som mal obrovskú chuť. Napokon som zašliapal po-
merne kvalitný výkon v atmosfére, akú som na chodeckých pretekoch 
ešte nikdy nezažil. Utvrdil som sa v tom, že som na dobrej ceste k ná-
vratu medzi svetovú elitu, ale vedel som, že ma čaká ešte veľa práce.“

DUDINCE (24. 3.) – DUDINSKÁ PÄŤDESIATKA
50 km chôdza: 1. Tóth 3:42:46  – svetový výkon roka (1. v  rámci 
M ‑SR), 2. Partanen 3:44:43, 3. Kinnunen (obaja Fínsko) 3:54:26.

Matej absolvoval svoj prvý chodecký maratón po 582 dňoch od triumfu 
na OH 2016 v Riu. Ešte pred 10. kilometrom sa odpútal od Fína Partanena, 
posledného súpera, ktorý s ním držal krok, a potom už strojovým tempom 
kráčal za prvenstvom, svetovým výkonom roka 3:42:46 h a dovedna 16. ti-
tulom majstra SR, štvrtým na 50 km (2009, 2011, 2015, 2018). Po Poliakovi 
Augustynovi sa zapísal do histórie dudinských pretekov ako ich druhý trojná-
sobný víťaz (2011, 2015, 2018).

Matej Tóth: „Halovú päťtisícku som absolvoval len v rámci prípravy a na-
vyše na trati, ktorá mi už nesedí ako za mladých čias. Päťdesiatka na mojej 
obľúbenej trati v Dudinciach však bolo niečo celkom iné. Pred pretekmi som 
bol aj vďaka kvalitnej príprave na juhu Afriky oveľa pokojnejší ako pred mí-
tingom Elán, nepociťoval som nijaký extra tlak. Päťdesiatka je vždy výzva, no 
tentoraz som nemusel zašliapať super výkon, len sa otestovať a splniť limit 
na ME. Na preteky som sa tešil, doteraz spomínam na svoju dobrú náladu 
z posledných minút pred štartom. Preteky sa od začiatku vyvíjali presne pod-
ľa mojich predstáv. V závere ma úplne pohltila úžasná atmosféra na okruhu. 
Ľudia ma povzbudzovali a ja som zrýchľoval a zrýchľoval – lomcovali mnou 
emócie. Uvedomoval som si, že ešte pred tromi mesiacmi som netušil, kam 
sa bude uberať môj život… Posledné dva -tri kilometre boli fyzicky náročné. 
Svaly trpeli v dôsledku kombinácie chladu a ostrých zákrut. Výkon 3:42:46 
hodnotím s odstupom času ako veľmi kvalitný, možno o trošičku kvalitnejší, 
ako som pred štartom očakával.“

ŠAMORÍN (29. 6.) – MÍTING P – T – S
3000 m chôdza: 1. Tomala (Poľsko) 10:56,98, 2. Shange 
(JAR) 11:03,32, 3. Úradník (SR) 11:26,22… 5. Tóth 11:43,08.

Matej skončil v rýchlostnom teste na 3000 m na 53. ročníku „péte-
esky“ v  Šamoríne tesne pred odchodom na kľúčové sústredenie do 
talianskeho Livigna piaty za 11:43,08 min. Predpokladal, že s mladík-
mi už nebude stíhať, čo sa potvrdilo. Predstihli ho až dvaja – Miroslav 
Úradník a Dominik Černý – ale z toho si Matej nerobil ťažkú hlavu.

Matej Tóth: „Očakával som od seba o  čosi viac. Vedel som, že 
s mladými, špeciálne na kratších tratiach, už musím vážne počítať, ale 
chcel som ísť aspoň o 10 sekúnd rýchlejšie. Pripravený som bol cel-
kom dobre, aj keď som v danom tempe odrobil len zopár tréningov. 
Spätne to hodnotím tak, že mi nevyšiel deň. Už na rozcvičke som sa 
necítil komfortne a po prvom kilometri som mal pocit, že hoci driem, 
nejdem až tak rýchlo. Uvedomil som si, že napriek tomu musím pre-
teky absolvovať so cťou a zabojovať o čo najlepšie umiestenie. V cieli 
som nepociťoval nijakú frustráciu z  umiestenia a  ani z  faktu, že ma 
predbehli až dvaja Slováci. Opäť, podobne ako v Dudinciach, som si 
vychutnával skvelú atmosféru. Zo Šamorína som odchádzal do Livig-
na s dobrým pocitom a najmä veľkou motiváciou zamakať v príprave 
na ME.“

BERLÍN (7. 8.) – MAJSTROVSTVÁ EURÓPY
50 km chôdza: 1. Zakaľnyckyj (Ukrajina) 3:46:32, 2. Tóth 3:47:27, 
3. Dziubin (Bielorusko) 3:47:59.

Presne po 718 dňoch od triumfu na OH v Riu 19. augusta 2016 absolvo-
val Matej prvú súťažnú konfrontáciu v zahraničí a hneď na ME. Už na štarte 
o 8.35 h, keď sa ortuť teplomera vyšplhala na 22 °C, tušil, že ho čaká poriad-
na drina. Štyri kilometre pred koncom šliapal v extrémnej horúčave (na slnku 
takmer 40 °C) na 4. priečke so stratou 17 sekúnd za Bielorusom Dziubinom 
a Haukenesom z Nórska. Vidina medaily sa mu vzďaľovala. Ibaže Matej sia-
hol na totálne dno svojich síl a podobne ako na Svetovom pohári 2010 či OH 
2016 sa výrazným zrýchlením predral dopredu. Tentoraz síce „iba“ na druhú 
priečku za 3:47:27 h, ale s cenou zlata. V najťažšej päťdesiatke života zopa-
koval umiestenie z ME 2014 a získal piatu „veľkú“ šampionátovú medailu 
(OH 2016 – zlato, MS 2015 – zlato, ME 2014 – striebro, ME 2018 – striebro, 
SP 2010 – zlato).

Matej Tóth: „Bol som pripravený takmer rovnako dobre ako pred olym-
piádou. Pri porovnaní mojich pocitov, formy a tréningov s rokom 2016 som 
nenašiel takmer žiadne rozdiely. Vedel som, že v  ideálnych podmienkach 
mám na čas 3:40 h. Žiaľ, urobil som jednu chybu, ešte pred pretekmi. Pri-
pustil som si tlak – médií i verejnosti – že ak vyhrám, vstúpim do histórie ako 
prvý zlatý medailista zo všetkých vrcholných chodeckých podujatí. Stáva sa 
mi to málokedy, ale tentoraz ma pohltil. V hlave som mal len zlato. Z pohľadu 
na štartovnú listinu bolo zjavné, že ak nič nepokazím, vyhrám. Takéto myš-
lienky sú však pred päťdesiatkou veľmi nebezpečné. Na trati sa totiž môže 
udiať všeličo, a keď nemáte v hlave inú alternatívu vývoja, zlomí vás to. Mňa 
to, našťastie, len začalo lámať, no – nezlomilo… Najnáročnejšie bolo zvlád-
nuť reakciu na vývoj pretekov po 30. kilometri, keď sa okolo mňa prehnal 
jeden súper za druhým. Nezareagoval som na ich nástupy a poddal som sa 
beznádeji. Chvíľu mi trvalo, kým som sa zo stavu frustrácie prepol znova do 
stavu odhodlania – aj vďaka fanúšikom. Všetkým, ktorí ma v Berlíne hnali za 
medailou a presvedčili moju hlavu, že to dokážem, som nesmierne vďačný. 
Aj preto mnou v cieli lomcovali emócie, bol som naozaj namäkko. Toto ťažko 
vybojované striebro malo a má pre mňa cenu zlata.“ GABRIEL BOGDÁNYI

Prvý štart Mateja Tótha po zbavení obvinenia z porušenia antido-
pingových pravidiel na mítingu Elán vyvolal veľký záujem médií – 
pred štartom a potom aj v cieli (vo výreze). Foto: JÁN LUKY

Priam neskutočná radosť v cieli Dudinskej päťdesiatky 2018. 
 Foto: JÁN MIŠKOVIČ

Symbolické: Tóth na čele dlhého „chodeckého hada“ na mítingu 
P – T – S v Šamoríne. Foto: PAVOL UHRIN

Posledné metre Matejovej najťažšej päťdesiatky v živote na ME v Berlí-
ne. Foto: PAVOL UHRIN

DOSŤ!
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Na občerstvovacej stanici s Matejom Tóthom 
na ME v Berlíne. Foto: PAVOL UHRIN

Matej Spišiak podáva v Dudinciach občerstve-
nie Marike Katerinka Czakovej. 
 Foto: JÁN MIŠKOVIČ

  Po všetkom, čo sa odohralo vlani najmä 
okolo Maťa Tótha, nevstupovali ste do roku 
2018 s obavami?
„Nie, obavy to neboli, skôr mnoho očakávaní – 

ako sa pripravíme na novú sezónu, či sa viaceré 
zmeny, ktoré sme spravili, osvedčia, a  aký bude 
Maťov návrat do súťažného kolotoča.“

  Výsledky hovoria jasnou rečou: všetko do‑
padlo dobre, čo sa odzrkadlilo vo výsledkoch 
ankety Atlét roka 2018. Matej bol prvý a Ma‑
rika Katerinka Czaková tretia, vy ste si pre‑
brali trofej pre najlepšieho trénera. Pekné 
ocenenie celoročnej práce, všakže?
„V športe vám občas nevyjde vôbec nič, inoke-

dy všetko, na čo siahnete. Kľúčové je, aby človek 
v krízových situáciách nestratil hlavu a trpezlivosť. 
Výsledky sa skôr či neskôr dostavia. Nám to v uply-
nulej sezóne naozaj vyšlo na výbornú.“

  Bol rok 2018 váš najlepší trénerský v  ka‑
riére?
„Neviem, či by som mu dal tento prívlastok. 

Neposudzujem ho podľa výsledkov ankety. Ak by 
som úspešnosť meral výsledkami mojich zveren-
cov, tak to asi bol môj najúspešnejší trénerský rok. 
Takmer všetci zo seba dostali maximum, čo je pre 

ŠTVORNÁSOBNÝ TRÉNER ROKA MATEJ SPIŠIAK: ZATIAĽ PLATÍ, ŽE DO   OLYMPIÁDY 2020 V TOKIU IDEME VŠETCI – MAŤO, MARIKA I JA – NAPLNO

Výrazne sa zlepšila na všetkých tratiach a myslím 
si, že sa ešte môže posúvať dopredu. Urobili sme 
veľa drobných zmien, ktoré prijala – to bolo kľúčo-
vé. Nepochybne jej pomohla spolupráca so špor-
tovým psychológom Miroslavom Slížikom. Marika 
nebola nikdy veľký talent, mnohí ju podceňovali. 
Pracovitosťou však dokázala, že na to má. Jej toh-
toročné výsledky sú dôkaz, že dlhoročná drina sa 
oplatila.“

  V  realizačnom tíme ste mali nového fyzio‑
terapeuta Dávida Líšku. Vystriedal Denisa 
Freudenfelda, ktorý sa venuje Nasti Kuzmi‑
novej. Ako zapadol do tímu?
„Dávid je šikovný a  najmä pracovitý, neobá-

val som sa, že medzi nás nezapadne. Nadviazal 
na Denisovu prácu, niektoré veci spolu konzultu-
jú. Má veľký podiel na úspechoch našej skupiny, 
takisto ďalší členovia nášho širšieho realizačného 
tímu  – lekári Pavol Hajmássy, Vladimír Vachalík, 
Ján Benda, Ernest Caban, diagnostik Ján Pavlík, 
Miloš Bátovský, Jakub Kratochvíl či šéftréner SAZ 
Maťo Pupiš.“

  Na budúci rok budú MS v  extrémnych pod‑
mienkach v katarskej Dauhe. Už ste s Maťom 
a  Marikou debatovali, ako sa s  tým vyrov‑
nať?
„Šampionát bude náročný, čakajú nás ex-

 MATEJ TÓTH  V marci na Dudinskej päťdesiatke utvoril svetový výkon roka 3:42:46 h, v auguste 
na ME v Berlíne si na 50 km vybojoval striebro.
 MÁRIA KATERINKA CZAKOVÁ  V marci v Dudinciach utvorila rekord SR na 50 km (4:14:25 – 
4. v európskych tabuľkách roka), ďalšie národné rekordy utvorila na 3000 m vonku (12:34,29), 
na 10 000 m vonku (45:27,50), v 7 disciplínach si zlepšila osobný rekord, na ME v Berlíne skon-
čila na 50 km šiesta.
 MICHAL MORVAY  V premiére na 50 km dosiahol v októbri v talianskom Reggiu Emilia sľubných 
4:03:19 h.

MOTIVÁCIA MI NECHÝBA
Štvrtý raz v kariére sa stal slovenským atletickým Trénerom roka. Po lanskej tortúre, ktorá do 

špiku kostí vyžmýkala nielen Mateja Tótha, ale aj jeho, sa obaja znova s vervou pustili do práce. 
Výsledok? Berlínske európske striebro. Vraví, že trénerská robota ho stále baví. „V momente, 

keď budem cítiť, že nejdem na sto percent, skončím,“ tvrdí chodecký kouč Matej Spišiak.

trénera najväčšia odmena. Môj absolútny tréner-
ský vrchol však ostáva naďalej Maťov olympijský 
triumf v Riu 2016.“

  Prvý raz ste mali na vrcholnom podujatí 
dvoch špičkových pretekárov, medailových 
adeptov – okrem Mateja Tótha aj Mariku Ka‑
terinka Czakovú. Bolo to o to náročnejšie?
„Áno, ale nie dramaticky. Keďže už mám päť 

zverencov, každý rok bude náročný. Som aj šéftré-
ner slovenskej chôdze a ešte si dokončujem tiež 
doktorát na UKF v  Nitre, takže roboty mám vyše 
hlavy. Jej náročnosť vyplýva najmä z toho, že Maťo 
je absolútna svetová špička a jeho príprava si vy-
žaduje špeciálnu starostlivosť. Teraz sa k  nemu 
pridala Marika. Každý môj zverenec je iná osob-
nosť, má inú povahu, potrebuje osobitý prístup. 
Pracovať s toľkými individualitami, to dá poriadne 
zabrať.“

  Vašej tréningovej skupine sezóna vyšla, ale 
klapalo naozaj všetko hladko?
„Navonok to tak vyzerá, no už len keď si uve-

domíte, že Maťo začínal s  plnohodnotným tré-
ningom až na konci decembra a  za tri mesiace 
sa musel nachystať na 50 km v  Dudinciach, tak 
to zďaleka nebola štandardná situácia. V  apríli 

sa zranil, vypadol z tréningu, pripočítajte k tomu 
resty z  minulej sezóny… Mišo Morvay sa zranil 
v marci v Juhoafrickej republike a mal trojmesač-
nú pauzu. Seriózne začal trénovať až v lete. Moni-
ku Hornákovú zasa celú sezónu trápili zdravotné 
problémy. Ani zďaleka nešlo všetko hladko.“

  Mali naše chodecké esá adekvátne podmien‑
ky na prípravu?
„Máme naozaj všetko, nemôžeme sa sťažo-

vať. Mladým stále prízvukujem, aby si podmien-
ky vážili a využili ich na sto percent, pretože ešte 
nedávno reprezentanti o  takých nemohli ani len 
snívať. Dnes sa už aj dorastenci dostanú na vyso-
kohorské sústredenie do Afriky, finančnú a mate-
riálnu podporu majú dokonca žiaci. Moja gene-
rácia do juniorského veku nevidela od štátu ani 
korunu, všetko ťahali výhradne rodičia. Teraz je 
situácia diametrálne odlišná. Podmienky sa nám 
v  posledných rokoch zlepšovali. Bol by som rád, 
keby sa v tomto trende pokračovalo a naďalej pla-

  Čo bude kľúčové, aby vaši zverenci na MS 
2019 uspeli?
„Všetko sa bude odvíjať od zimnej prípravy. 

Základ je ostať celý čas zdravý, absolvovať prípra-
vu a preteky bez zranení. Do Dauhy pôjdeme po-
korne a to bude, myslím si, rozhodujúce. Kto prí-
de s veľkými ramenami a neustráži si hlavu, telo 
a taktiku, zhorí ako fakľa.“

  Ako vyzerá váš tréningový a súťažný plán na 
rok 2019?
„Hrubé obrysy sme si už načrtli, ale je možné, 

že ešte spravíme nejaké úpravy. Chceme zopako-
vať osvedčený model z predošlých úspešných ro-
kov, akurát ho trochu prispôsobíme novej situácii, 
keďže šampionát v Dauhe je až na prelome sep-
tembra a októbra. Tesne pred MS by sme chceli ab-
solvovať sústredenie v teple a do Dauhy by sme sa 
presunuli priamo odtiaľ bezprostredne pred štar-
tom. Uvažujeme aj o kratšom sústredení v Spoje-
ných arabských emirátoch niekedy v strede sezó-
ny, aby sme si vyskúšali tréning v podmienkach, 
aké nás čakajú na MS. V zimnej príprave sa sústre-
díme na dobehnutie tréningových restov z minu-
lých rokov. Pokiaľ ide o súťaže, zameriame sa na 
štarty na 20 km a na kratších tratiach.“

  Do skupiny vám pribudol Miroslav Úradník, 
náš jediný dvadsiatkár na ME v Berlíne. Aké 
sú jeho perspektívy?
„Miro má dobrý potenciál, patrí k  nádejnej 

partii 21- až 22-ročných chodcov, ktorí by mali po-
stupne nahradiť Tótha, Majdána, Czakovú. Myslím 
si, že pre neho bude veľký prínos trénovať s olym-
pijským víťazom – so všetkým, čo k tomu patrí. To 
ho môže posunúť vyššie.“

  Máte za sebou päť úspešných rokov s Maťom 
Tóthom vrátane neskutočne ťažkého vla ňaj‑
ška. Necítite sa ešte unavený, vyhoretý?
„Práca ma stále baví, nechýba mi ani motivá-

cia, pretože sme ešte niektoré veci nedokončili. 
Zároveň som dostatočne sebakritický, aby som 
si dokázal uvedomiť, či som pre športovcov ešte 
prínosom, alebo som im už len na príťaž. V mo-
mente, keď budem cítiť, že nejdem na sto per-
cent, skončím a vyberiem sa inou cestou. Dôležité 
je aj to, ako budú k svojim povinnostiam pristu-

povať moji zverenci. Ak budú do prípravy dávať 
maximum, aj ja budem mať oveľa väčšiu moti-
váciu. Zatiaľ platí, že do olympiády 2020 v Tokiu 
ideme všetci naplno a potom uvidíme, čo bude. 
Nechcem nič predbiehať, sám som zvedavý, čo mi 
prinesie život.“

  Ako najlepšie relaxujete, keď máte chôdze 
a všetkého okolo nej plné zuby?
„Pravidelne rekreačne športujem – behám, bi-

cyklujem sa, venujem sa turistike a hudbe. Mám 
aj rituál, bez ktorého si neviem predstaviť pekný 
deň  – posedenie pri dobrej káve. Najväčší relax 
však je, keď prídem domov do Nitry za najbližší-
mi.“

  Atletický rok Mateja Spišiaka bol úspešný, 
ale aký bol súkromný rok štvornásobného 
slovenského Trénera roka?
„Všetko je tak, ako má byť. Mám chápavú pria-

teľku Mirku, bývalú špičkovú plavkyňu, ktorá pri 
mne stojí v dobrom aj v zlom, a vďaka nej mnohé 
veci zvládam oveľa ľahšie. Najbližšia rodina ma 
všemožne podporuje, takže všetko je v najlepšom 
poriadku.“

 GABRIEL BOGDÁNYI

Úspešný chodecký tím (zľava): MUDr. Pavol Hajmássy, Matej Spišiak, Mária Katerinka Czaková, 
fyzioterapeut Dávid Líška a Matej Tóth. Foto: PAVOL UHRIN

tilo, že za dobré výsledky budeme mať kvalitnej-
šie podmienky. Je to jeden z výrazných motivač-
ných faktorov.“

  Matej Tóth začal sezónu skvele, v marci sve‑
tovým výkonom roka v Dudinciach, no na ME 
ho predbehol Ukrajinec Zakaľnyckyj. Úprim‑
ne: neboli ste trochu sklamaný, že nevyhral?
„Stojím si za tým, čo som povedal – je to strieb-

ro s  cenou zlata. Maťo nie je robot, ktorý by len 
mávol rukou nad všetkým, čo sa mu vlani priho-
dilo. Tie nepríjemnosti ohľadom odchýlky v  bio-
logickom pase sa podpísali na jeho vnútornom 
rozpoložení. Je zázrak, že sa vrátil v  takej forme. 
Kto to neprežil, ťažko pochopí, o čom hovorím. ME 
v Berlíne neboli podľa mňa o fyzickej pripravenos-
ti, po tejto stránke bol na tom výborne. Išlo o to, či 
preteky ustojí v  hlave. Maťo urobil v  danej chví-
li maximum a  stačilo to na striebro. Zakaľnyckyj 
zariskoval a  zvíťazil. O  tom je šport, žiadne keby 
neexistuje. Objavili sa aj nespokojné hlasy, ale pri 
nich mi, žiaľ, absentuje rešpekt a úcta. Vážme si 
všetky Maťove výsledky a medaily, lebo sa pokoj-
ne môže stať, že po ňom dlho nik niečo podobné 
nedosiahne.“

  Obrovský výkonnostný progres spravila Ma‑
rika Katerinka Czaková – sedem osobákov, tri 
rekordy SR, 6. miesto na ME. Prekvapila vás?
„Maťa Pupiša a  mňa asi až tak nie, lebo sme 

videli počas celej prípravy, ako výkonnostne na-
preduje, čo, našťastie, potvrdila aj na pretekoch. 

trémne podmienky – teploty vyše 40 °C cez deň 
a nad 30 °C v noci, štart chodeckých súťaží o pol-
noci, extrémne znečistené ovzdušie, v noci vyso-
ká vlhkosť, všade klimatizácia. V spolupráci s le-
kármi, diagnostickým centrom v Dukle a ďalšími 
odborníkmi pripravujeme opatrenia, aby sme 
sa na tieto faktory čo najlepšie pripravili  – na-
príklad simuláciou tréningu vo vysokej teplote, 
vlhkosti v laboratórnych podmienkach, úpravou 
denného režimu, spánku, stravovania a  trénin-
gov tak, aby sme sa priblížili k tomu, čo nás čaká 
v Dauhe.“

ČO DOSIAHLI SPIŠIAKOVI ZVERENCI ZVERENCI V ROKU 2018
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OsObnOsti spájajúce tri stOrOčiaOsObnOsti spájajúce tri stOrOčia

JAN LIŠKA
3. novembra 1928 v Tlučnej  

(okres Plzeň ‑sever, Česká republika)
Jeden z najúspešnejších bežeckých tré‑
nerov v Československu takmer dvad‑
sať rokov pôsobil v Košiciach a viedol 
aj legendárneho slovenského stredno‑
tratiara Jozefa Plachého. Po skonče‑
ní pražskej FTVŠ (vôbec prvý absol‑
ventský ročník 1957) začal na vojenskej 
akadémii protivzdušnej obrany v Olo‑
mouci, ktorú zakrátko presťahovali do 
Košíc (neskôr Vysoká vojenská letecká 
škola), kde od roku 1958 trénoval ne‑
skoršieho strieborného medailistu behu 
na 1500 m na tokijských OH 1964 Jo‑
sefa Odložila – on a ďalší jeho zveren‑
ci pomohli košickej Slávii k historické‑
mu postupu do I. čs. ligy (1959). Od 
17 rokov do konca kariéry viedol stred‑
notratiara Jozefa Plachého, 4‑násob‑
ného olympionika (1968: 5. na 800 m 
v slovenskom rekorde 1:45,9 a 1980: 
6. na 1500 m), strieborného medailis‑
tu ME 1969 na 800 m (1971 šiesty, 1978 
na 1500 m dvanásty), zlatého a dvakrát 
bronzového medailistu halových ME 
na 800 m (1972, 1973 a 1974), navyše 
člena striebornej štafety 4 × 2 kolá na 
halových ME 1973, víťaza medzikonti‑
nentálneho stretnutia Európa – Ame‑
rika 1969 (800 m, slovenský rekord 
1:45,4, ktorý vydržal 39 rokov) a Sveto‑
vej univer ziády 1977 (1500 m). V začiat‑
koch trénoval aj vytrvalca Pavla Madá‑
ra a strednotratiara Milana Timka. Od 
roku 1976 bol tréner (1983 – 1989 hlav‑
ný tréner, isté obdobie aj predseda klu‑

hral americký univerzitný šampionát 
(NCAA). Osobné rekordy: guľa 17,27 
(2000, hala, vonku 16,69), disk 52,63 
(2002), kladivo 81,81 (2003, slovenský 
rekord), bremeno 25,68 (2005, najlepší 
európsky aj slovenský výkon).

IMRICH OZORÁK
25. júla 1948 v Bratislave

Významný a dlhoročný organizátor at‑
letických podujatí – pre svetovú špič‑
ku, ale aj pre deti a mládež. Pôvodne 
šprintér a diaľkár Slovana Bratislava 
už ako 20‑ročný viedol klasifikačnú ko‑
misiu Bratislavského atletického zväzu 
a v roku 1970 spoluzakladal atletický 
oddiel Interu Bratislava (bol jeho ta‑
jomník), ktorý na prvej slovenskej tar‑
tanovej dráhe na Pasienkoch obnovil 
medzinárodné preteky Veľká cena Prav‑
dy. Pod názvom PRAVDA – TELEVÍ‑
ZIA – SLOVNAFT sa rýchlo vypra‑
covali na míting svetovej úrovne – od 

roku 1986 bol súčasťou elitného seriálu 
IAAF Grand Prix. Od roku 1971 pôsobil 
ako tajomník jeho organizačného výbo‑
ru, ktorý usporadúval aj svetovú, resp. 
európsku anketu o najlepšieho sko‑
kana, neskôr atléta roka. V roku 1991 sa 
stal riaditeľom mítingu, ktorý sa konal 
pod názvami Slovnaft, Cena Sloven‑
ska – Slovak Gold a znova Cena Slo‑
venska až do zániku v roku 2010 (po 
šesťročnej prestávke ho pod skratkou 
P – T – S obnovil SAZ v novom špor‑
tovom komplexe v Šamoríne). Na je‑
seň 2003 inicioval zrod mládežníckych 
pretekov Zo školských lavíc do atletic‑
kej haly Elán, ktoré si získali veľkú po‑
pularitu a existujú dodnes. Bol šéfor‑
ganizátorom aj ďalších podujatí (napr. 
halové preteky talentov Vyšehradskej 
štvorky, Mládežnícka atletika – brána 

Rozhojdávanie kolísky atletiky na území dnešného Slovenska sa začalo oveľa  
 skôr, než si zavše pripúšťame. Siahnuť na dno jej histórie znamená vrátiť sa  
 späť o vyše pol druha storočia. Prekážkový beh na petržalskom hipodróme 

v apríli 1864 iniciovaný grófom Aurélom Dessewffym, študentom Kráľovskej práv‑
nickej akadémie v Bratislave, označil maďarský historik prof. Péter Bácsalmássy, 
účastník OH 1932 a 1936, za „historicky prvé verejné atletické preteky na európskej 
pevnine“. Podmienky na vyučovanie atletiky v slovenskom jazyku utvoril až vznik 
Československa pred storočím, ale v Budapešti vyštudovaný telocvikár František 
Pethe do jej tajov v Prešove zaúčal gymnazistov už v roku prvých novovekých OH 
1896 – a jeho dvaja zverenci štartovali na OH 1912. Pethe, jeden z tria najstarších at‑
letických nestorov (s Adamkom a Hajdócym) a prvý, ktorého odchovanci súťažili na 
olympijských hrách, tohto roku pribudol do Siene slávy slovenskej atletiky. Vedno 
s ním traja ďalší: Jan Liška, tréner aj historicky najlepšieho slovenského strednotra‑
tiara Jozefa Plachého, Imrich Ozorák, organizátor historicky najrenomovanejšieho 
slovenského mítingu, a historicky najúspešnejší kladivár Libor Charfreitag, prvý 
európsky šampión éry slovenskej samostatnosti (2010). Kvarteto osobností symbo‑
licky spájajúcich tri storočia: devätnáste, dvadsiate aj dvadsiate prvé…

bu) Dukly Praha, kde medzi jeho zve‑
rencov patril halový majster Európy 
1984 na 3000 m Luboš Tesáček, a v ob‑
dobí 1978 – 1980 bol čs. šéftréner be‑
hov. Ocenenia: zaslúžilý tréner (1968), 
Bronzové kruhy SOV (2018).

LIBOR CHARFREITAG
11. septembra 1977 v Trnave

Najúspešnejší vrhač éry samostatnos‑
ti, pol druha desaťročia kladivár sveto‑
vej úrovne, majster Európy a medailis‑
ta MS, navyše prvý šesťnásobný víťaz 
slovenskej ankety Atlét roka (2003, 
2004, 2005, 2007, 2008, 2010). Odcho‑
vanec trnavskej Slávie, druhé z troch 
detí vrhačských rodičov Libora a Evy 
Charfreitagovcov, debutoval v devät‑
nástich na juniorských MS 1996 v Syd‑
ney (13. miesto 61,52, finále mu ušlo 

o 26 cm), po ktorých prvý raz zlepšil 
slovenský rekord (66,82). Ako prvý kla‑
divár zo slovenského klubu hodil 70 m 
(1998) a ako prvý Slovák za 80 m – jeho 
rekord 81,81 m platí od roku 2003 až 
dodnes. V olympijskej premiére v Syd‑
ney 2000 skončil tridsiaty (72,52), na 
dvoch ďalších OH bol vo finále: v Até‑
nach 2004 šiesty (77,54) a v Pekingu 
2008 ôsmy (78,65). Na MS štartoval až 
sedemkrát (!): štyrikrát skončil v kvali‑
fikácii (Sevilla 1999: 32., 70,20, Edmon‑
ton 2001: 18., 75,29, Paríž 2003: 13., 
76,52, Dägu 2011: 22., 72,20), v Helsin‑
kách 2005 ôsmy (76,05), v Osake 2007 
získal bronzovú medailu, druhú slo‑
venskú v ére samostatnosti, desať rokov 
po Kováčovej v Aténach 1997 (81,60, 
druhý výkon kariéry) a v Berlíne 2009 
bol desiaty (72,63). Životný úspech do‑
siahol v prostrednom z piatich štartov 
na ME – v Barcelone 2010 triumfoval 
hodom 80,02. Na ME 2002 skončil na 
7. (79,20), 2006 na 14. (74,13), 2012 na 
26. mieste (69,65), v rozlúčke na ME 
2016 nemal platný pokus. V roku 2010 
vyhral v drese Európy hod kladivom na 
Kontinentálnom pohári v Splite (79,69) 
a vo svetových tabuľkách roka figuroval 
s 80,59 m druhý 40 cm za Japoncom 
Murofušim. Na juniorských MS 1996 
obsadil 13. miesto (61,52), na ME do 
23 rokov 1999 skončil piaty (72,82), na 
Svetovej univerziáde 1996 ôsmy a 2001 
desiaty. Od roku 1997 študoval na dal‑
laskej Southern Methodist Universi‑
ty, trénoval v skupine Dava Wollmana 
(doma ho trénoval otec) a trikrát vy‑

SIEŇ SLÁVY SLOVENSKEJ ATLETIKY
2013 Alojz Sokol, Móric Koczán, Eva Glesková ‑Lehocká, 

Anna Chmelková ‑Blanáriková, Mária Mračnová ‑Faithová, 
Eva Šuranová ‑Kucmanová, Jozef Pribilinec, Pavol Glesk, 
Ján Hajdócy, Rudolf Holzer, Peter Berčík, Anton Ihring  
(Jozef Plachý, ktorého tiež uviedli do Siene slávy v roku jej založe‑
nia, v apríli 2016 písomne oznámil Slovenskému atletickému zvä‑
zu, že z nej vystupuje do uzatvorenia ním iniciovaného súdneho 
sporu o organizovaní akcie Hľadáme nového Jozefa Plachého)

2014 Juraj Benčík, Pavol Blažek, Vojtech Bukovský, Juraj Demeč, 
Eva Murková

2015 Dušan Moravčík, Róbert Rozim, Jaromír Šimonek
2016 Imrich Bugár, Anton Hajmássy, Zuzana Marková ‑Moravčíková
2017 Igor Kováč, Viliam Lendel, Roman Mrázek, Bartolomej Rusina
2018 Libor Charfreitag, Jan Liška, Imrich Ozorák, František Pethe

k olympiá de), niekoľko rokov aj tra‑
dičného medzinárodného všeatletické‑
ho halového mítingu Elán. Ocenenie: 
Bronzový odznak SOV (2018).

FRANTIŠEK PETHE 
in memoriam

15. januára 1872 v Turde (dnes Rumun‑
sko) – 13. augusta 1964 v Prešove

Priekopník športu v Prešove, prvý ab‑
solvent telovýchovného ústavu v Buda‑
pešti pôsobiaci na našom území, vďaka 
ktorému šarišskú metropolu začiatkom 
20. storočia označovali za mekku atleti‑
ky – medzi desiatkami jeho odchovan‑
cov boli aj dvaja atletickí reprezentan‑
ti Uhorska na olympijských hrách 1912 
v Štokholme. Rodák z niekdajšieho 
Sedmohradska vyučoval na Prešovskom 
kráľovskom katolíckom gymnáziu od 
roku 1896 – okrem maďarčiny a latinči‑
ny aj telocvik a tzv. poobedňajšie hry. 
V októbri pomohol založiť Prešovský 
telocvičný a šermiarsky spolok (ETVE: 
Eperjesi torna és vívó egyesület), na 
jar 1897 zorganizoval atletický míting 
za účasti budapeštianskych, bratislav‑
ských a východoslovenských preteká‑
rov a v máji 1898 futbalový zápas buda‑
peštianskych mužstiev MTC a Óbudai 
TE, ktorý Prešovčanov nadchol a za‑
ložili futbalový odbor ETVE (prvý na 
Slovensku). Pethe mal invenciu, jeho 
hravé formy s dôrazom na všestrannosť 
priťahovali mlaď. Hrou s ušiakom uľah‑
čoval získanie základov hodu diskom – 
v ňom jeho zverenci po prechode do 
peštianskych klubov získali 4 uhorské, 
resp. maďarské tituly (Pavol Antal 1909, 
Karol Kobulszký 1911, 1919 a 1921), 
ale skvelé výkony dosahovali aj Jozef 
Kontra (41,87 v roku 1911, len 1 cm za 
uhorským rekordom) či Viliam Görög 
(v roku 1914 46,48). Diskár Kobulszký 

(1887 – 1970) skončil na OH 1912 v kla‑
sickom hode na 19. (38,15) a v oboj‑
ručnom na 18. mieste (59,48: 37,01 + 
22,47). Ďalší jeho žiak, bohémsky ba‑
rón Ivan Wardener (1889 – 1930), uhor‑
ský rekordér v skoku do výšky 190,5 cm 
(1911), majster Čiech 1908 a 1909, mal 
na štokholmskej olympiáde ešte vyš‑
šie ambície, no po úspešnej kvalifiká‑
cii (180 cm na prvý pokus) prehýril noc 
a vo finále len zopakoval 180 (na druhý 
pokus), preto skončil „až“ deviaty ex 
aequo s Britom Carrollom. U Petheho 
začínali aj dvaja skvelí skokani povoj‑
novej éry: výškár Štefan Stanislay bol 
celú kariéru verný prešovskému klu‑
bu, v ktorého drese zlepšil čs. rekord 
až na 190 cm (1929), získal štyri čs. ti‑
tuly a osem rokov (1925 – 1932) bol slo‑
venskou jednotkou, kým diaľkár Jo‑
zef Haluška po vyštudovaní medicíny 
v Budapešti ako člen BEAC reprezen‑
toval Maďarsko, získal dva tituly (1923, 
1924) a pred emigráciou do USA zlepšil 
jeho národný rekord na 718 cm (1923). 
 MARIÁN ŠIMO
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OSVOJIL 
SI BOLTOVU 
FILOZOFIU

ta nie sú vôbec zlé umiestenia. Najmä na 
200 m ste asi čakali viac, všakže?
„Nemyslím si, že som nemal formu, alebo že 

sme niečo pokazili v príprave. To rozhodne nie! Dva 
dni pred štartom stovky som si zlepšil tréningový 
osobák na 150 m a dva týždne pred ME som na Veľ-
kej cene Nového Města na Moravě zabehol 200 m 
za 20,35. Nepochybujem, že som mal formu mini-
málne na 20,40, čo by stačilo na postup do finále. 
Jednoznačne platí, že mi zlyhala hlava. Je to pre 
mňa poučenie do budúcnosti.“

  Bezprostredne po semifinále behu na 
200 m ste len neveriacky krútili hlavou, 
nevedeli ste si vysvetliť, čo sa stalo, pre‑
čo vám finále ušlo pomedzi prsty. Tréneri 
Naďa Bendová a  Róbert Kresťanko však 
hneď po pretekoch tvrdili, že išlo o men‑
tálne zlyhanie. Vraj vás takého nervózne‑
ho ako v Berlíne ešte nezažili. Čo sa sta‑
lo?
„Žiaľ, vnútorne som sa nastavil tak, že pobežím 

vo finále, čo z psychologického hľadiska nebolo vô-

NAJRÝCHLEJŠIEHO SLOVÁKA JÁNA VOLKA TEŠÍ, ŽE ZREJME AJ VĎAKA   NEMU SLOVENSKÝ ŠPRINT OŽIL A DOPREDU SA DERÚ ĎALŠÍ ŠIKOVNÍ MLADÍCI

Neobhájil prvenstvo v  ankete Atlét roka, 
skončil druhý za Matejom Tóthom. Vôbec 
ho to však nemrzí. Vraví, že pokojne bude 

aj piaty, ak slovenská atletika bude napredovať. 
Najrýchlejší Slovák v histórii Ján Volko v rozho‑
vore pre Slovenskú atletiku tvrdí, že hoci v tom‑
to roku zlepšil národné rekordy na 60, 100 i 200 
metrov, ešte stále nepovedal posledné slovo.

bec správne. Zrazu som bojoval so stresom a nie so 
súpermi. To bol asi rozhodujúci moment. Príliš veľa 
som premýšľal, čo sa stane, ak na 200 m nepostú-
pim do finále. Takéto myšlienky sú cesta do záhuby, 
a  preto som si osvojil filozofiu legendárneho Usa-
ina Bolta: Ak idete na preteky s obavou, aký výkon 
predvediete, vopred ste prehrali. No a mne v Berlí-
ne z obáv akosi oťaželi nohy…“

  Ak by ste mohli vrátiť čas, čo by ste na ME 
alebo pred šampionátom urobili inak?
„V  príprave určite nič, no priamo v  Berlíne by 

som išiel krok za krokom, koncentroval by som sa 
len na najbližší beh a vytesnil by som z hlavy akékoľ-
vek pomyslenie na finále. Žiaľ, videl som sa v ňom 
už vopred, čo bola obrovská chyba.“

  Dá sa vôbec nervozita nejako vyhnať 
z hlavy?
„Určite áno, ideálne je byť medzi ľuďmi, aby som 

nemyslel na to, čo ma čaká. V Berlíne som bol ne-
skutočne nervózny, už som to chcel mať čo najskôr 
z  krku, čo spôsobilo, že mi preteky nevyšli. Nešiel 
som na štart s radosťou, zbytočne som sa stresoval.“

VOLKOVE TOP STOVKY 2018
10,07* Šamorín (2R) 29. JÚNA
10,13 Šamorín (2F) 29. JÚNA
10,14* Trnava (1F) 7. JÚLA
10,18 Tábor (2) 18. JÚLA
10,19* Banská Bystrica (1) 2. JÚNA

Vysvetlivky: * – výkon s vetrom nad 2 m/s, R – roz-
beh, F – finále.

VOLKOVE TOP DVOJSTOVKY 2018
20,24 Trnava (1F) 8. JÚLA
20,28* Uherské Hradiště (1F) 25. AUGUSTA
20,35 Nové Město na Moravě (1) 21. JÚLA
20,36 Ostrava/Zlatá tretra (5) 13. JÚNA
20,57 Ostrava/extraliga ČR (1) 1. JÚLA

Vysvetlivky: * – výkon s vetrom nad 2 m/s, F – fi-
nále.

Ján Volko s trofejou za druhú priečku v ankete Atlét roka 2018. Foto: JÁN LUKY

OSVOJIL 
SI BOLTOVU 
FILOZOFIU

Tím Volko (zľava): Andrej Benda, Naďa Bendová, Ján Volko, Róbert Kresťanko. Foto: JÁN SÚKUP

  Na ktoré tohtoročné preteky máte najkraj‑
šie spomienky?
„Na halové MS v Birminghame, kde som nemal 

čo stratiť, prebil som sa až do finále a  v  ňom som 
skončil šiesty a najlepší z Európanov. Ďalší skvelý zá-
žitok bola stovka na péteeske v senzačnej atmosfére 
v Šamoríne. Zlepšiť slovenský rekord na slovenskej 
pôde pred slovenskými divákmi – na to sa nezabú-
da.“

  Vlani ste absolvovali až 64 behov, v tom‑
to roku 57 individuálnych plus nejaké 
štafety a všetko na vysokej úrovni. Vieme 
o  vás, že rád súťažíte, ale aj tak  – nie je 
tých pretekov priveľa?
„Moji tréneri i  ja sa držíme filozofie: ak máte 

natrénované, mali by ste to niekde pretaviť na kva-
litný výkon, a  preto musíte súťažiť. Inak trénuje-
te zbytočne. Niektorí šprintéri tvrdo trénujú, príde 
sezóna a  absolvujú troje -štvoro pretekov. To nie je 
pre mňa, takto by ma to vôbec nebavilo. Trénovať, 
trénovať, trénovať a nevedieť, na čom som… Ďaku-
jem  – nie. Fyzicky zvládam množstvo súťaží úplne 
v pohode.“

  Od 1. novembra ste prešli z  Národného 
športového centra do Športového centra 

polície, v ktorom ste prvý atlét v histórii. 
Ako výrazne sa touto zmenou zlepšia vaše 
podmienky na prípravu?
„Kľúčový prínos je, že ŠCP zamestnalo oboch 

mojich koučov. Naďka pracovala v  NŠC len na do-
hodu, Robo nemal žiadnu zmluvu. Mám prisľúbenú 
vyššiu finančnú podporu i ďalšie benefity plus výho-
dy, ak sa stanem policajtom.“

  Budete nosiť policajnú uniformu ako ďal‑
ší úspešní športovci ŠCP Danka Barteko‑
vá, Zuzka Rehák Štefečeková či bratranci 
Škantárovci?
„Oni sú policajti, ja som občiansky zamestnanec, 

takže nemám povinnosť nosiť uniformu. Avšak ne-
vylučujem, že sa niekedy v budúcnosti stanem po-
licajtom (úsmev).“

  Na marcových halových ME v  Glasgowe 
budete obhajovať striebro na 60 m z Be‑
lehradu 2017. Pred dvoma rokmi od vás 
medailu nik nečakal, no teraz sa bude ho‑
voriť o vás ako o obhajcovi striebra a hro‑
zí, že sa ocitnete pod tlakom. Ako sa s tým 
mienite vyrovnať?
„Každý, kto hovorí, že idem obhajovať striebro, 

má pravdu. Lenže ja do Glasgowa nepôjdem s tou-

to myšlienkou v hlave. Na takéto čosi som doplatil 
na ME v Berlíne, kde som sa na dvojstovke už do-
predu videl vo finále. Teraz pôjdem pekne od podla-
hy – najprv rozbeh, potom semifinále a finále. Keď 
striebro obhájim, fajn, budem sa tešiť. Ak nie, nič sa 
nedeje. Vôbec nerozmýšľam o  medaile. Najprv sa 
musím prebojovať do semifinále, až potom môžem 
myslieť na finále, a keď sa doň kvalifikujem, môžu 
prísť úvahy o obhajobe striebra. Skôr nie.“

  Ako sa vám darí skĺbiť štúdium na Fakulte 
elektrotechniky a informatiky STU v Brati‑
slave s vrcholovou atletikou?
„V poslednom období som sa trochu trápil. Ne-

darilo sa mi zladiť množstvo hodín programovania, 
ktoré ma, priznávam, veľmi nebavilo, so športovou 
prípravou. Chcel som sa naučiť viac o hardvéri a sie-
ťach, k  čomu by som sa dostal až v  bakalárskom 
ročníku. Zmenil som preto fakultu, som tretiak na 
elektrotechnike a  študujem odbor telekomuniká-
cie. Ročník som si rozložil na dva roky, po olympiáde 
v Tokiu 2020 – verím, že sa na ňu kvalifikujem – bu-
dem písať bakalársku prácu. Vôbec však neľutujem, 
že som študoval informatiku, naučil som sa všeličo, 
čo mi môže v budúcnosti pomôcť.“

  Už ste s  trénermi diskutovali o  cieľoch 
v roku 2019?
„Pokiaľ ide o výkony, tie sme veľmi neriešili ani 

v minulosti. Nikdy sme si dopredu nehovorili, že sa 
chcem posunúť dopredu o toľko či toľko… Uvidíme, 
čo prinesie sezóna. Potešilo by ma, keby som behal 
na úrovni osobných rekordov, prípadne ich preko-
nal. Či sa to však podarí, je vo hviezdach. O cieli na 
halových ME som už hovoril a v lete bude moja prio-
rita Svetová univerziáda v Neapole, kde je oveľa väč-
šia šanca na úspech ako na MS v Dauhe. Na nich to 
bude veľmi ťažké nie iba preto, lebo sa konajú v ne-
zvyčajnom októbrovom termíne, ale aj pre neštan-
dardné podmienky – obrovskú horúčavu.“

  Aký výkonnostný cieľ vám vypísal na rok 
2019 váš nový zamestnávateľ ŠCP?
„Zatiaľ nijaký a asi sa to nezmení, keďže v ŠCP 

majú pravidlá nastavené inak ako v  Dukle. To je 
presne to, čo potrebujem. Riaditeľ centra Juraj Min-
čík je bývalý výborný športovec, olympijský medai-
lista vo vodnom slalome. Dobre vie, ako to chodí. 
Vie, že vyvíjať tlak neprináša nič dobré, športovcovi 
to nepomôže. Ak v Glasgowe neobhájim belehrad-
skú medailu, zrejme ma za to nevyhodia.“

  V čom vidíte svoje najväčšie rezervy?
„Dosť veľké mám v silovej príprave. Iní dvíhajú 

oveľa ťažšie činky ako ja, mám čo doháňať. Lenže 
zlepšenie silových parametrov nie je stopercentná 
záruka, že budem rýchlejší. Určite môžem ešte po-
pracovať na zdokonalení štartu i  na ďalších malič-
kostiach. Ak sa mi to podarí, môže z toho vzísť nie-
čo celkom zaujímavé. Už však nie je veľa vecí, kde 
môže nastať výrazný posun.“

  Tri roky za sebou ste v rovnakom kolotoči: 

  Vlani ste pri bilancovaní úspešnej sezó‑
ny skonštatovali, že vás neprekvapí, ak si 
v  roku 2018 nezlepšíte osobné rekordy. 
Lenže vy ste ich opäť posunuli – na 60 m 
na 6,57, na 100 m na 10,13 a na 200 m na 
20,24. Prekvapilo vás, že ste pokračovali 
v rekordnej žatve?
„Áno, no nešlo to úplne hladko. Najmä na stov-

ke boli moje výkony vydreté. Dvojstovka sa mi be-
hala ľahšie. Na šesťdesiatke mi chýbalo trochu šťas-
tia, odhadujem, že som mal natrénované na výkon 
6,55. Šanca, že sa na budúci rok znova posuniem 
dopredu, existuje, hoci z roka na rok je to náročnej-
šie. Najviac si trúfam na dvojstovke. Či sa zlepším aj 
na 60 a 100 m, to bude závisieť od mnohých okol-
ností. Ani na týchto tratiach som však ešte, myslím 
si, nepovedal posledné slovo. Na mítingu P – T – S   
v Šamoríne som v rozbehu na 100 m, s ktorým som 
zďaleka nebol spokojný, dosiahol s  podporou vet-
ra mierne nad povolené 2 m/s čas 10,07, čo signa-
lizuje, že by som to mohol dokázať aj za ideálnych 
okolností.“

  Ktorý z  tohtoročných slovenských rekor‑
dov si ceníte najviac?
„To najlepšie, čo som zabehol v  uplynulej se-

zóne, je zrejme čas 20,24 na 200 metrov. Stovka 
síce bola tiež super, navyše na domácom mítingu 
a  v  skvelej atmosfére, ale dvojstovkársky rekord je 
v mojej hierarchii predsa len vyššie.“

  Vrchol roka – ME v Berlíne – vám však ne‑
vyšiel podľa predstáv, hoci dve 13. mies‑ »
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» tréningy, sústredenia, súťaže, škola. Nie 
ste z toho unavený?
„Keďže s atletikou som začal trochu neskôr, stále 

ma to baví. Navyše, pre mňa je veľká motivácia fakt, 
že z roka na rok som rýchlejší. Výkonnostne napre-
dujem, nestagnujem. Ale myslím si, že aj keby som 
sa zastavil na časoch, aké som behal doteraz, bolo 
by to stále super.“

  O vás je známe, že dlho nevydržíte odpo‑
čívať. No predsa len – ako a kde ste si od‑
dýchli po letnej sezóne?
„Hneď po berlínskych ME som si dal dvojtýž-

dňovú pauzu. Potreboval som vypnúť a  zresetovať 
sa – fyzicky aj mentálne. Znova nabrať chuť do tré-
ningu, do športovania. Po sezóne som mal len týž-
deň voľna, ale úplne mi to stačilo. Ostal som doma 
v Bratislave, vybavoval som si všelijaké veci. V tom-
to roku, ak nepočítam pár dní voľna v Antalyi, kde 
som bol v polovici septembra aj na pretekoch, som 
na žiadnej letnej dovolenke nebol. Pravdupovediac, 
tým, že chodím na sústredenia, sa mi dovolenka ani 
nežiada.“

  Ste nesmierne populárny. Slávu ste však 
nezvládali najľahšie…
„Už som si zvykol, aj keď akcie, ktoré súvisia 

s mojou popularitou, neobľubujem. Avšak keď ide 
o  deti, snažím sa vždy vyhovieť. Účasť na rôznych 
spoločenských podujatiach si nastavujem tak, aby 
som stíhal najmä to, čo potrebujem. Akcie mi filtru-
jú tréneri a  manažér, takže zatiaľ je to znesiteľné. 
Netúžim vyskakovať na ľudí každú chvíľu z televízo-
rov, rádií a pomaly aj zo skrine (úsmev).“

  Zdá sa, že váš príbeh, keď sa z  priemer‑
ného futbalistu stal špičkový šprintér, 
inšpiroval i  ďalších. Kedysi sa hovorilo, 
že na Slovensku kvalitný šprintér nikdy 
nevyrastie, a zrazu sa deti hrajú na Volka 

NAJLEPŠÍ EURÓPANIA  
NA 200 M V ROKU 2018

19,76 RAMIL GULIJEV (TUR.)
20,04 BRUNO HORTELANO (ŠP.)
20,04 NETHANEEL MITCHELL ‑BLAKE (V. BRIT.)
20,04 ALEX WILSON (ŠVAJ.)
20,10 ADAM GEMILI (V. BRIT.)
20,13 ESEOSA DESALU (TAL.)
20,19 CHRISTOPHE LEMAITRE (FR.)
20,23 ZHARNEL HUGHES (V. BRIT.)
20,24 JÁN VOLKO (SR)
20,27 LEON REID (ÍR.)

Takto šprintoval Volko za slovenským rekordom 10,13 na 100 m na mítingu P – T – S v Šamoríne.
 Foto: JÁN SÚKUP

Týždeň po rekordnej stovke na „péteeske“ zlepšil Volko na domácom šampionáte v Trnave slovenské 
historické maximum aj na 200 m časom 20,24. Foto: PAVOL UHRIN

a máme aj ďalších rýchlych mladíkov Buj‑
nu, Murcka či Kišša. Čo vy na to?
„Neviem, či táto nová šprintérska vlna je dôsle-

dok mojich úspechov, to si naozaj netrúfam pove-
dať. Pravda však je, že o šprinte sa po mojich výsled-
koch hovorí a píše oveľa viac, čo mohlo motivovať 
i ďalších. K tomu, že mladí behajú rýchlo, som pria-
mo neprispel. To je výsledok ich tréningovej práce. 
No teší ma, že som pre nich pozitívny príklad.“

  Vlani vás zvolili za kráľa slovenskej atleti‑
ky, v tomto roku ste „len“ korunný princ. 
Veríte, že sa v budúcnosti vrátite na trón?
„Nešportujem pre takéto ocenenia. Je mi úplne 

jedno, či budem v ankete prvý alebo piaty, ak bude 
slovenská atletika napredovať a  rozvíjať sa. Maťo-
vi Tóthovi sa v  tomto roku na ME darilo, priviezol 
striebro. V ankete triumfoval zaslúžene.“

  Nie je tajomstvo, že ste veriaci človek. Pre‑
zraďte, aké sú vaše Vianoce.
„Zatiaľ ich slávim doma s rodičmi. Myslím si, že 

v  tomto období by mala byť rodina spolu. Navyše, 
v priebehu roka som s najbližšími málo, stále kam-
si lietam. Počas Vianoc sa im to snažím vynahradiť 
a venovať sa im. Nemáme špeciálne zvyky, slávime 
klasické kresťanské Vianoce. Dvadsiateho štvrtého 
ideme večer – buď o deviatej alebo o polnoci – na 
omšu, na druhý deň tiež. Snažíme sa prežiť sviatky 
pokojne, bez naháňania.“

  Zvyknete počas vianočných sviatkov tré‑
novať, alebo sú to pre vás len tri dni oddy‑
chu a duchovného rozjímania?
„Ak nepripadol 24. december na víkend, dopo-

ludnia som trénoval a  popoludní pomáhal pri prí-
prave sviatočnej večere. Na druhý deň som mal vždy 
voľno. Od 26. decembra však zvyčajne nabieham už 
na bežný tréningový režim. Ako to bude teraz, ešte 
neviem. Uvidíme, čo trénerka Naďka vymyslí…“
 GABRIEL BOGDÁNYI

„Uvažoval som, že potiahnem ešte jednu se-
zónu a  pomôžem na budúci rok reprezentácii 
v I. lige ME v Sandnese, ale všetko sa zvrtlo inak. 
Myslím si, že odchádzam v  správnej chvíli. Čo-
raz viac som si uvedomoval, že mi chýba motivá-
cia. V posledných dvoch sezónach, ktoré pre mňa 
boli dosť náročné, som už nedosahoval časy, aké 
som si predstavoval. Vedel som, koľko som obe-
toval tréningu, no výsledky neprichádzali,“ vy-
svetľoval Repčík dôvod ukončenia reprezentač-
nej kariéry.

Rodák z Myjavy, ktorý vyrastal v Brezovej pod 
Bradlom, no momentálne má domicil v  Piešťa-
noch, chce naďalej behať. No iba pre radosť. „Na 
ovále ma už asi neuvidíte, ale v cestných behoch 
na 5 či 10 km pravdepodobne áno. Vo finále ligy, 
kde som na osemstovke skončil až tretí, som po-
cítil, že bez poriadneho tréningu to už nejde. At-
letiku neoklamete!“ prízvukoval 32-ročný Repčík.

Za najväčší úspech v kariére považuje finálové 
siedme priečky na ME – v Helsinkách 2012 a Züri-
chu 2014. Výrazne viac si však cení zürišskú. Pre-
čo?

„V  olympijskom roku neštartovala celá špič-
ka, no o dva roky neskôr to bola osemstovka ako 
hrom. Vo finále som bežal s neskorším majstrom 
sveta Francúzom Bossem, halovým majstrom sve-
ta a  trojnásobným majstrom Európy Poliakom 
Kszczo tom, jeho krajanom Lewandowským, ktorý 
bol majster Európy 2010, a Bosniakom Tukom, rok 
po tomto finále bronzovým na MS v Pekingu,“ ob-
jasňoval Repčík, ktorého atletickú kariéru formo-
valo päť koučov  – Miroslav Bôžik, Ivan Peťovský, 
Pavel Slouka, Marcel Lopuchovský a Peter Žňava.

Ak očakávate, že za najhodnotnejší výkon svo-
jej kariéry označí slovenský rekord 1:44,94 na 
800 m na Zlatej tretre v  Ostrave 12. júna 2008, 
mýlite sa. „Vtedy som si poriadne neuvedomo-
val, čo som zabehol. Myslím si, že tento výkon pri-
šiel priskoro,“ skonštatoval prekvapujúco. „Oveľa 
radšej spomínam na míting v  talianskom Ligna-
ne v  júli 2015, na ktorý ma sprevádzala manžel-
ka Ivka s dcérkou a ja som časom 1:45,40 splnil 
nielen limit na MS v Pekingu, ale aj na olympiádu 
v Riu.“

Hoci sa k tomu Repčík veľmi nemá, v Ostrave 

SLOVENSKÝ OSEMSTOVKÁRSKY REKORDÉR JOZEF REPČÍK UKONČIL REPREZENTAČNÚ KARIÉRU

MUŽ, KTORÝ PREKONAL PLACHÉHO
Keď od šéfa Petra Korčoka preberal poďakovanie Slovenského atletického zväzu, lomcovali 

ním emócie. Slovenský rekordér na 800 a 1000 m Jozef Repčík po 16 rokoch zavesil tretry na 
klinec. Reprezentačný dres si prvý raz obliekol v júni 2002 na Svetovej gymnaziáde vo fran‑

cúzskom Caene, poslednýkrát vlani v decembri v štafete na krosových ME v Šamoríne.

FAKTY O REPČÍKOVI
 NAJVÄČŠIE ÚSPECHY  1. – EYOF 2003, 7. – 
MEJ 2005, 5. – ME 2007 do 23 rokov, 12. – 
halové MS 2008, 7. – ME 2012, 2. – Sveto-
vá univerziáda 2013, 7. – ME 2014.
 SLOVENSKÉ REKORDY  dospelí – 800 m 
(1:44,94/vonku a 1:47,06/v hale) a 1000 
m (2:17,76/vonku a 2:19,16/v hale), 
do 23 rokov – 800 m (1:44,94/vonku 
a 1:47,06/v hale) a 1000 m (2:17,76/
vonku a 2:19,16/v hale), dorast – 800 m 
(1:49,96/vonku).
 SLOVENSKÉ TITULY  vonku – 800 m (2013, 
2015, 2017) a 1500 m (2018), v hale – 
400 m (2006, 2007, 2008), 800 m (2006, 
2007, 2010, 2012, 2015, 2017), 1500 m 
(2014), 3000 m (2018).

Šéf SAZ Peter Korčok (vľavo) sa na gala veče-
re Atlét roka 2018 lúči s Jozefom Repčíkom.
 Foto: JÁN SÚKUP

Repčík v rekordnom behu na 800 m na Zlatej 
tretre 2008 v Ostrave. Foto: SITA

2008 predviedol parádnu vec: po 39 rokoch pre-
konal slovenský rekord Jozefa Plachého. Vydrží 
jeho čas na čele tabuliek dlhšie ako Plachého?

„To by ma tiež zaujímalo… Budem však rád, 
ak ho niekto prekoná čo najskôr. To bude signál, 
že máme opäť špičkového bežca. Vychovať takého 
nie je špás: okrem talentu musí mať výborného 
trénera i kvalitné podmienky na prípravu.“

Repčíkovi vlani na jeseň v  NŠC nepredĺžili 
zmluvu. Odvtedy trénoval len popri práci. Zamest-
nal sa vo firme Bekaert (nástupca Drôtovne Hlo-
hovec) ako interný predajca. „Komunikujem so 
zahraničnými zákazníkmi, riešim ich objednávky 
a požiadavky. Na nový režim som si zvykol, v práci 
mám dobrý kolektív,“ pochvaľoval si vyštudovaný 
inžinier ekonómie.

Okrem toho, že bude behať pre radosť, Jozef 
Repčík ostane s atletikou v spojení aj inak: „S bý-
valými atletickými reprezentantkami, manželkou 
Ivkou a  Sylviou Šalgovičovou, sme v  Piešťanoch 
založili klub Funny Athletics, kde sa dva- až trikrát 
v týždni venujeme deťom od 5 do 12 rokov.“

Veľká atletika Jozefovi nechýba. Štartoval na 
OH, MS, ME, halových MS aj ME, získal striebro na 
Svetovej univerziáde v Kazani 2013 a zlato na Eu-
rópskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) 
v Paríži 2003.

„Najviac ma mrzí, že ani v  jednom štarte na 
MS vonku som nepostúpil z  rozbehu,“ priznal. 
„Ale vďaka atletike som zažil veľa pekných chvíľ 
a  mám plno zážitkov, na ktoré budem celý život 
spomínať.“ GABRIEL BOGDÁNYI
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TALENTOVANÝ guLIAR ŠuLA: 
MOJA INŠPIRÁCIA JE OTEC

Pätnásťročný Karel Šula mladší je v tomto roku jasná slovenská guliarska jed-
notka v kategórii staršieho žiactva. V porovnaní s vlaňajškom sa zlepšil o bezmála 
tri metre na 17,80 m.

„Karlov výkonnostný posun ma, prirodzene, teší. Myslím si, že sme sa vybra-
li správnou cestou. Uvidíme, kam až to spolu dotiahneme,“ vraví otec a  tréner 
v jednej osobe o talentovanom synovi. „Pre mňa nie je rozhodujúce, koľko vrhá 
dnes, ale aké výkony predvedie o dva či tri roky v juniorskej a potom ešte neskôr 
v seniorskej kategórii. Nepotrebujem, aby prekonával žiacke rekordy, nemienim 
ho predčasne zničiť. S atletikou sa iba zoznamuje. Vrhačské disciplíny sa mu za-
páčili a ja ho v kariére všemožne podporujem.“

V prípade Šulovcov platí, že jablko nepadlo ďaleko od stromu. Otec Karel je 
bývalý slovenský rekordér v hale (20,94) i  vonku (20,71), dvakrát piaty na ha-
lových ME (Budapešť 1988 a Haag 1989), bol šiesty vo finále IAAF Grand Prix 
v západnom Berlíne 1988, deviaty na halových MS v Budapešti 1989, štartoval 

 DISCIPLÍNA  guľa, disk
 NARODENÝ  1. októbra 2003 v Bratislave
 KLUB  Slávia UK Bratislava
 TRÉNER  Karel Šula st. (otec)
 ŠKOLA  ZŠ Pri kríži Bratislava -Dúbravka
 OSOBNÉ REKORDY  17,80 (guľa/4 kg), 49,43 (disk/1 kg)
 NAJVÄČŠIE ÚSPECHY  majster SR st. žiakov 2018 v guli v hale i vonku, 
5. v medzištátnom stretnutí ČR – Chorvátsko – Slovinsko – Maďar-
sko – Slovensko v Györi 2018, 2. na medzinárodnom mládežníckom 
mítingu (Memoriál F. Schustera) vo Schwechate

Karel Šula ml. Foto: JÁN LUKY
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„Odmalička bolo jasné, že gymnasta ani šachista z neho nebude,“ odpove‑
dal s úsmevom niekdajší slovenský rekordér vo vrhu guľou Karel Šula na 
otázku, či cielene viedol syna k atletike a špeciálne k vrhu guľou a hodu 
diskom. „Samozrejme, tešilo ma, že chce športovať. Nech by si vybral čo‑
koľvek, vždy by mal moju podporu.“

na MS 1991 v Tokiu, je 4-násobný majster bývalého Československa a dovedna 
16-násobný majster Slovenska vonku a v hale.

„Syn má výborné fyzické parametre. V pätnástich meria už 192 cm, čo je prvý 
predpoklad, aby sa z neho stal úspešný vrhač. Takisto je veľmi výbušný. Zatiaľ ťaží 
zo svojho talentu, činku v posilňovni ešte poriadne nedržal v rukách. Dovolím si 
tvrdiť, že na úspech v guliarskom či diskárskom kruhu má lepšie predpoklady ako 
ja,“ priznáva bývalý atlét pochádzajúci z juhomoravskej obce Rakvice, ktorý s at-
letikou začínal v Brne v drese Zbrojovky počas štúdia na stavebnej priemyslovke. 
Svoj talent rozvinul až po príchode do Bratislavy na FTVŠ UK, kde získal trénerské 
vzdelanie. „Mnohé veci v živote som nebral vážne, hádzal som ich len tak za hla-
vu, no k atletike som vždy pristupoval zodpovedne. Málokedy sa stalo, že som na 
tréningu nešiel naplno.“

Napriek tomu sa veľkej medaily nedočkal. Najbližšie k nej bol na halových 
ME 1989 v holandskom Haagu. Skončil piaty výkonom 20,11 m, jedenásť centi-
metrov za strieborným Nemcom Stolzom i bronzovým Nórom Andersenom.

„Otec ma učí, že z neúspechu by sa mal človek poučiť, ale neskôr by ho mal 
pustiť z hlavy,“ vraví talentovaný 15-ročný guliar, ktorý sa so svojou disciplínou 
začal zoznamovať len pred dvoma rokmi. „V  trinástich som vyhral hneď svoje 
prvé preteky, no prišli aj prvé neúspechy. Otec však vzal opraty do svojich rúk 
a o dva roky som získal žiacky titul majstra Slovenska vonku aj v hale.“

A nielen to: vďaka „osobáku“ 17,80 m na decembrových halových pretekoch 
Zo školských lavíc do atletickej haly Elán v Bratislave sa v historických tabuľkách 
15-ročných guliarov na Slovensku zaradil na štvrtú priečku za Engliša (18,87 – 
2007), Kolenčíka (18,58 – 2000) a Pankucha (18,38 – 1990), no pred Greguša 
(17,77 – 2016) a Mikuláša Konopku (17,71 – 1994).

„Atletika je pekný šport, no zatiaľ sa v nej iba orientujem, učím sa. Mám svoje 
túžby, ale otec hovorí, aby som radšej veľmi nesníval, lebo nesplnené sny môžu 
človeka ťahať dolu. Ja však chcem byť ako on – víťaziť na majstrovstvách Sloven-
ska, štartovať na majstrovstvách Európy či sveta, chcem raz súťažiť na Diaman-
tovej lige a  dostať sa na olympiádu. Otec je pre mňa veľká inšpirácia,“ hovorí 
úprimne žiak ZŠ Pri kríži v Bratislave -Dúbravke, ktorý bude v roku 2019 premié-
rovo súťažiť už v dorasteneckej kategórii.

Karel Šula starší má guliarskych skúseností neúrekom. Veľmi dobre vie, že 
ozajstná atletika sa nezačína v žiackom, ale až v juniorskom, či dokonca senior-
skom veku. A takisto si uvedomuje, že čo stačí doma, v zahraničí zďaleka nie.

„Ak chceme uspieť, musíme sa dívať do Európy. Porovnávať sa len so sloven-
skými súpermi a utvrdzovať sa v tom, akí sme dobrí, sa nemusí vyplatiť. Všetko 
má svoj čas, musíme ísť dopredu postupne,“ upozorňuje otec a  kouč v  jednej 
osobe. ŠTEFAN ŽILKA, gb

KAREL ŠULA ML.

TALENTOVANÝ guLIAR ŠuLA: 
MOJA INŠPIRÁCIA JE OTEC

SLOVÁCI 
ÚSPEŠNÍ NA 

MLÁDEŽNÍCKYCH 
OLYMPIÁDACH

EURÓPSKY OLYMPIJSKÝ FESTIVAL MLÁDEŽE

Koná sa od roku 1991 v každom nepárnom roku v letných i zimných špor-
toch. V minulosti bol známy pod názvom Európske olympijské dni mládeže 
(EYOD). Je určený pre dorast, donedávna do 17, v súčasnosti len do 16 rokov. 
Slovensko sa na EYOF zúčastňuje nepretržite v celej ére samostatnosti a v do-
terajších 24 ročníkoch získalo v atletike 6 zlatých, 3 strieborné a 6 bronzových 
medailí. Náš najúspešnejší účastník je Jozef Repčík, ktorý má z roku 2003 
na konte zlato (800 m) i 6. miesto (400 m). Slovensko bude v roku 2021 už 
25. hostiteľská krajina podujatia, zorganizujú ho Košice.

Prestížne súťaže so slovíčkom „olympijský/olympijské“ v názve 
sa už viac ako dve desiatky rokov konajú aj pre mládež. Hoci sa 
z nich nestali pre verejnosť taký fenomén ako klasické „dospe‑

lácke“ olympiády, mladým talentom prinášajú možnosť nadýchať 
sa nevšednej atmosféry a podnecujú ich k snahe zúčastniť sa raz aj 
na ozajstných olympijských hrách. Dospelí majú zase okrem tradič‑
ných majstrovských podujatí aj separátne, ktoré vznikli z rôznych 
dôvodov iba pre skupinu disciplín.

EURÓPSKY POHÁR VO VRHOCH

Absencia dlhých hodov v halovej sezóne viedla k myšlienke usporiadať 
zimný Európsky pohár vo vrhačských disciplínach. Preto sa od roku 2001 
každoročne v marci koná toto podujatie, spočiatku s prívlastkom „zimný“, no 
dnes už bez neho. Devätnástu edíciu uvidíme o  pár mesiacov v  Šamoríne 
(9. – 10. 3. 2019), najsevernejšom dejisku, keďže toto podujatie sa dosiaľ ko-
nalo prevažne v Stredomorí. Slovensko sa zúčastnilo na EP v roku 2002, a po-
tom až v roku 2013, no odvtedy ho obsadzuje už pravidelne. O naše úspechy 
sa pričinili muži: v tomto roku získal v Leirii kladivár Lomnický striebro, v roku 
2002 kladivár Miloslav Konopka a oštepár Marián Bokor bronz, guliar Milan 
Haborák bol štvrtý. Najviac účastí – päť (dvakrát bol v prvej osmičke) – má na 
konte oštepár Patrik Žeňúch.

EURÓPSKY POHÁR VO VIACBOJOCH

Podobne ako chodecký je zameraný predovšetkým na súťaž družstiev. 
Od vzniku v roku 1973 prešiel niekoľkými zmenami. Do roku 1993 sa konal 
v nepárnych rokoch, potom sa prešlo na každoročnú súťaž a od roku 2015 
sa organizuje opäť v nepárnych rokoch. Do roku 1981 sa konali spravidla tri 
semifinálové skupiny EP, z ktorých najlepšie družstvá sa stretli vo finále. Od 
roku 1983 boli krajiny rozdelené do troch skupín podľa výkonnosti (spočiat-
ku nazvané finále A, B, C, neskôr superliga, I. liga a II. liga), od roku 2014 sa 
koná iba superliga a I. liga. Na súťaži sa môžu zúčastniť i jednotlivci, čo s vý-
nimkou rokov 2002 a  2003, keď štartovalo družstvo mužov SR, využíva aj 
Slovensko. V najvyššej súťaži štartovali muži bývalého Československa v roku 
1977 a ženy v roku 1989, v zostavách so Slovákmi Spalovským a Podrackou. 
Od roku 1993 sa v súťaži jednotlivcov najlepšie umiestili v I. lige víťazka Sla-
ničková (2017) a druhá Mokrášová (2014), v II. lige obsadili rovnaké priečky 
Podracká (1995) a Dizdarevič (2011). Najviac účastí – štyri – majú na svojom 
konte Bician a Tomašeková.

SVETOVÉ ŠTAFETY IAAF

Od roku 2014 zaviedla IAAF štafetové preteky pod názvom Svetové štafe-
ty. Mali sa konať každoročne, ale už od roku 2015 sa konajú iba v nepárnych 
rokoch. Stabilnými pretekmi v  doterajších troch bahamských ročníkoch sú 
štafety mužov i žien na 4 × 100 m, 4 × 200 m, 4 × 400 m a 4 × 800 m, 
okrem nich sa v prvom ročníku bežalo aj 4 × 1500 m, v druhom mix 1200-
-400-800-1600 m a v treťom miešaná štafeta 2 mužov a 2 žien na 4 × 400 
metrov. Slovensko štartovalo len raz, v roku 2014 skončilo kvarteto Páleník, 
Pelikán, Repčík, Timoranský na 4 × 800 m z 9 štafiet na 8. mieste v rekorde 
SR 7:32,87. MARIÁN KALABUS

Slovenské kvarteto (zľava) Páleník, Repčík, Timoranský, Pelikán, ktoré na 
Svetových štafetách IAAF 2014 štartovalo na 4 × 800 m. Foto: SAZ

OLYMPIJSKÉ HRY MLÁDEŽE

Predchodcom mládežníckej olympiády boli Svetové hry mládeže 
v Moskve v roku 1998, na ktorých sa predstavilo v 14 športoch 7500 špor-
tovcov do 17 rokov zo 140 štátov. Na základe pozitívnej odozvy, dobrých 
skúseností s  EYOF a  podľa vzoru „veľkých“ olympijských hier sa MOV roz-
hodol pokračovať podobným podujatím. Od roku 2010 sa konajú v strede 
medziolympijského letného i zimného obdobia OH mládeže, ktoré majú za 
sebou zatiaľ tri letné a dve zimné edície. Naši atléti nechýbali v Singapure 
2010, Nankingu 2014 a ani v Buenos Aires 2018, kde súťažili výhradne 16- 
a 17-roční pretekári. Vybojovať si miestenku na toto podujatie je pre obme-
dzený počet účastníkov veľmi ťažké. Na prvých dvoch hrách štartovalo spolu 
iba päť slovenských atlétov (jediný chlapec), na tretích mala naša atletika re-
kordné 6-členné zastúpenie. Jedinú medailu, striebro na 400 m prekážok 
v  Nankingu 2014, získala Trnavčanka Michaela Pešková. Ďalších šesť mla-
dých atlétov obsadilo miesto v prvej desiatke.
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VÝSLEDKY SLOVENSKÝCH ATLÉTOV NA EYOF

PREHĽAD EURÓPSKYCH OLYMPIJSKÝCH FESTIVALOV MLÁDEŽE (EYOF)

Európsky olympijský festival mládeže (EYOF), do r. 1999 Európske olympijské dni mládeže (EYOD).  
Údaje sú uvedené v poradí ročník EYOF, dátum a miesto konania, počet zúčastnených slovenských atlétov a krajina,  

za ktorú štartovali. 

I. 18.-20.7. 1991 Brusel Belgicko - - ČSFR
II. 5.-8.7. 1993 Valkenswaard Holandsko 3 2 chlapci, 1 dievča SR
III. 10.-13.7. 1995 Bath Veľká Británia 7 4 chlapci, 3 dievčatá SR
IV. 20.-23.7. 1997 Lisabon Portugalsko 12 6 chlapcov, 6 dievčat SR
V. 11.-14.7. 1999 Esbjerg Dánsko 6 3 chlapci, 3 dievčatá SR
VI. 22.-26.7. 2001 Murcia Španielsko 5 4 chlapci, 1 dievča SR
VII. 28.-31.7. 2003 Paríž Francúzsko 9 5 chlapcov, 4 dievčatá SR
VIII. 4.-8.7. 2005 Lignano Sabbiadoro Taliansko 10 5 chlapcov, 5 dievčat SR
IX. 23.-27.7. 2007 Belehrad Srbsko 11 7 chlapcov, 4 dievčatá SR
X. 20.-24.7. 2009 Tampere Fínsko 13 7 chlapcov, 6 dievčat SR
XI. 24.-29.7. 2011 Trabzon Turecko 14 7 chlapcov, 7 dievčat SR
XII. 14.-19.7. 2013 Utrecht Holandsko 13 3 chlapci, 10 dievčat SR
XIII. 26.7.-1.8. 2015 Tbilisi Gruzínsko 8 4 chlapci, 4 dievčatá SR
XIV. 23.-30.7. 2017 Györ Maďarsko 14 7 chlapcov, 7 dievčat SR

PREHĽAD VÝSLEDKOV SLOVENSKÝCH ATLÉTOV

Údaje sú uvedené v poradí rok EYOF, celkové umiestnenie, meno, priezvisko, dátum narodenia a klubová príslušnosť 
atléta a počet štartujúcich; v ďalšom riadku dátum a poradie v súťaži, výkon, prípadne aj rýchlosť vetra a reakčný čas.
Použité skratky: r – rozbeh, s – semifinále, Q – kvalifikácia, = – rovnosť poradia, w – rýchlosť vetra, rč – reakčný čas,  

NM – žiaden vydarený pokus, DQ – diskvalifikácia, DNF – nedokončenie pretekov.

CHLAPCI
100 metrov

1993 6. Martin Briňarský 23.01.76 Tatran Spišská Nová Ves ?
?.7. • ?r? • ??,?? *** ?.7. • 6 • 11,03 w–0,1

2003 11. Peter Krčmárek 08.01.86 UMB Banská Bystrica 29
28.7. • 2r1 • 10,96 w–0,2 *** 28.7. • 6s1 • 11,01 w–1,4

2007 17. Vladimír Šimík 04.03.90 Maratón Rača Bratislava 32
23.7. • 5r2 • 10,97 w+1,0

2009 12. Richard Pouš 04.02.93 Slávia PU Prešov 25
20.7. • 5r1 • 11,25 *** 20.7. • 8s2 • 11,24 w–0,8

2011 21. Lukáš Mészároš 10.05.95 Slávia UK Bratislava 29
25.7. • 6r4 • 11,26 w+0,3 rč164

2013 15. Tomáš Pecko 24.02.97 Spartak Dubnica nad Váhom 21
15.7. • 6r3 • 11,43 w+0,6

2015 14. Marcel Žilavý 26.03.00 AC Malacky 20
27.7. • 5r1 • 11,33 w+0,3

2017 18. Samuel Beladič 30.01.02 Slávia STU Bratislava 25
25.7. • 6r1 • 11,40 w+0,2

200 metrov
2003 11. Peter Krčmárek 08.01.86 UMB Banská Bystrica 23

30.7. • 2r3 • 22,12 w+1,2 *** 30.7. • 5s1 • 22,20 w+0,7
2007 19. Matúš Krčmár 30.01.90 ŠOG Nitra 26

25.7. • 5r1 • 22,71 w+1,1
2009 18. Richard Pouš 04.02.93 Slávia PU Prešov 26

22.7. • 4r3 • 22,76 w–0,7
2011 – Samuel Jacko 21.12.94 Slávia UK Bratislava 23

27.7. • -r1 • DNF w+0,7
2013 12. Tomáš Pecko 24.02.97 Spartak Dubnica nad Váhom 18

17.7. • 4r3 • 22,83 w+1,9
2015 13. Jakub Benda 14.07.00 Stavbár Nitra 21

29.7. • 5r2 • 23,25 w–2,6

2017 13. Tomáš Matuščák 13.12.01 AK Humenné 23
26.7. • 5r3 • 22,85 w+1,2 *** 26.7. • 8s1 • 23,03 w–0,3

400 metrov
1995 13. Matúš Lajčák 29.11.78 Tatran Spišská Nová Ves 18

10.7. • 5r2 • 51,06
1999 7. Martin Bakoš 01.01.82 Vital Bratislava ?

11.7. • 2r3 • 49,56 *** 12.7. • 7 • 49,49
2003 6. Jozef Repčík 03.08.86 Slávia Trenčín 20

29.7. • 2r3 • 48,12 *** 31.7. • 6 • 48,93
2007 2. Roman Turčáni 28.03.90 Slávia UK Bratislava 25

24.7. • 3r3 • 49,63 *** 26.7. • 2 • 47,75
2009 15. Martin Koch 23.09.93 AC Malacky 18

20.7. • 6r3 • 51,39
2011 16. Jakub Juhaščík 24.03.95 Stavbár ŠOG Nitra 18

25.7. • 6r3 • 51,26 rč300
2013 12. Michal Kučera 13.10.98 MKŠS Kysucké Nové Mesto 14

15.7. • 5r2 • 51,96
2015 17. Simon Rigász 07.11.99 Comenium Michalovce 20

29.7. • 6r3 • 50,72
2017 7. Marek Havlík 04.02.01 AC Malacky 11

25.7. • 4r2 • 51,90 *** 26.7. • 7 • 51,06
800 metrov

1997 ? Štefan Javorka 22.03.80 Slávia Trenčín 21
2?.7. • 4r? • 1:55,70

2001 3. Jozef Pelikán 29.07.84 Vital Bratislava 20
24.7. • 2r2 • 1:55,82 *** 26.7. • 3 • 1:55,33

2003 1. Jozef Repčík 03.08.86 Slávia Trenčín 25
28.7. • 1r1 • 1:53,11 *** 30.7. • 1 • 1:49,96

2007 15. Ján Beňa 04.06.90 AC Malacky 26
25.7. • 4r3 • 1:57,67

2009 23. Peter Ďurec 12.09.92 UMB Banská Bystrica 29
20.7. • 8r2 • 1:59,9

2011 20. Marco Adrien Drozda 19.10.94 AC Malacky 21
26.7. • 7r2 • 2:01,11

1500 metrov
1997 9. Jaroslav Bodnárik 01.01.80 Junior Čupka Banská Bystrica 18

21.7. • 9 • 4:02,87
2007 12. Miroslav Žíkavský 09.03.90 Dukla Banská Bystrica 23

23.7. • 6r1 • 4:01,67 *** 25.7. • 12 • 4:04,78
2017 3. Andrej Paulíny 01.04.01 AK ZŤS Martin 15

26.7. • 3 • 4:06,57
3000 metrov

2007 13. Miroslav Dobiáš 14.10.90 Dukla Banská Bystrica 19
27.7. • 13 • 8:50,70

2011 17. Patrik Žúbor 03.05.95 MKŠS Kysucké Nové Mesto 17
26.7. • 17 • 9:29,50

110 metrov prekážok (91,4 cm)
1997 16. Martin Čaja 07.10.80 Slávia Trenčín 25

2?.7. • ?r? • 15,14 *** 21.7. • 8s? • 15,06
1999 ? Martin Hečko 05.05.82 UMB Banská Bystrica ?

13.7. • 4r1 • 14,99 w–1,6
2001 10. Adrián Novosad 09.07.84 Sparta Považská Bystrica 17

24.7. • 3r3 • 14,40 w–1,8
2003 – Tomáš Kalina 28.03.86 Slávia Trenčín 21

29.7. • 3r3 • 14,20 w+0,9 *** 29.7. • -(8) • DNF w–0,8
2005 9. Ľubomír Bennár 08.02.88 Stavbár ŠOG Nitra 25

5.7. • 3r4 • 14,35 w–0,4 *** 6.7. • 3B • 14,28 w–1,5

2011 16. Roman Olejník 04.04.94 Stavbár ŠOG Nitra 19
26.7. • 5r1 • 14,79 w+1,0 rč161

400 metrov prekážok (83,8 cm)
1995 1. Boris Vazovan 04.01.78 Sparta Považská Bystrica 14

12.7. • 2r1 • 54,02 *** 13.7. • 1 • 51,87
2005 9. Patrik Anda 06.02.88 Slávia Trnava 12

4.7. • 2r3 • 56,24 *** 6.7. • 3B • 56,04
2011 11. Roman Olejník 04.04.94 Stavbár ŠOG Nitra 16

27.7. • 6r1 • 54,95 rč164
Výška

1999 4. Peter Horák 07.12.83 Slávia UK Bratislava 21
11.7. • ?Q • 200 *** 12.7. • 4 • 205

2005 17.= Martin Kalafus 08.12.88 Slávia STU Bratislava 20
4.7. • 17=Q • 193

Žrď
2003 4. Tomáš Čekan 20.03.86 Akademik TU Košice 11

31.7. • 4 • 480
2007 8. Marián Žigala ml. 15.12.90 Akademik TU Košice 14

24.7. • 8 • 440
2017 13.= Maroš Ralík 12.01.01 AC Stavbár Nitra 16

25.7. • 8Q2 • 400
Diaľka

1999 ? Martin Hečko 05.05.82 UMB Banská Bystrica ?
11.7. • ?Q • 649 w+0,3

2001 7. Andrej Bician 15.05.84 Vital Bratislava 19
23.7. • 5Q1 • 681 *** 24.7. • 7 • 681

2003 7. Marián Hruška 30.06.86 AC Nové Zámky 24
29.7. • 11Q • 689 *** 31.7. • 7 • 699

2009 12. Jakub Kačáni 09.04.92 Redox Lučenec 29
21.7. • 3Q1 • 690 w+0,6 *** 22.7. • 12 • 650 w–0,4

2011 6. Tomáš Veszelka 09.07.95 Redox Lučenec 21
26.7. • 1Q1 • 720 w+1,8 *** 27.7. • 6 • 720 w+1,0

2015 16. Marcel Žilavý 26.03.00 AC Malacky 20
27.7. • 9Q2 • 640 w–1,0

Trojskok
2011 6. Tomáš Veszelka 09.07.95 Redox Lučenec 19

27.7. • 7Q2 • 14,77w5,1 (reg. -) *** 28.7. • 6 • 15,26 w+1,8
Guľa 5 kg

1995 11. Mikuláš Konopka 23.01.79 UMB Banská Bystrica 28
11.7. • 6Q1 • 16,22 *** 12.7. • 11 • 16,91

1997 – Peter Lichtner 18.04.80 Junior Čupka Banská Bystrica 16
2?.7. • -Q • NM

2001 8. Martin Kolenčík 24.04.85 Junior Čupka Banská Bystrica 18
24.7. • 5Q1 • 17,50 *** 25.7. • 8 • 17,55

2005 4. Róbert Löbb 23.01.88 Stavbár ŠOG Nitra 16
6.7. • 4 • 18,20

2009 4. Denis Engliš 18.01.92 Vital Bratislava 16
22.7. • 7Q • 17,90 *** 23.7. • 4 • 18,79

2013 7. Pavol Ženčár 22.04.97 AC Nové Zámky 11
19.7. • 7 • 16,36

Disk 1,5 kg
1995 13. Rudolf Bilík 06.07.78 UMB Banská Bystrica 22

10.7. • 6Q1 • 48,18
1997 8. Adrián Matušík 13.04.80 Vital Bratislava 18

2?.7. • ?Q • 47,56 *** 21.7. • 8 • 48,56
2005 6. Róbert Löbb 23.01.88 Stavbár ŠOG Nitra 14

8.7. • 6 • 52,52
2009 13. Michal Holica 03.06.92 Stavbár ŠOG Nitra 20

20.7. • 7Q2 • 48,46
2013 7. Pavol Ženčár 22.04.97 AC Nové Zámky 18

15.7. • 5Q1 • 51,80 *** 18.7. • 7 • 52,14
2015 10. Adrián Baran 14.12.99 MŠK Vranov nad Topľou 17

27.7. • 7Q1 • 46,83 *** 30.7. • 10 • 48,36
2017 5. Jaroslav Greguš 06.04.01 AC Stavbár Nitra 10

28.7. • 5 • 50,56
Kladivo 5 kg

2009 1. Tomáš Kružliak 09.02.92 Stavbár ŠOG Nitra 19
23.7. • 1Q • 72,04 *** 23.7. • 1 • 74,24

2017 11. Miloslav Konopka ml. 20.12.01 AC Nové Zámky 12
27.7. • 11 • 58,15

Oštep 700 g
1993 1. Tomáš Halva 01.02.76 UMB Banská Bystrica ?

?.7. • 1 • 65,26
1997 17. Marián Kuřeja 30.07.80 UMB Banská Bystrica 21

2?.7. • ?Q? • 55,22
2005 10. Martin Benák 27.05.88 Slávia Športová škola Trenčín 15

7.7. • 10 • 58,46
4 × 100 metrov

2015

3. Slovensko (Baran-Benda-Rigász-Žilavý) 10
31.7. • 4r1 • 45,04 *** 1.8. • 3 • 44,29

3. Adrián Baran 14.12.99 MŠK Vranov nad Topľou 10
3. Jakub Benda 14.07.00 Stavbár Nitra 10
3. Simon Rigász 07.11.99 Comenium Michalovce 10
3. Marcel Žilavý 26.03.00 AC Malacky 10

2017

– Slovensko (Ralík-Matuščák-Havlík-Beladič) 11
28.7. • – • DQ

– Maroš Ralík 12.01.01 AC Stavbár Nitra 11
– Tomáš Matuščák 13.12.01 AK Humenné 11
– Marek Havlík 04.02.01 AC Malacky 11
– Samuel Beladič 30.01.02 Slávia TU Bratislava 11

DIEVČATÁ
100 metrov

1997 17. Zuzana Mikušová 03.04.80 UMB Banská Bystrica 28
2?.7. • ?r? • 12,48

2003 8. Barbora Michalíková 21.06.86 Vital Bratislava 27
28.7. • 3r4 • 12,19 w–1,1 *** 28.7. • 3s1 • 12,07 w+0,4 *** 28.7. • 8 • 12,19 w–0,8

2005 24. Iveta Putalová 24.03.88 Vital Bratislava 32
4.7. • 4r6 • 12,61 w+0,2

2007 11. Lenka Kršáková 22.02.91 Inter Bratislava 33
23.7. • 3r3 • 12,31 w+0,6 *** 23.7. • 7s2 • 12,33 w+1,2

2009 19. Monika Weigertová 20.03.92 Slávia Športová škola Trenčín 24
20.7. • 7r2 • 12,44 w+0,9

2011 21. Ema Kalenská 01.11.94 Slávia PU Prešov 25
25.7. • 6r4 • 12,61 w+1,0 rč170

2013 17. Natália Ostrožlíková 24.06.97 Spartak Dubnica nad Váhom 28
15.7. • 4r2 • 12,61 w+0,7

2015 20. Sára Polyaková 19.02.99 Slávia UK Bratislava 30
27.7. • 5r2 • 12,42 w+0,7

2017 17. Lenka Kovačovicová 11.05.01 ŠK ŠOG Nitra 28
25.7. • 4r3 • 12,57 w–0,7

200 metrov
1997 15. Michaela Briatková 27.03.81 UMB Banská Bystrica 27

2?.7. • ?r? • 25,35 *** 2?.7. • ?s? • 25,34
2003 5. Barbora Michalíková 21.06.86 Vital Bratislava 29

30.7. • 3r2 • 24,92 w–1,5 *** 30.7. • 4s1 • 24,66 w+1,3 *** 31.7. • 5 • 24,59 w+1,5
2005 11. Iveta Putalová 24.03.88 Vital Bratislava 28

6.7. • 2r1 • 25,60 w–1,7 *** 7.7 • 4s1 • 25,36 w–0,1 *** 8.7. • 5B • 25,89 w+1,6
2007 16. Lenka Kršáková 22.02.91 Inter Bratislava 31

25.7. • 5r2 • 25,41w+2,9
2009 15. Monika Mišíková 16.08.92 Slávia Športová škola Trenčín 22

22.7. • 5r2 • 25,64 w–0,7
2011 14. Mária Vávrová 17.06.95 UMB Banská Bystrica 24

27.7. • 3r2 • 25,34 w+1,1 rč197 *** 28.7. • 7s1 • 25,42 w+0,7 rč241
2013 15. Natália Ostrožlíková 24.06.97 Spartak Dubnica nad Váhom 23
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17.7. • 6r2 • 25,98 w+1,4
2015 10. Patrícia Garčarová 13.09.99 Tatran Spišská Nová Ves 22

29.7. • 4r2 • 25,89 w–1,8
2017 11. Lenka Kovačovicová 11.05.01 ŠK ŠOG Nitra 21

26.7. • 3r3 • 25,31 w–0,1 *** 26.7. • 6s2 • 25,28 w+0,3
400 metrov

2001 3. Tamara Kopecká 27.01.85 Vital Bratislava 13
23.7. • 2r1 • 56,73 *** 24.7. • 3 • 56,53

2005 10. Stanislava Klučárová 30.01.89 Slávia Spišská Nová Ves 22
5.7. • 4r4 • 56,76 *** 7.7. • 4B • 56,45

2007 1. Alexandra Štuková 02.07.90 AC Malacky 20
24.7. • 1r2 • 56,20 *** 26.7. • 1 • 54,18

2009 16. Monika Mišíková 16.08.92 Slávia Športová škola Trenčín 19
20.7. • 5r2 • 58,37

2013 13. Martina Sameková 15.03.97 Slávia ŠG Trenčín 20
15.7. • 5r2 • 58,31

2015 15. Gabriela Gajanová 12.10.99 Kriváň Liptovský Mikuláš 20
29.7. • 6r3 • 57,91

800 metrov
1995 2. Miriam Mašeková 23.04.78 UMB Banská Bystrica 22

11.7. • 2r2 • 2:10,97 *** 13.7. • 2 • 2:06,43
1999 6. Anikó Mezöová 20.02.83 AK Dunajská Streda ?

12.7. • 3r3 • 2:12,30 *** 14.7. • 6 • 2:12,06
2005 12. Csilla Fugliová 19.01.88 AC Nové Zámky 21

4.7. • 5r3 • 2:12,21 *** 6.7. • 4B • 2:11,78
2013 13. Nikola Štefundová 23.03.98 MKŠS Kysucké Nové Mesto 15

16.7. • 8r2 • 2:17,78
2015 19. Radka Škovranová 23.04.99 Slávia TU Košice 23

28.7. • 7r3 • 2:21,34
1500 metrov

1993 8. Andrea Kvassayová 05.09.76 Elektrosvit Nové Zámky ?
7.7. • 8 • 4:35,80

2013 13. Viktória Malčeková 06.01.97 AK mesta Zvolen 14
17.7. • 13 • 4:50,72

3000 metrov
2011 10. Lucia Janečková 23.03.95 AC Nové Zámky 11

26.7. • 10 • 10:34,88
100 metrov prekážok (76,2 cm)

1995 1. Miriam Bobková 02.03.79 OŠG Košice 18
11.7. • 1r1 • 14,25 w–1,8 *** 12.7. • 1 • 14,37 w–3,9

1997 ? Michaela Marčeková 13.01.80 Slávia Trenčín 24
24.7. • ?r? • 14,24

1999 5. Veronika Bobáková 01.03.82 OŠG Košice ?
12.7. • 3r2 • 14,20 w–1,5 *** 13.7. • 4s2 • 14,24 w–1,8 *** 13.7. • 5 • 13,96 w+0,7

2009 23. Monika Weigertová 20.03.92 Slávia Športová škola Trenčín 26
21.7. • 7r2 • 14,76 w0,0

2011 17. Lucia Mokrášová 27.03.94 Spartak Dubnica nad Váhom 19
26.7. • 6r1 • 14,45 w+1,2 rč197

2013 18. Karin Svrčková 27.03.97 ZŤS Martin 21
16.7. • 6r1 • 14,79 w+0,4

2017 15. Natália Gyomraiová 15.04.02 Tatran Spišská Nová Ves 21
28.7. • 5r1 • 14,53 w+2,3

400 metrov prekážok (76,2 cm)
1997 10. Silvia Vazovanová 09.06.80 Slávia Trenčín 17

24.7. • ?r? • 1:04,82
2005 9. Lucia Slaničková 08.11.88 Sparta Považská Bystrica 16

4.7. • 2r1 • 1:03,24 *** 6.7. • 3B • 1:02,83
2009 12. Patrícia Štefunková 23.01.93 Vital Bratislava 13

22.7. • 5r2 • 1:05,26
2013 2. Michaela Pešková 22.10.97 Slávia Trnava 20

17.7. • 1r3 • 1:00,78 *** 18.7. • 2 • 1:00,68
2017 11. Paula Ácsová 02.10.02 ŠK ŠOG Nitra 17

27.7. • 5r2 • 1:03,90
2000 metrov prekážok

2017 17. Lucia Šišoláková 14.12.02 Olympia Galanta 20
28.7. • 17 • 7:37,04

Výška
2003 9.= Iveta Srnková 02.05.87 Vital Bratislava 20

29.7. • 10Q • 176 *** 31.7. • 9= • 170
2009 17.= Tatiana Dunajská 25.07.92 Mostáreň Brezno 26

20.7. • 8=Q2 • 165
2011 21. Lucia Mokrášová 27.03.94 Spartak Dubnica nad Váhom 23

25.7. • 11Q2 • 165
2013 20. Simona Butkovská 05.05.98 Slávia STU Bratislava 23

16.7. • 11Q2 • 162
Žrď

2007 3. Dana Čížková 28.12.91 Akademik TU Košice 16
23.7. • 3 • 385

Diaľka
1995 7. Zora Golčevská 26.03.78 Bebet Bratislava 21

12.7. • 6Q1 • 564 *** 13.7. • 7 • 589
1997 21. Radka Dovicová 10.11.80 Comenium Michalovce 25

2?.7. • ?Q? • 554
1999 ? Zuzana Farkašová 21.02.83 AK Dunajská Streda ?

13.7. • ?Q? • 555 w+0,2
2007 15. Adriána Mančušková 28.05.90 ŠOG Nitra 30

26.7. • 6Q2 • 574 w+2,0
2009 20. Darina Deglovičová 22.09.93 Stavbár ŠOG Nitra 27

21.7. • 11Q2 • 544 w–0,1
2011 16. Monika Baňovičová 28.08.95 AC Malacky 21

28.7. • 8Q1 • 558 w–1,1
2013 19. Natália Lipková 20.06.97 Slávia UK Bratislava 22

15.7. • 11Q1 • 513 w+0,7
Trojskok

2009 22. Darina Deglovičová 22.09.93 Stavbár ŠOG Nitra 26
20.7. • 12Q1 • 11,56 w0,0

2011 12. Eliška Chvílová 28.10.94 AC Malacky 19
25.7. • 7Q2 • 12,27w+3,5 (+11,98 w+1,4) *** 26.7. • 12 • 11,57 w+1,9

Guľa 4 / 3 kg
1997 13. Jana Mikitová 17.01.80 UMB Banská Bystrica 16

2?.7. • 13Q • 11,38
2005 11. Ivona Chudá 30.03.88 Vital Bratislava 19

5.7. • 9Q • 12,93 *** 6.7. • 11 • 12,50
2011 17. Júlia Kočárová 11.06.94 Stavbár ŠOG Nitra 18

27.7. • 9Q1 • 10,76
2013 11. Patrícia Slošárová 29.01.98 AC Nové Zámky 19

17.7. • 7Q2 • 13,71 *** 18.7. • 11 • 13,17
2017 11. Michaela Vrecková 23.01.01 Slávia ŠG Trenčín 13

26.7. • 11 • 13,31
Disk 1 kg

1997 14. Jana Mikitová 17.01.80 UMB Banská Bystrica 19
21.7. • ?Q? • 32,60

2003 3. Michaela Margócziová 30.03.86 UMB Banská Bystrica 12
29.7. • 3 • 45,35

2011 13. Júlia Kočárová 11.06.94 Stavbár ŠOG Nitra 15
26.7. • 13 • 35,78

2013 11. Patrícia Slošárová 29.01.98 AC Nové Zámky 11
16.7. • 11 • 35,41

2017 13. Michaela Vrecková 23.01.01 Slávia ŠG Trenčín 13
27.7. • 13 • 33,51

Kladivo 4 / 3 kg
2013 13. Andrea Mäsiarová 03.01.98 Orava Dolný Kubín 14

15.7. • 13 • 41,21
2017 16. Nikola Ganobčíková 05.09.01 Orava Dolný Kubín 17

25.7. • 8Q1 • 45,46
Oštep 600 / 500 g

2003 17. Verona Janková 13.05.86 AC Nové Zámky 18
29.7. • ?Q? • 39,14

2009 10. Veronika Ľašová 25.06.92 Dukla Banská Bystrica 19
22.7. • 5Q2 • 42,65 *** 24.7. • 10 • 35,28

2017 16. Petra Hanuliaková 24.06.02 Slávia ŠG Trenčín 20
27.7. • 9Q2 • 42,75

4 × 100 metrov

2011

– Slovensko (Chvílová-Baňovičová-Kalenská-Vávrová) 14
28.7. • -r1 • DQ

– Eliška Chvílová 28.10.94 AC Malacky 14
– Monika Baňovičová 28.08.95 AC Malacky 14
– Ema Kalenská 01.11.94 Slávia PU Prešov 14
– Mária Vávrová 17.06.95 UMB Banská Bystrica 14

2013

9. Slovensko (Lipková-Sameková-Pešková-Ostrožlíková) 15
18.7. • 4r2 • 47,81

9. Natália Lipková 20.06.97 Slávia UK Bratislava 15
9. Martina Sameková 15.03.97 Slávia ŠG Trenčín 15
9. Michaela Pešková 22.10.97 Slávia Trnava 15
9. Natália Ostrožlíková 24.06.97 Spartak Dubnica nad Váhom 15

2015

13. Slovensko (Škovranová-Polyaková-Gajanová-Garčarová) 16
31.7. • 4r2 • 49,28

13. Radka Škovranová 23.04.99 Slávia TU Košice 16
13. Sára Polyaková 19.02.99 Slávia UK Bratislava 16
13. Gabriela Gajanová 12.10.99 Kriváň Liptovský Mikuláš 16
13. Patrícia Garčarová 13.09.99 Tatran Spišská Nová Ves 16

2017

17. Slovensko (Gyomraiová-Ácsová-Kovačovicová-Šišoláková) 18
28.7. • 6r2 • 51,98

17. Natália Gyomraiová 15.04.02 Tatran Spišská Nová Ves 18
17. Paula Ácsová 02.10.02 ŠK ŠOG Nitra 18
17. Lenka Kovačovicová 11.05.01 ŠK ŠOG Nitra 18
17. Lucia Šišoláková 14.12.02 Olympia Galanta 18

PREHĽAD ÚČASTNÍKOV PODĽA ROKOV KONANIA EYOF

1991 –
1993 Briňarský, Halva, Kvassayová
1995 Bilík, Bobková, Golčevská, Mik. Konopka, Lajčák, Mašeková, Vazovan

1997
Bodnár, Briatková, Čaja, Dovicová, Javorka, Kuřeja, Lichtner, Marčeková, Matušík, Mikitová, Mikušová, 
Vazovanová

1999 Bakoš, Bobáková, Farkašová, Hečko, Horák, Mezöová
2001 Bician, Kolenčík, Kopecká, Novosad, Pelikán
2003 Čekan, Hruška, Janková, Kalina, Krčmárek, Margóciová, Michalíková, Repčík, Srnková

2005 Anda, M. Benák, Bennár, Fugliová, Chudá, Kalafus, Klučárová, Löbb, Putalová, Slaničková
2007 Beňa, Čížková, Dobiáš, Krčmár, Kršáková, Mančušková, Šimík, Štuková, Turčáni, Žigala ml., Žíkavský

2009
Deglovičová, Dunajská, P. Ďurec, Engliš, Holica, Kačáni, Koch, Kružliak, Ľašová, Mišíková, Pouš, 
Štefunková, Weigertová

2011
Baňovičová, Drozda, Chvílová, Jacko, Janečková, Juhaščík, Kalenská, Kočárová, Mészároš, Mokrášová, 
Olejník, Vávrová, Veszelka, Žúbor

2013
Butkovská, Mich. Kučera, Lipková, Malčeková, Mäsiarová, Ostrožlíková, Pecko, Pešková, Sameková, 
Slošárová, Svrčková, Štefundová, Ženčár

2015 Baran, J. Benda, Gajanová, Garčarová, Polyaková, Rigász, Škovranová, Žilavý

2017
Ácsová, Beladič, Ganobčíková, Greguš, Gyomraiová, Hanuliaková, Havlík, Konopka, Kovačovicová, 
Matuščák, Paulíny, Ralík, Šišoláková, Vrecková

POČET ÚČASTÍ

1-krát všetkých 126 účastníkov

NAJLEPŠIE UMIESTNENIA

1. miesto
T. Halva (1993 – oštep), Bobková (1995 – 100 m prek.), Vazovan (1995 – 400 m prek.), Repčík (2003 – 800 
m), Štuková (2007 – 400 m), Kružliak (2009 – kladivo)

2. miesto Mašeková (1995 – 800 m), Turčáni (2007 – 400 m), Pešková (2013 – 400 m prek.)

3. miesto
Kopecká (2001 – 400 m), Pelikán (2001 – 800 m), Margócziová (2003 – disk), Čížková (2007 – žrď),  
SR Baran-J. Benda-Rigász-Žilavý (2015 – 4 × 100 m), Paulíny (2017 – 1500 m)

4. miesto Horák (1999 – výška), Čekan (2003 – žrď), Löbb (2005 – guľa), Engliš (2009 – guľa)
5. miesto Bobáková (1999 – 100 m prek.), Michalíková (2003 – 200 m), Greguš (2017 – disk)

6. miesto
Briňarský (1993 – 100 m), Mezöová (1999 – 800 m), Repčík (2003 – 400 m), Löbb (2005 – disk),  
Veszelka (2011 – diaľka), Veszelka (2011 – trojskok)

7. miesto
Golčevská (1995 – diaľka), Bakoš (1999 – 400 m), Bician (2001 – diaľka), Hruška (2003 – diaľka),  
Ženčár (2013 – guľa), Ženčár (2013 – disk), Havlík (2017 – 400 m)

8. miesto
Kvassayová (1993 – 1500 m), Matušík (1997 – disk), Kolenčík (2001 – guľa), Michalíková (2003 – 100 m), 
Žigala ml. (2007 – žrď)

9. miesto
Bodnárik (1997 – 1500 m), Srnková (2003 – výška), Anda (2005 – 400 m prek.), Bennár (2005 – 110 m 
prek.), Slaničková (2005 – 400 m prek.), SR Lipková-Sameková-Pešková-Ostrožlíková (2013 – 4 × 100 m)

10. miesto
Vazovanová (1997 – 400 m prek.), Ad. Novosad (2001 – 110 m prek.), M. Benák (2005 – oštep),  
Klučárová (2005 – 400 m), Ľašová (2009 – oštep), Janečková (2011 – 3000 m), Baran (2015 – disk), 
Garčarová (2015 – 200 m)

REBRÍČEK ÚSPEŠNOSTI ÚČASTNÍKOV EYOF

 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. Jozef Repčík 46,83
2. Alexandra Štuková 34,47
3. Tomáš Kružliak 34,36
4. Miriam Bobková 34,24
5. Boris Vazovan 33,74
6. Tomáš Halva 31,73
7. Róbert Löbb 29,53
8. Michaela Pešková 29,20
9. Roman Turčáni 27,54

10. Miriam Mašeková 27,32
11. Tomáš Veszelka 23,65
12. Jozef Pelikán 22,58
13. Dana Čížková 22,31
14. Barbora Michalíková 22,25
15. Andrej Paulíny 22,24
16. Tamara Kopecká 22,08
17. Michaela Margócziová 22,00
18. Peter Horák 18,29
19. Denis Engliš 18,00
20. Tomáš Čekan 17,66

Víťazka štvorstovky na EYOF 2007 v Belehrade Alexandra Štuková 
s trénerom Petrom Filipom. Foto: SITA – ĽUBOMÍR SOUČEK
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VÝSLEDKY SLOVENSKÝCH ATLÉTOV NA OH MLÁDEŽE

PREHĽAD OLYMPIJSKÝCH HIER MLÁDEŽE

Údaje sú uvedené v poradí OH mládeže, dátum a miesto konania, počet zúčastnených slovenských atlétov a krajina, 
 za ktorú štartovali. 

I. 17.-23.8. 2010 Singapur Singapur 2 2 dievčatá SR
II. 20.-26.8. 2014 Nanking Čína 3 1 chlapec, 2 dievčatá SR
III. 11.-16.10. 2018 Buenos Aires Argentína 6 3 chlapci, 3 dievčatá SR

PREHĽAD VÝSLEDKOV SLOVENSKÝCH ATLÉTOV

Údaje sú uvedené v poradí rok OH mládeže, celkové umiestnenie na OH mládeže,  
meno, priezvisko a dátum narodenia atléta, klubová príslušnosť a počet štartujúcich;  

v ďalšom riadku dátum a poradie v súťaži (aj celkové v kole), výkon,  
prípadne aj reakčný čas a rýchlosť vetra.  

Použité skratky: r – rozbeh, Q – kvalifikácia, NM – žiaden vydarený pokus, w – rýchlosť vetra, rč – reakčný čas,  
F – finálový beh, A, B – finálová súťaž.

CHLAPCI
200 metrov

2018 7. Oliver Murcko 03.05.01 AK Inter SC Bratislava 23
13.10. • 5F1 (14) • 21,91 rč140 w–1,7 *** 16.10. • 1F2 (5) • 21,19 rč122 w+1,3

1500 metrov (+ 4 km kros)
2018 9. Andrej Paulíny 01.04.01 AK ZŤS Martin 23

12.10. • 6F2 (8) • 3:56,08 *** 15.10. • 11 (34/54) • 12:36
V druhom kole sa nebežalo 1500 m, ale spoločný kros bežcov všetkých troch vytrvaleckých disciplín.

5000 metrov chôdza
2018 6. Ľubomír Kubiš 19.04.01 AK Spartak Dubnica n. Váhom 16

11.10. • 8 • 21:10,94 *** 15.10. • 5 • 21:42,72
Disk 1,5 kg

2014 – (9.) Pavol Ženčár 22.04.97 AC Nové Zámky 17
20.8. • 3Q1 • 59,64 *** 23.8. • -A • NM

DIEVČATÁ
100 metrov

2018 22. Lenka Kovačovicová 11.05.01 ŠK ŠOG Nitra 42
12.10. • 5F5 (23) • 12,70 rč193 w–1,8 *** 15.10. • 5F3 (22) • 12,18 rč203 w+3,4

200 metrov
2018 14. Viktória Forster 08.04.02 ŠK ŠOG Nitra 22

13.10. • 5F2 (13) • 25,28 rč179 w+1,1 *** 16.10. • 6F2 (14) • 24,56 rč154 w+1,9
400 metrov prekážok (76 cm)

2014 2. Michaela Pešková 22.10.97 AŠK Slávia Trnava 16
22.8. • 1r1 • 59,44 rč197 *** 25.8. • 2 • 58,26 rč176

5000 metrov chôdza
2010 8. Katarína Strmeňová 25.01.93 Dukla Banská Bystrica 15

21.8. • 8 • 23:24,65
Diaľka

2010 14. Claudia Hladíková 11.01.94 AC Malacky 15
17.8. • 12Q • 561 w+0,9 *** 21.8. • 6B • 545 w0,0

Guľa 3 kg
2014 10. Patrícia Slošárová 29.01.98 Dukla Banská Bystrica 15

21.8. • 11Q • 14,88 *** 24.8. • 2B • 15,11
2018 15. Michaela Vrecková 23.01.01 Slávia ŠG Trenčín 15

12.10. • 14 • 13,22 *** 15.10. • 15 • 12,89

PREHĽAD ÚČASTNÍKOV PODĽA ROKOV KONANIA OH MLÁDEŽE

2010 Hladíková, Strmeňová
2014 Pešková, Slošárová, Ženčár
2018 Forster, Kovačovicová, Kubiš, Murcko, Paulíny, Vrecková

POČET ÚČASTÍ

1-krát Forster, Hladíková, Kovačovicová, Kubiš, Murcko, Paulíny, Pešková, Slošárová, Strmeňová, Vrecková, Ženčár

NAJLEPŠIE UMIESTNENIA

1. miesto –
2. miesto Pešková (2014 – 400 m prek.)
3. miesto –
4. miesto –
5. miesto –
6. miesto: Kubiš (2018 – 5000 m chôdza)
7. miesto Murcko (2018 – 200 m)
8. miesto Strmeňová (2010 – 5000 m chôdza)

9. miesto
Ženčár bez vydareného výkonu v 9-člennom finále A (2014 – disk), Paulíny  
(2018 – 1500 m/4 km kros)

10. miesto Slošárová (2014 – guľa)

PORADIE ÚSPEŠNOSTI ÚČASTNÍKOV

 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. Michaela Pešková 26,83
2. Ľubomír Kubiš 11,63
3. Oliver Murcko 8,81
4. Katarína Strmeňová 6,37
5. Andrej Paulíny 4,60
6. Patrícia Slošárová 3,22
7. Lenka Kovačovicová 2,38
8. Viktória Forster 2,25
9. Claudia Hladíková 2,04
10. Michaela Vrecková 2,00
11. Pavol Ženčár 1,00

VÝSLEDKY SLOVENSKÝCH ATLÉTOV V EuRÓPSKOM POHÁRI VO VRHOCH

PREHĽAD EURÓPSKYCH POHÁROV VO VRHOCH

Údaje sú uvedené v poradí ročník EP, dátum a miesto konania a počet zúčastnených slovenských atlétov.
I. 17.-18.3. 2001 Nice Francúzsko –
II. 9.-10.3. 2002 Pula Chorvátsko 5 (4 muži, 1 žena)
III. 1.-2.3. 2003 Gioia Tauro Taliansko –
IV. 13.-14.3. 2004 Marsa Malta –
V. 12.-13.3. 2005 Mersin Turecko –
VI. 18.-19.3. 2006 Tel Aviv Izrael –
VII. 17.-18.3. 2007 Jalta Ukrajina –
VIII. 15.-16.3. 2008 Split Chorvátsko –
IX. 14.-15.3. 2009 Los Realejos Španielsko –
X. 20.-21.3. 2010 Arles Francúzsko –
XI. 19.-20.3. 2011 Sofia Bulharsko –
XII. 17.-18.3. 2012 Bar Čierna Hora –
XIII. 16.-17.3. 2013 Castellón Španielsko 3 (1 muž, 1 žena, 1 žena do 23 rokov)
XIV. 15.-16.3. 2014 Leiria Portugalsko 4 (2 muži, 1 žena, 1 žena do 23 rokov)
XV. 14.-15.3. 2015 Leiria Portugalsko 5 (2 muži, 2 ženy, 1 žena do 23 rokov)
XVI. 12.-13.3. 2016 Arad Rumunsko 4 (1 muž, 1 muž a 2 ženy do 23 rokov)
XVII. 11.-12.3. 2017 Las Palmas Španielsko 4 (2 muži, 1 muž a 1 žena do 23 rokov)
XVIII. 10.-11.3. 2018 Leiria Portugalsko 6 (2 muži, 3 muži a 1 žena do 23 rokov)

PREHĽAD VÝSLEDKOV SLOVENSKÝCH ATLÉTOV

Údaje sú za sebou uvedené v poradí rok EP, celkové umiestnenie, meno a priezvisko atléta, dátum narodenia, oddielová 
(klubová) príslušnosť, počet štartujúcich; v druhom riadku dátum pretekov, umiestnenie v súťaži a výkon.  

Poznámka: ´ = zmena umiestnenia po dodatočnej diskvalifikácii súpera/súperky.

M U Ž I 
Guľa

2002 4. Milan Haborák 11.01.73 Dukla Banská Bystrica 24
9.3. • 3F1 • 19,66

2002 14. Pavel Pankúch 20.02.75 Dukla Banská Bystrica 24
9.3. • 12F1 • 18,61

2014 23. Matúš Olej 05.07.91 Dukla Banská Bystrica 24
16.3. • 10F2 • 17,52

2016 12. Matúš Olej 05.07.91 Dukla Banská Bystrica 15
13.3. • 12 • 16,78

2017 15. Matúš Olej 05.07.91 Dukla Banská Bystrica 17
12.3. • 6F2 • 18,20

Kladivo
2002 3. Miloslav Konopka 23.01.79 Slávia UK Bratislava 26

9.3. • 3F1 • 78,58
2018 2. Marcel Lomnický 06.07.87 Dukla Banská Bystrica 24

10.3. • 2F1 • 75,97
Oštep

2002 3. Marián Bokor 17.04.77 Dukla Banská Bystrica 21
10.3. • 3F1 • 76,91

2013 12. Patrik Žeňúch 30.12.90 Dukla Banská Bystrica 16
17.3. • 6F1 • 70,55

2014 14. Patrik Žeňúch 30.12.90 Dukla Banská Bystrica 19
16.3. • 12F1 • 72,13

2015 6. Patrik Žeňúch 30.12.90 Dukla Banská Bystrica 23
15.3. • 6F1 • 77,27

2015 17. Martin Benák 27.05.88 Dukla Banská Bystrica 23
15.3. • 11F1 • 68,40

2017 7. Patrik Žeňúch 30.12.90 Dukla Banská Bystrica 16
11.3. • 3F2 • 74,30

2018 14. Patrik Žeňúch 30.12.90 AK Slávia TU Košice 20
11.3. • 11F1 • 72,01

Ž E N Y 
Kladivo

2002 10. Martina Danišová 21.03.83 UMB Banská Bystrica 25
10.3. • 9F1 • 60,87

2013 19.´ Nikola Lomnická 16.08.88 AC Stavbár Nitra 27
17.3. • 6F2 • 60,25

2014 12. Martina Hrašnová 21.03.83 Dukla Banská Bystrica 25
16.3. • 9F1 • 65,79

2015 6. Martina Hrašnová 21.03.83 Dukla Banská Bystrica 25
15.3. • 6F1 • 69,25

2015 15. Nikola Lomnická 16.08.88 Dukla Banská Bystrica 25
15.3. • 12F1 • 65,83

MUŽI DO 23 ROKOV
Guľa

2018 13. Adrián Baran 14.12.99 MŠK Vranov n. Topľou 15
11.3. • 13 • 16,42

Disk
2018 16. Nikolas Broš 06.02.96 ŠK ŠOG Nitra 19

10.3. • 7F2 • 50,50
Kladivo

2016 10. Karol Končoš 03.06.96 Dukla Banská Bystrica 13
12.3. • 10 • 63,42

Oštep
2017 12. Maximilián Slezák 02.07.96 Dukla Banská Bystrica 14

12.3. • 12 • 66,72
2018 8. Maximilián Slezák 02.07.96 Dukla Banská Bystrica 18

11.3. • 8F1 • 68,91
ŽENY DO 23 ROKOV

Guľa
2017 9. Patrícia Slošárová 29.01.98 Dukla Banská Bystrica 14

11.3. • 9 • 14,59
2018 10. Patrícia Slošárová 29.01.98 Dukla Banská Bystrica 12

10.3. • 10 • 14,21

Zatiaľ jedinú medailu, striebro, na OH mládeže, získala v roku 2014 
v čínskom Nankingu Michaela Pešková, zverenka Eduarda Čordáša. 
 Foto: SITA – MAREK MRVIŠ

Jednu z troch medailí v Európskom pohári vo vrhoch získal pre Slovensko 
v roku 2002 kladivár Miloslav Konopka. Foto: SITA – MARTIN HAVRAN

 čísLO 4 I december 2018 čísLO 4 I december 2018

VI VII
ŠTATISTICKÁ PRÍLOHAŠTATISTICKÁ PRÍLOHA



»

»

Disk
2016 11. Júlia Kočárová 11.06.94 Dukla Banská Bystrica 12

13.3. • 11 • 44,74
Kladivo

2014 12. Veronika Kaňuchová 19.04.93 Dukla Banská Bystrica 15
16.3. • 12 • 58,57

2015 11. Veronika Kaňuchová 19.04.93 Dukla Banská Bystrica 18
15.3. • 2F2 • 62,47

Oštep
2013 13. Veronika Ľašová 25.06.92 Dukla Banská Bystrica 14

16.3. • 7F2 • 45,15
2016 14. Miroslava Vargová 23.04.96 Športové gymn. Košice 15

12.3. • 14 • 44,58

PREHĽAD ÚČASTNÍKOV PODĽA ROKOV KONANIA EURÓPSKEHO POHÁRA

2002 Bokor, Danišová, Haborák, Mil. Konopka, Pankúch
2013 Lomnická, Ľašová, Žeňúch
2014 Hrašnová, Kaňuchová, Olej, Žeňúch
2015 Benák, Hrašnová, Kaňuchová, Lomnická, Žeňúch
2016 Kočárová, Končoš, Olej, Vargová
2017 Olej, Slezák, Slošárová, Žeňúch
2018 Baran, Broš, Lomnický, Slezák, Slošárová, Žeňúch

POČET ÚČASTÍ

5-krát Žeňúch
3-krát Hrašnová-Danišová, Olej
2-krát Kaňuchová, Lomnická, Slezák, Slošárová
1-krát Baran, Benák, Bokor, Broš, Haborák, Kočárová, Končoš, Mil. Konopka, Lomnický, Ľašová, Pankúch, Vargová

NAJLEPŠIE UMIESTNENIA

Súťaže jednotlivcov
1. miesto –

PREHĽAD EURÓPSKYCH POHÁROV VO VIACBOJOCH

Údaje sú uvedené v poradí ročník EP, dátum a miesto konania, kategória (muži, ženy), označenie súťaže,  
počet zúčastnených slovenských atlétov a krajina, ktorú reprezentovali.

I.

11.-12.8. 1973 Innsbruck Rakúsko M+Ž Semifinále
11.-12.8. 1973 Sofia Bulharsko M+Ž Semifinále 1 (1 žena) ČSSR
11.-12.8. 1973 Reykjavík Island M+Ž Semifinále
22.-23.9. 1973 Bonn NSR M+Ž Finále

II.

19.-20.7. 1975 Banská Bystrica ČSSR M+Ž Semifinále 1 (1 žena) ČSSR
19.-20.7. 1975 Brašov Rumunsko M+Ž Semifinále
19.-20.7. 1975 Barcelona Španielsko M+Ž Semifinále
6.-7.9. 1975 Bydgoszcz Poľsko M+Ž Finále

III.

30.-31.7. 1977 Hvidovre Dánsko M+Ž Semifinále 2 (1 muž, 1 žena) ČSSR
30.-31.7. 1977 Sittard Holandsko M+Ž Semifinále
30.-31.7. 1977 Kišiňov ZSSR M+Ž Semifinále
30.-31.7. 1977 Götzis zruš.-dážď Rakúsko M+Ž Semifinále

1977 Hannover NSR M Semifinále
17.-18.9. 1977 Villeneuve d´Ascq Francúzsko M+Ž Finále 1 (1 muž) ČSSR

IV.

14.-15.7. 1979 Schielleiten Rakúsko M+Ž Semifinále
14.-15.7. 1979 Budapešť Maďarsko M+Ž Semifinále – ČSSR
14.-15.7. 1979 Bremerhaven NSR M+Ž Semifinále

1.-2.9. 1979 Drážďany NDR M+Ž Finále

V.

11.-12.7. 1981 Brusel Belgicko M+Ž Semifinále – ČSSR
11.-12.7. 1981 Malmö Švédsko M+Ž Semifinále
11.-12.7. 1981 Zug Švajčiarsko M+Ž Semifinále
29.-30.8. 1981 Birmingham V. Británia M+Ž Finále

VI.
9.-10.9. 1983 Sofia Bulharsko M+Ž Finále A
9.-10.9. 1983 Mantargis Francúzsko M+Ž Finále B
9.-10.9. 1983 Graz Rakúsko M+Ž Finále C 1 (1 žena) ČSSR

VÝSLEDKY SLOVENSKÝCH ATLÉTOV NA EP VO VIACBOJOCH

VII.

7.-8.9. 1985 Krefeld NSR M+Ž Finále A
7.-8.9. 1985 Arles Francúzsko M+Ž Finále B 1 (1 muž) ČSSR
7.-8.9. 1985 Kodaň Dánsko M+Ž Finále C
7.-8.9. 1985 Bruneck Taliansko M+Ž Finále C

VIII.

4.-5.7. 1987 Bazilej Švajčiarsko M Finále A
4.-5.7. 1987 Arles Francúzsko Ž Finále A – ČSSR
4.-5.7. 1987 Arles Francúzsko M Finále B – ČSSR
4.-5.7. 1987 Bazilej Švajčiarsko Ž Finále B
4.-5.7. 1987 Madrid Španielsko M+Ž Finále C

IX.

15.-16.7. 1989 Tönsberg Nórsko M Finále A
15.-16.7. 1989 Helmond Holandsko Ž Finále A 1 (1 žena) ČSFR
15.-16.7. 1989 Helmond Holandsko M Finále B – ČSFR
15.-16.7. 1989 Tönsberg Nórsko Ž Finále B
15.-16.7. 1989 Viedeň Rakúsko M+Ž Finále C

X.
6.-7.7. 1991 Helmond Holandsko M+Ž Finále A
6.-7.7. 1991 Stoke on Trent V. Británia M+Ž Finále B 1 (1 žena) ČSFR
6.-7.7. 1991 Arhus Dánsko M+Ž Finále C

XI.

10.-11.7. 1993 Oulu Fínsko M+Ž Super liga
15.-16.7. 1993 Valladolid Španielsko M+Ž I. liga

1993 Hechtel Belgicko M+Ž II. liga
10.-11.7. 1993 Tallinn Estónsko M+Ž II. liga

XII.

2.-3.7. 1994 Lyon Francúzsko M+Ž Super liga
2.-3.7. 1994 Brixen Taliansko M+Ž I. liga
2.-3.7. 1994 Kodaň Dánsko M+Ž II. liga
2.-3.7. 1994 Tallinn Estónsko M+Ž II. liga

XIII.

1.-2.7. 1995 Valladolid Španielsko M Super liga
6.-7.7. 1995 Helmond Holandsko Ž Super liga
6.-7.7. 1995 Helmond Holandsko M I. liga
1.-2.7. 1995 Valladolid Španielsko Ž I. liga
1.-2.7. 1995 Reykjavík Island M+Ž II. liga
1.-2.7. 1995 Dilbeek Belgicko M+Ž II. liga 1 (1 žena) SR

XIV.
15.-16.6. 1996 Lage Nemecko M+Ž Super liga
15.-16.6. 1996 Tallinn Estónsko M+Ž I. liga
15.-16.6. 1996 Riga Lotyšsko M+Ž II. liga

XV.

28.-29.6. 1997 Tallinn Estónsko M Super liga
28.-29.6. 1997 Oulu Fínsko Ž Super liga
28.-29.6. 1997 Oulu Fínsko M I. liga
28.-29.6. 1997 Tallinn Estónsko Ž I. liga
28.-29.6. 1997 Maribor Slovinsko M+Ž II. liga

XVI.

4.-5.7. 1998 Tallinn Estónsko M+Ž Super liga
4.-5.7. 1998 Brixen Taliansko M+Ž I. liga
4.-5.7. 1998 Reykjavík Island M+Ž II. liga
4.-5.7. 1998 Maribor Slovinsko M+Ž II. liga –

XVII.
3.-4.7. 1999 Praha Česko M+Ž Super liga
3.-4.7. 1999 Huddinge Švédsko M+Ž I. liga
3.-4.7. 1999 Herentals Belgicko M+Ž II. liga 2 (2 muži) SR

XVIII.
1.-2.7. 2000 Oulu Fínsko M+Ž Super liga
1.-2.7. 2000 Schwyz Švajčiarsko M+Ž I. liga
1.-2.7. 2000 Esbjerg Dánsko M+Ž II. liga 1 (1 žena) SR

XIX.
30.6-1.7. 2001 Arles Francúzsko M+Ž Super liga
30.6.-1.7. 2001 Ried Rakúsko M+Ž I. liga
30.6.-1.7. 2001 Kaunas Litva M+Ž II. liga 2 (1 muž, 1 žena) SR

XX.
29.-30.6. 2002 Bydgoszcz Poľsko M+Ž Super liga
29.-30.6. 2002 Riga Lotyšsko M+Ž I. liga
29.-30.6. 2002 Maribor Slovinsko M+Ž II. liga 4 (3 muži, 1 žena) SR

2. miesto Lomnický (2018 – kladivo M)
3. miesto Mil. Konopka (2002 – kladivo M), Bokor (2002 – oštep M)
4. miesto Haborák (2002 – guľa M)
5. miesto –
6. miesto Žeňúch (2015 – oštep M), Hrašnová (2015 – kladivo Ž)
7. miesto Žeňúch (2017 – oštep M)
8. miesto Slezák (2018 – oštep M U23)
9. miesto Slošárová (2017 – guľa Ž U23)

10. miesto
Danišová (2002 – kladivo Ž), Končoš (2016 – kladivo M U23),  
Slošárová (2018 – guľa Ž U23)

REBRÍČEK ÚSPEŠNOSTI ÚČASTNÍKOV EURÓPSKEHO POHÁRA

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. Marcel Lomnický 27,46
2. Patrik Žeňúch 26,98
3. Miloslav Konopka 22,94
4. Marián Bokor 22,65
5. Milan Haborák 18,45
6. Martina Hrašnová-Danišová 18,06
7. Maximilián Slezák 8,58
8. Patrícia Slošárová 7,35
9. Matúš Olej 6,20
10. Nikola Lomnická 4,48
11. Veronika Kaňuchová 4,40
12. Karol Končoš 3,14
13. Pavel Pankúch 2,31
14. Martin Benák 2,16
15. Nikolas Broš 2,09
16. Adrián Baran 2,07
17. Júlia Kočárová 2,04
18. Veronika Ľašová 2,04
19. Miroslava Vargová 2,04

Najcennejší slovenský kov, striebro, v doterajšej histórii EP vo vrhoch, vybojoval v roku 2018 kladivár Marcel Lomnický. Foto: JÁN LUKY

Lucia Mokrášová štartovala v Európskom pohári vo viacbojoch v rokoch 
2014 a 2017. Foto: PAVOL UHRIN
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XXI.
5.-6.7. 2003 Brixen Taliansko M+Ž Super liga
5.-6.7. 2003 Tallinn Estónsko M+Ž I. liga
5.-6.7. 2003 Maribor Slovinsko M+Ž II. liga 4 (3 muži, 1 žena) SR

XXII.

3.-4.7. 2004 Tallinn Estónsko M Super liga
3.-4.7. 2004 Hengelo Holandsko Ž Super liga
3.-4.7. 2004 Hengelo Holandsko M I. liga
3.-4.7. 2004 Tallinn Estónsko Ž I. liga
3.-4.7. 2004 Riga Lotyšsko M+Ž II. liga 2 (2 muži) SR

XXIII.
2.-3.7. 2005 Bydgoszcz Poľsko M+Ž Super liga
2.-3.7. 2005 Jyväskylä Fínsko M+Ž I. liga
2.-3.7. 2005 Maribor Slovinsko M+Ž II. liga 2 (1 muž, 1 žena) SR

XXIV.
1.-2.7. 2006 Arles Francúzsko M+Ž Super liga
1.-2.7. 2006 Jalta Ukrajina M+Ž I. liga
1.-2.7. 2006 Monzón Španielsko M+Ž II. liga –

XXV.

7.-8.7. 2007 Tallinn Estónsko M Super liga
7.-8.7. 2007 Štetín Poľsko Ž Super liga
7.-8.7. 2007 Štetín Poľsko M I. liga
7.-8.7. 2007 Tallinn Estónsko Ž I. liga
7.-8.7. 2007 Maribor Slovinsko M+Ž II. liga 2 (1 muž, 1 žena) SR

XXVI.
28.-29.6. 2008 Hengelo Holandsko M+Ž Super liga
28.-29.6. 2008 Jyväskylä Fínsko M+Ž I. liga
28.-29.6. 2008 Maribor Slovinsko M+Ž II. liga 1 (1 muž) SR

XXVII.
27.-28.6. 2009 Štetín Poľsko M+Ž Super liga
27.-28.6. 2009 Zaragoza Španielsko M+Ž I. liga
27.-28.6. 2009 Maribor Slovinsko M+Ž II. liga 2 (1 muž, 1 žena) SR

XXVIII.
26.-27.6. 2010 Tallinn Estónsko M+Ž Super liga
26.-27.6. 2010 Hengelo Holandsko M+Ž I. liga
26.-27.6. 2010 Tel Aviv Izrael M+Ž II. liga –

XXIX.
2.-3.7. 2011 Toruň Poľsko M+Ž Super liga
2.-3.7. 2011 Brixen Taliansko M+Ž I. liga
2.-3.7. 2011 Ribeira Brava Portugalsko M+Ž II. liga 2 (1 muž, 1 žena) SR

XXX.
29.-30.6. 2013 Tallinn Estónsko M+Ž Super liga
29.-30.6. 2013 Nottwil Švajčiarsko M+Ž I. liga
29.-30.6. 2013 Ribeira Brava Portugalsko M+Ž II. liga –

XXXI.
6.-7.7. 2014 Toruň Poľsko M+Ž Super liga
5.-6.7. 2014 Ribeira Brava Portugalsko M+Ž I. liga 2 (2 ženy) SR

XXXII.
4.-5.7. 2015 Aubagne Francúzsko M+Ž Super liga
4.-5.7. 2015 Inowroclaw Poľsko M+Ž I. liga –

XXXIII.
1.-2.7. 2017 Tallinn Estónsko M+Ž Super liga
1.-2.7. 2017 Monzón Španielsko M+Ž I. liga 2 (2 ženy) SR

PREHĽAD VÝSLEDKOV SLOVENSKÝCH ATLÉTOV

Údaje sú uvedené za sebou v poradí rok EP, označenie súťaže, celkové umiestnenie, meno, priezvisko a dátum  
narodenia atléta, klubová príslušnosť a počet štartujúcich v disciplíne; v ďalšom riadku dátum a poradie v súťaži,  

výkony, prípadne aj rýchlosť vetra. V družstvách ČSSR sú kurzívou vyznačení českí reprezentanti.  
Poznámka: ´ = zmena umiestnenia po dodatočnej diskvalifikácii súpera/súperky.

MUŽI – DESAŤBOJ
1977 sf 12. Ivan Spalovský 16.11.54 Slávia UK Bratislava 16

30.-31.7. • 12 • 6441 (11,56–2,0-689-12,92-195-50,73-15,40–0,2-40,46-NM-50,38-4:31,0)
1977 f 25. Ivan Spalovský 16.11.54 Slávia UK Bratislava 32

17.-18.9. • 25 • 7082 (11,46+1,9-682+2,0-11,67-192-50,83-15,58+0,4-42,06-430-49,86-4:54,2)
1985 B 20. František Zmoray 01.03.63 Dukla Banská Bystrica 24

7.-8.9. • 20 • 5043 (11,22-622-13,64-189-51,36-DNF-43,48-NM-57,20-DNF)
1999 II. 12. Marek Aneštík 27.04.74 Bebet Bratislava 23

3.-4.7. • 12 • 6863 (11,99-0,9-697+1,3-12,38-189-50,96-15,50+0,2-39,03-390-46,46-4:31,16)
1999 II. – Kristián Kočík 02.02.77 UMB Banská Bystrica 23

3.-4.7. • – • DNF (11,53–3,5-683+0,4-11,73-186-50,62-16,63–0,9-33,13-NM-DNS)
2001 II. – Peter Sóldos 27.04.73 Maratón Rožňava 22

30.6.-1.7. • – • DNF (11,13-688-DNS)
2002 II. 12. Marek Aneštík 27.04.74 Bebet Bratislava 24

29.-30.6. • 12 • 7010 (11,90-697-13,47-189-52,24-15,29-42,92-410-46,62-4:37,8)

2002 II. 20. Branislav Puvák 22.09.78 Dukla Banská Bystrica 24
29.-30.6. • 20 • 6614 (11,61-669-11,02-201-50,63-16,43-35,77-380-48,05-4:51,3)

2002 II. 28. Andrej Bician 15.05.84 Vital Bratislava 24
29.-30.6. • 28 • 6057 (11,90-640-11,70-198-53,08-15,68-33,69-360-44,50-5:43,3)

2003 II. 15. Andrej Bician 15.05.84 Vital Bratislava 18
5.-6.7. • 15 • 6690 (11,63+0,6-642+0,9-11,45-192-52,47-15,14 0,0-36,98-400-54,49-4:58,25)

2003 II. 21. Marek Aneštík 27.04.74 Bebet Bratislava 18
5.-6.7. • 21 • 6185 (11,87+1,4-668-0,8-13,10-186-52,91-15,50 0,0-38,84-NM-51,92-4:39,40)

2003 II. 24. Matej Jezný 22.09.80 UMB Banská Bystrica 18
5.-6.7. • 24 • 6164 (11,54+1,9-594-0,7-12,42-177-52,25-16,40-0,5-34,41-380-46,15-4:59,25)

2004 II. 12. Andrej Bician 15.05.84 Bebet Bratislava 23
3.-4.7. • 12 • 7038 (11,81-1,3-690+1,5-12,91-195-52,25-15,11-0,7-36,49-420-60,43-4:56,79)

2004 II. – Peter Sóldos 27.04.73 Maratón Rožňava 23
3.-4.7. • – • DNF (11,77-1,3-690+2,8-13,77-NM-DNS)

2005 II. – Andrej Bician 15.05.84 Bebet Bratislava 32
2.-3.7. • – • DNF (11,76-1,6-709+1,7-12,69-191-52,25-15,44-0,8-NM-400-31,78-DNS)

2007 II. 23. Ondrej Hort 25.08.86 Spartak Dubnica nad Váhom 36
7.-8.7. • 23 • 6046 (DQ-1,3-694+2,3-12,85-192-53,24-16,18-0,5-38,90-410-49,37-4:51,71)

2008 II. 5. Slaven Dizdarevič 03.08.81 Akademik TU Košice 42
28.-29.6. • 5 • 7547 (11,00+1,8-717-14,57-201-49,82-14,13+0,6-39,14-410-47,74-4:48,43)

2009 II. – Slaven Dizdarevič 03.08.81 Akademik TU Košice 32
27.-28.6. • – • DNF (11,14 0,0-717 0,0-14,56-204-50,10-14,73-0,5-40,20-430-50,90-DNS)

2011 II. 2. Slaven Dizdarevič 03.08.81 Akademik TU Košice 25
2.-3.7. • 2 • 7317 (11,66-3,8-684+0,1-13,93-204-51,86-15,12-3,2-39,32-430-60,73-4:54,89)

DRUŽSTVÁ MUŽI – DESAŤBOJ
1977 sf 1. ČSSR 22715 Krátký 7673, Frič 7549, Pernica 7493 (Spalovský 6441) 4
1977 f 7. ČSSR 21756 Krátký 7391, Pernica 7283, Spalovský 7082 (Frič 6857) 8
1985 B 6. ČSSR 19585 M. Machura 7481, Frič 7061, Zmoray 5043 (Hrabáň DNF) 6
2002 II. 6. SR 19681 M. Aneštík 7010, Puvák 6614, Bician 6057 8
2003 II. 5. SR 19039 Bician 6690, M. Aneštík 6185, Jezný 6164 6

ŽENY – SEDEMBOJ (do r. 1979 päťboj)
1973 sf 16. Anna Ihringová 20.12.44 ZVL Považská Bystrica 22

11.8. • 16 • 3980 (14,13 – 11,93 – 164 – 561 – 26,52)
1975 sf 20. Anna Ihringová 20.12.44 ZVL Považská Bystrica 26

19.7. • 20 • 3845 (14,3 – 12,79 – 160 – 513 – 26,7)

1977 sf 8. Alena Spalovská 04.03.58 Slovan ChZJD Bratislava 16
31.7. • 8 • 3635 (14,91)

1983 C 11. Zuzana Mrákavová 02.10.64 ZVL Považská Bystrica 13
9.-10.9. • 11 • 5004 (14,88 – 163 – 11,02 – 27,33 – 533 – 36,30 – 2:36,90)

1989 A 12.´ Marcela Podracká 13.03.70 Slávia PF Banská Bystrica 26
15.-16.7. • 12´ • 5831 (14,55 – 178 – 12,70 – 24,98 – 577 – 39,26 – 2:11,23)

1991 B – Marcela Podracká 13.03.70 Slávia TU Košice 25
6.-7.7. • – • DNF (14,80 – 175 – 12,07 – 25,71 – 543)

1995 II. 1. Marcela Podracká 13.03.70 Dukla Banská Bystrica 10
1.-2.7. • 1 • 5737 (14,63–0,4 – 178 – 12,87 – 25,79+0,8 – 561–0,1 – 45,92 – 2:18,44)

2000 II. 7. Lucia Tomašeková 26.10.82 MŠK Svit 22
1.-2.7. • 7 • 5388 (14,49+2,5 – 169 – 11,22 – 26,10+2,1 – 569 – 0,2 – 41,42 – 2:22,7)

2001 II. 5. Lucia Tomašeková 26.10.82 MŠK Svit 16
30.6.-1.7. • 5 • 5479 (14,38+0,8 – 169 – 10,52 – 26,23 0,0 – 591+0,6 – 41,97 – 2:23,90)

2002 II. 9. Lucia Tomašeková 26.10.82 Bebet Bratislava 19
29.-30.6. • 9 • 5257 (14,85 – 169 – 11,14 – 26,20 – 581 – 44,05 – 2:34,97)

2003 II. – Lucia Tomašeková 26.10.82 Bebet Bratislava 22
5.-6.7. • – • DNF (160)

2005 II. 20. Tamara Kopecká 27.01.85 Bebet Bratislava 33
2.-3.7. • 20 • 4634 (16,06–2,2 – 160 – 8,77 – 25,68–1,6 – 530+2,3 – 27,24 – 2:18,04)

2007 II. 6. Zora Golčevská 26.03.78 Bebet Bratislava 21
7.-8.7. • 6 • 5143 (14,20+1,8 – 154 – 11,89 – 25,92+1,7 – 572+0,9 – 32,36 – 2:23,02)

2009 II. 7. Zora Golčevská 26.03.78 Bebet Bratislava 27
27.-28.6. • 7 • 4939 (14,34+1,2 – 154 – 10,71 – 27,01–3,2 – 502+0,4 – 43,49 – 2:25,08)

2011 II. – Lucia Slaničková 08.11.88 Spartak Dubnica nad Váhom 24
2.-3.7. • – • DNF (15,30–2,9 – 169 – 9,86 – 26,11–1,1 – 559–0,6 – 38,46 – DNS)

2014 I. 2. Lucia Mokrášová 27.03.94 Spartak Dubnica nad Váhom 20
5.-6.7. • 2 • 5789 (14,04+0,5 – 178 – 12,60 – 24,41–1,5 – 578+1,3 – 36,73 – 2:19,40)

2014 I. 10. Katarína Kuštárová 23.03.95 Dukla Banská Bystrica 20
5.-6.7. • 10 • 5045 (15,01–1,1 – 172 – 10,42 – 25,95–1,1 – 561+1,2 – 32,08 – 2:27,94)

2017 I. 1. Lucia Slaničková 08.11.88 Spartak Dubnica nad Váhom 23
1.-2.7. • 1 • 5816 (14,08–0,2 – 169 – 11,59 – 24,80+1,2 – 600+1,8 – 44,02 – 2:16,39)

2017 I. – Lucia Mokrášová 27.03.94 Spartak Dubnica nad Váhom 23
1.-2.7. • – • DNF (14,50+0,2 – 154 – 12,49 – 25,62+1,3 – 506+0,9 – DNS)

DRUŽSTVÁ ŽENY – SEDEMBOJ (do r. 1979 päťboj)
1973 sf 5. ČSSR 11931 Březíková 4053, A. Ihringová 3980, Hřebíčková 3898 (Životská 3687) 6
1975 sf 6. ČSSR 11615 Březíková 3887, Koblasová 3883, A. Ihringová 3845 (Šrámková 3648) 7
1977 sf 2. ČSSR 11154 Koblasová 3934, Spalovská 3635, Marešová 3585 (Novozámská 3291) 4
1983 C 1. ČSSR 17077 Koblasová 5983, Otáhalová 5672, Nováková 5422 (Mrákavová 5004) 4
1989 A 8. ČSSR 16560 Podracká 5831, Jónová 5508, Vavrů 5221, (Nováková DNF) 8
1991 B 6. ČSFR 16223 Valentová 5609, Urbánková 5481, M. Blažková 5143 (Podracká DNF) 8

PREHĽAD ÚČASTNÍKOV PODĽA ROKOV KONANIA EP

1973 Ihringová 2002 Aneštík, Bician, Puvák, Tomašeková
1975 Ihringová 2003 Aneštík, Bician, Jezný, Tomašeková
1977 Spalovská, Spalovský (sf+f) 2004 Bician, Sóldos
1983 Mrákavová 2005 Bician, Kopecká
1985 Zmoray 2007 Golčevská, Hort
1989 Podracká 2008 Dizdarevič
1991 Podracká 2009 Dizdarevič, Golčevská
1995 Podracká 2011 Dizdarevič, Slaničková
1999 Aneštík, Kočík 2014 Kuštárová, Mokrášová
2000 Tomašeková 2017 Mokrášová, Slaničková
2001 Sóldos, Tomašeková

POČET ÚČASTÍ

4-krát Bician, Tomašeková
3-krát Aneštík, Dizdarevič, Podracká
2-krát Golčevská, Ihringová, Mokrášová, Slaničková, Sóldos
1-krát Hort, Jezný, Kočík, Kopecká, Kuštárová, Mrákavová, Puvák, Spalovská, Spalovský (sf+f), Zmoray

 NAJLEPŠIE UMIESTNENIA

Najvyššia súťaž (finále, finále A, superliga)
Jednotlivci

12. miesto Marcela Podracká (A 1989)
25. miesto Ivan Spalovský (f 1977)

Družstvá
7. miesto ČSSR muži (f 1977 – Krátký, Pernica, Spalovský, Frič)
8. miesto ČSSR ženy (A 1989 – Podracká, Jónová, Vavrů, Nováková)

Nižšie súťaže (semifinále, finále B, finále C, I. liga, II. liga)
Jednotlivci

1. miesto Podracká (II 1995), Slaničková (I 2017)
2. miesto Dizdarevič (II 2011), Mokrášová (I 2014)
5. miesto Tomašeková (II 2001), Dizdarevič (II 2008)
6. miesto Golčevská (II 2007)
7. miesto Tomašeková (II 2000), Golčevská (II 2009)
8. miesto Spalovská (sf 1977)
9. miesto Tomašeková (II 2002)
10. miesto Kuštárová (I 2014)

Družstvá

1. miesto
ČSSR muži (sf 1977 – Krátký, Frič, Pernica, Spalovský),  
ČSSR ženy (C 1983 – Koblasová, Otáhalová, Nováková, Mrákavová)

2. miesto ČSSR ženy (sf 1977 – Koblasová, Spalovská, Marešová, Novozámská)

5. miesto
SR muži (II 2003 – Bician, M. Aneštík, Jezný),  
ČSSR ženy (sf 1973 – Březíková, A. Ihringová, Hřebíčková, Životská)

6. miesto

ČSSR ženy (sf 1975 – Březíková, Koblasová, A. Ihringová, Šrámková),  
ČSSR muži (B 1985 – M. Machura, Frič, Zmoray, Hrabáň),  
ČSFR ženy (B 1991 – Valentová, Urbánková, M. Blažková, Podracká), 
SR muži (II 2002 – M. Aneštík, Puvák, Bician)

REBRÍČEK ÚSPEŠNOSTI ÚČASTNÍKOV EURÓPSKEHO POHÁRA

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).  
V súťažiach nižších úrovní boli body delené nasledovne: v semifinále (1973 – 1981) tretina bodov,  

vo finále B (1983 – 1991) a v I. lige (1993 – 2017) polovica bodov, vo finále C (1983 – 1991)  
a v II. lige (1993 – 2013) štvrtina bodov. V súťažiach družstiev sa body za umiestnenie družstva  

rozdelili rovnakým podielom všetkým členom družstva.

1. Lucia Slaničková 17,65
2. Marcela Podracká 14,16
3. Lucia Mokrášová 14,08
4. Slaven Dizdarevič 11,11
5. Ivan Spalovský 7,53
6. Lucia Tomašeková 7,25
7. Zora Golčevská 5,21
8. Alena Spalovská 4,26
9. Andrej Bician 3,96

10. Marek Aneštík 3,79
11. Anna Ihringová 3,54
12. Zuzana Mrákavová 2,52
13. František Zmoray 2,42
14. Katarína Kuštárová 1,71
15. Matej Jezný 1,64
16. Branislav Puvák 1,45
17. Tamara Kopecká 0,57
18. Ondrej Hort 0,56
19. Peter Sóldos 0,50
20. Kristián Kočík 0,25

Najviac účastí v Európskom pohári vo viacbojoch, až štyri, má medzi slo-
venskými mužmi na konte Andrej Bician. Foto: JÁN LUKY
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» ÚSEKOVÍ ROZHODCOVIA V BEHOCH –  
ČO JE NÁPLŇ ICH PRÁCE?

Problematiku postavenia a  činnosti úsekových rozhodcov rieši pravidlo 
číslo 127. Keďže títo arbitri rozhodujú behy, sú podriadení vedúcemu roz-
hodcovi bežeckých súťaží. Podľa pravidiel sú úsekoví rozhodcovia asistenti 
vedúceho rozhodcu bežeckých súťaží bez práva konečného rozhodnutia. To – 
napríklad diskvalifikácia pretekára za porušenie niektorého z pravidiel atle-
tiky – je už výlučne v kompetencii vedúceho rozhodcu bežeckých súťaží. Ten 
by mal úsekových rozhodcov počas bežeckých súťaží rozmiestniť po obvode 
atletickej trate tak, aby súťaž mohli sledovať zblízka, aby na pretekárov a na 
priebeh súťaže čo najlepšie videli. V prípade, že dôjde ku kolízii bežcov alebo 
k akémukoľvek porušeniu pravidiel pretekármi alebo inými osobami, úseko-
ví rozhodcovia by mali ihneď, bez zbytočného odkladu, informovať vedúceho 
rozhodcu bežeckých súťaží.

Ako to majú urobiť? Najčastejšie sa využíva zdvihnutie žltej zástavky, mož-
né sú však aj iné spôsoby komunikácie medzi úsekovými rozhodcami a ve-
dúcim rozhodcov – napríklad vysielačkou, mobilným telefónom, zdvihnutím 
ruky a  pod. Je vhodné, keď si príslušný vedúci rozhodca bežeckých súťaží 
pred začiatkom súťaží dohodne s jednotlivými úsekovými rozhodcami spô-
sob signalizácie porušenia pravidiel. Takisto je vhodné dohodnúť si aj sig-
nalizáciu v prípade, keď sa súťaž uskutoční v medziach pravidiel, napríklad 

ÚSEKOVÍ ROZHODCOVIA V BEHOCH –  
ČO JE NÁPLŇ ICH PRÁCE?

V  tomto čísle Slovenskej atletiky sa budeme venovať časti pravidiel 
atletických súťaží, ktorá upravuje činnosť úsekových rozhodcov po‑
čas bežeckých súťaží.

V prípade porušenia pravidiel atletických súťaží nasleduje diskvalifikácia 
pretekára, v prípade štafiet diskvalifikácia celého družstva. Dôvod diskvalifi-
kácie musí vedúci rozhodca behov bez zbytočného odkladu po skončení sú-
ťaže (behu) nahlásiť do technického informačného centra (kancelárie prete-
kov). Diskvalifikovaný pretekár, resp. diskvalifikované družstvo, prípadne ich 
určený zástupca, majú právo podať v časovom limite 30 minút po oficiálnom 
vyhlásení výsledkov (zverejnením na informačnej tabuli, vyhlásením výsled-
kov v rozhlase a podobne) príslušnej disciplíny protest – najskôr ústny prí-
slušnému vedúcemu rozhodcovi, ktorý diskvalifikoval pretekára (družstvo). 
Ak mu príslušný vedúci rozhodca nevyhovel, môžu sa písomne odvolať u ur-
čenej jury pretekov (tzv. odvolacia komisia).

Rodák z  Ilavy (15.  10.  1975) 
je najdlhšie pôsobiaci člen vý-
konného výboru Slovenského at-
letického zväzu, pôsobí v ňom už 
od roku 2004. Komisii rozhodcov 
SAZ šéfuje tiež už vyše 15 rokov 
od roku 2003. Od roku 2004 až 
doteraz predsedá legislatívnej 
komisii SAZ, od roku 2016 je tiež 
šéfom organizačnej komisie zvä-
zu.

KTO JE PETER FILO

zdvihnutím bielej zástavky či znamením rukami. Pri štafetových 
behoch je potrebné dbať na dostatočný počet úsekových roz-
hodcov.

Z množstva situácií, keď by mali úsekoví rozhodcovia 
signalizovať vedúcemu rozhodcovi porušenie pravidiel zo 
strany pretekárov, spomeňme najčastejšie sa vyskytujú-
ce:

 Beh mimo vlastnej dráhy – pri všetkých behoch v oddelených dráhach aj v behoch, ktoré sa nebežia celkom 
v oddelených dráhach, alebo sa v nich bežia len čiastočne – pretekár nesmie bežať po vnútornej čiare alebo ju 
prekročiť, nesmie vykročiť na obrubník alebo ho prekročiť, a to v ktorejkoľvek zakrivenej časti atletickej tra‑
te.

 Skoršie zbehnutie pretekára pred čiarou zbiehania pri behu na 800 m alebo v štafete na 4 × 400 m.
 Prijatie občerstvenia alebo osvieženia pretekárom mimo určeného priestoru alebo inými ako určenými oso‑
bami.

 Pri prekážkových behoch – ak pretekár pri preskakovaní ktorejkoľvek prekážky vedie chodidlo alebo nohu 
pod vodorovnou úrovňou jej hornej hrany (bez ohľadu na to, ktorou stranou), alebo ak úmyselne zvalí 
niektorú prekážku.

 Pri steeplechase – ak pretekár obehne prekážku z jednej alebo druhej strany, alebo ak v okamihu preko‑
návania prekážky vedie chodidlo alebo nohu pod vodorovnou úrovňou jej hornej hrany.

 Pri štafetových behoch – ak dôjde k odovzdávke mimo odovzdávacieho územia, prevzatiu alebo zdvih‑
nutiu štafetového kolíka iného družstva, zmene poradia pretekárov pri odovzdávke na treťom a štvr‑
tom úseku v štafetovom behu na 4 × 400 m a na poslednom úseku v štafetovom behu na 100 – 
200 – 300 – 400 m po tom, ako boli zoradení rozhodcami.

Jury musí vypočuť všetky zú-
častnené osoby vrátane prísluš-
ného vedúceho rozhodcu okrem 
prípadu, keď rozhodnutie vedú-
ceho rozhodcu chce jury potvr-
diť. Ak má jury pochybnosti, do 
úvahy sa môžu brať ďalšie dostup-
né dôkazy. Ak takéto dôkazy vrátane 
videozáznamu nie sú presvedčivé, 
zostáva v platnosti rozhodnutie ve-
dúceho rozhodcu. PETER FILO

PREHĽAD SVETOVÝCH ŠTAFIET

Údaje sú uvedené v poradí ročník podujatia, dátum, miesto konania a počet štartujúcich atlétov zo SR.
I. 24.-25.5. 2014 Nassau Bahamy 4 (4 muži)
II. 2.-3.5. 2015 Nassau Bahamy –
III. 22.-23.4. 2017 Nassau Bahamy –

PREHĽAD VÝSLEDKOV SLOVENSKÝCH ATLÉTOV

Údaje sú uvedené za sebou v poradí rok konania podujatia, celkové poradie,  
krajina, zostava štafety a počet štartujúcich štafiet; v druhom riadku dátum pretekov  

umiestnenie a výkon; v ďalších riadkoch meno, priezvisko,  
dátum narodenia a klubová príslušnosť členov štafety.

M U Ž I
4 × 800 metrov

2014

8. SVK Repčík-Pelikán-Páleník-Timoranský 9
24.5. • 8 • 7:32,87

Jozef Repčík 03.08.86 Slávia UK Bratislava
Jozef Pelikán 29.07.84 Slávia UK Bratislava
Dušan Páleník 05.09.90 Stavbár Nitra
Tomáš Timoranský 08.01.93 Slávia UK Bratislava

PREHĽAD ÚČASTNÍKOV PODĽA ROKOV KONANIA PODUJATIA

2014 Páleník, Pelikán, Repčík, Timoranský

VÝSLEDKY SLOVENSKÝCH ATLÉTOV NA SVETOVÝCH ŠTAFETÁCH

POČET ÚČASTÍ

1-krát Páleník, Pelikán, Repčík, Timoranský

NAJLEPŠIE UMIESTNENIA

1. miesto – 6. miesto –
2. miesto – 7. miesto –
3. miesto – 8. miesto muži 4 × 800 m (2014)
4. miesto – 9. miesto –
5. miesto – 10. miesto –

REBRÍČEK ÚSPEŠNOSTI ÚČASTNÍKOV PODUJATIA

 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).  
Body štafety sa delia rovnakým pomerom všetkým členom.

1.= Dušan Páleník 0,58
1.= Jozef Pelikán 0,58
1.= Jozef Repčík 0,58
1.= Tomáš Timoranský 0,58

ZOSTAVIL MARIÁN KALABUS

Slovenská rekordérka v halovom päťboji i v sedemboji vonku Lucia Slaničková (tretia zľava) vyhrala v roku 2017 súťaž sedembojárok v I. lige EP v špa-
nielskom Monzóne. Odchovankyňa považskobystrickej atletiky na snímke na ME 2018 v Berlíne. Foto: PAVOL UHRIN

 čísLO 4 I december 2018

19

 čísLO 4 I december 2018

XII
ROZHODCOVSKÉ OKIENKOŠTATISTICKÁ PRÍLOHA



Šieste miesto chodca Ľubomíra Kubiša a siedme šprintéra Olivera Mur-
cka sú historicky druhé a tretie najlepšie atletické umiestenia na OHM. Lep-
šie si počínala jedine Michaela Pešková, strieborná na 400 m prekážok na 
hrách v čínskom Nankingu 2014. Cenný je takisto fakt, že Andrej Paulíny 
bol v  netradičnej kombinácii behu na 1500 m a  krosu na 4 km najlepší 
Európan, Kubiša a aj Murcka predstihol iba jediný súper zo starého kon-
tinentu.

Solídne výsledky v Buenos Aires i v celej sezóne priniesli Dubničanovi 
Kubišovi miesto v Juniorskom olympijskom tíme (JOT) SOV na rok 2019, 
Martinčan Paulíny si pobyt v  tejto elitnej spoločnosti najväčších sloven-
ských športových talentov predĺžil o ďalší rok vďaka vystúpeniu v Argentíne 
a bronzu na 1500 m na ME do 17 rokov v Györi.

Atletické súťaže na III. OH mládeže ponúkli nový súťažný formát: všetci 

šiesti nádejní Slováci sa predstavili dvakrát a ich konečné umiestenie vzišlo 
zo súčtu výsledkov v oboch súťažiach.

KUBIŠ NAJLEPŠÍ Z NAŠICH

Ľubomír Kubiš v Buenos Aires nielenže splnil svoj cieľ skončiť čo najbliž-
šie k prvej osmičke, ale výrazne ho prekročil. Ku konečnej šiestej priečke sa 
dopracoval vďaka ôsmej v prvých a piatej v druhých pretekoch. Z Európa-
nov sa pred zverenca Zdena Mederu dostal jedine majster Európy do 18 ro-
kov z Györu Davide Finocchietti z Talianska.

„Druhá päťka bola extrémne náročná, bolo takmer dvakrát toľko stupňov 
ako počas prvej. Teplota sa šplhala k tridsiatke,“ vravel študent SPŠ v Dub-
nici nad Váhom. Ťažké podmienky sa odrazili na výkonoch takmer všetkých 
chodcov, napríklad Kubiš zašliapal druhú päťtisícku o viac ako 30 sekúnd 
pomalšie ako prvú. V nej dlho útočil na osobný rekord 20:59,46 min. z jú-
nových majstrovstiev Slovenska dorastu na banskobystrických Štiavničkách, 
napokon zaostal o 11,48 s. „Nešlo sa mi ľahko. Hlavní favoriti mi tesne po 
treťom kilometri ušli, ja som ich enormnému zrýchleniu už nestačil. Spo-
malil som a išiel som si svoje. Mal som cieľ skončiť približne do desiateho 
miesta, takže s ôsmou pozíciou som nadmieru spokojný,“ opísal Ľubo svoj 
prvý súťažný dotyk s mládežníckou olympiádou.

MURCKO VYMAZAL BALOŠÁKA

„Rád by som si zlepšil osobný rekord 21,47 a myslím si, že nie je nereál-
ny ani útok na slovenský dorastenecký rekord 21,39 Ľuboša Balošáka,“ tvr-
dil šprintér Oliver Murcko po sľube slovenskej výpravy tesne pred odletom.

Lenže výsledok prvej dvojstovky v Buenos Aires naznačoval všeličo iné, 
len nie to, o  čom Oliver hovoril. Skončil v  nej celkovo 14. časom 21,91, 
pričom pod jeho umiestenie i  výkon sa negatívne podpísal protivietor 
-1,7 m/s. V ďalších dvoch behoch boli podmienky výrazne lepšie, sila vetra 
bola -0,2 m/s, resp. +1,8 m/s.

„Odštartoval som dobre, zákruta a aj prvých 50 metrov v  rovinke boli 
fajn, ale potom… Neviem, čo sa stalo. Stuhol som, bežal som zrazu kŕčovi-
to,“ vravel smutne šprintér Interu Bratislava, ktorý sa, žiaľ, musí pripravovať 
v nedôstojných podmienkach na rozbitom ovále na bratislavských Pasien-
koch.

SLOVÁCI V BUENOS AIRES
 CHLAPCI  6. miesto v chôdzi na 5000 m (16 štartujúcich): Ľubomír Kubiš 42:53,66 (21:10,94/8. + 21:42,72/5.) – druhý najlepší Európan, 7. miesto 
na 200 m (23 štartujúcich): Oliver Murcko 43,10 (21,91/14. + 21,19/5. – dorastenecký rekord SR) – druhý najlepší Európan, 9. miesto kombinácia 
1500 m/kros na 4 km (23 štartujúcich): Andrej Paulíny súčet umiestení 19 (1500 m: 8./3:56,08/ a 4 km kros: 11./12:36/) – najlepší Európan.  
 DIEVČATÁ  14. miesto na 200 m (22 štartujúcich): Viktória Forster 49,84 (25,28/13. + 24,56/14. – osobný rekord), 15. miesto v guli (15 štartujúcich): 
Michaela Vrecková 26,11 (13,22/14. + 12,89/15.), 22. miesto na 100 m (42 štartujúcich): Lenka Kovačovicová 24,88 (12,70/23. + 12,18/22.).

SLOVENSKÍ ATLÉTI NA OH MLÁDEŽE
 SINGAPUR 2010  8. Katarína Strmeňová (5000 m chôdza), 14. Claudia Hladíková (diaľka)  NANKING 2014  2. Michaela Pešková (400 m prek.), 9. Pavol 
Ženčár (disk), 10. Patrícia Slošárová (guľa)  BUENOS AIRES 2018  6. Ľubomír Kubiš (5000 m chôdza), 7. Oliver Murcko (200 m), 9. Andrej Paulíny  
(1500 m/kros), 14. Viktória Forster (200 m), 15. Michaela Vrecková (guľa), 22. Lenka Kovačovicová (100 m)

ATLETICKÁ ČASŤ SLOVENSKEJ VÝPRAVY NA III. OH MLÁDEŽE   V BuENOS AIRES BOLA NIELEN REKORDNE VEĽKÁ, ALE AJ ÚSPEŠNÁ

TRIKRÁT V PRVEJ DESIATKE

Rekordná šesťčlenná atletická časť 33‑člennej slovenskej výpravy 
na III. olympijských hrách mládeže – po 10‑člennom tíme futsalis‑
tov počtom druhá najväčšia – v Buenos Aires rozhodne nesklamala. 

Naše nádeje sa v konkurencii takmer 700 atlétov zo 179 krajín trikrát 
zmestili do prvej desiatky.

Nič však nebolo stratené. Na 10. miesto mu chýbalo 16 stotín, na 12. iba 
6 a mal pred sebou ešte jednu dvojstovku. V nej si zverenec Štefana Bieli-
ka všetko vynahradil. Skvele odštartoval (reakcia 0,122 s), výborne vybehol 
zákrutu, v druhej časti rovinky „zapol turbo“ a prevalcoval všetkých súperov. 
Výsledok? Druhý beh vyhral za 21,19, až o 20 stotín zlepšil slovenský doras-
tenecký rekord Ľuboša Balošáka z roku 1982, v druhej sérii dosiahol celko-
vo piaty najlepší čas (z Európanov bol lepší iba Dán Kamanga – 21,15) a zo 
14. miesta po prvej časti súťaže sa vyšvihol na konečné siedme.

„S druhým behom som nadmieru spokojný, bol super. Z prvého som 
sa poučil, v druhom som si všetko vynahradil,“ tešil sa bratislavský gymna-
zista, ktorý si zlepšil osobné maximum o priam neuveriteľných 28 stotín.

Oliver Murcko dokázal, že ho len tak hocičo nezlomí. Nešťastný úvodný 
beh na 200 m hodil za hlavu a druhá dvojstovka dopadla diametrálne inak. 
Čo nádejnému 17-ročnému šprintérovi pomohlo k  radikálnemu obratu? 
Okrem podpory trénera Štefana Bielika aj debata so špičkovými slovenský-
mi olympionikmi – medailistami Michalom Martikánom, Jozefom Göncim 
a Dankou Bartekovou. „Naši úspešní strelci mu napríklad poradili, ako sa 
vyrovnať s napätím pred štartom, ako tento stav spracovať v hlave. Urobili 
to skvele, Oliver sa uvoľnil a prišlo, čo sme očakávali,“ prezradil kouč Bielik.

PAULÍNY AJ V KROSE SO CŤOU

Martinský strednotratiar Andrej Paulíny po bronze na júlových ME do 
17 rokov v Györi aj v Buenos Aires potvrdil, že je obrovský talent. V behu na 
1500 m, čo bola prvá disciplína nezvyčajnej kombinácie pretekov na ovále 
a krosu, skončil ôsmy z 23 bežcov. V nabitom druhom behu ako jediný z eu-
rópskeho tria zachytil zrýchlenie v réžii Afričanov, a hoci mu postupne do-
chádzali sily, bojoval do posledných metrov o cenné stotinky. Ôsma priečka 
(3:56,08) preňho znamenala solídnu východiskovú pozíciu pred štvorkilo-
metrovým krosom, na ktorý nastúpilo 54 bežcov. „Na kros nie som zvyknu-
tý, bude to veselé…“ lúčil sa Andrej Paulíny pred odletom do Argentíny.

Atletická časť výpravy SR na OH mládeže – vzadu (zľava): tréner Šte-
fan Bielik, Oliver Murcko, Andrej Paulíny, kouč Pavel Slouka, v stred-
nom rade (zľava) Michaela Vrecková, Lenka Kovačovicová, Viktória 
Forster, dolu Ľubomír Kubiš. Foto: ANDREJ GALICA

Ľubomír Kubiš na trati chodeckej päťtisícky. Foto: ANDREJ GALICA

Medzinárodný olympijský výbor poňal bežecké súťaže netradične. Po 
prvej fáze, kde sa súťažilo klasicky v behoch na 1500 m, 3000 m a 2000 m 
prekážok, nasledoval kros, v ktorom štartovali bežci zo spomenutých troch 
disciplín spoločne. Konečné poradie v jednotlivých disciplínach sa určova-
lo na základe súčtu umiestení v behoch na ovále a v krose. Čím bol súčet 
nižší, tým lepšie.

Zverenec Pavla Slouku so cťou zvládol i  túto nástrahu. Dobehol na 
34.  mieste (12:36), z  tisícpäťstovkárov finišoval jedenásty. V  konečnom 
hodnotení behu na 1500 m v  kombinácii s  krosom obsadil výborné 
9. miesto, ba z Európanov bol 17-ročný mladík z Kláštora pod Znievom naj-
lepší! Pred ním skončilo šesť Afričanov, Japonec Išida a Young z Austrálie.

„Keďže som tisícpäťstovkár, na štvorkilometrovú trať nie som vôbec 
zvyknutý. Okruh bol úzky, s množstvom zákrut, čo mi pri mojej vysokej po-
stave nevyhovovalo,“ opisoval Andrej svoju prvú veľkú krosovú skúsenosť. 
„Chvalabohu, kros, olympiádu aj sezónu mám úspešne za sebou. Bola ne-
uveriteľne dlhá, takmer o dva mesiace dlhšia ako obyčajne. Teším sa na pár 
dní voľna.“

NAJMLADŠIA NAJLEPŠIA Z DIEVČAT

O  slovenských dievčatách v  Buenos Aires len telegraficky. Najlepšie 
umiestenie – 14. miesto – si vybojovala najmladšia členka atletickej časti 
našej výpravy Viktória Forster. V druhom behu na 200 m dosiahla breznian-
ska rodáčka čas 24,56 a splnila sa jej túžba vrátiť sa domov s osobným re-
kordom. Predošlý si zlepšila o 12 stotín. Guliarku Michaelu Vreckovú v prí-
prave na OH mládeže trápil chrbát, čo sa výrazne prejavilo na jej výkonoch 
a skončila na samom chvoste celkového poradia. V najpočetnejšie obsade-
nej dievčenskej disciplíne, behu na 100 m so 42 štartujúcimi, si Lenka Ko-
vačovicová vybojovala solídne 22. miesto. V druhom behu jej výkon 12,18 
(len 0,02 s za osobákom) znehodnotil vietor (+3,4 m/s).

 GABRIEL BOGDÁNYI

Prvá dvojstovka Oliverovi Murckovi nevyšla, v druhej si všetko vynahra-
dil. Foto: ANDREJ GALICA

Andrej Paulíny (v strede v bielom drese) na štarte krosu. 
 Foto: ANDREJ GALICA
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Tibor Sahajda premenil päť 
štartov na M -SR v roku 2018 na 
päť titulov. Unikátnu zbierku 
doplnil o dudinské krosové zlato. 
Predtým vyhral aj šampionáty na 
10 000 m, na 10 km na ceste, 
v polmaratóne a maratóne. Koši-
čan behajúci za BMSC Bratislava 
triumfoval na takmer 8-kilomet-
rovej vytrvaleckej trati suverénne 
s náskokom 1:11 min. pred Jo-
zefom Urbanom, ktorý skončil už 
siedmy raz druhý (2011 – 2014, 
2016 – 2018). Pre čerstvého otca 

NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA V KROSE V DuDINCIACH ZÍSKALO MEDAILu AŽ 34 KLuBOV

PREMIÉROVÉ TITULY PRE SAHAJDU A ZRASTÁKOVÚ

Na krosových majstrovstvách Slovenska v Dudinciach neštartoval 
obhajca ani v jednej zo štyroch seniorských kategórií. Vo všetkých 
dekorovali úplne nových šampiónov, ktorí doposiaľ túto disciplí‑

nu nevyhrali.

FAKTY Z DUDINIEC
 MUŽI  Vytrvalci: 1. Sahajda (BMSC Bratislava) 24:27, 2. J. Urban (TJ Obal servis Košice) 25:38, 3. Valachovič (AC Stavbár Nitra) 25:44. Družstvá: 1. TJ Obal servis 
Košice (J. Urban, J. Szabo, R. Tomeček) 6, 2. AC Nové Zámky 18, 3. Atletika ŠK Skalica 27. Míliari: 1. Mojžiš (ŠK Dukla o. z. Banská Bystrica) 12:27, 2. Jablokov (Slávia 
UK Bratislava) 12:27, 3. M. Kováč (AK Run for Fun Bratislava -Petržalka) 12:37.
 ŽENY  Vytrvalkyne: 1. Zrastáková (ŠK ŠOG Nitra) 24:19, 2. Maníková (Spartak Dubnica) 24:25, 3. Valová (ZP Lučatín) 24:35. Družstvá: 1. AK Bojničky (Vargová, 
Pastieriková, Blštáková) 13, 2. AK Veterán Bratislava 15, 3. AK ZZO Čadca 17. Míliarky: 1. Štuková (BK HNTN Bratislava) 14:17, 2. Naňová (Slávia STU Bratislava) 
14:27, 3. Danečková (ind. člen SAZ) 15:21.
 MLÁDEŽ  Juniori: 1. Jánošík (ŠK Atléti BS Banská Štiavnica) 17:03. Juniorky: 1. Zavadská (MKŠS Kysucké Nové Mesto) 13:49. Dorastenci: 1. Ondrovič (AC Ma-
lacky) 12:47. Dorastenky: 1. Dušková (Inter Bratislava) 9:44. St. žiaci: 1. Grajcarík (Atletika Nové Mesto n/V.) 6:42. St. žiačky: 1. Messerschmidtová (ŠK Dukla o. z. 
Banská Bystrica) 5:58. Ml. žiaci: 1. Rebidáš (AK ZŤS Martin) 3:16. Ml. žiačky: 1. Garguláková (AKm Zvolen) 3:24.

Dvojica najlepších vytrvalkýň Zrastáková (vľavo) a Maníková, vo vý-
reze vytrvalecký šampión Sahajda. 
 Foto: PETER KOVÁČ a JAROSLAV JENČO

Míliarské zlato získal 20-ročný 
Michal Mojžiš. 
 Foto: PETER KOVÁČ

Sahajdu (jeho manželka Mária 
priviedla na svet dcérku Lauru len 
dva dni pred M -SR) bolo zlato len 
druhá krosová medaila v kariére – 
po bronze z roku 2012.

„Titul, už piaty tohtoročný, si 
cením, ale ak chcem napredo-
vať, musím sa porovnávať najmä 
s najlepšími Európanmi, nie s do-
mácimi súpermi,“ skonštatoval 
27-ročný Tibor Sahajda. „Bol to 
solídny tréning a dobrý test pred 
ME. Bežal som v tempe 3:06 min. 
na kilometer, no v Tilburgu – ak 

chcem uspieť – to musí byť o 5 až 
6 sekúnd rýchlejšie. Nebežalo sa 
mi dobre, mám za sebou hektický 
týždeň. Narodilo sa nám bábätko, 
psychicky som sa cítil dosť una-
vený.“

Dvadsaťdvaročná Veronika 
Zrastáková získala premiérový 
krosový titul a týždenný kúpeľný 
pobyt v Dudinciach so 6-sekundo-
vým náskokom pred šampiónkou 
z roku 2014 Ľubomírou Maníko-
vou.

„Nenachystala som si nijakú 
taktiku. Bežala som podľa svojich 
pocitov, podľa nich som zvyšovala 
alebo uberala z tempa. Nie som 
krosárka, preto som sa chcela len 
držať vpredu s najlepšími,“ vravela 
skromne. „Rozhodujúci náskok 
som získala v záverečnom okruhu 
v stúpaní, Ľubka Maníková ma po-
tom už nedobehla.“

Zrastáková, zverenka účastníka 
maratónu na OH 2004 v Aténach 
Marcela Matanina, ktorý na M -SR 
v krose vyhral 9-krát za sebou 
súťaž vytrvalcov v rokoch 2000 až 
2008, si vybojovala štvrté zlato na 
tohtoročných slovenských šam-
pionátoch. Predtým triumfovala 
na 5000 m, 10 km na ceste a aj 
v polmaratóne.

Preteky míliarov vyhral v tes-
nom súboji s majstrom spred 
troch rokov Alexandrom Jabloko-
vom prekvapujúco Michal Mojžiš, 
vlani šiesty v kategórii vytrvalcov. 
Pre niekdajšieho triatlonistu a du-
atlonistu to bol dokonca premiéro-
vý atletický titul. V súťaži míliarok 
triumfovala špecialistka na 400 
a 800 m Alexandra Štuková. Semi-

finalistka osemstovky na halových 
ME 2017 napodobnila svoju re-
prezentačnú kolegyňu, štvorstov-
kárku Ivetu Putalovú, ktorá vyhrala 
kros míliarok v roku 2015.

Preteky juniorov ovládol vla-
ni tretí Kristián Jánošík, medzi 
juniorkami Alexandra Zavadská 
nemala rovnocennú konkurentku 
a vyhrala s náskokom 38 s. V do-
rasteneckých súťažiach získali titu-
ly minuloroční bronzoví medailisti 
Marek Ondrovič a Elena Dušková. 
Medailovú bilanciu klubov vyhrala 
banskobystrická Dukla (2 – 1 – 0) 
pred AC Nové Zámky a Atletika 
ŠK Skalica (oba 1 – 1 – 2). Aspoň 
jeden cenný kov získalo až 34 
klubov!

 (gb)

Náš najlepší vytrvalec trafil kli-
nec po hlavičke. Bežecká Európa 
sa nám vzďaľuje, my prešľapu-
jeme na mieste. Sen šéftrénera 
dlhých behov Pavla Kováča, že 
niekto príjemne prekvapí, ostal 
snom. Štyridsiate siedme miesto 
Veroniky Zrastákovej v kategórii 
žien do 23 rokov nie je zlé, ale nie 

Majstrami Slovenska v súťaži družstiev star-
šieho žiactva v Košiciach sa stali chlapci AC Stav-
bár Nitra a dievčatá Slávie ŠG Trenčín. Nitrania 
sa na prvú priečku vrátili po jednoročnej pauze, 
Trenčianky obhájili minuloročné prvenstvo a za-
znamenali víťazný hetrik (2016, 2017, 2018). 

Stavbár vyhral so 17-bodovým náskokom pred 
CVČ Brezová pod Bradlom, bronz si vybojovali 
Bardejovčania zo ŠŠK J. A. Komenského. Tren-
čianky vlani triumfovali suverénne, tentoraz len 
o  jediný bod pred Sláviou TU Košice. Dievčatá 
z AK Bojničky po lanskom striebre získali bronz.

Z  jednotlivcov zaujali Ján Duchoslav 
(150 m  – 17,31), Ladislav Lubelec (100 m 
prek.  – 13,60/-1,1 m/s), Dominik Labuda 
(300 m prek. – 40,61), Janka Kusyová (300 m – 
42,47), Mia Fotulová (100 m prek.  – 14,97) 
a Viktória Rusnáková (diaľka – 553 cm). (gb)

MAJSTROVSTVÁ EuRÓPY V KROSE V TILBuRgu: SLOVENSKÁ VÝPRAVA NEOSLNILA

OBSTOJNE LEN ZRASTÁKOVÁ
„Musíme si priznať  – Európa je na míle ďaleko. Potrebujeme veľa 
drieť, aby sme ju dostihli. Pokým nebudú muži u nás behať desiatku 
hlboko pod 30 minút a ženy pod 34 minút, na krosových ME by sme 
radšej ani nemali štartovať,“ vravel sebakriticky po 79. mieste v súťaži 
mužov na 25. ME v krose Tibor Sahajda.

SLOVÁCI V TILBURGU
 MUŽI  (10,3 km, 88 štartujúcich): 79. Tibor Sahajda 32:12.  ŽENY  DO 23 ROKOV (6,3 km, 70): 47. Veronika Zrastáková 22:11, 69. Zuzana Durco-
vá 23:59.  JUNIORKY  (4,3 km, 88): 69. Elena Dušková 15:04, 80. Alexandra Zavadská 15:33.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DRuŽSTIEV STARŠIEHO ŽIACTVA

ZLATÝ HETRIK DIEVČAT Z TRENČÍNA

Slovenská pätica na ME 2018 v Tilburgu (zľava): Tibor Sahajda, 
Veronika Zrastáková, Elena Dušková, Alexandra Zavadská, Zuzana 
Durcová. Foto: PAVEL KOVÁČ

Najlepšia v Tilburgu (47.) bola 
Veronika Zrastáková, na sním-
ke pred štartom pretekov žien 
do 23 rokov. 
 Foto: PAVEL KOVÁČ

je to výsledok, ktorým by sa slo-
venské dlhé behy mohli pýšiť.

Sahajdovi, ktorý v októbri 
zaujal maratónskym zlepšením 
na 2:15:59 h a mnohí dúfali, že 
v druhom štarte na ME v krose 
prekvapí, preteky na 10,3 km 
dlhej trati na ťažkom, rozmoče-
nom a blatistom teréne v Beekse 

Bergen Safari Parku vôbec nevyšli. 
Trojminútové tempo na kilome-
ter, v ktorom chcel na ME bežať, 
neudržal ani do prvého medzičasu 
na méte 1,5 km.

„Katastrofa! Nemienim sa na 
nič vyhovárať, predviedol som 
zlý výkon. Žiaľ, už po prvom kole 
som vedel, že to nebude dobré. 
Nehorázne som sa trápil ako nikdy 
doteraz a potom som chcel už len 
jediné – dobehnúť do cieľa,“ skon-
štatoval smutný Sahajda, ktorý 
za víťazným Nórom Filipom In-
gebrigtsenom zaostal o 3:23 min.

Veronika Zrastáková skonči-
la v pretekoch žien do 23 rokov 
na solídnom 47. mieste zo 70 
štartujúcich a dosiahla šieste 
najlepšie slovenské individuálne 
umiestenie v histórii krosových 
ME. Lepší boli len muži Marcel 
Matanin (1999 – 42.), Róbert Štef-
ko (2002 – 29.), Katarína Berešová 
v súťaži žien (2010 – 35.) a dvojica 
žien do 23 rokov Lucia Janečková 
(2016 – 39.) a Soňa Vnenčáková 
(2016 – 40.). Zverenka Marcela 
Matanina zvládla 6,3-kilometrovú 
trať za 22:11 min. a za víťaznou 
Dánkou Annou Emilie Möllerovou 
zaostala o 1:37 min. V porovnaní 
s vlaňajším šamorínskym umieste-
ním sa zlepšila o jedenásť priečok.

„Bežalo sa mi ťažko, dýchalo 

sa mi zle, fúkal studený vietor,“ 
tvrdila Zrastáková. „Trať bola veľmi 
náročná technicky, navyše na nej 
nezostal ani jediný úsek bez bla-
ta. Dnes to nebolo ideálne, moje 
pocity však zrejme zodpovedajú 
tomu, že som bežala v rýchlom 
tempe. V každom kole som pred-
behla jednu -dve súperky, s umies-
tením som preto spokojná.“

Z dvojice junioriek na 4,3 km si 
lepšie počínala ešte len 17-ročná 
debutantka Elena Dušková, skon-
čila na 69. mieste. „Preteky som si 
neskutočne užila, atmosféra bola 
super. Myslím si, že moja premié-
ra dopadla celkom fajn,“ hodnotila 
mladá Bratislavčanka. Slovensko 
štartovalo na ME v krose štrnásty 
raz, no na výraznejší úspech stále 
čaká. (gb)
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neDOcenená beŽecKá LeGenDa
PRED ŠTVRŤSTOROČÍM SA ZAČALA HVIEZDNA ÉRA BEŽECKÉHO MULTIREKORDÉRA   RÓBERTA ŠTEFKA: DODNES JEDINÝ ZABEHOL 10 KM POD 28 MINÚT A MARATÓN POD 2:10 H

„Keď to vyjde, bude to bomba,“ utrúsil v predvečer svojej aj slovenskej premiéry na európskom 
atletickom šampionáte, ktorej štvrťstoročie si už onedlho pripomenieme. Róbert Štefko bol skôr 
introvert než megaloman, takže to mohlo vzbudiť pozornosť, ale keď hovoríme, že utrúsil, tak 
len medzi najbližšími. Nasledujúci večer, v prvú augustovú nedeľu 1994, na helsinskom Olympij‑
skom štadióne vo finále behu na 10 000 m útočil na medailu – ušla mu len o sedem stotín!

Bola to senzácia, ale jej tvorca sa jedoval: 
„Keby som skončil piaty, som spokojný – 
ale štvrtý o štyri centimetre?! Dostal som sa 
v správnom čase do správnych pretekov – 
akurát nedopadli celkom tak, ako mali.“ 
Z chvosta vedúcej skupiny sa v cieľovej rovin‑
ke preštrikoval až na tretie miesto, no v záve‑
rečnom súboji prsia na prsia ich mal o kúsok 
vpredu rodák z francúzskeho Versailles v ne‑
meckom drese Stéphane Franke.

V celej histórii československej atletiky sa 
na medailové pódium najdlhšieho dráhového 
behu na vrcholných podujatiach dostal len 
legendárny Emil Zátopek – zato až štyrikrát 
a vždy si na ňom prebral zlatú medailu (na 

Už na jar 1994 sa o ňom začalo písať ako 
o „najväčšom bežeckom talente od Plaché‑
ho čias“. V štyroch pretekoch Svetovej série 
IAAF v krose sa umiestil v prvej desiatke 
a v dvoch bol najrýchlejší z Európanov. Pred 
svetovým šampionátom koncom marca na 
hipodróme v budapeštianskom Kincsempar‑
ku však realisticky brzdil očakávania: „Sve‑
tová séria a majstrovstvá sveta sú dve rôzne 
podujatia: na štarte nebudú traja ‑štyria čierni 
bežci, ale aspoň päťdesiati.“ Bol to už jeho 
štvrtý štart na krosových MS – z 96. miesta 
v premiére v roku 1991 sa (cez 61. a 35.) po‑
sunul na dvadsiate ôsme, dobehol deviaty 
z Európanov (pred ním štyria Španieli, dvaja 
Portugalci, jeden Talian a Francúz marocké‑
ho pôvodu).

„Kros milujem, nikdy ma žiaden neunavil 
tak ako beh na ceste či na dráhe. Zážitkom je 
už to, že beháte v prírode – v nijakom inom 
prostredí neprijíma telo beh tak prirodze‑
ne,“ rozplýval sa v Budapešti. „Kros je však 
na spestrenie sezóny – kľúčové sú výkony na 
dráhe. Toto leto sa konečne chcem presadiť aj 
na nej. Požiadam o hosťovanie v českej lige 
za Jablonec, aby som si s Janom Pešavom 
zabehol pár pretekov v konkurencii, akú na 
Slovensku nenájdem.“

PRVÝ, PREDČASNÝ MARATÓN
Štefko sa narodil v Košiciach, ale ako die‑

ťa z rozvedeného manželstva viacero rokov 
prežil u starých rodičov v Poprade. Nechal 
sa zlákať náborom na vojenskú školu, ale 
v Liptovskom Mikuláši vydržal len týždeň – 
vymenil ju za učňovku v Poprade. Až počas 
nej v sedemnástich začal s behaním. Jedným 
z podnetov bol spolužiak, ktorý do ško‑
ly každé ráno behal 18 km z Kežmarku, ale 
možno ešte väčším iný, ktorý ho na telocviku 
predbiehal, hoci fajčil. Na prax chodili do 
Vagónky, kde sa stretol s Františkom Gro‑
hoľom. Neskôr bol primátor Kežmarku, ale 
on ho spoznal ako strýka spolužiaka, ktorý 
mu ho odporučil za bežeckého trénera. „Dal 
mi veľa, mal dobrý prístup a trpezlivosť – 
nechcel hneď výsledky, aj preto som atletike 
ostal verný,“ konštatuje o mužovi, ktorý mu 
písal prvé tréningové plány.

Neskôr pokračoval na košickej strojníc‑
kej priemyslovke, ktorú vyštudoval aj Jozef 
Plachý. Vtedy ešte netušil, že ho raz budú 
spomínať aj v súvislosti s ním a tiež s Medzi‑
národným maratónom mieru, okolo ktorého 
sochy a galérie víťazov chodil do školy. Keď 
ju v roku 1989 končil, v slovenských tabuľ‑
kách tisícpäťstovky bol už tretí (3:48,76), dve 
stotiny za starším podtatranským kamarátom 
Petrom Hritzom. Nádejal sa, že – tak ako 
on – bude za Vysokú školu technickú nielen 

behať, ale na nej aj študovať. Keď ho neprija‑
li, narukoval do Dukly Banská Bystrica.

Na jar 1990 získal prvé majstrovské tituly 
(československý aj slovenský) v krose v mí‑
liarskej kategórii, ale ani ako 22‑ročný nemal 
za sebou žiadne preteky na 10 000 m. V jeho 
rodných Košiciach však chystali jubilejný 
Medzinárodný maratón mieru a neodolal 
pokušeniu. V duši míliara už vtedy driemal 
maratónec: na prvú stranu tréningového den‑
níka si nalepil fotografiu talianskeho olym‑
pijského víťaza a dvojnásobného majstra 
Európy Gelinda Bordina. „Bežal som zo zve‑
davosti a po dohode s Vlastom Bukovjanom, 
do ktorého tréningovej skupiny ma v Dukle 
zaradili. Guráž mi nechýbala, ale na maratón 
som nemal natrénované a zaplatil som tvrdú 
nováčikovskú daň: dobehol som len silou 
vôle,“ spomína. Za týchto okolností klobúk 
dolu: skončil piaty (2:25:11) a v rámci maj‑
strovstiev Československa druhý za Alexan‑
drom Neuwirthom z Vítkovíc.

S NOVÝM TRÉNEROM – ATLÉT ROKA
Rozdelenie Československa spôsobilo 

Bukovjanov návrat na rodnú Moravu a pre 
Štefka rok plný zmien a sústredení, ale bez 
výkonnostného posunu: tri mesiace tréno‑
val so Stanislavom Štroblom v Katare, päť 
týždňov s Janom Pospíšilom v Juhoafrickej 
republike, tri mesiace na Slovensku s Marti‑
nom Vrábľom…

Až koncom jesene 1993 sa šéfovia Dukly 
spamätali a rozhodli, že bezprizorný talent 
povedie Dušan Valent. Kázal to zdravý ro‑
zum: v armádnom stredisku síce zväčša pô‑
sobil vo funkcii hlavného trénera mládeže, 
ale vtedy už tretiu sezónu viedol Miroslava 

Na mítingu Slovnaft 1994 (pôvodne P – T – S)  
zabehol Štefko slovenský rekord na 3000 m 

časom 7:48,73 a prehnal aj kenských favoritov, 
takže bol aj v centre záujmu médií.

Foto: ŠTARTFOTO

Na ME 1998 v Budapešti finišoval na 10 000 m desiaty, no očakával oveľa viac. Foto: ŠTARTFOTO

OH 1948, 1952 a na ME 1950 a 1954, MS vte‑
dy neexistovali). Nikto iný nemal k nemu ani 
blízko – až po štyroch desaťročiach Štefko, 
vtedy už reprezentant Slovenska.

Porovnateľné s jeho štvrtým miestom na 
helsinských ME 1994 v čase 28:08,02 je len 
šieste Martina Vrábeľa vo finále rímskych MS 
1987 za 28:05,59 – tiež dobehol ako štvrtý Eu‑
rópan, ale za tretím nie so stratou 0,07, ale 
2,51 sekundy.

KROS AKO TELOVÝ BALZAM
Slovenský šport mal po rozdelení Česko‑

slovenska hlboko do vrecka. Oveľa hlbšie ako 
český, ktorý ostal stopercentným vlastníkom 

lukratívnych lotérií. Na Slovensku politici 
podmienili súhlas s nimi majoritou štátu, ne‑
skôr sa ministerstvo financií pustilo so súk‑
romnou stávkovou firmou do dobrodružstva 
s novými hrami, ktoré sa skončilo fiaskom – 
okrem toho prvá vláda éry samostatnosti „za‑
budla“ do rozpočtu premietnuť náklady na 
štátnu reprezentáciu, za „federálu“ hradené 
z centrálnej kasy…

Skrátka, športové spolky na Slovensku žili 
z rúk do úst, a keď sa novinári pred majstrov‑
stvami Európy 1994 pýtali šéfa slovenskej at‑
letiky Antona Ihringa, či prípadný medailista 
dostane aj peňažnú prémiu, odvetil: „Zväz 
môže sľubovať len do výšky svojho konta. 
Prémie? Máme problémy, aby sme uhradili 
účasť.“ Mimochodom, hlavná časť slovenskej 
výpravy letela do Helsínk z Prahy – špeciá‑
lom Českého atletického zväzu. Aj Róbert 
Štefko, ktorého čakala hlavná disciplína hneď 
v úvodný deň šampionátu.

Vanka, odchovanca martinského kouča Slou‑
ku, ktorého posunul na post najlepšieho eu‑
rópskeho juniora 1992 na 5000 m. Otázkou 
mohlo byť len to, ako si so Štefkom sadnú – 
napokon sa ukázalo, že ani on, ani o päť ro‑
kov mladší Vanko si nemohli želať lepšieho 
sparingpartnera.

Štefkov rok 1994 bol pravý opak predošlé‑
ho: nijaký zimný kemp v cudzine, zato expló‑
zia skvelých výkonov. Po prvej kompletnej 
sezóne u trénera Valenta figuroval na čele 
domácich tabuliek až v piatich disciplínach 
a okrem tisícpäťstovky časmi znamenajúcimi 
slovenský rekord: 1500 m 3:44,88, 3000 m 
7:48,73, 5000 m 13:28,03, 10 000 m 27:57,42 
a polmaratón 1:02:11. Pozoruhodné bolo, že 
všetky zabehol v rozpätí 72 dní: od 4. aprí‑
la (polmaratón v talianskom Gualtieri) do 
21. mája (5000 m v Cottbuse). Keď si k tomu 
hlasujúci v ankete Atlét roka SR 1994 priradi‑
li štvrté miesto na ME a šieste v drese Európy 
vo Svetovom pohári, nemali čo riešiť…

NAJPRV JABLONČAN, POTOM „NEMEC“
Dráhový rekordný hetrik začal Štefko 

v českej lige na pražskej Juliske v drese Jab‑
lonca. Hoci túžil len po limite na helsinské 
majstrovstvá sveta 28:20, napokon zabehol 
10 kilometrov ako prvý (a dodnes jediný) 
Slovák pod 28 minút – časom 27:57,42 zlep‑
šil Vrábľov rekord z MS 1987 o vyše osem 
sekúnd! Pritom štart bol už o pol tretej po‑
poludní – našťastie, páliace slnko v poslednej 
chvíli prikryli mraky. „Rekordu nič nenasved‑
čovalo, v polovici trate sme mali medzičas 
14:11,84 a po 5600 metroch som ostal už iba 
sám,“ líčil slovenským novinárom. „Skúsil 
som zrýchliť a šlo to. Zrýchlil som ešte viac 
a stále to šlo. Až v závere mi došlo, že bežím 
na čas pod 28 minút.“ Druhú päťku zvládol 
o vyše 26 sekúnd rýchlejšie ako prvú a po‑
sledný kilometer za 2:40!

O desať dní na bratislavskej „péteeske“ 
dvihol zo sedadiel takmer plné Pasienky, 
lebo do cieľovej rovinky na 3000 m vbehol 
na čele – favorizované kenské trio ho tesne 
predstihlo až v závere. Víťazný stípliar Hier 
Commonwealthu Johnstone Kipkoech za‑
behol svetový výkon roka 7:48,26 a Štefko 
časom 7:48,73 zlepšil Lenčešov slovenský re‑
kord. O dva týždne v Cottbuse stlačil jeho 
iný rekord na 5000 m pod 13 a pol minú‑
ty – 13:28,03. „Súperi nemali záujem o rých‑
le tempo, darmo som ich očami prosil. Ki‑
lometrové časy mali klesajúci trend – 2:40, 
2:42, 2:44… Štvrtý kilometer bol priam tra‑
gický, lebo tempo spadlo na 2:47, tak som 
250 m pred cieľom pridal a záverečný bežal 
za 2:35. Pri inom rozložení tempa som mohol 
byť o štyri ‑päť sekúnd rýchlejší,“ tvrdil. Z tria 
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rekordov za najhodnotnejší v rozhovore pre 
Pravdu označil desiatkársky. „Najkrajšia 
však bola bratislavská trojka,“ dodal. Cott‑
buskú päťku sprevádzala pikantéria: v štar‑
tovej listine Štefko figuroval s klubovou prí‑
sluš nosťou SC Magdeburg a reportér DSF 
ho označil za nemeckú vytrvaleckú dvojku 
po Baumannovi…

Pravou nemeckou dvojkou však bol Sté‑
phane Franke, s ktorým Štefko o necelé dva 
mesiace zviedol nemilosrdný a trochu smo‑
liarsky súboj o bronz vo finále 10 000 m na 
helsinských ME. „Robo sa pridlho držal vza‑
du, na konci vedúcej skupiny bol aj vo chvíli, 
keď sa Čech Pešava vzhľadom na svoj poma‑
lý záver rozhodol pre dlhý nástup, s ktorým 
Štefko nerátal,“ hodnotí s odstupom takmer 
25 rokov tréner Valent. „Vynaložil mnoho 
energie na dobehnutie straty a v superrých‑
lom záverečnom kilometri za 2:31 predbie‑
hajúc súperov bežal takmer stále v druhej 
dráhe – jeho metre navyše nabehli do desia‑
tok…“

DENNÝ REŽIM: TRÉNING A SPÁNOK
„K Dušanovi Valentovi sa mi príliš nechce‑

lo, lenže nemal som na výber,“ priznal Štefko 
v nedávno vydanej biografickej knižke. „Ale 
veľmi rýchlo som zistil, že mi jeho systém 
prípravy perfektne vyhovuje. Tréning bol 
založený na postupnosti, dopredu starostlivo 
pripravený – a nikam sa neponáhľalo.“

Tlak zvonka nemal rád a už vonkoncom 
nie nútenie. Potreboval dopredu vedieť, čo 
ho čaká, a keďže po mame zdedil zmysel pre 
poriadok, vždy sa dokázal s povinnosťami 
stotožniť a aj sa nastaviť tak, aby ich zvlá‑
dol.

„Tréner nám dával plány na veľkých plach‑
tách na štyri týždne dopredu, čo mi vyhovo‑
valo. Mal som rád víziu: že príprava odnie‑
kiaľ niekam smeruje, čo sa bude konkrétne 
trénovať a v akých rýchlostiach, kedy sa bude 
súťažiť. Plán bol pre mňa čosi ako dogma. 

Vždy som si ho celý prečítal, zžil sa s ním 
a snažil som sa všetko odbehať.“

Pohodu mu okrem šťastnej povahy pri‑
nášal aj častý a výdatný spánok, ktorý bol 
primárnou súčasťou jeho regenerácie. „Na 
sústredeniach len trénoval a odpočíval,“ po‑
tvrdzuje jeho dlhoročný tréningový partner 
Miroslav Vanko. „Robo bol ozajstný profík, 
neprekonateľný v tom, že skoro každý tré‑
ning odbehal podľa plánu.“

„Behať som začal pomerne neskoro,“ spo‑
mínal na októbrovom MMM, na ktorý ho po‑
zvali ako čestného hosťa. „Košickí tréneri ne‑
vedeli, čo je vo mne, ale postupovali rozum‑
ne: Andrej Lopuchovský začal budovaním 
rýchlosti a Martin Cibuľa pokračoval tempo‑
vou vytrvalosťou. Nabaľovalo sa to na mňa 

postupne. Keď v príprave nie sú strmé skoky, 
ale plynulé prechody a jedno do druhého za‑
padá, tak tréning nepripadá ako drina.“

IMPOZANTNÝ NÁVRAT K MARATÓNU
Štefko nemal rád horúčavy, ale to väčšina 

vytrvalcov. Čo obľuboval, bolo rovnomerné 
tempo a – behanie na chvoste vedúcej skupi‑
ny. Keď mal súperov na očiach, nehrozilo, že 
mu niekto prišliapne pätu. Aby sa toho nedaj‑
bože nedopustil on sám, dodržiaval ešte pár‑
metrový odstup za bežcom pred ním. „Súperi 
nedarovali Robovi ani meter, ale on sa nevedel 
nikomu nalepiť na päty,“ potvrdzuje Valent.

Napriek tomu pokračoval v zlepšovaní 
slovenských rekordov: v roku 1995 zabehol 
1500 m v Cottbuse za 3:40,35 a 5000 m v Pa‑
ríži za 13:19,40 (v prevahe afrických bežcov 
skončil „až“ ôsmy, ale pred Baumannom), 
o dva roky v Lille 10 000 m za 27:42,98 (sied‑
my európsky čas roka). Na mítingoch mu 
to však šlo lepšie ako v dráhových súbojoch 
o veľké medaily: na MS 1995 aj OH 1996 
skončil v rozbehoch. „Nie som typ dráhové‑
ho bežca. Sústredím sa na to, čo mi ide – na 
kros a cestné behy,“ skonštatoval v Atlante.

Tesne pred tridsiatkou nastal čas návratu 
k maratónu. Chuť naň si chcel zlepšiť úspeš‑
ným vystúpením na svetovom šampionáte 
v polmaratóne, ktorý na jeseň 1997 hostili 
jeho rodné Košice. Dobehol však až na kon‑
ci tretej desiatky. „Nebyť žičlivých ľudí vôkol 
trate, tak to zabalím,“ vravel so skrivenou tvá‑
rou od bolesti žalúdka.

O mesiac na slávnom a výborne obsade‑
nom maratóne v New Yorku však dobehol 
siedmy za 2:11:11 (o sekundu zlepšil slovenský 
rekord Karla Davida z Tokia 1991) a v apríli 
1998 po čisto domácej zimnej príprave v Lon‑
dýne v nemenej kvalitnej konkurencii dokon‑
ca šiesty v čase 2:09:53 – ako prvý a dodnes 
jediný Slovák zvládol 42 195 m pod 2:10 h!

„V New Yorku som sa takmer vôbec ne‑
pozeral na hodinky, bežal som len podľa po‑
citov, aby som sľubne rozbehnutý maratón 
nepokazil. V Londýne som si už viac trúfal 
a v samom závere, keď sa črtala šanca dostať 
sa pod 2:10, mal som oči priam zapichnuté na 
časomere,“ porovnával.

Mimochodom, v marci 1998 sa v rámci 
prípravy na londýnsky maratón Štefko stal 
armádnym majstrom sveta v krose – v ír‑
skom Curraghu vyhral kategóriu vytrvalcov 
a jeho tréningový kolega Miroslav Vanko 
skončil medzi míliarmi šiesty. Na letných 
majstrovstvách Európy na budapeštianskom 
Népstadióne však Vanko vo finále na 5000 m 
dobehol ôsmy (dve kolá pred koncom bol na 
čele!), kým Štefko v rozlúčkovom štarte na 
dráhovom šampionáte na 10 000 m desiaty, 
a to rozhodlo, že vo výročnej atletickej ankete 
dostal Vanko o 13 hlasov viac – nikdy pred‑

tým ani potom na prvých dvoch miestach 
netrónili dvaja vytrvalci, dokonca z jednej 
tréningovej skupiny. „Ankety sú postavené na 
vrchole sezóny, absolútne výkony sú druho‑
radé – Miro odviedol viac pre reprezentáciu 
aj v Európskom pohári a primát si zaslúži,“ 
priznal Vankovi morálne právo na post kráľa 
Štefko, ktorý v domácich i svetových tabuľ‑
kách trónil vyššie.

TRIUMF Z VĎAKY RODÁKOM
Náročnejší ako sám maratón je príprava 

naň, ktorá musí byť svedomitá, tvrdí Štefko 
a dôvodí prosto: Maratón býva zväčša spra‑
vodlivý.

Vo vzťahu k najstaršiemu na kontinen‑
te v rodnom meste to poňal tiež v opačnom 
garde. Na vrchole maratónskej výkonnosti 
sa postavil na štart košického MMM aj ako 
hlavný favorit. V roku 1998 bežal ešte ako vo‑
dič či zajac, s číslom 13 dotiahol pole bežcov 
na čele do konca prvého okruhu, neskôr však 
odstúpil. O rok, keď košický maratón osla‑
voval 75 rokov svojho zrodu, mal spomedzi 
účastníkov jediný osobný rekord pod 2:10 
a deklaroval túžbu vyhrať ho. Organizátori 
mali k dispozícii o tretinu financií menej než 
v predošlých rokoch, takže Štefkov štart im 
padol zvlášť vhod. Nevyvíjali však naňho 
nijaký tlak, dôkazom je výrok riaditeľa Bra‑
nislava Koniara: „Mám jediné želanie: aby 
dobehol do cieľa a potvrdil, že je slovenskou 
maratónskou jednotkou.“

Košičanov vyšlo do ulíc viac než bežne – 
zlákalo ich pekné, pre maratóncov však až 
príliš teplé počasie, ale aj ich rodák. Tempo 
mu udal vtedy na Slovensku trénujúci Líbyj‑

čan Ali Ezayedi, zverenec Gabriela Valisku, 
takže – až na krátku Štefkovu krízu – to bol 
slovenský ročník. Aj posledné víťazstvo Slo‑
váka na MMM – budúcu jeseň uplynie od 
neho 20 rokov.

ÚŽASNÝ DIAPAZÓN A JEHO KLENOT
Štefko získal v Košiciach aj svoj úplne 

posledný slovenský titul – paradoxne jediný 
v behu na 10 000 m, v ktorom stál na čele slo‑
venských tabuliek desať rokov (1991 – 1994, 
1996 – 1999 a 2002 – 2003), dlhšie len Martin 
Vrábeľ (11). Písal sa rok 2003, mal 35 rokov 
a na slovenský šampionát na dráhe prišiel po 
šiestich rokoch. S manželkou a ich dvoma syn‑
mi – trojročným Sebastianom a päťmesačným 
Nicolasom. Dcéru hádzanárskeho trénera 
spoznal ako študentku košického športového 
gymnázia, ktorá skôr než tenistka a tenisová 
trénerka bola dorastenecká krosová medailist‑
ka. Po maturite sa s rodičmi presťahovala do 
Prahy, kam neskôr zamieril aj Štefko.

Vtedy už bolo rozhodnuté, že v banskobys‑
trickej Dukle končí. Napriek doslova senzač‑
ným umiesteniam na krosových MS – v roku 
1999 dobehol dvanásty a o dva roky dokonca 
desiaty. Bez Maročanov v belgickom a fran‑
cúzskom drese a Angolčana v portugalskom 
bol štvrtým najlepším Európanom. Ale kros 
nebol olympijská disciplína… Vankova obe‑
tavá ochota odísť z Dukly v mene Štefkovho 
zotrvania jeho vyhadzov oddialila len o rok. 
„Pustili ho k vode jedenásť mesiacov pred do‑
vŕšením vojenského dôchodku – to sa predsa 
nerobí,“ úprimne sa aj po pol druha desaťročí 
pohoršuje ich bývalý spoločný tréner Dušan 
Valent. „Dukla dodnes nedocenila Štefkove 
úspechy – jeho fotografia nefiguruje ani na 
strediskovej nástenke…“

Ak si ho Dukla, za ktorú behával pol 
druha desaťročia, neváži, je to jej hanba – už 
len preto, že bol aj armádnym svetovým šam‑
piónom. Štefko určite patrí medzi legendy 
našej atletiky. Aj bez medaily z európskeho či 
svetového šampionátu. Jeho bežecké portfó‑
lio bolo úžasne široké: od 1500 m po mara‑
tón. „Na 5000 a 10 000 m sa dotkol stropu, 
ale v maratóne mal na viac, podľa mňa do‑
konca na výkon okolo 2:07,“ myslí si tréner 
Dušan Valent. „Svedčí o tom polmaratónske 
maximum 1:00:29 z Malmö v roku 2000, kto‑
ré mi vyrazilo dych a vyvolalo vo mne najväč‑
šie emócie.“

Len na potvrdenie jeho slov: už bezmá‑
la 18 rokov starý Štefkov čas je stále deviaty 
historicky najlepší európsky výkon v polma‑
ratóne!

NAJRÝCHLEJŠÍ TRÉNER
Júnový superčas v polmaratóne mu dvihol 

sebavedomie a v septembri 2000 odletel na 
OH do Sydney v presvedčení, že je v život‑

nej forme. V olympijskej dedine sa však stal 
obeťou šíriacej sa chrípkovej epidémie – ba‑
cil možno chytil už cestou do nej od jedné‑
ho z kašľajúcich trénerov výpravy, ktorý ho 
prišiel vyzdvihnúť na letisko. Forma bola, 
zdravie nie – na 37. kilometri nastúpil do 
zberného autobusu, v ktorom už sedel Stefa‑
no Baldini.

O štyri roky sa stretli na štarte ďalšieho 
olympijského maratónu – v gréckom Ma‑
rathone. Na aténskych hrách nastúpil Štefko 
už ako reprezentant Českej republiky, ktorej 

občianstvo získal v apríli 2004. Tentoraz oba‑
ja dobehli až do cieľa – Baldini ako víťaz, Ro‑
bert zmorený 30‑stupňovou horúčavou však 
až šesťdesiaty tretí.

Štefko behá dodnes. V Novej Lesnej, kde 
už od roku 2010 starostuje jeho bývalý trénin‑
gový partner Peter Hritz, uprostred júla po‑
krstil svoju knižku a na druhý deň štvrtý raz 
vyhral Memoriál Jána Stilla, beh do kopca 
stamodtiaľ až na Hrebienok s vyše päťstomet‑
rovým prevýšením.

V posledných rokoch však behanie naj‑
mä trénuje. Na londýnsku olympiádu 2012 
doviedol Jana Kreisingera a o maratónskom 
štarte v Tokiu 2020 sníva aktuálny líder jeho 
bežeckej skupiny a tohtoročný český šam‑
pión Jiří Homoláč (osobný rekord 2:16:55). 
„Mám najrýchlejšieho trénera,“ tvrdí.

„Beh je v móde, o hobíkov nie je núdza. 
Takých, ktorí sú ochotní žiť behaním 24 ho‑
dín ako ja voľakedy, však rapídne ubudlo,“ 
trochu sklamane konštatuje päťdesiatnik 
Štefko.

 MARIÁN ŠIMO

Krosy boli Štefkova srdcovka, na MS 2001 
skončil na vynikajúcom 10. mieste.

Foto: ŠTARTFOTO

Tohto roku bol v Košiciach  
ako čestný hosť MMM.

Foto: MK KOŠICE

Posledný slovenský víťaz MMM: po triumfe 
v rodnom meste v roku 1999 sa vydýchaval na 
venci pre víťaza a ktosi mu symbolicky podal 

pochodeň s maratónskym ohňom.
Foto: MK KOŠICE

Štefkove stále platné slovenské rekordy
1 míľa 3:58,20 1998 Záhreb
3000 m 7:46,83 1997 Sopot
5000 m 13:19,40 1995 Saint ‑Denis
5 km/cesta* 14:28 1997 Košice
10 000 m 27:42,98 1997 Lille
15 km/cesta 43:25 1995 La Courneuve
20 km/cesta 58:38 1994 Paríž
polmaratón 1:00:29 2000 Malmö
30 km/cesta** 1:41:12 2001 New York
maratón 2:09:53 1998 Londýn
Poznámka:  *      – v cestnom behu na 5 km vedie SAZ len najlepší slovenský výkon. 

** – dosiahnuté na trati 20 míľ (32,187 km).
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Kým v  minuloročnom bilancovaní mali Brezov-
čania na konte jeden jediný bodík, v  tomto roku 
ich nazbierali vyše 120! V  klube CVČ získali vďaka 
mladšiemu žiakovi Alexovi Hulkovi, ktorý triumfo-
val na halových majstrovstvách Slovenska v behu na 
1500 m, aj historicky prvý titul. No nebola to jediná 
medaila pre Brezovú, rok ukončila s bilanciou 1 – 3 – 
4. Jeden z medailistov, kladivár Vladislav Čermák, si 
dokonca v septembri obliekol aj reprezentačný dres 
v medzištátnom stretnutí Chorvátsko – Česko – Ma-
ďarsko – Slovinsko – Slovensko v maďarskom Györi.

HYBNÁ SILA SÚ BÔŽIKOVCI

Dušou atletiky v  Brezovej pod vrchom Bradlo, 
kde stojí mohyla slávneho generála Milana Rasti-
slava Štefánika, sú už vyše tri desaťročia manželia 
Miroslav a Darina Bôžikovci. V roku 2017 založili za 
pomoci Gabriely Plačkovej klub Centrum voľného 
času Brezová pod Bradlom, v ktorom pôsobia naj-
mä žiaci z miestnej základnej školy.

„Mám prehľad o  každom talente,“ vraví hrdo 
55-ročný telocvikár Miroslav Bôžik. Aj on bol kedysi 
talent: v dvanástich skočil do diaľky 533 cm a tento 
výkon je dodnes rekord brezovskej „základky“, ktorú 

Apropo, sestry Palanské. Sú to síce Brezovčanky, 
ale už súťažia vo farbách Skalice. V tomto roku došlo 
ku kurióznej situácii. V rovnaký deň sa stali majster-
kami Slovenska. Staršia Lenka získala 30. júna zlato 
v disku na juniorskom šampionáte v Trnave, mladšia 
Lucia vyhrala v ten istý deň šesťdesiatku na majstrov-
stvách Slovenska mladšieho žiactva v Michalovciach.

„Čo nás pri práci s  deťmi ešte drží? Ich radosť 
z úspechov a vďačnosť rodičov, že zmysluplne vypĺ-
ňame voľný čas ich ratolestí,“ vraví s hrdosťou Dari-
na Bôžiková. „Najmä mladšie deti sa nevedia dočkať, 
kedy budú mať krúžok, kedy budú trénovať a  naj-
mä súťažiť. Obľúbili si najmä Detskú štafetovú ligu, 
v ktorej skončila štvorica Paťka Mihočková, Vaneska 
Vetríková, Filip Michalica, Nikolas Sidor v  tohtoroč-
nom celoslovenskom finále v Banskej Bystrici druhá. 
Naša mlaď chcela napodobniť svojich starších kama-
rátov, ktorí už túto súťaž vyhrali a mohli si zatréno-
vať s  Matejom Tóthom, sestrami Dankou a Jankou 
Velďákovými a Marcelom Lomnickým.“

„Mnohokrát si hovoríme, že zvoľníme tempo a bu-
deme sa menej angažovať. Atletika nám uberá z voľ-
ného času. Kým však majú deti záujem športovať 
a máme podporu z mesta i zväzu, budeme káru ťahať 
ďalej,“ sľubuje Darina Bôžiková. „Máme šikovné deti. 
Keď však s nimi systematicky nepracujete a nepovzbu-
díte ich, dajú sa na niečo iné. Pohybovo zdatné deti 
musíte najprv objaviť, potom je nutné podchytiť ich 
a v istej fáze povzbudiť a trošku aj srdcom presvedčiť.“

Brezovčania dosiahli v  októbri veľký úspech, na 
ich pomery nevídaný. Na majstrovstvách Slovenska 
družstiev staršieho žiactva v Košiciach skončili chlapci 
druhí, iba 17 bodov za AC Stavbár Nitra. Za nádejami 
zo Štefánikovho kraja ostali veľké kluby ako ŠŠK Bar-
dejov, Slávia TU Košice, Olympia Považská Bystrica či 
ZŤS Martin. „Aj tento výsledok ukázal, že v športovej 

VEĽKÉ VECI V MALOM MESTE
Keď v súvislosti s atletikou zaznie Brezová pod Bradlom, väčšine fanúšikov sa vybaví meno Jo‑

zef Repčík. Náš osemstovkársky rekordér pod holým nebom i v hale sa do veľkého atletického 
sveta odpichol práve z tohto päťtisícového mestečka, kde vyrastal. Lenže v roku 2018 rezono‑

vala Brezová pod Bradlom v našej atletike už aj vďaka úspešnému klubu, ktorý sa v bodovom hod‑
notení celej sezóny dostal do prvej tridsiatky na Slovensku.

 ZLATO  (1) ALEX HULKA (1500 m v hale – ml. žiaci)  STRIEBRO  (3) LUKÁŠ PLAČKO (kriketka – ml. 
žiaci), DRUŽSTVO STARŠÍCH ŽIAKOV, DRUŽSTVO MLADŠÍCH ŽIAKOV V KROSE  BRONZ  (4) ADAM 
ZUBÁK (1500 m prek. – st. žiaci), VLADISLAV ČERMÁK (kladivo – st. žiaci), TOMÁŠ JANKOVÝCH 
(kros – ml. žiaci), LUKÁŠ PLAČKO (päťboj/hala – ml. žiaci)

Miroslav Bôžik a jeho malí atléti, vo výreze Darina Bôžiková. Foto: JÁN LUKY

v súčasnosti navštevuje 350 žiakov a takmer polovi-
cu z nich tvoria členovia CVČ.

„Manžel eviduje všetky rekordy školy, najhodnot-
nejšie  – vrátane jeho vyše 40-ročného diaľkarské-
ho – visia na nástenke a motivujú ďalšie generácie,“ 
prízvukuje Darina Bôžiková. „Deti majú príklad pria-
mo pred očami. V našej práci nie je nič cennejšie ako 
osobný vzor. Vidia, že ich učí a trénuje človek, ktorý 
tiež niečo dokázal. Mnohé chcú byť ako on. Aj to nám 
trochu uľahčuje prílev nových žiakov do CVČ.“

V Brezovej pod Bradlom trénujú mladí atléti in-
tenzívne trikrát do týždňa. V  lete sa pripravujú na 
200-metrovej antukovej dráhe, v  zime v  telocvični. 
Voľakedy stačili dva tréningy – v pondelok a vo štvr-
tok. Teraz už nie, Bôžikovci museli pridať ešte utorok. 
„Hovoríme si, že od pol štvrtej popoludní už aj tak 
nikto nepríde na tréning. A zrazu sa nezbierala celá 
skupina!“ konštatuje s úsmevom pani Bôžiková.

Brezovčania sa zapojili aj do projektu Detská atle-
tika, takže v CVČ sa začali starať o pohybovo nadané 
deti už od predškolského veku. Bôžikovci majú pod 
palcom dovedna až 150 nádejných adeptov atletiky.

Dôvod, prečo vznikol v  Brezovej pod Bradlom 
atletický klub CVČ, vysvetľuje Miroslav Bôžik: „Cen-

trum sme založili najmä preto, lebo si to želali rodi-
čia. Pýtali sa: prečo súťažia naše deti za Skalicu, veď 
by mohli reprezentovať svoje mesto?! Zastupiteľstvo 
odsúhlasilo pre naše CVČ podporu, takže sme sa 
s vervou pustili do práce. Máme veľkú podporu aj od 
rodičov, a nie iba finančnú.“

Mamy a otcovia brezovských atletických talentov 
pomáhajú, ako vedia – pri organizovaní súťaží, alebo 
vozia deti na preteky po celom Slovensku od Skalice 
až po Michalovce.

„Už dva roky si gazdujeme na vlastnom. Časť fi-
nancií na činnosť dostaneme od Slovenského atle-
tického zväzu za aktívnych členov, časť za výchovu 
talentov v ÚTM (PZPM Brezová-Skalica). Ďalšiu časť 
rozpočtu nám pomáha vykryť mesto Brezová pod 
Bradlom a  nejaké peniažky dokážeme získať od 
sponzorov,“ vyratúva tréner Bôžik zdroje financova-
nia CVČ. „Najväčšiu časť ročného rozpočtu minieme 
na dopravu. A  to sme deťom vybavili preukazy na 
cestovanie vlakom zadarmo.“

BREZOVSKÝ ZÁZRAK V KOŠICIACH

Počúvať rozprávanie manželov Bôžikovcov je ako 
návrat v čase o päťdesiat rokov späť. V dobrom slova 
zmysle. Ich fanatizmus je priam neskutočný. Dôka-
zom je areál, o ktorý sa svedomito starajú a zveľaďujú 
ho. Takmer všetko v ňom robili sami. „Môj brat je zvá-
rač, vyrobil nám kryt na výškarské doskočisko a  rôz-
ne pomôcky. Vrhačský kruh sme si vybudovali tiež 
sami. Zohnali sme miešačku, cement, piesok. Vyrást-
la v ňom už slovenská šampiónka a juniorská repre-
zentantka Lenka Palanská,“ hovorí hrdo tréner Bôžik.

príprave našich detí sme sa vybrali správnou cestou,“ 
vraví tréner a učiteľ v jednej osobe Miroslav Bôžik.

CVČ Brezová pod Bradlom pôsobí v  Západoslo-
venskom atletickom zväze, momentálne najsilnej-
šom zo štyroch oblastných. Jeho súpermi sú špič-
kové kluby z  ekonomicky silnejších oblastí, viaceré 
z nich so štadiónmi s moderným oválom a sektormi. 
„My fungujeme na antukovej dráhe, o  tartane iba 
snívame,“ povzdychne si tréner Bôžik.

Najväčší atletický sviatok v meste sú Brezovské at-
letické hry. Pred 19 rokmi ich založil práve Miroslav 
Bôžik. Inšpiráciu našiel v  Memoriáli Rudolfa Jašíka 
v Partizánskom, na ktorom sa ako učiteľ z Chynorian 
zúčastňoval. „Veľmi ma to podujatie oslovilo, nadchla 
ma najmä atmosféra. Preto som tento nápad prenie-
sol do Brezovej a – ujal sa. Tieto preteky sú veľká šan-
ca pre naše deti ukázať sa doma, pred rodičmi. V máji 
2019 zorganizujeme už 19. ročník,“ chváli sa Miro-
slav Bôžik s hrdosťou v hlase a nezabúda ani na po-
ďakovanie Tomášovi Zavadilovi z Jablonice a Zdeňko-
vi Zalubilovi zo Skalice za trénerskú spoluprácu. 

ATLETIKA PODĽA VZORU REPČÍK

Pre brezovské deti je jednoznačne najväčší vzor 
Jozef Repčík, dvakrát siedmy na ME v  behu na 
800 m (2012 a  2014), víťaz tejto disciplíny na Eu-
rópskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) 

Prvý majster SR vo farbách CVČ Brezová pod 
Bradlom Alex Hulka. Foto: JÁN LUKY

BREZOVSKÍ MEDAILISTI Z M ‑SR 2018

v  Paríži 2003 a  strieborný na Svetovej univerziáde 
v Kazani 2013.

„Keď k nám príde do školy na návštevu, každý sa 
s ním chce stretnúť. Jeho príbeh je pre našich malých 
atlétov veľmi inšpiratívny,“ vraví Miroslav Bôžik, duša 
brezovskej atletiky. „Taký talent ako Jozef sa u nás na-
rodí raz za 50 rokov. Bol výnimočný zjav. Okrem atle-
tiky mal rád futbal i hru na husle. Nikdy nemal iba je-
den koníček. Hoci dostal talent do vienka od Boha, nič 
sme nerobili nasilu. Nechcel som mu atletiku znechu-
tiť a zničiť ho už v žiackom veku. Neskôr som ho po-
sunul Ivanovi Peťovskému do Trenčína a pod jeho ve-
dením dokázal čosi nevídané – zlepšil neprekonateľný 
slovenský rekord legendárneho Jozefa Plachého.“

Najslávnejší Brezovčan už má aj nasledovní-
kov  – nielen spomenutého šampióna Alexa Hulku, 
ale úspešní sú aj Tomáš Jankových, Adam Zubák či 
Tomáš Krahulec, Repčíkov 15-ročný synovec. Na tí-
movom šampionáte družstiev starších žiakov v  Ko-
šiciach vyhral beh na 3000 m za 10:13,62 a  o  päť 
týždňov neskôr bol tretí na 800 m (2:19,17) na po-

Za Brezovú súťaží aj synovec Jozefa Repčíka Tomáš Krahulec (v strede v modrom). Foto: JÁN LUKY

Tomáš Jankových získal na M -SR v krose 
bronz. Foto: JÁN LUKY

pulárnych pretekoch Zo školských lavíc do atletickej 
haly Elán v Bratislave.

Pri otázke, kde vidí klub o  päť rokov, si Miro-
slav Bôžik povzdychne: „Ťažká otázka. Všetko závisí 
najmä od toho, či budeme vládať. Energia ubúda, 
s manželkou už nie sme najmladší. Nechcem nechať 
celé svoje zdravie v telocvični a na štadióne. Mám aj 
svoju rodinu, svoj život. Dlhodobé ciele si preto ne-
dávame.“  ŠTEFAN ŽILKA, gb
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ŠKOLENIA TRÉNEROV DETSKEJ ATLETIKY

V  roku 2018 sme zorganizovali štyri školenia 
trénerov Detskej atletiky. Vďaka nim môžeme me-
dzi nami privítať 133 nových trénerov, ktorí majú 
chuť venovať sa najmladším deťom. Plánujeme 
v tom pokračovať i v roku 2019, predbežne uvažu-
jeme opäť o štyroch kurzoch. Tentoraz sme vybrali 
mestá v  každom kúte Slovenska  – vzdelávať bu-
deme v Michalovciach, Bratislave, Zvolene a Tren-
číne. Uskutočnia sa postupne, v každom ročnom 
období jeden. Aby vám termín niektorého z nich 
neušiel, sledujte našu internetovú stránku www.
detskaatletika.sk, kde sa dozviete všetky dátumy.

DETSKÝ ŠTAFETOVÝ KROS PRE AK ZZO ČADCA

V období od septembra do začiatku novembra 
sa v  každom kraji Slovenska uskutočnili dve po-
stupové kolá v rámci Detského štafetového krosu. 

Štvorčlenné družstvá (2 dievčatá a 2 chlapci) súťa-
žili na trati dlhej približne 600 m (podľa možnos-
tí organizátora) a najlepšie štafety sa kvalifikovali 
do celoslovenského finále 17. novembra v Dudin-
ciach. Deti súťažili popri majstrovstvách Slovenska 
na trati 4 × 600 m.

V  porovnaní s  minulým rokom, keď sa finá-
le konalo ako testovacia súťaž pripravenosti ša-
morínskeho areálu x -bionic® sphere deň pred 
majstrovstvami Európy v  krose, tentoraz vyšlo aj 
počasie. Trať okolo futbalového štadióna a  amfi-
teátra v Dudinciach zalievali slnečné lúče. Finále 
sprevádzala skvelá atmosféra. Deti aj vďaka po-
četnému zastúpeniu rodičov v hľadisku siahli až 
na dno svojich síl. Najlepšie si počínala štafeta AK 
ZZO Čadca v zložení Tadeáš Korenčík, Stanislava Tr-
líková, Michal Fuchs, Nina Gerátová, na druhom 
mieste sa umiestila štvorica AC Malacky (Adam 
Boškovič, Laura Sedláková, Teodor Volek, Vanesa 

Opäť sa blížia najkrajšie sviatky roka, Vianoce. Práve v tomto období zvyčajne sumarizujeme, čo 
sme v končiacom sa roku v rámci projektu Detská atletika zorganizovali, čo malo u najmenších 
adeptov atletiky úspech, ale takisto vyhodnocujeme, čo by sme ešte mohli zlepšiť.

V  celoslovenskom finále Detského štafetové‑
ho krosu v  Dudinciach štartovalo nasledovných 
14 štafetových tímov: AC Malacky, ZŠ J. Kupeckého 
Pezinok, Pohybko Sereď, Funny Athletics Piešťa‑
ny, CVČ Brezová pod Bradlom, AK Spartak Dubnica 
nad Váhom, AC Nové Zámky, DAK Tlmače, AK ZZO 
Čadca, ŠKP Žilina, BŠK Banská Bystrica, Atletika 
pre deti UMB Banská Bystrica, AK Slávia TU Košice, 
Atletický legionársky klub Moldava nad Bodvou.

Salaiová) a bronzovú priečku si vybojovali bežec-
ké talenty z BŠK Banská Bystrica (Tomáš Pohore-
lec, Lýdia Nováková, Branko Babic, Ella Zuzana 
Sliacka).

SPAJKYHO KRAJSKÝ POHÁR

Na jeseň sme zavítali do každého krajského 
mesta spolu s maskotom Spajkym. Pre všetky deti 
z atletických škôlok sme zorganizovali súťaž Spaj-
kyho krajský pohár. Súťažilo sa výhradne počas ví-
kendov, aby sa do zápolení mohli zapojiť naozaj 
všetci. Súťaž bola jednokolová, chceli sme, aby sa 
v každom kraji stretlo čo najviac atletických škôlok. 
V niektorých krajoch nám tento zámer vyšiel – na-
príklad v Banskej Bystrici sme zaznamenal účasť 
19 družstiev a v Prešove ich bolo 17. Inde bol záu-
jem slabší, v Košiciach sme čakali viac ako 6 tímov 
a v Dubnici rozhodne nie iba 8.

Veríme však, že družstvám, ktoré prišli, sa pre-
teky páčili. Deťúrence si mohli vyskúšať i niektoré 
nové disciplíny, napríklad skoky v  škôlke a  nové 
formy prekážkového behu či hodu medicinbalom. 
Keďže podujatie sme pomenovali po maskotovi 

Detskej atletiky, práve Spajky odovzdával víťazným 
družstvám pohár, medaily i diplomy. Samozrejme, 
všetky deti sme odmenili drobnosťou a sladkosťou 
od spoločnosti Tesco, a. s. Z reakcií detí bolo zjavné, 
že súťaže sa im páčili, odchádzali domov s dobrým 
pocitom a „nažhavené“ do ďalšieho tréningu.

KOREŠPONDENČNÁ SÚŤAŽ – ZIMNÉ KOLO 2018

Do konca novembra sa mohli všetci tréneri 
Detskej atletiky spolu s deťmi zapojiť i do koreš-
pondenčnej súťaže, jej tohtoročného zimného 
kola. Zápolilo sa v dvoch disciplínach – v behu cez 
prekážky a  v  predklone s  dosahovaním v  sede. 
Na súťaži sa zúčastnilo celkovo 5424 detí. Vý-
sledky budeme vyhodnocovať v  štyroch rôznych 
vekových kategóriách, samostatne pre dievčatá 
a  samostatne pre chlapcov. Pre každé dieťa, kto-
ré sa do tejto aktivity zapojilo, posielame do klu-
bu drobnosť, ktorou môže na Vianoce obdarovať 
svojho blízkeho alebo ozdobiť vianočný stromček. 
Korešpondenčná súťaž bude opäť pokračovať na 
jar budúceho roka.

Mimoriadne pozitívne hodnotenie dostala 

v roku 2018 od účastníkov súťaž Detská P – T – S,  
v  ktorej triumfovali malí atléti z  ŠŠK J. A. Ko-
menského Bardejov. Výborné bolo nielen finále 
v  Šamoríne, počas ktorého sa deti mohli osob-
ne stretnúť s  atletickými svetovými rekordérmi 
Janom Železným a  Javierom Sotomayorom, ale 
aj základné kolá. Úspech mala takisto aj Detská 
štafetová liga (víťaz Atletika pre deti UMB Banská 
Bystrica), takže oba projekty dostali zelenú aj pre 
nasledujúci rok 2019.

NÁVŠTÍVILI SME VŠETKY KÚTY SLOVENSKA

Vďaka propagačným akciám navštívila Detská 
atletika v roku 2018 rôzne miesta vo všetkých kú-
toch Slovenska. Pod názvom Detské atletické hry 
zavítala do Ilavy, Martina, Bánoviec nad Bebravou, 
Topoľčian, Sabinova, Nového Mesta nad Váhom, 
Tvrdošína, Senca, Hriňovej a Komárna. Expertom 
sa predstavila na vedeckej konferencii Atletika 
2018 v Nitre, bola tiež súčasť mnohých podujatí 
ako napríklad M -SR v  polmaratóne v  Tlmačoch, 
osláv MDD v rôznych mestách, Olympijského dňa, 
Prešovského polmaratónu, Európskeho týždňa 

športu, Community Run -u  v  Žiline, Medzinárod-
ného maratónu mieru v Košiciach.

Spolu s  koordinátormi Detskej atletiky (Brati-
slavský kraj Patrícia Pužárová s  Monikou Ťažáro-
vou, Trnavský kraj Martina Kudláčová, Trenčian-
sky kraj Eva Hanuliaková, Žilinský kraj Peter Tichý, 
Nitriansky kraj Peter Komora, Banskobystrický kraj 
Ivan Čillík, Prešovský kraj Daniela Leütterová, Ko-
šický kraj Vlastimil Drimák), ktorým patrí veľká 
vďaka za celoročnú prácu, sa podarilo zorganizo-
vať viac ako 90 pretekov v rámci Detskej atletiky. 
Zapojilo sa do nich priam neskutočných 22 951 
detí, spolu s klubovými a propagačnými pretekmi 
dokonca až 27 154 detí!

Poďakovanie patrí taktiež všetkým, ktorí počas 
roka podporili projekt Detská atletika: v  prvom 
rade spoločnosti Tesco, a. s., Ministerstvu školstva, 
vedy, výskumu a  športu SR, všetkým trénerom, 
ktorí sa najmenším deťom venujú, i rozhodcom.

Všetkým želáme krásne Vianoce a šťastný nový 
rok 2019. Tešíme sa na všetkých pri podujatiach 
Detskej atletiky opäť v roku 2019.

SIMONA BLANÁROVÁ, VERONIKA ĽAŠOVÁ

Detská atletika na Prešovskom polmaratóne.
Praktická časť školenia trénerov 
Detskej atletiky.

Deti si počas Spajkyho krajského 
pohára vyskúšali i nové disciplíny. Detská atletika na Olympijskom dni v júni v Bratislave. Detský štafetový kros v lesoparku v Žiline.

Finále Detského štafetového krosu v Dudinciach. Deň detí na ZŠ Terňa, kde vznikla i nová atletická škôlka. Detský štafetový kros v Trenčíne.

V KROSOVOM FINÁLE 14 ŠTAFIET
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OSLAVUJÚ
RUDOLF ROUČKA: narodený 30. janu-
ára 1939 v Dřítni (okres České Budějovi-

ce, ČR); dlhoročný organizátor a úspešný tréner 
atletiky na Záhorí; s  behmi a  vrhmi začal ako 
učeň v Spartaku Strakonice (tréner Josef Plecha-
tý), neskôr člen VTJ Brno, Lokomotívy Břeclav 
a Slovana Hodonín; v r. 1960 sa priženil na Slo-
vensko: tri roky trénoval mládež v  Holíči, 
v r. 1963 založil atletický oddiel v TJ ZVL Skalica 
a pôsobil v ňom ako tréner až do r. 1982, neskôr 
10 rokov (1982 – 1991) v Sigme Hodonín; v ja-
nuári 1992 založil AK Junior Holíč  – je jeho 
šéftrénerom a od r. 2008 aj predsedom; tréno-
val o. i. neskoršiu 11-násobnú majsterku Slo-
venska od 400 m po kros Ľudmilu Hlaváčkovú-
-Lovečkovú, prvého Slováka, ktorý zabehol 
maratón pod 2:20, Jozefa Machálka (osobný re-
kord v  drese Skalice 2:17:10, v  emigrácii 
2:13:57!), vytrvalcov Pavla Buchtu, Zdeňka Za-
lubila, Jozefa Eichenbauma, začínal uňho aj výš-
kár Matúš Bubeník; stále ešte aktívny veterán 
a rozhodca (aj na ME 1978 v Prahe).

MIROSLAV HUTTER: narodený 24. janu-
ára 1944 v  Martine; prvý Slovák, ktorý 

skočil do diaľky za 760 cm; talent naznačil už 
v detstve (10-ročný 390, 15-ročný 535 cm), ale 
súťažne sa sprvu venoval gymnastike a futbalu, 
atletike až v r. 1960 v Dyname Žilina pod vede-
ním Milana Nemčeka (slovenský dorastenecký 
rekord a čs. výkon roka 651) a najmä od r. 1961, 
keď na diaľku začal spolupracovať s  pražským 
koučom Vlastimilom Vaculom  – na majstrov-
stvách ČSSR 1963 v  osobnom maxime 744 
skončil druhý za Solčánym (748) a  od jesene 
študoval na pražskej FTVŠ; reprezentoval VŠ 
(1964  – 1970), RH (1971  – 1972) a  VŽKG 
(1973); na ME 1966 bol deviaty (733), na Eu-
rópskych halových hrách 1967 šiesty (741, 
v kvalifikácii 760) a 1968 desiaty (681); majster 
Československa 1966 (739) a 1967 (741), čs. re-
kordér (769 v r. 1966, zároveň osobný rekord); 
neskôr 35 rokov tréner a funkcionár strediska vr-
cholového športu Ministerstva vnútra ČSSR.

JOZEF PLACHÝ: narodený 28. februára 
1949 v Košiciach; náš najlepší strednotra-

tiar histórie  – jeho slovenský rekord na 800 m 
1:45,4 vydržal takmer 39 rokov a  rýchlejších 
1500 m ako on pred 41 rokmi 3:37,04 nezabe-
hol dodnes žiadny Slovák; v r. 1965 ho ako učňa 
VSS košický člen vedenia čs. zväzu Tibor Lieskov-
ský prihlásil na okresné majstrovstvá mladšieho 
dorastu v cezpoľnom behu – vyhral ich a v aprí-
li 1966 ako zverenec trénera Ladislava Petöa už 
aj čs. majstrovstvá staršieho dorastu; na hviezdu 
osemstovky vyrástol u  Jana Lišku, českého tré-
nera, ktorý pôsobil v Košiciach od r. 1965 – bol 
jeho zverencom ako člen Slávie VŠT, od 1970 
VSŽ Košice, v čase prerušenia štúdia práva (jeseň 
1974 – 1975) Dukly Banská Bystrica a od 1976 

80

75
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do 1982 v  Dukle Praha, kam odišiel aj Liška; 
štvornásobný olympionik: v  Mexiku 1968 ako 
19-ročný v semifinále 800 m šokoval európskym 
juniorským rekordom 1:45,9, ktorý vo finále vy-
rovnal a dobehol piaty (druhý Európan), vo finále 
bol aj v Moskve 1980 – skončil šiesty na 1500 m, 
na trati, na ktorú presedlal v r. 1977; v premié-
rovom zo štyroch štartov na ME v Aténach 1969 
získal striebro – predstihol ho len Fromm (NDR) 
spolupracujúci s dvoma krajanmi, v Helsinkách 
1971 bol šiesty a v Prahe 1978 na 1500 m dva-
násty; na prvých troch z piatich halových ME stál 
na piedestále osemstovky: 1972 získal zlato, 
1973 (okrem zlata v čs. štafete 4 × 2 kolá s Ková-
čom, Samborským a J. Šišovským) a 1974 bronz, 
ktorý mu v  r.  1975 unikol o  prsia; na Svetovej 
univerziáde 1977 v  Sofii vyhral 1500 m  – bol 
prvý slovenský atletický šampión SU v histórii (až 
v  r. 2013 ho na 400 m prek. napodobil Martin 
Kučera); legendárny je jeho triumf v medzikon-
tinentálnom stretnutí Európa – Amerika v Stutt-
garte 1969 v čs. rekorde na 800 m 1:45,4 (ako 
slovenský platil do r.  2008), vďaka ktorému fi-
guroval na 1. mieste svetového rebríčka 1969, 
v ďalšom roku pokrstil tartan na pražskom Stra-
hove európskym rekordom na 880 y 1:46,7; fak-
tografia jedinečnej kariéry: OH – 1968: 800 m 
5. (1:45,9), r2./1:48,6), 1972: r2./1:47,1, 
s3./1:48,9, 1976: r4./1:48,63, 1980: 1500 m 
6. (3:40,7), r3./3:44,4, s5./3:40,4, ME  – 1969: 
800 m 2. (1:46,26), r3./1:49,8, s1./1:48,9, 
1971: 6. (1:47,33), r2./2:00,09, s4./1:49,07, 
1974: r2./1:47,1, s7./1:47,9, 1978: 1500 m 12. 
(3:42,2), r3./3:40,6, HME – 1972: 1. (1:48,84), 
1973: 3. (1:49,50, plus 2. v čs. štafete 4 × 2 kolá 

6:21,60), 1974: 3. (1:49,49), 1975: 4. (1:50,2), 
1979: 1500 m r6./3:47,1, SU  – 1977: 1500 m 
1. (3:40,2); získal 14 čs. titulov: 10 na 800 m od 
1968 do 1977 bez prerušenia (1:53,6, 1:46,8, 
1:47,1, 1:49,3, 1:47,1, 1:48,6, 1:47,9, 1:48,0, 
1:47,72, 1:48,6), 3 na 1500 m 1978 (3:42,31), 
1980 (3:41,0), halový 1979 (3:50,4) a jeden na 
4 × 400 m s Duklou Praha 1977 (Wild, Linhart, 
Plachý Tulis – 3:11,4), aj tri slovenské: na 800 m 
1970 (1:47,0), 1974 (1:48,5) a  na 4 × 400 m 
1972 s  VSŽ Košice; čs.  rekordy: 800 m 1:45,9 
(1968), 1:45,4 (1969), 1000 m 2:17,5 (1977), 
1500 m 3:37,04 (1977), míľa 3:56,68 (1977) 
a  3:52,6 (1978), slovenské rekordy: 400 m 
47,5 (vyrovnaný 1968), 47,3 (1970), 800 m 
1:48,9, 1:47,1, 1:45,9 (všetky 1968) a  1:45,4 
(1969), 1000 m 2:25,3 (1967), 2:18,9 (1969), 
2:18,5 (1971, prekonal ho až Jozef Repčík 
2:17,76 v r. 2014!), míľa 3:56,68 (1977), 3:52,6 
(1978); líder slovenských tabuliek na 400 m 
1968  – 1970 (47,5, 48,0, 47,3), 1972  – 1974 
(47,9, 48,5, 47,8), 800 m 1968 – 1975 (1:45,9, 
1:45,4, 1:45,9, 1:45,6, 1:45,6, 1:45,7, 1:47,1, 
1:46,7); absolvent Právnickej fakulty KU v Prahe 
(1979) a trojročného trénerského štúdia v Brati-
slave (1985); po kariére tréner mládeže a meto-
dik Dukly Praha, neskôr právnik na ministerstve 
obrany, napokon obchodný zástupca firmy Sla-
vex; ocenenia: zaslúžilý majster športu (1969), 
Cena mesta Košice (2002), nositeľ Strieborných 
kruhov SOV (2009).
MILUTÍN ČERNÁK: narodený 25. apríla 1949 
v Ľubietovej (okres Banská Bystrica); duša brez-
nianskej atletiky: tréner, funkcionár, rozhodca; 
venoval sa jej už na gymnáziu v Banskej Bystrici, 
počas štúdia Pedagogickej fakulty UMB sa špe-
cializoval na hod oštepom, trénoval ho Andrej 
Hunčík, ktorý ako prvý člen slovenského oddielu 
v r. 1970 prehodil 80 m – v tom roku si Černák 
v drese Lokomotívy Zvolen utvoril osobné maxi-
mum 59,50; od r. 1972 učil na SOU strojárskom 
v Brezne a dodnes je trénerom aj prezidentom 
AK Mostáreň Brezno (viedol o. i. úspešné ošte-
párky Jitku Mikovínyovú -Losovú, dorasteneckú 
čs.  a  slovenskú šampiónku 1975, resp. 1974, 
osobný rekord starým typom oštepu 50,86 
z  r.  1976, a  Janu Ličákovú -Katrenčíkovú, maj-
sterku Slovenska 2013 a  2014, osobný rekord 
novým typom 45,65, bežcov Jozefa Prečucha 
a Zuzanu Medveďovú); v období 2010 – 2012 
člen výkonného výboru SAZ, od 2016 člen arbit-
rážnej rady, 2012  – 2014 predseda Stredoslo-
venského atletického zväzu, odvtedy podpred-
seda; držiteľ Ceny Klubu fair play SOV (2015) 
a Ceny mesta Brezno (2008).

ĽUBOŠ CHOCHLÍK: 19. januára 1959 
v  Trenčíne; najlepší šprintér osemdesia-

tych rokov; začínal s  futbalom, s  atletikou až 
18-ročný (1977) v Jednote Trenčín (tréner Juraj 
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rekordy: 100 m 10,35 (1987), 200 m 21,36 
(1984), 400 m 48,36 (1983); po kariére podni-
kateľ v doprave a futbalový tréner (o. i. asistent 
Benedika, krátko aj hlavný tréner ligovej Dukly 
Banská Bystrica a Markov asistent v AS Trenčín, 
posledné obdobie úspešný mládežnícky tréner 
v Banskej Štiavnici).
VLASTA HOLUBOVÁ ‑BABECOVÁ: narodená 
25. januára 1959 v Ružomberku; bežecký talent, 
ktorý pre zdravotné problémy nenaplnil všet-
ky predpoklady; v trinástich ju na Behu Smeny 

objavil tréner Juraj Szunyog, v drese BZVIL Ru-
žomberok čs.  žiacka i  dorastenecká rekordérka 
na stredných tratiach, v  osemnástich ženská 
majsterka SR a bronzová na čs. šampionáte na 
800 m, na ME 1978 sa napriek slovenskému 
rekordu na 3000 m 9:29,05 nenominovala 
a o rok po krosovom slovenskom titule pre zra-
nenie päty prerušila kariéru – posledné dva na 
1500 m získala počas štúdia na FTVŠ v r. 1982 – 
1983 ako členka Slávie UK (Štefan Mereš), roz-
lúčkový už pod priezviskom Holubová; trinásta 
na 1500 m na juniorských ME 1977 (4:20,8), 
čs.  majsterka v  krose (míliarky) 1978, majster-
ka Slovenska na 800 m 1977 (2:12,5), 1978 
(2:14,4), v hale 1976 (2:19,1) a 1978 (2:15,9), 
na 1500 m 1978 (4:31,8), 1982 (4:50,93) 
a  v  hale 1983 (4:38,97), v  krose (míliarky) 
1979; líderka slovenských tabuliek: 1500 m 
1977 (4:20,8), 1978 (4:20,95), 3000 m 1978 
(9:29,05); osobné rekordy: 400 m 58,2 (1976), 
800 m 2:07,7 (1977), 1500 m 4:20,8 (1977), 
3000 m 9:29,05 (1978, slovenský rekord), lí-
derka tabuliek SR na 1500 m 1977 (4:20,8), 
1978 (4:20,95), na 3000 m 1978 (9:29,05); 
neskôr učiteľka a  trénerka mládeže v  Pardubi-
ciach, resp. v Novom Měste na Moravě – u nej 
začínal bežec Michal Šmíd, účastník ME 1998 
v  krose, aj oštepár Jaroslav Jílek, český repre-
zentant na ME 2016 (10.) a 2018 (19.).
JÁN BIČIAN: narodený 30. januára 1959 
v  Myjave; strednotratiar; najskôr člen Jedno-
ty Trenčín (slovenský dorastenecký titul 1977 
na 800 m, Kazimír Dembovský), od 1979 Duk-
ly Banská Bystrica (Róbert Rozim, Ján Šišovský, 
Dušan Valent), v závere kariéry štartoval za Jab-

Kaul), od 1980 člen Dukly Banská Bystrica (Ivan 
Čierny, neskôr Ján Šaffa); vo finále EP 1987 
šiesty na 100 m (10,55), bol aj v predbežnej no-
minácii na OH 1988, ale čs. štafetu 4 × 100 m 
napokon do Soulu neposlali; majster Českoslo-
venska na 100 m 1983 (10,68), 1985 (10,53), 
1986 (10,56), na 4 × 100 m 1983 v  štafete 
Dukly B. Bystrica (Ptáčnik, Chochlík, Púchovský, 
Tomko – 40,35), 10-násobný majster Slovenska: 
na 100 m 1984 (10,82), 1986 (10,57), 1988 
(10,45), na 200 m 1980 (22,29), v štafete Dukly 
B. Bystrica 4 × 100 m 1980 (Chochlík, Těšitel, 
Malovec, Tomko  – 42,28), 1981 (Chochlík, La-
tocha, Púchovský, Pella  – 42,36) a  4 × 400 m 
1981 (Chochlík, Pagáč, Svrček, Púchovský  – 
3:18,30), v  hale na 50 m 1985  – 1987 (5,89, 
5,94 a  5,81); slovenské rekordy na 100 m: 
10,55 (1984), 10,44 (1985), 10,40 (1986), 
10,35 (1987, v  tom roku zabehol s  vetrom aj 
10,34), halový na 60 m 6,65 (1987 – prekonal 
ho až po 30 rokoch Ján Volko), líder slovenských 
tabuliek na 100 m 1983 – 1989 (10,61, 10,55, 
10,44, 10,40, 10,35, 10,36, 10,54); osobné 

lonec, kde dodnes žije; piaty na majstrovstvách 
spriatelených armád 1982 na 1500 m (3:45,0), 
majster Slovenska na 800 m 1979 (1:50,7), 
1980 (1:50,19) a člen štafety Dukly B. Bystrica 
na 4 × 400 m 1979 (Čelko, Bičian, Samborský, 
Zigo – 3:19,7); osobné rekordy: 800 m 1:48,25 
(1980), 1500 m 3:41,79 (1983).
MÁRIA STAROVSKÁ ‑HAŠČÍKOVÁ: narode-
ná 2. marca 1959 v Žiline; v detstve veľký be-
žecký talent a  ako dvojnásobná mamička vý-
nimočne úspešná vytrvalkyňa; behať začala 
v  trinástich ako Haščíková v ZVL Žilina (tréneri 
Ján Fero, Ladislav Káčer) a už v pätnástich zís-
kala ženský (!) slovenský titul na 800 m, no od 
r. 1978 na dráhe absentovala – vrátila sa až po 
desaťročí ako 27-ročná dvojnásobná mamička 
Starovská: v  roku 1988 pod vedením trénera 
Vlastimila Holíka zabehla životné maximá od 
800 po 10 000 m a získala tri slovenské i dva 
československé tituly; neskôr dosiahla jedineč-
né úspechy v maratóne a v polmaratóne, ktoré 
nefigurujú v slovenských tabuľkách len preto, 
že v  rokoch 1989  – 1992 behávala za Spartu 

Kedysi jeden z najlepších bežcov sveta na 800 
metrov a dnes už sedemdesiatnik Jozef Plachý.
 Foto: ŠTARTFOTO

Ľuboš Chochlík bol 30 rokov slovenský rekor-
dér na 60 m. Foto: ŠTARTFOTO

Jedna z najlepších slovenských strednotratia-
rok v 70. rokoch Vlasta Holubová -Babecová 
slávi šesťdesiatku. Foto: ŠTARTFOTO

Mária Starovská -Haščíková získala svoj prvý 
slovenský seniorský titul už v 15 rokoch! 
 Foto: ŠTARTFOTO

Praha: vyhrala o. i. polmaratón v Berlíne 1992 
(v historicky najlepšom čase, aký Slovenka za-
behla, o  45 sekúnd lepšom než Melicherovej 
rekord SR  – 1:12:08!), maratón v  Košiciach 
1991, Barcelone 1992 (2:34:07, lepší výkon 
dosiahla len rekordérka Melicherová – 2:33:19) 
a v izraelskom Tiberiase 1992 (2:34:17); účast-
níčka MS 1990 v  krose (63.  miesto), 8-ná-
sobná majsterka Československa: 10 000 m 
1988 (33:22,19), maratón 1991 (2:46:00), 
cestný beh na 10 km 1989 a  1991, cezpoľný »
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Bohumínsky rodák Jiří Šoptenko v detstve skúšal veslovanie, plávanie a podľa vzoru otca, 
svojho času trénera čs. reprezentácie, aj zápasenie, ale zakotvil v atletike – 1500 m zvládol za 
3:43,07 (čs. halový majster 1991) a stípl za 8:40,66. Behanie ostalo jeho životnou láskou aj po 
kariére: vydával časopis Runholik a v roku 2014 napísal a vo vlastnej réžii vydal rozhovorovú 
knihu Vlastík Zwiefelhofer s  podtitulom Legenda českého behu. Keď ju na najstarších 
európskych cestných pretekoch Běchovice – Praha (tohto roku bol 122. ročník) ponúkal, 
náhodne natrafil na Róberta Štefka, sedemnásobného běchovického víťaza – a  v  Prahe 
žijúcemu košickému rodákovi navrhol, že ďalšiu napíše o ňom. „Motívom boli jeho unikátne 
osobné rekordy, veď je imaginárnym česko-slovenským rekordérom v štyroch disciplínach – 
nepatrí sa zabudnúť na niekoho len preto, že je skromný,“ tvrdí Šoptenko. Knižka s prostým 
názvom Robo Štefko a bez podtitulu s 276 stranami textu a 26 fotografiami sa na českom 
trhu objavila krátko po májovej Štefkovej päťdesiatke a v jeho rodnom meste ju premiérovo 
ponúkali na októbrovom MMM. (mo)

OPUSTILI NÁS
VIKTOR TRKAL: narodil sa 13. marca 1929 
v  Prahe, zomrel 11. novembra 2018; dlhoroč-
ný československý a český funkcionár, v 50. ro-
koch minulého storočia šprintér s  osobným 
rekordom 11,1 na 100 m, po skončení kariéry 
podpredseda federálneho Československého 
atletického zväzu (1969  – 1973, počas šéfova-
nia jediného Slováka na čele čs. zväzu Petra Ber-
číka) a  v  roku 1969 aj prvý predseda Českého 
atletického zväzu, v  rokoch 1971 – 1973 pred-
seda trénerskej rady čs. zväzu, neskôr predseda 
medzinárodnej komisie; pôsobil ako technický 
delegát atletických súťaží na viacerých olympij-
ských hrách a majstrovstvách sveta.
 (mo) 

beh 1988, 1989, 1990 a 1992, majsterka Slo-
venska na 800 m 1974 (2:13,8), na 3000 m 
1988 v lete (9:31,04) aj v hale (10:00,54), na 
10 000 m 1988 (34:47,9) a v cezpoľnom behu 
1988; osobné rekordy: 800 m 2:13,4 (1988), 
1500 m 4:30,4 (1988), 3000 m 9:17,70 
(1988), 10 000 m 33:13,21 (1990), polmara-
tón 1:12:08 (1992), maratón 2:34:07 (1992), 
hodinovka 17 089 m (1990).
MOJMÍR LÁNIČEK: narodený 16. marca 1959 
v Žiline; popredný maratónec osemdesiatych ro-
kov; maratón behal už ako člen bratislavskej Slá-
vie UK (tréneri Štefan Mereš, Ivan Čech, MMM 
1981 2:59:55, Maratón SNP 1982 2:19:43 
a 1983 2:19:27, ale na trati o 1200 m kratšej), 
regulárne pod 2:20 ho zabehol v  Dukle Ban-
ská Bystrica (Dušan Valent) v roku 1984: v máji 
v Ženeve 2:18:42 (7.) a v auguste na tzv. Druž-
be (kontraolympiáde) v  Moskve, kde skončil 
siedmy za 2:17:59, o  rok na Svetovom pohári 
v  Hirošime na 49. mieste v  čase 2:16:36; od 
októbra 1986 ho trénoval Juraj Benčík a v aprí-
li 1987 dobehol v Szegede štvrtý v čs.  rekorde 
2:14:02 (v nominácii na MS 1987 dostal pred-

OSLAVUJÚ

Jubilujúci maratónec Mojmír Lániček zabehol 
v roku 1987 československý rekord. 
 Foto: ŠTARTFOTO

nosť Martin Vrábeľ); líder slovenských tabu-
liek 1986 (2:17:44) a 1987 (2:14:02); osobné 
rekordy: 5000 m 14:32,45 (1984), 10 000 m 
30:08,32 (1986), hodinovka 18 600 m (1985), 
maratón 2:14:02 (1987).

KNIŽNÁ NOVINKA

ŠTEFKO DOSTAL  
K PÄŤDESIATKE KNIŽKU
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