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Výnimočný príbeh si 
zaslúži pokračovanie

Majstrovstvá sveta v Pekingu 
boli pre svetovú, ale najmä pre slo-
venskú atletiku absolútne výnimoč-
né.

Pred ich otvorením sa konal vo-
lebný kongres, na ktorom sa po 16 
rokoch zmenilo vedenie IAAF. Na jej 
čelo sa ako prezident dostal Sebas-
tian Coe a prvým viceprezidentom 
sa stal Sergej Bubka. Nového šéfa s novou radou čakajú nové 
výzvy a ich úsilie bude smerovať k rozvoju atletiky a udržaniu si 
pozície olympijského športu číslo jeden.

Nezabudnuteľné boli majstrovstvá pre Slovensko. Po trium-
fe Mateja Tótha v chodeckých pretekoch na 50 km sa Slováci 
prvýkrát v ére samostatnosti dočkali na svetovom šampioná-
te tónov našej štátnej hymny. Obrovský ošiaľ radosti a hrdosti 
ovanul nielen atletických fanúšikov, ale každého, kto úspech 
zaregistroval.

Náš atletický kráľ je výnimočný športovec a úžasný človek. 
Perfekcionista, ktorý trpezlivou a poctivou prácou vystúpil až 
na atletický vrchol. Maťo dokonale rozvinul svoje výnimočné 
predpoklady na šport. Už od mládežníckych kategórií prekoná-
val jeden rekord za druhým. Jeho úspešný začiatok kariéry cho-
deckého maratónca mnohých prekvapil. Hneď v prvom štarte 
na najdlhšej olympijskej trati utvoril skvelý slovenský rekord. 
Naďalej sa však trpezlivo a premyslene konfrontoval so súper-
mi aj na rýchlejšej dvadsiatke, kde sa ziskom kompletnej sady 
medailí z Európskeho pohára tiež zaradil medzi najlepších. 
Zároveň posúval svoje hranice aj na maratónskej trati. Stal sa 
víťazom Svetového pohára, minulý rok vicemajstrom Európy 
a tohto roku zašiel tretí najrýchlejší čas v histórii. Svoju jubilej-
nú, desiatu päťdesiatku v pozícii favorita oslávil titulom majstra 
sveta.

Tóth stíha množstvo aktivít, o. i. je členom komisie športov-
cov IAAF a SOV. Perfekcionista je aj v súkromí. Tak ako má pre-
myslené vysoko intenzívne tréningové zaťaženie, rovnako pre-
myslene a intenzívne si vie užiť chvíle s rodinou.

Som rád súčasťou tímu, ktorý pomáha športovcom k napl-
neniu ich snov. Sám som roky žil aj sníval život vrcholového 
športovca. Teraz v inej role môžem svoj športový sen žiť ďalej. 
Maťovo zlato je úspechom, ktorý uspokojuje aj nás, športových 
funkcionárov. Jeho príklad musí byť vzorom pre nasledovníkov, 
nesmie zostať osamotený a bez odozvy. Zaslúži si, aby výnimoč-
ný príbeh mal ešte pokračovanie. Čaká nás olympiáda v Riu de 
Janeiro a množstvo ďalších výziev. PETER KORČOK,

 predseda Slovenského atletického zväzu

sa dá kúpiť aj predplatiť
 Časopis SLOVENSKÁ ATLETIKA 

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

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

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

 V prípade záujmu kontaktujte
 Štefana Bielika,
 e-mail: bielik@atletikasvk.sk
 telefón: +421 918 750 215.

 Adresa na zasielanie poštových 
alebo e-mailových objednávok 
ročného predplatného:
Slovenský atletický zväz
Bajkalská 7A 
831 04 Bratislava 
Telefón: +421 918 750 215 
E-mail: bielik@atletikasvk.sk

Matej Tóth so zlatom v pekin-
skom Vtáčom hniezde.
Foto: FOTOSPORT.SK – PAVOL UHRIN
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PÄŤDESIATKA 

AKO Z RÍŠE 

ROZPRÁVOK

Pre našu atletiku je Tóthovo zlato historicky prvé 
v ére samostatnosti a celkovo len druhé, ktoré na 
majstrovstvách sveta získal atlét pochádzajúci zo 
Slovenska. Prvý svetový šampión bol diskár Imrich 
Bugár z Ohrád pri Dunajskej Strede, ktorý zvíťazil 
na premiérových MS 1983 v Helsinkách v česko-
slovenských farbách. V tom čase však už žil v Pra-
he a reprezentoval tamojšiu Duklu. Tridsaťdvaroč-
ný Tóth dosiahol to, o čo sa dvakrát márne pokúšal 
i legendárny chodec Jozef Pribilinec. V Helsinkách 
1983 i v Ríme 1987 mu zlato na dvadsiatke tesne 
ušlo, skončil druhý.

Matej kráčal za životným výsledkom cieľavedo-
me, trpezlivo, krok za krokom. V mládežníckych ka-

SVETOVÝ ŠAMPIÓN MATEJ TÓTH: VEDEL SOM, ŽE AK NEVYSKOČÍ   NEOČAKÁVANÝ PROBLÉM, ŤAŽKO MA NIEKTO ZDOLÁ!

PÄŤDESIATKA 

AKO Z RÍŠE 

ROZPRÁVOK

vadsiateho ôsmeho augusta 1990 
získal Pavol Blažek na európskom 
šampionáte v Splite zlato na 20 ki-

lometrov. Na ďalší veľký triumf čakala naša 
chôdza presne štvrťstoročie a jeden deň. 
V sobotu 29. augusta 2015 sa Slovensko pre-
budilo do zlatého rána. Matej Tóth si v Pekin-
gu krátko pred štvrť na šesť nášho času do-
pochodoval po titul majstra sveta na 50 km.

tegóriách, keď ho ešte doma v Nitre „cepoval“ tré-
ner Peter Mečiar, patril k popredným chodcom na 
svete. Solídny dorastenec, junior a neskôr v bansko-
bystrickej Dukle u Juraja Benčíka aj senior – to áno. 
Nikdy však nebol veľká hviezda.

Prvú veľkú medailu, striebro na lanských ME, 
získal Matej Tóth, až keď mal tridsaťjeden. Svetové 
zlato prišlo ešte o rok neskôr. Obe medaily však boli 
zaslúžená odmena za dve desaťročia tréningovej 
driny a najmä božskej trpezlivosti.

„Moje výkony nevyskočili na špičkovú úroveň zo 
dňa na deň. Nedostal som do vienka taký talent ako 
mnohí iní. Za mojimi úspechmi je len jediné – tvrdá 
a poctivá práca. Môj talent je v tom, že dokážem na 

sebe poctivo makať,“ prízvukoval Tóth pár minút po 
historickom pekinskom triumfe.

Rozprávkový pochod za zlatom začal únikom už 
na 4. kilometri. Tempo konkurentov bolo pomalé, 
a on si pred pretekmi povedal, že si pôjde svoje. Sú-
peri sa na rýchlejšie neodvážili. Akoby mali z Mate-
ja rešpekt a povedali si: Nech si ide, naňho aj tak 
nemáme. Na Tóthove schopnosti bolo tempo sli-
mačie – päťka za 22:57, desiatka za 45:22, bezmá-
la o 1:30 min pomalšie ako v marci na Dudinskej 
päťdesiatke, kde zašliapal tretí najlepší svetový čas 
v histórii 3:34:38 h.

„Nezačalo sa vôbec rýchlo, šliapal som s veľkou 
rezervou. Povedal som si: pôjdem dopredu, aspoň 
si otestujem rozhodcov, či proti môjmu štýlu nema-
jú námietky. Keď som videl, že je všetko v poriadku, 
nasadil som tempo, aké som mal v pláne. Chvala-
bohu, išlo to hladko, všetko som mal pod kontro-
lou.“

Tóth sa dlhého sóla vôbec nebál. Nemal dôvod. 
Aj v Dudinciach, kde chvíľu útočil aj na svetový re-
kord, predviedol úžasné sólo. Takisto teraz: „Celý 
čas som mal preteky pod kontrolou, z mojich do-
terajších desiatich päťdesiatok bola pekinská určite 
jedna z najľahších.“

Šliapal ľahúčko. Chvíľu kráčal v šiltovke aj v oku-

liaroch, chvíľu bez nich, potom si ich znova nasadil. 
Komunikoval s fanúšikmi, zopár slov dokonca pre-
hodil aj s reprezentačným kolegom Martinom Tiš-
ťanom, ktorého predstihol o kolo ani nie v polovici 
pretekov…

Mateja na dvojkilometrovom okruhu v okolí Vtá-
čieho hniezda nič nerozhodilo. Ani fakt, že si po 30. 
kilometri musel odskočiť na toaletu a z približne 
minútového náskoku prišiel asi o 22 sekúnd.

„Na pretekoch sa mi také čosi stalo prvý raz, ale 
na tréningu som to už zažil. Vedel som, že ak to do-
stanem zo seba, pôjde sa mi oveľa ľahšie. Najprv 
som to skúšal predýchať s nádejou, že možno tak-
to vydržím ďalej. Po chvíľke som si však povedal: 
mám dosť veľký náskok, obetujem pár sekúnd,“ 
opisoval Tóth, ako premýšľal, kým sa rozhodol pre 
nezvyčajný krok. Komentátor britského Eurospor-
tu (RTVS, žiaľ, Matejov famózny výkon nevysielala) 
neskôr vtipne poznamenal, že Tóth je zrejme prvý 
majster sveta na 50 km, ktorý si na ceste za zlatom 
stihol odskočiť na záchod…

Hneď ako sa vrátil na trať – stále na prvom mies-
te – absolvoval najrýchlejší kilometer v celej maj-
strovskej päťdesiatke: za 4:17 min. „Išlo sa mi ešte 

KONEČNE ČISTÝ PIEDESTÁL
„Som si istý, že preteky v Pekingu boli čistejšie ako kedysi,“ citovala agentúra AP víťaza cho-

deckej päťdesiatky Mateja Tótha. „To, že ruskí reprezentanti tentoraz na MS neštartovali, je pre 
atletiku i chôdzu dobrá správa.“ Nového šampióna i ďalších špičkových chodcov dlhodobo hneva-
lo, že v saranskom tréningovom centre zverenci Viktora Čogina dopovali, a nič sa s tým nerobilo. 
Kontroverzný tréner dostal nedávno konečne dištanc a Rusi vzápätí „zatrhli“ svojim elitným chod-
com účasť v Pekingu. Neskôr sa ukázalo, že aj preto, lebo šesť superhviezd (Kirďapkinová, Alem-
bekovová, Sokolovová, Ryžov, Noskov, Strelkov) malo na začiatku júla pri neohlásenej kontrole 
v Saransku pozitívny antidopingový test na EPO. Strieborný Austrálčan Jared Tallent bol vo vyjad-
reniach na adresu Rusov ešte ostrejší ako Tóth: „Prvýkrát po dlhom čase máme čisté medailové 
pódium. Som šťastný, že na ňom môžem stáť s Matejom a Takajukim Taniim, a nie s Rusmi.“

S úsmevom na tvári šliapal Matej Tóth na čele už krátko po štarte.

A s úsmevom na tvári si prišiel do cie-
ľa aj po historické slovenské zlato.

Traja najlepší na 50 km na MS v Pekin-
gu (zľava): Austrálčan Jared Tallent, 
Slovák Matej Tóth a Japonec Takajuki 
Tanii.

oveľa lepšie ako predtým, rozhodol som sa dobre,“ 
pochvaľoval si.

Cieľ sa blížil, režisér televízneho prenosu nemal 
veľa práce. Striedal zábery na lídra a skupinku jeho 
prenasledovateľov. Jednoducho – nuda. Matej si 
stále udržiaval náskok, ba postupne ho zvyšoval. Na 
44. kilometri, tri kolá pred cieľom, v Tóthovej mys-
li prvý raz prebleskla myšlienka: „Bože, som blízko. 
Zlato je na dosah!“ Vtedy si začal pekinskú päťde-
siatku naplno vychutnávať.

„Vedel som, že aj keby na mňa ešte doľahla ne-
jaká kríza, už by som to nejako zvládol. No nemala 
aká. Mal som dostatok energie, pulz mi nestúpal 
a držal som si pravidelný rytmus.“

Tesne pred Vtáčím hniezdom vzal do rúk sloven-
skú vlajku a nasledoval najkrajší kilometer z cel-
kovo takmer 89-tisíc, ktoré našliapal za 20 rokov 
chodeckej kariéry. Posledné metre na štadióne. Di-
váci hučali, Matej poslal zopár bozkov, zdvihol bielo-
-modro -červenú vlajku s dvojkrížom. Ešte pár met-
rov. Eufória vrcholí. Prežehnal sa, poslal pozdrav do 
nebíčka všetkým, čo mu fandili, no rozprávkového 
pochodu za zlatom sa už nedožili. Hlásateľ zvoni-
vým hlasom celému svetu oznámil: „Majster sveta 
v chôdzi na 50 km je Matej Tóth, Slovensko!“

Prvé objatie v cieli patrilo otcovi Viliamovi. Prá-
vom. Bol to práve on, kto pre Maťa zháňal peniažky, 
aby mal za čo chodiť na sústredenia, keď bola jeho 
chodecká kariéra v plienkach.

Nefalšovaná radosť, slzy dojatia. Potom stisky 
rúk s trénerom Matejom Spišiakom, šéfom zväzu 

a zároveň švagrom Petrom Korčokom, šéftrénerom 
SAZ Martinom Pupišom.

„Vedel som, že ak nevyskočí neočakávaný prob-
lém, ťažko ma niekto zdolá,“ priznal Matej Tóth v cie-
li. Úlohu najväčšieho favorita, v ktorej sa ocitol prvý 
raz v kariére, zvládol na jednotku s hviezdičkou.

„Chvíle, keď som na prvej priečke vošiel na šta-
dión, si uchovám navždy v pamäti. Dúfam, že taký-
to úžasný okamih zažijem ešte aspoň raz v kariére,“ 
nadchýnal sa nový svetový šampión.

Myslel na budúcoročnú olympiádu? Samozrej-
me!

„O inom ako medaile z Ria 2016 už nemôžem 
uvažovať. Ak budem zdravý a vyjde mi príprava, 
mám na to, aby som pekinský úspech zopakoval.“

 GABRIEL BOGDÁNYI

SLOVENSKÉ CHODECKÉ MEDAILY
OLYMPIJSKÉ HRY ZLATO JOZEF PRIBILINEC (Soul 1988 – 20 km)

MAJSTROVSTVÁ SVETA
ZLATO MATEJ TÓTH (Peking 2015 – 50 km)
STRIEBRO JOZEF PRIBILINEC (Helsinki 1983 a Rím 1987 – 20 km)

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY

ZLATO
 JOZEF PRIBILINEC (Stuttgart 1986 – 20 km)
PAVOL BLAŽEK (Split 1990 – 20 km)

STRIEBRO
JOZEF PRIBILINEC (Atény 1982 – 20 km)
MATEJ TÓTH (Zürich 2014 – 50 km)

BRONZ PAVOL BLAŽEK (Atény 1982 – 20 km)

TÓTHOVI TRÉNERI
PETER MEČIAR (1996 – 2002)
JURAJ BENČÍK (2002 – 2013)
MATEJ SPIŠIAK (2013 – doteraz)
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SLOVENSKÍ MEDAILISTI NA MS
ÉRA ČESKOSLOVENSKA (DO ROKU 1992)

ZLATO IMRICH BUGÁR* (disk, Helsinki 1983)

STRIEBRO
JOZEF PRIBILINEC (20 km chôdza, Helsinki 1983 a Rím 1987)
ZUZANA MORAVČÍKOVÁ* (4 × 400 m, Helsinki 1983)

SAMOSTATNÉ SLOVENSKO (1993 – 2015)
ZLATO MATEJ TÓTH (50 km chôdza, Peking 2015)

BRONZ IGOR KOVÁČ (110 m prekážok, Atény 1997), LIBOR CHARFREITAG 
(kladivo, Osaka 2007), MARTINA HRAŠNOVÁ (kladivo, Berlín 2009) Po
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TÓTHOVE PÄŤDESIATKY
2009 DUDINCE 3:41:32  2. MIESTO
2009 BERLÍN (MS) 3:48:35 10. MIESTO
2010 CHIHUAHUA (SP) 3:53:30  1. MIESTO
2011 DUDINCE 3:39:46  1. MIESTO
2011 DÄGU (MS) – NEDOKONČIL
2012 LONDÝN (OH) 3:41:24  7. MIESTO
2013 MOSKVA (MS) 3:41:07  5. MIESTO
2014 ZÜRICH (ME) 3:36:21  2. MIESTO
2015 DUDINCE 3:34:38  1. MIESTO
2015 PEKING (MS) 3:40:32  1. MIESTO

ZLATÍČKA, ZLATÍČKA, 
MY SME TO 

DOKÁZALI!

 Za titulom ste kráčali suverénne, v cieli ste 
boli o 1:45 min skôr ako Tallent. Iba Ne-
mec Weigel (1983) a Rus Kirďapkin (2005 
a 2009) vyhrali päťdesiatku na MS s väčším 
náskokom. Očakávali ste taký jednoznačný 
priebeh?
„Určite nie, aj keď tento scenár mi vyhovoval. 

Dianie na trati som mal celý čas pod kontrolou, vô-
bec som sa necítil pod tlakom.“

 Aké bolo nastupovať na štart v pozícii hlav-

MAJSTER SVETA MATEJ TÓTH PEVNE VERÍ, ŽE SLOVENSKÁ CHÔDZA   NEBUDE ČAKAŤ NA ĎALŠIE VEĽKÉ ZLATO ZNOVA ŠTVRŤSTOROČIE

amostatné Slovensko doposiaľ nemalo atletického svetového šampióna. V Pe-
kingu to zmenil 32-ročný nitriansky rodák Matej Tóth. Vraví, že preteky si od 
začiatku užíval a v závere víťaznej päťdesiatky sa snažil krásne chvíle plné eufó-

rie čo najviac predĺžiť. Hlavná devíza nového šampióna je najmä dokonalá kombinácia 
radosti z toho, čo robí, so zodpovednosťou a úžasnou podporou rodiny. Titul by za nijaké 
hmotné statky nevymenil. Za to, aby deti nikde na svete netrpeli, však áno.

ného favorita? Pre vás to bol dosiaľ nepoz-
naný pocit…
„Snažil som sa naladiť ako na každé iné pre-

teky. Vedel som, že som pripravený skvele a po-
trebujem len na sto percent odrobiť svoju prácu. 
Nejaké zväzujúce myšlienky som neriešil.“

 Ak by sme vás pasovali do pozície bookma-
kera v stávkovej kancelárii, aký kurz by ste 
vypísali na pekinské víťazstvo Mateja Tótha 
a aký na umiestenie v prvej trojke?

„Päťdesiatka má veľa úskalí, tipuje sa ťažko 
a ešte ťažšie sa určuje kurz. Ak by som sa však na 
vec díval z pozície bookmakera, na víťazstvo by to 
bolo asi 3,5 a na medailu 1,9. Ako športovec by 
som bol opatrnejší, kurzy by som nastavil na 10,0 
a 5,0. Bookmaker si totiž neuvedomuje úplne 
všetky riziká chodeckého maratónu.“

 Na MS chýbal pre zranenie váš jediný pre-
možiteľ na ME 2014 v Zürichu Francúz Diniz. 
Ako by vyzerali pekinské preteky, keby štar-
toval?
„Ak by prišiel dobre pripravený, asi by som 

vpredu nekráčal sám. Verím, že na olympiáde 
v Riu budeme obaja v poriadku a v peknom súbo-
ji sa pobijeme o najcennejší vavrín.“

 Na berlínskych MS 2009 ste úspešne zvlád-
li double – na 20 km ste skončili deviaty, na 

50 km desiaty. Strieborný Austrálčan Tallent 
išiel v Pekingu okrem päťdesiatky aj 20 km, 
no skončil až dvadsiaty šiesty. Čisto teoretic-
ky: ako by ste dopadli na dvadsiatke vy?
„Veľmi ťažká otázka. Dvadsiatka bola kvalitná 

a vyrovnaná. Ak by som predviedol dobrý výkon, 
mohol som skončiť niekde medzi tretím a šest-
nástym miestom.“

 Ako reagovali na vaše suverénne víťazstvo 
najväčší rivali?
„Všetci mi gratulovali, bolo očividné, že sa 

z môjho úspechu úprimne tešia. So všetkými chod-
cami mám dobré vzťahy, s väčšinou priam kama-
rátske. Aj preto bola radosť v cieli vzájomná.“

 V Pekingu ste čakali na štart takmer dva týž-

dne. Veľmi ste túžili, aby ste mali preteky už 
čím skôr za sebou?
„Ani nie. Na MS 2011 v Dägu som sa netešil na 

preteky, ale na to, že už budú konečne za mnou, 
a dopadlo to zle. Teraz som sa na štart vyslovene 
tešil. Preteky som si od začiatku užíval a v záve-
re som sa snažil tieto krásne chvíle plné eufórie 
a šťastia ešte predĺžiť.“

 Ako ste počas pobytu zaháňali myšlienky na 
preteky?
„Absolvovali sme zopár výletov, veľa som čítal, 

lúštil krížovky a komunikoval so svojimi blízkymi. 
Dva týždne do štartu ušli veľmi rýchlo. Vôbec som 
sa nenudil.“

 Do Vtáčieho hniezda ste vošli so slovenskou 
vlajkou, ale nevzali ste si pred štadiónom 
hneď prvú, ktorú vám núkali, ale až druhú. 
Prečo?
„Asi kilometer pred cieľom mi šéftréner Maťo 

Pupiš zakričal, že pred tunelom mi podá vlajku ko-
lega z reprezentácie Martin Tišťan. Preto, keď mi 
ju núkali moji verní fanúšikovia bratia Žambokrét-
hyovci, poďakoval som sa im, a povedal som, že 
už mám jednu pripravenú.“

 Prezradíte slová vášho otca Viliama, s kto-
rým ste sa ako prvým objali v cieli?
„Presne citovať to neviem, lebo v návale rados-

ti sa mi to v hlave všetko miešalo, ale bolo to niečo 
v tom zmysle: Maťko môj, ty si to dokázal! Obaja 
sme prežívali čistú, nefalšovanú radosť.“

 Komu ste po pretekoch telefonovali ako pr-
vému?
„Manželke. Sme akoby stále spolu, aj keď som 

na druhej strane planéty. Od prvej sekundy v cie-
li som veľmi túžil vyobjímať svoje tri baby. Keďže 
sme boli od seba tisíce kilometrov, urobil som to 
aspoň na diaľku, po telefóne.“

 Čo sa vám premietalo pred očami, keď na 
vašu počesť hrali slovenskú hymnu a na sto-
žiar stúpala naša vlajka?
„Myslel som na Lenku, Emmku a Ninku a stá-

le som si opakoval: Zlatíčka, je to tam, my sme to 
dokázali!“

MY SME TO 

DOKÁZALI!

 Koľko gratulačných mailov a SMS správ ste 
dostali po pretekoch?
„Nemám ich spočítané a neviem, či to vôbec 

ešte niekedy dokážem. Gratulácie sa sypali cez 
maily, esemesky, sociálne siete, môj osobný web, 
cez mojich rodičov, cez manželku Lenku. Nepreže-
niem, ak poviem, že ich boli tisíce.“

 Ktorá bola najdojímavejšia, prípadne najne-
čakanejšia?
„Úprimne ma potešili všetky, no šokoval ma te-

lefonát prezidenta Andreja Kisku chvíľku po pre-
tekoch. Vtedy som si ešte neuvedomoval dosah 
môjho úspechu. Veľmi milé slová mi napísal aj 
pán minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák.“

 Dvadsiateho deviateho augusta ste sa zobu-
dili ako Matej Tóth, večer ste si líhali do po-
stele ako majster sveta Matej Tóth…
„Nič sa nemení: chodil som spať a aj stále cho-

dím spať ako obyčajný Matej Tóth. Je krásny pocit 
byť majster sveta, ale nie je to vyššia forma exis-
tencie.“ (smiech)

 Aká bola prvá noc po zlate, zaspali ste rých-
lo?
„Nezažmúril som oči ani na minútku! Ale nie 

preto, že by som bujaro oslavoval. Zo spoločnej 
oslavy našej výpravy som sa vrátil do hotela tesne 
po polnoci. Potom som ešte odpovedal na všetky 

S dcérkami Emmkou a Ninkou bezpro-
stredne po návrate v Bratislave.

Na pekinskom piedestále počas hym-
ny.Šť
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EKPán chodec: krok za krokom
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MAJSTER SVETA 2015 (50 km)
STRIEBORNÝ NA ME 2014 (50 km)
VÍŤAZ SVETOVÉHO POHÁRA 2010 (50 km)
VÍŤAZ EURÓPSKEHO POHÁRA 2011 (20 km)
STRIEBORNÝ NA EURÓPSKOM POHÁRI 2015 (20 km)
BRONZOVÝ NA EURÓPSKOM POHÁRI 2013 (20 km)
CELKOVÝ VÍŤAZ CHODECKÉHO SERIÁLU IAAF 2015
ATLÉT ROKA NA SLOVENSKU (2006, 2013, 2014)

S prezidentom Andrejom Kiskom: najskôr telefonát, potom aj audiencia.

možné gratulácie. Keď som skončil, hodiny ukazo-
vali pol štvrtej. Už sa mi neoplatilo ísť do postele, 
lebo na 4.45 som mal nastavený budík – šiel som 
na trať maratónu pomáhať Katke Berešovej.“

 Kde skončili zlaté chodecké maratónky, kto-
ré ste v cieli pobozkali? Nevydražíte ich na 
dobročinné účely?
„Sú oprané, odložené a pripravené možno aj 

na spomenutý účel. Ak bude o ne záujem, a po-
môžem tým dobrej veci, prečo nie?!“

 Koľkokrát ste ich mali obuté?
„Na šampionát som si ich vzal ako úplne nové. 

V Pekingu som v nich už veľa kilometrov nenacho-
dil, mal som ich na nohách sedem -osemkrát na 
kratších tréningoch.“

 Čo boli kľúčové momenty v tohtoročnej príp-
rave a súťažnej sezóne na ceste za pekin-
ským zlatom?
„Pre mňa je kľúčová kontinuita – že sa postup-

ne zlepšujem, že ma nebrzdia zranenia a choroby, 
že si rozumiem s trénerom. Ak však mám niečo 
vypichnúť, veľmi mi pomohol tretí najlepší výkon 
histórie 3:34:38 h v marci na Dudinskej päťde-
siatke. K nemu som sa dopracoval vďaka skvelé-
mu sústredeniu v Juhoafrickej republike. Určite 
mi pomohla aj zmena stravovania a väčší dôraz na 
efektivitu techniky chôdze. Je to mozaika väčších 
či menších detailov, ale ak by do seba nezapadali, 
asi by som zlato nezískal.“

 Po návrate z Pekingu vás čakalo neskutočné 
množstvo rôznych spoločenských povinnos-
tí. Zdá sa, že to bolo náročnejšie ako pekin-
ská päťdesiatka…
„Všetko to bolo veľmi príjemné a vôbec nie ná-

ročné. Problém bol len všetko zladiť a stihnúť. Ne-
hovoriac o tom, že som vôbec nemal čas na moju 
rodinku. To vnímam ako najväčšie negatívum.“

 Na Banskobystrickom maratóne ste sa stretli 
s chodeckými legendami, olympijským víťa-
zom zo Soulu 1988 Jozef Pribilincom a maj-
strom Európy zo Splitu 1990 Pavlom Blaže-
kom. Čo vám povedali?
„Osobne mi zagratulovali a debatovali sme 

o pekinských pretekoch. Obaja ma pochválili za 
odvahu i rozvahu. Jozef mi prízvukoval, aby som 
o rok v Riu nepodcenil špecifi ká olympijských 

hier. Pripomenul, že aj keď samotné preteky sú 
také isté ako majstrovstvá sveta, atmosféra, záu-
jem verejnosti a fakt, že sa konajú iba raz za štyri 
roky, z nich robí výnimočnú udalosť.“

 Blažek po zlate na ME už nikdy nezískal veľ-
kú medailu, podobne dopadol po Soule aj 
Pribilinec. Neobávate sa, že vás stihne rov-
naký osud?
„Netvrdím, že sa to nemôže stať, ale určite z to-

ho obavy nemám. Na Rio sa budem snažiť pripra-
viť čo najlepšie. Ostatné bude závisieť aj od špor-
tového šťastia a možno i vyššej moci.“

 Slovensko čakalo na chodecké zlato na MS, 
OH či ME štvrťstoročie. Bude aj na ďalšie ča-
kať tak dlho?
„Pevne verím, že nie! Aj keď pri takýchto úspe-

choch čas vôbec nehrá rolu.“
 Po MS 2013 v Moskve ste ukončili spoluprá-

cu s Jurajom Benčíkom a na vašu prípravu 
začal dohliadať Matej Spišiak. Objavili sa 
vtedy hlasy, že ste sa nerozhodli dobre. Risk 
však vyšiel…
„Zmenu trénera nevnímam ako risk, aj keď 

som vedel, že obaja budeme pod prísnym drob-
nohľadom a nemôžeme si dovoliť žiadnu chybu. 
Preto sme sa od prvých tréningov pustili do zod-
povednej a poctivej práce. Maťo Spišiak vie o chô-
dzi a o všetkom, čo s ňou súvisí, veľmi veľa. Dôle-
žitá je taktiež výborná vzájomná komunikácia. Aj 
preto sa nám spoločne ľahšie hľadá správna cesta 
a vyladenie formy vieme načasovať naozaj na ho-
dinu presne.“

 Popri vrcholovom športe stíhate neuveriteľ-
ne veľa vecí – ste vzorný a starostlivý otec, 
angažujete sa i v komisii športovcov IAAF aj 
SOV. Kde sa vo vás berie toľko energie?
„Základom je pozitívny prístup. Keď vidím, že 

moja práca prináša výsledky a som užitočný, po-
háňa ma to ďalej.“

 Aká je hlavná devíza chodeckého majstra 
sveta na 50 km?
„Dokonalá kombinácia radosti z toho, čo ro-

bím, so zodpovednosťou a úžasnou podporou ro-
diny a okolia.“

 Existuje niečo na svete, za čo by ste vymenili 
pekinský titul?
„Za veľa vecí, no za hmotné statky určite nie. 

Ak by sa dalo, tak za to, aby deti nikde na svete 
netrpeli.“

 Svetové zlato zarezonovalo vo verejnosti 
veľmi silno. Myslíte si, že postačí na triumf 
v slovenskej novinárskej ankete Športovec 
roka 2015?
„Víťazstvo v ankete je síce krásne ocenenie 

športovcovho úsilia, ale nie cieľ. Atletický maj-
ster sveta je niečo výnimočné, čo tu ešte ne-
bolo – to mi môže pomôcť. Lenže tento rok bol 
pre slovenský šport úspešný a pri vyrovnanosti 
adeptov môžu ovplyvniť hlasujúcich aj sympa-
tie. Verím však, že novinári sa vo svojej práci vy-
znajú a budú hlasovať objektívne. Potom môže 
byť víťaz ktokoľvek a ja sa nebudem cítiť ukriv-
dený.“

 GABRIEL BOGDÁNYI

NAJVÄČŠIE 
TÓTHOVE ÚSPECHY

Jeho výnimočnosť nespočíva len v cieľavedo-
mosti, svedomitosti a vôli, ale aj v schopnosti or-
ganizmu veľa a kvalitne odtrénovať. Telo mu rýchlo 
regeneruje a obchádzajú ho zdravotné problémy. 
„Maťo je šťastný typ, nemá predispozície na zrane-
nia, ktoré niektorí iní kúpia aj nevdojak,“ pozname-
nal olympijský šampión 1988 Jozef Pribilinec.

„Za celých sedem rokov našej spolupráce mal 
čistý register chorôb a zranení. Preto sme si moh-
li dovoliť dávky, o ktorých jeho rovesníci nesnívali. 
Zvládal ich s úsmevom, takže som sa nebál, že ho 
zničím, ako ma varovali niektorí kolegovia,“ spomí-
na Peter Mečiar, pod ktorého vedením na kilomet-
rovom okruhu v brezovom háji blízo nitrianskeho 
štadióna vyrástol na jasnú domácu mládežnícku 
jednotku.

„Tóth v tréningoch už ako junior na dlhších tra-
tiach preháňal seniorskú špičku. Dávno predtým, 
ako prvý raz vyskúšal päťdesiatku, bolo jasné, že mu 
sadne ako uliata,“ potvrdzuje Pavol Blažek, európsky 
šampión 1990 na 20 km a šiesty na MS 1983 na 
50 km.

Nič však samo nespadne z neba a všetko so všet-
kým súvisí. Tótha telo poslúcha na slovo. Aj zdravie. 
Ale to preto, že si ho váži a chráni. „Zapálená šľacha 
bol uňho neznámy pojem. Vždy dbal na obuv či ob-
lečenie a chránil sa pred chladom. Je pedant, akým 
bol hádam len Blažek,“ vraví trénerský mág Juraj 
Benčík, ktorý Tótha viedol v rokoch 2002 – 2013. 
„Skvele sa pozná a má cit pre tréningovú záťaž, ale 
aj pre regeneráciu, ktorá hrá čím ďalej, tým väčšiu 
rolu – voľakedy sa hovorilo, že po troch hodinách 
tréningu má nasledovať hodina regenerácie, dnes 
je pomer cirka 1:1. Maťa do nej nikdy nebolo treba 
naháňať.“

Ako pedant a pozitivista sa však ani on nenaro-
dil. Tóth je vizitka jeho rodičov, ich výchovy. Ak dnes 

Peking je za nami, 
hurá do Ria!

Aj keď som si oslavy, pozornosť médií a stretnu-
tia z významnými ľuďmi užíval, po dvoch týždňoch 
v tomto kolotoči som si povedal, že by aj stačilo. 
Nie som celebrita a ľuďom budem radšej prinášať 
radosť svojimi výsledkami ako „hviezdením“ pred 
kamerou – hoci si uvedomujem, že bez neho len 
ťažko môžeme spopularizovať atletiku.

Priznám sa, že keď sme so Slovenským atletic-
kým zväzom plánovali náš pobyt v Brazílii, príliš sa 
mi nechcelo letieť na druhú stranu zemegule tes-
ne po náročnej sezóne. Bral som to len ako profík – 
proste je takmer nutné ísť si obzrieť terén. Po spo-
mínaných dvoch týždňoch mi však únik z kolotoča 
povinností padol vhod a v Riu de Janeiro som zre-
generoval nielen telo, ale aj myseľ. Načerpal som 
novú energiu do ďalšej práce. Veď z pozerania do 
minulosti sa nedá vyžiť a keď sa chceme aj o rok 
tešiť z veľkého úspechu, tak sa treba pomaly, ale 
iste pustiť do roboty.

Prípravu na Rio som nemohol odštartovať 
lepšie ako pobytom priamo na mieste činu. Som 
vďačný vedeniu nášho zväzu, že nám s trénerom 
tento pobyt umožnilo. Sedem dní sme využili tak-
mer do poslednej minúty. Ako prvé sme si prešli 
miesto tréningového kempu. Polmiliónové mesto 
Juiz de Fora je vzdialené 180 km od Ria, má výbor-
nú športovú infraštruktúru, univerzitu a ráz podob-
ný európskym južanským mestám. Spĺňa všetky 
naše nároky na kľudnú prípravu a aklimatizáciu. 
Rio de Janeiro je ako iný svet. Ruch veľkomesta, 
preťažená doprava, množstvo turistov, ale tiež ne-
končiace sa nádherné pláže, cyklochodníky plné 
športujúcich ľudí, krásne pamiatky…

Chodecký okruh bude patriť určite k jedným 
z najkrajších v olympijskej histórii. Aj keď pre nás 
chodcov určite nebude najľahší – priame slnko 
bez chládku, k tomu vysoká vlhkosť a riziko silné-
ho vetra nám dajú zabrať. O to viac sa musíme za-
merať na prípravu a tvrdú prácu. Lebo zo skúsenos-
tí viem, že keď je športovec dobre pripravený, tak 
mu neprekáža nič. A potom si môže vychutnať aj 
krásu olympijského okruhu na Estrada do Pontal.

Pán chodec: krok za krokom
MATEJ TÓTH JE VÝNIMOČNÁ OSOBNOSŤ, ZHODUJÚ SA BÝVALÉ 

CHODECKÉ HVIEZDY A PREDOŠLÍ TRÉNERI ŠAMPIÓNA.

POVEDALI O TÓTHOVI
 pavol szikora  „Už keď v premiérovej päťdesiat-
ke v roku 2009 zrušil môj 22-ročný slovenský re-
kord 3:42:30, tušil som, že bude dobrý. Od marca, 
keď v Dudinciach atakoval aj svetový, som nepo-
chyboval, že na MS získa medailu, lebo on naozaj 
chodí čisto.“
 jozef pribilinec  „V Pekingu šiel krásne, od za-
čiatku dal súperom najavo, že dnes som tu pánom 
ja.“
 pavol blažek  „Vie, čo chce a kadiaľ vedie ces-
ta. Do Ria so Spišiakom vykročili správnou nohou. 
Aj legendárny poľský chodec Korzeniowski začal 
pred 20 rokmi cestu za prvou zo štyroch olympij-
ských zlatých zoznámením sa s Atlantou rok vo-
pred.“

sám ľpie na famílii, tak len nadväzuje na to, čo zažil, 
pokračuje v tradícii.

„Od trinástich rokov sa dokázal koncentrovať na 
každý tréning, zvlášť na dva -tri najťažšie v týždni. Ne-
mal som s ním nijaké problémy. Jeho poctivosť sa stá-
vala až tŕňom v oku. Zasa idete na plaváreň? A potom 
k masérovi, že… – doberali si nás,“ spomína Mečiar. 
„Ani na gymnáziu nepotreboval individuálny študij-
ný plán. Aj bez neho ho ako dobrého žiaka ochotne 
uvoľňovali na sústredenia. Rodičia ho odmala viedli 
k zodpovednosti. Otec pomáhal, ako mohol, žil so sy-
novým rastom. Zobral si dovolenku a na zasnežených 
tatranských cestách nás občerstvoval. Do Tatier sme 
chodili štyrikrát do roka. Keď dozrel čas ísť do vyšších 
kopcov, zohnal od sponzorov peniaze aj na to, aby 
mohol cestovať ako junior na sústredenie v Mexiku 
– s Benčíkovou seniorskou reprezentáciou.“

Približne v rovnakom čase Mečiara trápilo, že 
Matej dosahuje v pretekoch o dve -tri minúty horšie 
výkony, ako v tréningu: „Robím v niečom chybu? pý-
tal som sa väčších machrov – Benčíka, Malíka… Ne-
zdá sa, tvrdili. S jeho otcom sme sa zhodli, že nie je 
hanba poradiť sa s psychológom. A pomohlo to.“

Dnes je Tóth pánom nielen nad sebou, ale i nad 
vecami vôkol neho. Predvlani nonšalantne zmene-
žoval aj delikátnu generačnú výmenu trénerov. Vďa-
ka pokore a slušnosti.

Benčík, najrenomovanejší z trénerského tria, na 
otázku, čo bolo rozhodujúce v jeho kariére, odpove-
dá: „Dlhodobo dobre nastavená metodika prípravy. 
Nepreskakoval etapy, čoho dôkazom je postupné 
zlepšovanie sa. Šiel krok za krokom. Jeho organiz-
mus sa postupne prispôsoboval narastajúcej záťa-
ži. Aj preto sa mu vyhýbali zranenia. Teraz je fyzic-
ky, psychicky i mentálne na vrchole. Maťo bol vždy 
rozvážny. V Pekingu k rozvahe pripojil aj odvahu.“
 (mo)

Matej Tóth s trénerom Petrom Mečia-
rom na jednom z tatranských sústre-
dení. Foto: ARCHÍV PETRA MEČIARA
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„NIČ SA NEMENÍ: CHODIL SOM SPAŤ 

A AJ STÁLE CHODÍM SPAŤ AKO 

OBYČAJNÝ MATEJ TÓTH. JE KRÁSNY 

POCIT BYŤ MAJSTER SVETA, 

ALE NIE JE TO VYŠŠIA FORMA 

EXISTENCIE.“



LOMNICKÉHO PEKINSKÉ DRÁMY

NAJDLHŠÍ POKUS BOL MIMO VÝSEČ
Kladivár Marcel Lomnický zopakoval vo Vtáčom hniezde solídnu ôsmu prieč-

ku z moskovských Lužník. Ibaže za oveľa dramatickejších okolností. Kým pred 
dvoma rokmi prešiel kvalifi káciou ako nôž maslom a do fi nále postúpil ako 
šiesty, v Pekingu poriadne tŕpol. Do bojov o medaily prekĺzol posledný, dva-
násty výkonom 74,51 m. Iba o 20 cm pred Američanom McCulloughom…

„Kvalifi kácia bola napínavá, do posledného pokusu som nemal postup 
istý,“ vravel Lomnický, ktorý v A -skupine skončil piaty. Súboje v „béčku“, o pol 
druha hodiny neskôr, nesledoval už na štadióne, ale v hotelovej izbe. Napä-
tie v nej sa dalo krájať… Viac ako on mohlo hodiť len sedem kladivárov, ôsmy 
by znamenal pribuchnutie fi nálovej brány.

„Napokon to pre mňa dopadlo dobre, ale mal som aj veľkú dávku šťas-
tia,“ priznal Marcel. Presne tak: tých, čo ho mohli v záverečnej tretej sérii „vy-
sánkovať“ z fi nále, bolo v „béčku“ požehnane – už spomenutý McCullough 
z USA, bývalý majster sveta Bielorus Tichon či strieborný z aténskej olympiá-
dy 2004 Turek Apak. Našťastie, ani jeden nehodil viac…

„Ak by som v druhom pokuse trafi l do výseče, mal by som svätý pokoj. 
Kladivo zaletelo tesne za 77 m, limit na priamy postup do fi nále, ibaže asi 
10 cm mimo. Na šľaktrafenie! V treťom pokuse som už nemohol riskovať, no 

veril som, že ak hodím za 75 m, bude to stačiť. Bolo to však o pol metra me-
nej a začal som sa trochu obávať, či postúpim.“

Lomnický aj na druhý deň vo fi nále pripravil fanúšikom horúce chvíle. Po 
druhej sérii bol ôsmy, za ním silné kvarteto. Postup do osmičky visel na vlás-
ku. Hoci traja z jeho prenasledovateľov sa v treťom pokuse zlepšili, 28-ročný 
kladivár banskobystrickej Dukly si ôsmu priečku udržal. „Istotu, že budem vo 
fi nále hádzať šesťkrát, som mal až vtedy, keď všetci, čo skončili za mnou, do-
hádzali tretie pokusy,“ priznal.

Marcel sa zlepšoval až do štvrtého pokusu (75,79), no z ôsmej priečky 
sa neodlepil. Škoda, že v tomto roku nemal lanskú či predlanskú formu. Na 
striebro i bronz totiž stačilo 78,55 m, lepší výkon dosiahol v kariére už tri-
krát.

„Medaily viseli nižšie ako kedysi. Sezónne maximum 77,63 m by mi sta-
čilo na štvrté miesto, výkon trochu slabší ako osobný rekord 79,16 m by bol 
medailový. To nie sú hody z ríše snov. Žiaľ, na MS i v sezóne som sa zasekol na 
jednej úrovni. Ani za svet som sa nevedel posunúť ďalej. Dôvod? Trápil som 
sa s technikou, do budúcnosti ju musím stabilizovať.“

Lomnický zarobil v Pekingu 4000 dolárov. O tri týždne ďalších šesťtisíc 
za celkovo šiestu priečku v prestížnom kladivárskom seriáli IAAF. „Z prémií 
si postavím v Nitre vlastný vrhačský sektor, už mám aj pozemok. Októbrovú 
prípravu na olympijský rok začnem, dúfam, už vo svojom,“ želal si náš ambi-
ciózny kladivár.

ÚSPEŠNÝ NÁVRAT Z NÚDZE NA 800 M
Ani nie rok po narodení syna Adamka v júni 2013 vhupla Lucia Hrivnák 

Klocová vlani znova do súťažného kolotoča. Na voľnú kartu sa dostala na 
zürišské ME 2014, kde na 1500 m obsadila 16. miesto. Jej príprava na lan-
skú sezónu nebola plnohodnotná, rokom ozajstného návratu na ovály mal 
byť až tento.

Ibaže človek mieni a život mení. Lucia, ktorá sa od olympiády v Londýne 
2012 považuje za tisícpäťstovkárku, aj túto sezónu len improvizovala. Plány 
jej prekazilo zranenie na začiatku marca.

„Podľa lekárov išlo o únavovú zlomeninu v pravej časti panvy. Začala 

NA MS PRÍJEMNE PREKVAPILI BEŽKYNE: HRIVNÁK KLOCOVÁ ŠIESTOU NAJRÝCHLEJŠOU   OSEMSTOVKOU V KARIÉRE, MARATÓNKYŇA BEREŠOVÁ PIATOU POZÍCIOU Z EURÓPANIEK

LOMNICKÉHO PEKINSKÉ DRÁMY

SLOVÁCI V PEKINGU
MATEJ TÓTH (50 km chôdza, 53 štartujúcich) 1. miesto 3:40:32
MARCEL LOMNICKÝ (kladivo, 30) 8. miesto 75,79 (12. v kvalifi kácii 74,51)
LUCIA HRIVNÁK KLOCOVÁ (800 m, 44) 13. miesto 1:59,14 (7. v III. semifi nále, 3. vo IV. rozbehu 2:01,35)
DANA VELĎÁKOVÁ (trojskok, 28) 15. miesto 13,76 v kvalifi kácii
MARTINA HRAŠNOVÁ (kladivo, 31) 16. miesto 68,80 v kvalifi kácii
JANA VELĎÁKOVÁ (diaľka, 34) 17. miesto 656 v kvalifi kácii
KATARÍNA BEREŠOVÁ (maratón, 67) 22. miesto 2:37:24
JOZEF REPČÍK (800 m, 44) 28. miesto 1:48,26 (5. v II. rozbehu)
DUŠAN MAJDÁN (50 km chôdza, 53) 30. miesto 3:58:57 – limit na OH 2016
MÁRIA CZAKOVÁ (20 km chôdza, 49) 30. miesto 1:36:08
PATRIK ŽEŇÚCH (oštep, 33) 33. miesto 69,31 v kvalifi kácii
IVETA PUTALOVÁ (400 m, 42) 36. miesto 52,52 (7. v I. rozbehu)
MATÚŠ BUBENÍK (výška, 39) 37. miesto 217 v kvalifi kácii
MÁRIA GÁLIKOVÁ (20 km chôdza, 49) 41. miesto 1:41:06
ANTON KUČMÍN (20 km chôdza, 61) 44. miesto 1:27:46
MARTIN TIŠŤAN (50 km chôdza, 53) diskvalifi kovaný

LUCIINE TOP 
OSEMSTOVKY

1:58,51 PARÍŽ 18. 7. 2008
1:58,62 OSAKA (MS/sf) 26. 8. 2007
1:58,80 PEKING (OH/sf) 16. 8. 2008
1:58,89 OSLO 6. 6. 2008
1:58,94 STUTTGART 23. 9. 2007
1:59,14 PEKING (MS/sf) 27. 8. 2015
1:59,31 BARCELONA (ME/sf) 27. 7. 2010
1:59,42 RÍM 11. 7. 2008
1:59,42 PEKING (OH/r) 15. 8. 2008
1:59,48 BARCELONA (ME/f) 30. 7. 2010

o osackej v roku 2007 druhá najväčšia v ére samostatnos-
ti, zásluhou Tóthovho zlata a Lomnického ôsmej priečky 
najúspešnejšia. Slovenská výprava skončila v medailovej 

bilancii na lichotivom 15. mieste a v bodovaní umiestení v prvej 
osmičke s rekordnými 9 bodmi 37. z 207 krajín, keď doterajšie ma-
ximum bolo 7 bodov na MS 2009 v Berlíne. „Šampionát bol pre nás 
mimoriadne úspešný. Nad všetkým vyčnieva zlato Mateja Tótha, no 
aj výkony ďalších sú prísľubom do budúcnosti,“ hodnotil šéftréner 
SAZ Martin Pupiš. Predšampionátový cieľ – jedna medaila, jedno 
umiestenie do 8. a ďalšie do 12. miesta – naša pekinská šestnástka 
tesne nesplnila, chýbala jedna priečka v dvanástke. Osemstovkár-
ke Lucii Hrivnák Klocovej ušla o 11 stotín. Pristavme sa pri tých, 
ktorí – okrem Tótha – pripravili fanúšikom najviac radosti.

ma pobolievať na sústredení na Kanárskych ostrovoch. Týždeň som nemoh-
la ani len poriadne chodiť,“ spomínala 31-ročná Martinčanka na krušné 
obdobie. Z prípravy vypadla na šesť týždňov, ďalšie tri sa iba dostávala do zá-
kladného tréningového tempa. Až na májovom sústredení v Břeclavi začala 
konečne behať aj vo svižnejšom tempe. Tréningové manko však narástlo do 
takých rozmerov, že na tisícpäťstovku nestihla natrénovať. S trénerom Pav-
lom Sloukom sa preto rozhodli pre návrat k osemstovke, disciplíne, v ktorej 
bola v roku 2001 juniorská majsterka Európy. Limit – aj olympijský do Ria 
– splnila expresne rýchlo už 1. júla v Nancy.

Čas 2:00,40 však nedával veľkú nádej na postup do pekinského semifi -
nále. Ibaže Lucia je bojovníčka: šiesty raz v kariére sa na 800 m dostala do se-
mifi nále MS a poslala predčasne domov bývalú svetovú šampiónku Keňanku 
Janeth Jepkosgeiovú!

„V posledných metroch som sa hýbala všetkým možným, len aby ma už 
nik nepredbehol,“ opisovala mamička dvojročného Adamka napínavý fi niš 
vo štvrtom rozbehu, v ktorom sa bežkyne na 2. až 5. mieste vtesnali do je-
dinej desatinky „Nevedela som, kto ma dobieha, len zrazu boli súperky pri 
mne. Na šachovnici sa na mňa tlačili zľava i sprava. Som rada, že som boj 
o tretiu postupovú priečku vyhrala.“

Hrivnák Klocová prekvapila aj v semifi nále. Hoci ani na šiesty pokus sa 
do fi nále osemstovky nedostala, čas 1:59,14 bol jej šiesty najlepší v ka-
riére, prvý „mamičkovský“ pod dve minúty. Sezónne maximum si zlepšila 
o 1,26 sekundy a rýchlejšie ako vo štvrtok 27. 8. 2015 bežala naposledy tiež 
v Pekingu, pred siedmimi rokmi v olympijskom semifi nále (1:58,94).

„Svoj semifi nálový výkon považujem za takmer medailový. Celý rok bol 
pre mňa extréme náročný – fyzicky aj psychicky. V apríli som uvažovala, že 
sezónu predčasne ukončím. S časom hlboko pod dve minúty som nepočí-
tala, neverila som, že také čosi dokážem,“ priznala. Trinásta priečka bola pre 
Sloukovu zverenku jej tretie najlepšie umiestenie na MS, lepšie skončila len 
v Osake 2007 (9.) a v Paríži 2003 (11.).

Lucia v tomto roku na tisícpäťstovku nestihla natrénovať, ale o rok by na 
OH v Riu na tejto trati nechcela chýbať. Cestou do Pekingu sa jej na buda-
peštianskom letisku dostalo do uší, že po dodatočnej diskvalifi kácii víťazky 
Turkyne Cakirovej -Alptekinovej sa vo výsledkoch OH 2012 posunie už na 6. 
priečku. Pôvodne dobehla ôsma, no za doping už diskvalifi kovali aj Bielorus-
ku Korejvovú. „Ak to takto pôjde ďalej, možno budem v Riu obhajovať bronz,“ 
reagovala s úsmevom.Marcel Lomnický v dramatickej kvalifi kácii.

Tesný fi niš vo štvrtom rozbehu na 
800 m sa pre Luciu Hrivnák Klocovú 
skončil šťastne – postúpila do semi-
fi nále.

ŠIESTY MARATÓN: NAJĽAHŠÍ A ŽIVOTNÝ
Podobné príjemné prekvapenie ako Hrivnák Klocová pripravila v Pekin-

gu i maratónkyňa Katarína Berešová. Totálna outsiderka, ktorá sa pripravuje 
v skromných podmienkach mimo centier vrcholovej prípravy, dobehla 22. zo 
67 vytrvalkýň, piata z Európaniek! Nečakaná, no pekná bodka za úspešným 
účinkovaním Slovenska v Pekingu. Z našich maratóncov bol na MS lepší iba 
Martin Vrábeľ, dvanásty v Ríme 1987.

„Bol to zatiaľ môj najľahší maratón. Bežala som s dobrým pocitom, rov-
nomerné tempo mi vyhovovalo. Už sa mi stalo, že som začiatok prepálila 
a potom som sa dlho trápila. Aj teraz to bolo v závere už dosť náročné, ale 
nie také, ako som zažila v minulosti,“ tešila sa 27-ročná Berešová zo životné-
ho výsledku. V šiestom maratóne kariéry dosiahla svoj druhý najlepší výkon 
– 2:37:24 h. V apríli jej vo Viedni namerali 2:36:20 h. Trebišovská rodáčka 
patrila k hŕstke maratónkyň, ktoré si na náročnej pekinskej trati buď utvorili 
osobný rekord, alebo zaostali za ním o menej ako 1:05 min.

Katka podľahla hlasu srdca 
a od konca marca žije v päťtisí-
covom moravskom mestečku 
Náměšť nad Oslavou v okrese 
Třebíč v malom prenajatom by-
tíku s priateľom. S dlhoročným 
trénerom Gabrielom Valiskom 
spolupracuje na diaľku.

„Tréner mi píše plány a pri-
bližne jedenkrát do mesiaca 
sa vidíme. Takto sme spolu-
pracovali aj doteraz, bez ohľadu 
na to, či som bývala u rodičov 
v Trebišove, študovala v Koši-
ciach a bývala tam na internáte. 
Akurát to mám teraz trochu ná-
ročnejšie s tréningami. Kraj Vy-
sočina, kde teraz bývam, je dosť 
kopcovitý… Ale zatiaľ všetko 
zvládam,“ tvrdí Berešová.

 GABRIEL BOGDÁNYI

Bolo to na jednotku, teší sa ma-
ratónkyňa Katarína Berešová.
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ŠPRINTY

DOUBLE VOLKA A PUTALOVEJ
Po štvorročnom kraľovaní Adama Závacké-

ho, ktorý ohlásil návrat k bobistom, získal titul 
na stovke 18-ročný Ján Volko. V súboji generá-
cií časom 10,64 v silnom protivetre zdolal o šty-
ri stotinky čerstvého tridsiatnika Tomáša Benka. 
Rovnaké poradie bolo aj na dvojstovke, len Vol-
kov náskok bol výraznejší – až 34 stotín. „Titul je 
pre mňa motivácia do ďalšej práce. Vo fi nále som 
si veril, nemal som čo stratiť. Tomášovi tlak zvä-
zoval nohy asi viac ako mne,“ komentoval rozuz-
lenie stovky zverenec Nade Bendovej a Róberta 
Kresťanka, ktorý sa po Vanderkovi, Briňarskom, 
Mentelovi a Švondrkovi stal piatym šprintérom 
v ére samostatnosti s double na letných majstrov-
stvách Slovenska.

Šesťdesiaty ôsmy slovenský šam-
pionát na banskobystrických 
Štiavničkách ozdobili trojsko-

kanka Dana Velďáková i výškar Ma-
túš Bubeník limitmi na budúcoročné 
olympijské hry v Riu de Janeiro a Mi-
chaela Pešková juniorským rekordom 
SR 58,02 na 400 m prekážok. Padli aj 
štyri rekordy šampionátu. V medailo-
vom hodnotení klubov triumfovala 
banskobystrická Dukla s 10 titulmi 
pred AC Stavbár Nitra (8) a bratislav-
skou Sláviou UK (4). Šprintér Ján Vol-
ko ako najúspešnejší účastník získal 
tri zlaté a najviac medailí – až päť – si 
vybojovala všestranná Lucia Mokrá-
šová (2 – 1 – 2).

Lenka Kršáková zavŕšila na 100 m víťazný het-
rik, zlato získala o tri stotinky pred senzačnou fi -
nalistkou Svetovej univerziády 2015 Alexandrou 
Bezekovou. Na dvojstovke však dve najrýchlej-
šie Slovenky nestačili na Ivetu Putalovú. Štvors-
tovkárska špecialistka si utvorila osobný rekord 
23,71, posunula sa na šiestu priečku v sloven-
ských historických tabuľkách a iba o stotinku za-
ostala za rekordom majstrovstiev. Na 400 m jej 
však šampionátové maximum neodolalo, najlep-
ší čas Miriam Kraperovej -Hrdličkovej z roku 1999 
zlepšila o 39 stotín na 53,41. Na siedmu prieč-
ku historických tabuliek sa vďaka osobáku 53,76 
posunula účastníčka ME 2014 v štafete na 4 × 
400 m Sylvia Šalgovičová. Po halovom triumfe 
na 400 m získal Denis Danáč titul majstra Sloven-
ska aj vonku, zabehol si osobný rekord 47,55. „Na 
budúci rok by som sa rád dostal pod 47 sekúnd. 

Nebude to jednoduché, ale urobím pre to všet-
ko,“ tvrdil.

BEHY

LUCIIN TEST A VÍŤAZNÉ SÓLA
Už tretie majstrovské double na 800 a 1500 m 

v kariére (2010, 2011, 2015), ale prvé s novým 
priezviskom, zaznamenala Lucia Hrivnák Klocová. 
Najprv jasne vyhrala svoju premiérovú tisícpäť-
stovku v sezóne, v ktorej si otestovala zrýchlenie 
v záverečných 300 metroch (43,3!), a na druhý 
deň získala na 800 m siedmy titul, prvý od roku 
2012. „Nebolo jednoduché po troch kolách radi-
kálne preladiť na inú rýchlosť, ale zvládla som to 
dosť dobre,“ komentovala zverenka trénera Slou-
ku triumf na 1500 m.

Na 800 m mužov dvojnásobný fi nalista ME 
Jozef Repčík získal svoj druhý slovenský titul po 
roku 2013, keď odtiahol celý beh od začiatku až 
do konca, no ako kliešť sa ho držal nádejný junior 
Matúš Talán. Sólo, avšak na 1500 m, predviedol 
aj ďalší náš popredný míliar Jozef Pelikán a vy-
bojoval si tretie zlato na tejto trati (2011, 2013, 
2015).

O víťazke päťtisícky žien Kataríne Berešovej 
nebolo pochýb, no u mužov to bol súboj na ostrie 
noža: Urban zdolal Vitka len o pol sekundy. Obaja 
víťazi behu na 3000 m prekážok Katarína Pokor-
ná (11:00,60) a Michal Talán (9:19,09) si utvorili 
osobné rekordy.

PREKÁŽKY

JUNIORSKÝ REKORD PEŠKOVEJ
Vicabojárska špecialistka Lucia Mokrášová 

už štvrtý rok v rade nenašla na 100 m prekážok 
premožiteľku a v počte titulov (4) je už druhá 

najúspešnejšia po osemnásobnej šampiónke 
Cupákovej -Bobkovej. Prvý raz v ére samostatnosti 
stačil na zlato u mužov aj výkon nad 15 sekúnd, 
titul získal špecialista na 400 m prekážok Drozda 
za 15,62. Po Janečkovi, Papšovi (obaja ukončili 
kariéru) a dištancovanom Bicianovi je zrazu pre-
kážkarská stodesiatka jedna z najväčších slabín 
našej atletiky.

Strieborná na 400 m prekážok z OH mláde-
že 2014 Michaela Pešková si po šiestom mieste 
na MEJ, na ktorých sa nedostala pod 59 sekúnd, 
dvihla náladu slovenským juniorským rekordom 
58,02 i rekordom šampionátu. Zverenka Eduar-
da Čordáša zlepšila svoje historické maximum 
o 24 stotín sekundy a zároveň o 20 stotín posu-
nula Slaničkovej rekord šampionátu z roku 2012. 
V rovnakej disciplíne mužov si neustále zdravot-
nými problémami sužovaný Martin Kučera dobe-
hol po druhé zlato v kariére za 52,52.

SKOKY

DVE OLYMPIJSKÉ LETENKY
Skokanské disciplíny priniesli na Štiavničkách 

najviac kvalitných výkonov i napätia. Dana Vel-
ďáková dosiahla 14,27 m, čo bol jej najlepší vý-
kon od 1. júna 2013 na Diamantovej lige v New 
Yorku, kde skočila 14,31 m. Výkon zo štvrtej série 
znamenal nielen trinásty titul, ale aj dve miesten-
ky – na MS 2015 v Pekingu aj OH 2016 v Riu de 
Janeiro.

„Keď som na mítingu v Madride skočila 14,11, 
a pritom to vôbec nebol ideálny pokus, povedala 
som si: Do kelu, chýba mi k limitu už len 9 centi-
metrov, musím to zvládnuť. Ešte viac ma však po-
vzbudil tréning pred týmto mítingom, z krátkeho 
rozbehu som skočila 13,50, čo sa mi už dávno 

MUŽI
100 m (-1,1 m/s): Ján Volko (AC Stavbár Nitra) 10,64, 200 m (+1,0 m/s): Ján Volko 21,30, 400 m: Denis 
Danáč (AC Stavbár Nitra) 47,55, 800 m: Jozef Repčík (HNTN Bratislava) 1:51,41, 1500 m: Jozef Pelikán (Slávia 
UK Bratislava) 3:47,54, 5000 m: Jozef Urban (JM Demolex Bardejov) 15:16,22, 3000 m prek.: Michal Talán 
(AC Stavbár Nitra) 9:19,09, 110 m prek. (+1,0 m/s): Marco Adrien Drozda (Slávia UK Bratislava) 15,62, 400 m 
prek.: Martin Kučera (VŠC Dukla B. Bystrica) 52,52, výška: Matúš Bubeník (AC Stavbár Nitra) 229 – limit na OH 
a rekord M -SR, žrď: Ján Zmoray (Spartak Dubnica) 522 – rekord M -SR, diaľka: Peter Horák (VŠC Dukla B. Bystrica) 
680, trojskok: Daniel Turcsányi (ABC Humenné) 14,32, guľa: Matúš Olej (VŠC Dukla B. Bystrica) 18,24, disk: 
Michal Holica (AC Stavbár Nitra) 53,48, kladivo: Marcel Lomnický (VŠC Dukla B. Bystrica) 77,20, oštep: Martin 
Benák (VŠC Dukla B. Bystrica) 76,15, 4 x 100 m: AC Stavbár Nitra (Smutný, Schneidgen, Danáč, Volko) 42,81, 
4 × 400 m: AC Stavbár Nitra (Schneidgen, Páleník, Ma. Talán, Danáč) 3:19,51.

ŽENY
100 m (+2,0 m/s): Lenka Kršáková (Slávia STU Bratislava) 11,67, 200 m (+1,1 m/s): Iveta Putalová (HNTN 
Bratislava) 23,71, 400 m: Iveta Putalová 53,41 – rekord M -SR, 800 m: Lucia Hrivnák Klocová (AK ZTS Martin) 
2:06,21, 1500 m: Lucia Hrivnák Klocová 4:26,18, 5000 m: Katarína Berešová (Obal servis Košice) 16:56,39, 
3000 m prek.: Katarína Pokorná (Slávia STU Bratislava) 11:00,60, 100 m prek. (-0,9 m/s): Lucia Mokrášová 
(Spartak Dubnica) 14,18, 400 m prek.: Michaela Pešková (Slávia Trnava) 58,02 – juniorský rekord SR a rekord 
M -SR, výška: Katarína Kuštárová (VŠC Dukla B. Bystrica) 173, žrď: Soňa Krajňáková (Akademik TU Košice) 340, 
diaľka: Jana Velďáková (VŠC Dukla B. Bystrica) 663, trojskok: Dana Velďáková 14,27 – limit na OH 2016, guľa: 
Ivana Krištofi čová (Slávia UK Bratislava) 13,64, disk: Ivana Krištofi čová 41,26, kladivo: Martina Hrašnová (VŠC 
Dukla B. Bystrica) 68,28, oštep: Miroslava Vargová (ŠG Košice) 45,33, 4 × 100 m: VŠC Dukla B. Bystrica (Ši-
bová, Kuštárová, Daru, D. Velďáková) 47,88, 4 × 400 m: 1. Spartak Dubnica (Bučková, Holleyová, Mokrášová, 
Slaničková) 3:44,07.

MEDAILOVÁ BILANCIA
1. VŠC Dukla Banská Bystrica 10 – 8 – 6, 2. AC Stavbár Nitra 8 – 1 – 2, 3. Slávia UK Bratislava 4 – 3 – 5, 4. Spartak 
Dubnica nad Váhom 3 – 4 – 5, 5. BK HNTN Bratislava 3 – 1 – 2, 6. Slávia STU Bratislava 2 – 3 – 2, 7. AK ZTS Martin 
2 – 1 – 1, 8. AŠK Slávia Trnava 1 – 4 – 1, 9. Akademik TU Košice 1 – 3 – 3, 10. TJ Obal servis Košice 1 – 1 – 0, 11. JM 
Demolex Bardejov, AO ŠG Košice, ABC Humenné 1 – 0 – 0, 14. ŠK ŠOG Nitra 0 – 2 – 5, 15. AC Malacky 0 – 2 – 0, 16. 
MŠK Kysucké Nové Mesto, Slávia ŠŠ Trenčín 0 – 1 – 1, 18. MAC Redox Lučenec, Slávia TU Košice, Vital Bratislava, 
Mostáreň MŠK Brezno 0 - 1 - 0, 22. UMB B. Bystrica, AK Steeple Poprad, Slávia PU Prešov 0 – 0 – 1.
Poznámka: V skoku do výšky mužov udelili 2 strieborné medaily a nijakú bronzovú.

68. MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V BANSKEJ BYSTRICI:   DVOJCIFERNÝ POČET TITULOV HOSTITEĽSKEJ DUKLY

D. VELĎÁKOVÁ A BUBENÍK 

Trojskokanka Dana Velďáková zabila 
jednou ranou dve muchy – splnila li-
mit na MS 2015 i OH 2016.

Kladivárke Martine Hrašnovej sa na 
Štiavničkách ani v druhej časti sezóny 
nedarilo.

Medailisti na 400 m prekážok vbiehajú do cieľovej rovinky: zľava Bottlík, šam-
pión Kučera a Drozda.

Kladivár Marcel Lomnický sa takto 
chránil pred pražiacim slniečkom.

Ján Volko (AC Stavbár Nitra) 3 – 0 – 0
Lucia Mokrášová (Spartak Dubnica) 2 – 1 – 2
Iveta Putalová (HNTN Bratislava) 2 – 0 – 0
Lucia Hrivnák Klocová (AK ZTS Martin) 2 – 0 – 0

Ivana Krištofi čová (Slávia UK Bratislava) 2 – 0 – 0
Dana Velďáková (VŠC Dukla B. Bystrica) 2 – 0 – 0
Katarína Kuštárová (VŠC Dukla B. Bystrica) 2 – 0 – 0
Denis Danáč (AC Stavbár Nitra) 2 – 0 – 0

(Pokračovanie na 14. strane)
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BOHÉMSKA 
RAPSÓDIA

K úplnosti treba ešte dodať, že v marci v Dudinciach utvoril fantastický 
slovenský rekord na 50 km 3:34:38, ktorým sa zaradil na tretie miesto vo 
svetových historických tabuľkách, ako bonus získal striebornú medailu na 
Európskom pohári v Murcii na 20 km a aby toho nebolo málo, stal sa aj abso-
lútnym víťazom svetovej chodeckej série.

Súčet týchto výnimočných úspechov Tótha právom vystrelil na absolútny 
vrchol a všetci veríme, že na ňom zotrvá ešte dlho a prinesie slovenským fa-
núšikom veľa radosti.

KRÔČIK PO KRÔČIKU: OD STRIEBRA K ZLATU

Od začiatku prípravy na túto sezónu sme sa bavili iba v tej rovine, že zase 
chceme urobiť krôčik po krôčiku progres vo výkonnosti. Sústrediť sa na de-
taily a vychytávať drobné nedostatky – muchy. Predpokladali sme, že to nás 
môže opäť posunúť o kus ďalej, čo sa neskôr aj potvrdilo.

Už na začiatku prípravného obdobia bolo zrejmé, že Maťo ide do sezóny 
s tým, že chce byť lepší a úspešnejší ako v minulosti, že sa neuspokojil so 
striebrom z ME, práve naopak, že ho správne nakoplo, vyhecovalo k ešte väč-
šej drine – kvalitnejšej práci smerom k blížiacim sa MS a OH.

Podarilo sa nám zložiť kvalitný tím ochotných a pracovitých ľudí, s ktorými 
sme spolupracovali prakticky počas celého roka, a aj vďaka nim sme dosiahli 
naozaj historické úspechy. Chcem sa im aj touto cestou poďakovať, pretože 
bez ich poctivej práce a obrovského entuziazmu by to nebolo možné. (Šéft-
réner SAZ Martin Pupiš, lekári Ernest Zachar, Vladimír Vachalík, Ján Benda, 
Ernest Caban, fyzioterapeuti Denis Freudenfeld, Marek Vrba, SAZ, VŠC Duk-
la Banská Bystrica, SOV, Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, sponzori, partneri a ďalší podporovatelia, ktorí nechcú 
byť menovaní. )

KĽÚČOVÉ TRI TÝŽDNE V 2200 M

V posledných dvoch sezónach sme sa prioritne sústredili najmä na záve-
rečný tréningový vysokohorský blok, pre ktorý sme si opäť vybrali talianske 
horské stredisko Trepalle, resp. Livigno (2200 – 1820 m).

Matej Tóth a jeho tréner Matej Spišiak s prvou slovenskou 
zlatou medailou v histórii atletických majstrovstiev sveta.

TRÉNER MATEJ SPIŠIAK: 
AKO MATEJ TÓTH DOKRÁČAL 

K TITULU SVETOVÉHO ŠAMPIÓNA

hodec Matej Tóth patrí dlhodobo k najlepším slovenským 
atlétom a v posledných rokoch sa zaradil do absolútnej 
svetovej špičky. V minulom roku získal premiérovo strie-

bornú medailu na majstrovstvách Európy v Zürichu v národnom 
rekorde 3:36:21 h zlepšenom o vyše tri minúty a v aktuálnej se-
zóne 2015 sa stal historicky prvým slovenským majstrom sveta 
v atletike.

Osvedčil sa nám systém prípravy, keď väčšinu dňa a noc trávime v nad-
morskej výške 2200 m na horskom priechode v Trepalle a na tréning schá-
dzame 7 km nižšie do Livigna v 1820 m n. m. Tak ako v minulej sezóne, sna-
žili sme sa, aby záverečná príprava bola optimálna z hľadiska dĺžky a rovnako 
intenzity, t. j. aby sa nezačala príliš skoro a nehrozilo, že forma vyvrcholí pred-
časne, a na druhej strane, aby objem či intenzita tréningu nebola predimen-
zovaná a nedošlo k pretrénovaniu, čo sa v minulosti Tóthovi stalo.

Zmenou oproti minulej príprave bolo zaradenie dennej analýzy techniky 
chôdze na základe videozáznamov, čomu sme aj s fyzioterapeutmi Freuden-
feldom a Vrbom venovali maximálnu pozornosť prakticky už od pretekov 
v Riu Maior, na ktorých Maťa diskvalifi kovali.

Snaha o zefektívnenie pohybu a tiež odstránenie drobných technic-
kých odchýlok sa ukázala ako správna a som presvedčený, že aj tento faktor 
ovplyvnil jeho suverénny prejav na majstrovstvách sveta v Pekingu, kde išiel 
technicky ukážkovo, bez napomínaní.

Pri skladbe tréningu sme sa dohodli na kombinácii tréningu spred ME 
v Zürichu, kde Maťo získal striebornú medailu, a tréningu v Juhoafrickej re-
publike (február 2015), po ktorom zašiel tretí najlepší svetový výkon v histó-
rii na 50 km 3:34:38. Podarilo sa nám vytvoriť zaujímavý mix toho najlep-
šieho, čo zatiaľ Maťa priviedlo k špičkovým výsledkom a čo mu v príprave 
najviac sedelo – a snažili sme sa toho držať.

Pre úplnosť však treba dodať, že začiatok prípravy na MS poznačilo drob-
né svalové zranenie, pre ktoré Matej neabsolvoval kompletne prvé rozbeho-
vé sústredenie na Štrbskom Plese. Našťastie však všetko dobre dopadlo a vo 
veľmi krátkom čase sa aj tento zdravotný problém podarilo vyriešiť.

PRÍPRAVA NA MS 2015
22. 6. – 28. 6. Banská Bystrica, rozbehový týždeň (7 dní)

29. 6. – 10. 7. Štrbské Pleso – Hotel FIS, stredohorské sústredenie 
(12 dní)

13. 7. – 19. 7. Caorle – Taliansko, regeneračný týždeň (7 dní)

20. 7. – 9. 8. Trepalle/Livigno – Taliansko, vysokohorské sústredenie 
(21 dní)

10. 8. – 16. 8. Banská Bystrica, reaklimatizačný týždeň (7 dní)

17. 8. – 29. 8. Peking, aklimatizačný pobyt pred MS (13 dní)

29. 8. MS Peking, 50 km, 1. miesto 3:40:32

BOHÉMSKA 
RAPSÓDIA

nestalo,“ vravela dlhoročná opora atletickej re-
prezentácie. Jana, o 10 minút mladšia z dvojičiek 
Velďákových nemala na domácom šampionáte 
toľko šťastia ako Dana. Získala tiež trinásty titul 
v diaľke, rovnako výkonom zo štvrtej série, no 
663 cm bolo o 7 cm menej ako limit do Pekingu 
i Ria. „Výkon ma nesklamal, mrzia ma však drob-
né prešľapy. Nebyť nich, mohlo to celé dopadnúť 
inak,“ tvrdila Jana, ktorá dva dni pred majstrov-
stvami Slovenska vyhrala na mítingu Diamanto-
vej ligy v Štokholme. O „magických“ 670 cm sa 
potom pokúšala aj o týždeň neskôr vo 4. kole ligy 
v Trnave a – opäť mala smolu, chýbali jej tri centi-
metre. Na svetový šampionát sa napokon predsa 
len dostala, víťazných 668 cm z EH v Baku jej sta-
čilo, aby sa zmestila do 32-členného štartového 
poľa na základe rebríčka.

Do Ria doskočil na Štiavničkách i výškar Matúš 
Bubeník, ktorý pekinský limit mal už z haly. Pred 
očami rodičov obhájil titul („môj základný cieľ“) 
a na tretí pokus preletel ponad 229 cm. Zverenec 
trénera Svatoslava Tona, ako je uňho zvykom, za-
riskoval. Po 220 cm, s ktorými sa úspešne popa-
soval až na tretí raz, si nastavil na stojany o 9 cm 
viac! „Deväťcentimetrové zvýšenie bol trénerov 
nápad, ja som ho len rešpektoval. Na takýchto 
výškach som také výrazné zvýšenie ešte nezažil. 
Ak však tréner povie, že na to mám, nech to skú-
sim, musím do toho ísť. Nemá zmysel niečo vy-
mýšľať. Keď na daný výkon mám, skočím to. Ak 
nie, je jedno, či pôjdem najprv 225 a až potom 
229 cm,“ vysvetľoval stratégiu 25-ročný Bubeník.

Jedenásťnásobný slovenský výškarský šam-
pión Peter Horák, ktorý je vojak z povolania a at-
letike sa venuje už len vo voľnom čase, tentoraz 

SRNKOVÁ OPÄŤ 
AKO SRNKA

Nechýbalo veľa a na majstrovstvách Slovenska mohla 
získať medaily aj partnerská dvojica. Jozef Repčík v rám-
ci prípravy na pekinské MS získal na 400 m striebro a na 
800 m zlato. Vo výškarskom sektore sa už 10 mesiacov po 
pôrode dcérky Lindy objavila Repčíkova partnerka Iveta 
Srnková. V prvých pretekoch po dvojročnej pauze ešte ne-
získala medailu, skončila ôsma výkonom 160 cm. Osem-
násobná slovenská šampiónka vonku (2006 – 2013) však 
tréningový defi cit dobehla veľmi rýchlo. Už týždeň po 
slovenskom šampionáte na lige v Trnave pridala 10 cm 
a skončila tretia, 15. septembra vo fi nále ligy v Banskej 
Bystrici dokonca zvíťazila výkonom 173 cm! Obdivuhodné, 
najmä vo svetle toho, že v tomto roku pod holým nebom 
prekonala zo Sloveniek viac len Zuzana Karaffová. Aj to iba 
o jediný centimetrík.

PRIPRAVIL GABRIEL BOGDÁNYI

vo svojej, kedysi hlavnej disciplíne neštartoval, 
no v diaľke si vybojoval premiérové zlato výko-
nom 680 cm. V žrdi príjemne prekvapil Ján Zmo-
ray, na tretí pokus prekonal 522 cm a o 7 cm si 
zlepšil osobák pod holým nebom a v historických 
slovenských tabuľkách je už tretí.

VRHY

NESPOKOJNÍ ELITNÍ KLADIVÁRI
Marcel Lomnický túžil po limite na OH v Riu, 

exmajster Európy Libor Charfreitag sa zasa sna-
žil posunúť svoje sezónne maximum 73,82 as-
poň o kúštik, aby ďalej živil nádej, že sa dostane 
na MS do Pekingu. Elitným kladivárom však ich 
predsavzatia nevyšli. „Víťazstvo vždy teší, aj výkon 
77,20 m je fajn. Škoda len, že to nebolo aspoň 
o 80 cm viac. Mal by som už pokoj s limitom na 
olympiádu. V kruhu sa mi šmýkalo, necítil som sa 
v ňom istý. Keďže takmer nič mi nevychádzalo, 
výsledný efekt nie je zlý,“ vravel Lomnický, ktorý 
získal štvrtý titul majstra SR v rade a dosiahol svoj 
tretí najlepší výkon v sezóne.

Majster Európy 2010 Charfreitag hodil len 
72,58 m a netajil sklamanie: „Dva týždne pred 
šampionátom som sa v gréckom Nikiti cítil fan-
tasticky. Keď mi pri pokuse 73,71 kladivo škrtlo 
o klietku, hovorím si: Fajn, už by to mohlo byť 
čoskoro blízko k 75 metrom. Lenže potom to so 
mnou znova išlo dolu vodou, na tréningoch som 
nevedel hodiť ani 70 m.“ Týždeň po majstrov-
stvách Slovenska sa pokúšal o zázrak znova, no na 
lige doma v Trnave po dvoch nevydarených poku-
soch odstúpil pre veľké bolesti chrbta a predčas-
ne skončil sezónu… Paradoxne v situácii, keď sa 
v nominačnom rebríčku vďaka výkonu 73,82 m 
už blížil k tridsaťdvojke s právom štartu na MS.
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Dvojnásobná vicemajsterka Európy v hode 
kladivom Martina Hrašnová získala jubilejný, 
desiaty domáci titul, ale výkon 68,28 m ju – ne-
potešil. „Nečakala som, že to bude až také zlé. 
Pravda je, že forma mi poklesla, no teraz to bolo 
výnimočne zlé,“ vravela úprimne. Po výbornej for-
me z mája prišiel útlm – dôsledok vykĺbeného zá-
pästia – a už sa z neho, žiaľ, nedostala do konca 
sezóny. „Kým som mala silu, tak som hody zvlá-
dala. Tá však postupne odchádzala a zranenie po-
stupne negatívne ovplyvňovalo moju techniku.“ 
Striebro si v sektore na tréningovom ihrisku na 
Štiavničkách prekvapujúco vybojovala Veronika 
Kaňuchová v osobnom rekorde 65,77 m a získa-
la cenný skalp ôsmej z vlaňajších ME Nikoly Lom-
nickej, ktorá v celej sezóne márne hľadala formu 
z minulého roka.

V oštepe absentovala zranená jednotka Patrik 
Žeňúch, čo na zisk piateho titulu (viac v histórii 
majstrovstiev SR získal len Bokor) využil Martin 
Benák. Súťaž žien prekvapujúco vyhrala košická 
juniorka Miroslava Vargová.

Guliar Matúš Olej okorenil štvrtý primát v rade 
deväťcentimetrovým zlepšením osobného rekor-
du na 18,24 m, v disku potvrdil post slovenskej 
jednotky Michal Holica. Svetová rekordérka vo 
vrhu guľou sluchovo postihnutých Ivana Krištofi -
čová po jednoročnej pauze vyhrala túto disciplínu 
už šiesty raz a pri absencii 21-násobnej šampión-
ky Ivony Tomanovej, ktorá po Európskych hrách 
v Baku ukončila kariéru, premiérovo vyhrala aj 
disk.

Tri najlepšie na 400 m (zľava): strieborná Šalgovičová, víťazná Puta-
lová a bronzová Ledecká.

(Dokončenie z 13. strany)
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ZÁKLADOM BOLA VŠEDÔVERA

Na majstrovstvá sveta v Pekingu sa Tóth pripravoval už v inej pozícii ako 
minulú sezónu na európsky šampionát v Zürichu, lebo bol lídrom svetových 
chodeckých tabuliek 2015 a aj očakávania odbornej verejnosti, médií či fa-
núšikov boli veľké.

Úlohu favorita zvládal bravúrne a profesionálne. Dovolím si tvrdiť, že 
počas celej prípravy nenastal moment, v ktorom by som o ňom pochybo-
val – ale hlavne on sám o sebe. Základom budúceho úspechu bola dôvera 
v seba samého, dôvera medzi nami, dôvera v systém, ktorý sme si spoločne 
za posledné dva roky vytvorili, dôvera v ľudí, s ktorými sme spolupracovali… 
To boli faktory, ktoré tiež ovplyvnili neskorší úspech na majstrovstvách sveta.

Spoločnými rozhovormi, analýzami, hodnoteniami pred sezónou či počas Tréner a zverenec na občerstvovacej stanici pekinského chodeckého okruhu…

V POHODE UŽ OD PRÍLETU

Výhodou sa ukázalo, že sme bývali ďaleko od centra diania – hneď pri 
hoteli sme mali v príjemnom prostredí krásny park na trénovanie, svoj kľud 
a pohodu, ktorú sme tak veľmi potrebovali.

Prvé štyri dni sme sa zamerali len na ľahký aeróbny tréning 8 – 15 km v jed-
nej fáze pri priemernej srdcovej frekvencii okolo 130 – 140 úderov za minútu, 

TRÉNING V TREPALLE/LIVIGNE
Dĺžka pobytu 21 tréningových dní

Počet tréningových jednotiek 38

Počet hodín záťaže 76

Počet hodín regenerácie 42

Počet odtrénovaných kilometrov 552 km

Maximálny týždenný objem 203 km

Pondelok 20. 7. I.: 8 km ch (5:17/km), SF 142

Utorok 21. 7. I.: 12 km ch (5:07), SF 145 II.: 6 km turistika

Streda 22. 7. I.: 16 km ch (5:05), SF 149 II.: 8 km beh v kopcoch, SF 139

Štvrtok 23. 7. I.: 12 km ch (5:07), SF 142 II.: 6 km ch (4:40), SF 156

Piatok 24. 7.
I.: 10 km ch (4:24) + 1 km (4:31) + 1 km (4:01) + 1 km (4:40) + 1 km (3:57) = 14 km 
4:22, SF 168

II.: 8 km ch (5:15), SF 140

Sobota 25. 7. I.: 30 km ch (4:45), SF 156, L: 2,6 II.: 10 km ch (5:27),SF 138

Nedeľa 26. 7. I.: 15 km turistika

Kilometre spolu 156 km

Pondelok 27. 7. I.: 12 km ch (5:08), SF 139 II: rch 3 km, 10 × 200 m (43), vch 2 km

Utorok 28. 7.
I.: 15 km (4:20) + 2 km (4:47) + 3 km (4:11) + 1 km (4:48) + 2 km (4:06) + 1 km (4:39) 
+ 1 km (3:59) = 25 km (1:48:50), 4:21, priemer SF 163, L: 7,3

II: 12 km ch (5:17), SF 139

Streda 29. 7. I.: 25 km ch (4:52), SF 144, L: 2,4 II.: 10 km beh v kopcoch, SF 133

Štvrtok 30. 7. I.: 12 km ch (5:12), SF 135 II.: 6 km turistika

Piatok 31. 7. I.: rch 2 km, 10 x 500 m (priemer 1:54), vch 2 km II.: 6 km ch (4:45), SF 149

Sobota 1. 8. I.: 40 km (4:36), SF 155, L: 4,7 II.: 10 km ch (5:28), SF 130

Nedeľa 2. 8. I.: 16 km turistika

Kilometre spolu 203 km (vyrovnané osobné maximum)

Pondelok 3. 8. I.: 12 km ch (5:07), SF 134 II.: rch 2 km, 10 x 200 (42), vch 2 km

Utorok 4. 8.
I.: 10 km (4:16) + 500 m mch + 5 km (4:16) + 500 m mch + 5 km (4:15) + 500 m mch 
+ 5 km (4:15) + 500 m mch = 27 km (4:19), SF 165, L: po 10 km: 5,8, po 5 km 6,8

II.: 10 km ch (5:24), SF 136

Streda 5. 8. I.: 25 km ch (4:58), SF 139, L: 1,7 II: 10 km beh v kopcoch, SF 128

Štvrtok 6. 8. I.: 12 km ch (5:04), SF 137 II.: 6 km turistika

Piatok 7. 8. I.: rch 2 km, 6 × 1 km (3:52), vch 2 km, max SF184 II.: 6 km ch (4:35) SF 156

Sobota 8. 8. I.: 35 km (4:33), SF 156, L: 7,2 II.: 12 km ch (5:08), SF 138

Nedeľa 9. 8. I.: 8 km ch (5:35), SF 129

Kilometre spolu 193 km

Vysvetlivky:
(5:08…): priemerné tempo na 1 km, SF: srdcová frekvencia, L: laktát (mmol), ch: chôdza, mch: medzichôdza, rch: rozchodenie, vch: vychodenie

prípravy sme strávili nespočetné množstvo hodín v záujme toho, aby sme 
naozaj nič nepodcenili a mohli odísť do Číny s čistým svedomím, že sme pri-
pravení bojovať o najvyššie méty.

ŠŤASTNÉ RIEŠENIE DILEMY

Odlet do dejiska majstrovstiev sme naplánovali na 16. augusta – aby 
sme mali dostatočný čas na aklimatizáciu, lebo počasie v Pekingu býva 
špecifi cké (vysoká teplota, vlhkosť vzduchu, smog) a nastavenie organiz-
mu na časový posun šiestich hodín smerom na východ v minulosti spôso-
bovalo ťažkosti.

Pred MS sme riešili dilemu, či zvoliť kratší pobyt a zariskovať nedostatoč-
nú aklimatizáciu, alebo ísť v predstihu a vystaviť sa riziku dlhého čakania na 
štart (13 dní), čo z psychologického hľadiska tiež nemusí byť optimálne. Na-

koniec sme sa zhodli, že urobíme maximum pre to, aby bolo všetko stoper-
centné a zvolili sme druhú alternatívu – ukázala sa ako správna.

Nastavovanie organizmu sa začalo už v lietadle do Pekingu a aj po prícho-
de sme sa snažili dodržať všetky zásady tak, aby sme boli čo najskôr „použi-
teľní“ a schopní normálne fungovať v daných podmienkach (nočný let, spa-
nie, vstávanie, strava, denný režim, atď.). Pre niekoho možno nepodstatné, 
pre nás jedna z ďalších dôležitých kociek do skladačky.

Tóth s rukami rozpaženými ako Kristus na svetoznámej so-
che v Riu de Janeiro a pod ním údolie Livigna. Tu absolvoval 
záverečnú vysokohorskú prípravu pred ME 2014 aj MS 2015 
– a zrejme ju zopakuje aj pred OH 2016.

Matej mal na tohtoročných MS úsmev na tvári nielen v cieli, 
ale už na štarte.
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MIROSLAV ÚRADNÍK

TÚŽI KRÁČAŤ V ŠĽAPAJACH 

SVETOVÉHO ŠAMPIÓNA

Hoci do Banskej Bystrice išiel ako nádejný cho-
dec, pred športovým gymnáziom uprednostnil 
klasické Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského. 
Tesne pred tohtoročnou maturitou dosiahol svoj 
najväčší úspech – skončil štvrtý v juniorskom Eu-
rópskom pohári v španielskej Murcii. V tretiu má-
jovú nedeľu do posledných metrov 10-kilometro-
vej trate bojoval o stupeň víťazov a v utorok, iba 
deň po návrate, úspešne zmaturoval z dejepisu.

Ako Úradníkov úspech a osobný rekord 41:38 
min vnímal Roman Benčík? Čím ho prekvapil?

„Mňa osobne ničím,“ reagoval kouč, ktorý mu 
písal tréningové plány už pred ôsmimi rokmi. 
„Mira veľmi dobre poznám. Je výsostne pretekár-
sky typ. V tréningoch chodí slabšie časy, ale v sú-
ťaži ide na doraz. Vydá zo seba všetko až vtedy, 
keď naozaj ide do tuhého. Keď potrebuje doká-
zať, čo vie. Keď musí okolie presvedčiť, že je číslo 
jeden.“

„Chuťou po víťazstve a ohromnou bojovnos-
ťou mi pripomína Pribilinca. Aj on bol taký dravý 
typ,“ tvrdí tréner chodcov VŠC Dukla Banská Bys-
trica. „Miro túto pretekársku črtu potvrdil už na 
lanských juniorských majstrovstvách sveta v USA 

réner Roman Benčík v ňom vidí nového Jozefa Pribilinca. Devätnásťročný rodák z Brezna Mi-
roslav Úradník je podľa neho rovnako bojovný, ako bol v jeho veku Pribilinec, ktorý pod tak-
tovkou Romanovho otca Juraja dopochodoval v Soule 1988 k olympijskému zlatu. On sám 

však má za vzor čerstvého majstra sveta v chôdzi na 50 km Mateja Tótha. Nielen v športovej kariére, 
ale aj v osobnom živote.

 narodený  24. marca 1996 v Brezne
 škola  absolvent Gymnázia Jozefa Gregora 
Tajovského v Banskej Bystrici (2015)
 klub  VŠC Dukla Banská Bystrica
 osobný tréner  Roman Benčík
 disciplína  chôdza
 osobné rekordy  12:18 min (3 km), 
20:09 (5 km), 41:38 (10 km), 1:36:05,1 
(20 km)
 najväčšie úspechy  štvrtý na juniorskom 
EP 2015, 16. miesto na juniorských MS 
2014, 13. na juniorských ME 2015, 17. na 
juniorských ME 2013, na majstrovstvách SR 
mužov na 20 km 2014 tretí, trojnásobný 
juniorský majster SR na 10 km, štvornásob-
ný dorastenecký majster SR na 3 a 5 km, 
trojnásobný žiacky majster SR na 3 km
 ocenenia  dvojnásobný víťaz ankety Cho-
dec roka v kategórii mládež (2013, 2014)

Miroslav Úradník na trati Európske-
ho pohára 2015 v Murcii – uprostred 
v okuliaroch a v bielom drese s číslom 
139.

a tohto roku okrem Európskeho pohára aj na ju-
niorských ME vo Švédsku.“

PRI KOLÍSKE BENČÍKOVCI A KORČOK

Keď do Hriňovej ako hostia školského atle-
tického dňa zavítali otec a syn Benčíkovci spolu 
s Petrom Korčokom, bol Úradník šiestak.

„Miro nám hneď padol do oka. Zaujala nás 
jeho výborná technika v chodeckých pretekoch, 
v ktorých zvíťazil,“ spomína Roman Benčík. „Dva 
roky chodil na preteky žiakov základných škôl, 
ktoré v Banskej Bystrici dlhodobo organizujeme. 
Odvážne sa púšťal do súbojov aj so staršími a skú-
senejšími pretekármi. Napríklad s Patrikom Spe-
vákom. Vtedy sme začali tušiť, že ide o výnimočný 
pretekársky typ a bojovníka na pohľadanie. Sme 
radi, že sme sa nemýlili a náš postreh sa postup-
ne čoraz viac potvrdzuje.“ Chodecký šéftréner SAZ 
pripomína, že Úradník je v rámci dorasteneckej 
a juniorskej Európy už skúsený borec: „V minu-
losti jeho meno fi gurovalo v prvej šestke tabuliek 
kontinentu, teraz skončil štvrtý v juniorskom Eu-
rópskom pohári. Som presvedčený, že ak bude 
zdravý, čoskoro začne útočiť aj na medaily.“

KRÍDLA DOSTAL V BANSKEJ BYSTRICI

„Prvé chodecké preteky som naživo videl až v ro-
ku 2008. V Dudinciach, kde manžel mojej krstnej 
mamy Peter Korčok skončil druhý na päťdesiatke,“ 
priznal Úradník. „Pohyb chodcov mi sprvu pripadal 
neprirodzený, napriek tomu som si ho iba tak pre 
seba skúsil. Trochu som ho nacvičil a na tenisovom 
ihrisku v našej škole som vyhral prvé preteky. Zo 
začiatku som trénoval sám, ale radil mi Peter Kor-
čok a telefonicky aj Roman Benčík. Od siedmej až 
po deviatu triedu ma otec vozil na krátke sústrede-
nia do Banskej Bystrice, kde som sa učil chodeckú 
abecedu a zdokonaľoval v technike.“

V rokoch 2010 – 2011 sa tešil z troch žiackych 
titulov majstra Slovenska na 3 km (vrátane jedné-
ho halového). Medzi dorastencami k dvom titu-
lom na 3 km pridal aj dva primáty na 5 km (2012, 
2013), neskôr aj tri juniorské na 10 km (2013, 
2014, 2015). Vlani už skončil tretí medzi mužmi 
na 20 km, hoci v neúplnej konkurencii. „Zlom 
v kariére prišiel vtedy, keď som začal trénovať 
v Banskej Bystrici a chôdzi sa venoval každoden-
ne. Pod dohľadom kvalitných trénerov a fyziotera-

peutov som sa výkonnostne posúval ďalej,“ tvrdí 
dvojnásobný víťaz ankety Chodec roka v kategórii 
mládeže (2013 a 2014).

NAMIESTO HÔR – MATURITA A STAN

Z výsledkov si najviac cení štvrté miesto v Mur-
cii. „Keď som si to v hlave zhodnotil, musím uznať, 
že je to veľký úspech. Mohol som byť aj tretí, ale 
na ôsmom kilometri som nezachytil nástup sú-
perov. Francúz a Španiel zrýchlili a ja som sa už 
nechytal. Aj štvrtá priečka je však pekná a prísľub 
do budúcnosti,“ zdôraznil dvojnásobný víťaz ju-
niorských pretekov na 10 km v chýrnych Poděbra-
doch. „Pre chodca je mimoriadne dôležitý tréning 
vo veľkej nadmorskej výške, no pred Európskym 
pohárom som si nemohol dovoliť vysokohorské 
sústredenie, lebo som končil školu. Všetko sme 
prispôsobovali tomu, aby som bez problémov 
zmaturoval. Aj tréning. Požičal som si hypoxický 
stan, ktorým som suploval vysokohorský pobyt. 
Výkon z Murcie ma podnietil racionálne uvažovať 
o medailách z takýchto súťaží. Keďže som zistil, že 
každý je poraziteľný, na ďalších veľkých pretekoch 
pôjdem už bojovať o medailu.“ ŠTEFAN ŽILKA

aby nedošlo k prehlbovaniu prípadnej únavy z cesty – práve naopak, aby sme 
sa v čo najkratšom čase dostali do pohody a do pocitov z prípravy a domova.

Ráno (a opakovane v poobedňajšom čase) prebiehali špeciálne cvičenia 
(0,5 – 1 h) s fyzioterapeutom Denisom Freudenfeldom tak, aby bol Maťo pri-
pravený na tréningovú jednotku. Na regeneráciu sme využívali bazén v hote-
li: každý deň po tréningu ľahké, 15 – 20-minútové vyplávanie plus strečingo-
vé i uvoľňovacie cvičenia a masáž.

Maťo od prvého dňa konštatoval dobré pocity, skoro ako keby ani neab-
solvoval deväťhodinový let na východ či časový, klimatický posun, čo signa-
lizovalo, že je v dobrej forme a pohode. Každým ďalším dňom sa jeho pocity 
zlepšovali, dokonca sa zoptimalizovali na úroveň domácich podmienok, a to 
dávalo nádej, že aj táto, zrejme najpodstatnejšia vec v príprave vyšla nad oča-
kávanie. Pravdu povediac, práve z toho sme mali asi najväčšie obavy.

Prvý kvalitnejší tréning sme absolvovali v piaty deň pobytu, konkrétne 
10 × 500 m v priemere za 1:49 min, čo bol asi najrýchlejší intervalový tré-
ning v príprave pred MS. Matej vyzeral fyzicky aj technicky veľmi dobre, takže 
bolo jasné, že aklimatizácia a vylaďovanie formy prebieha podľa plánu a or-
ganizmus začína fungovať tak, ako sme chceli.

V šiesty deň pobytu absolvoval už tradične zaužívaný posledný dlhý tré-
ning presne týždeň pred ostrým štartom, a to 25 km za 1:48:57 h, čo zname-
nalo kilometrový priemer 4:22 pri priemernej srdcovej frekvencii 159 úde-
rov za minútu, pričom hladina laktátu po tréningu bola 3,0 mmol. Po tomto 
teste som si bol už takmer istý, že Maťo je stopercentne nastavený na preteky 
a pokaziť to môže len nejaké nešťastie alebo nehoda.

Veľmi podobný tréning absolvoval aj pred lanskými ME, ale to bolo v do-
mácich podmienkach v Banskej Bystrici a v pomalšom tempe, takže to ma 
utvrdzovalo a upokojovalo, že všetko je v pohode. Len už nech sú tie preteky 
čo najskôr, hovorili sme si spolu, ale ešte nás čakalo sedem dní…

DÔRAZ NA KAŽDÝ DETAIL

Už pred šampionátom sme sa dohodli, že prvý týždeň sa v Pekingu bu-
deme správať, ako keby sme boli doma, to znamená, že popri tréningu ab-
solvujeme aj nejakú psychohygienu, prehliadku mesta, pamiatok, prípadne 
iné voľnočasové aktivity, aby sme boli čo najviac v pohode a nezaťažovali si 
hlavy.

Ďalší tréning prebiehal už klasicky, tak ako má Matej dlhšie zaužívané, 
čiže iba s ľahkým aeróbnym chodením: v pondelok absolvoval 12 km, v uto-
rok vylaďovací tréning 3 × 2 km (8:07, 7:50, 7:27 ) v obrovskej pohode 
a s úsmevom na tvári, takže všetko išlo nad očakávania, v stredu 9 km, vo 
štvrtok 6 km, v piatok rozchodenie plus 1 × 3 km (12:16)… Vravel som si: 
Má úžasnú formu, ale nezariekni to!!!

V piatok podvečer sme absolvovali tradičný rituál s prípravou občerstve-
nia a nastavením celého občerstvovacieho a osviežovacieho režimu precízne 
do bodky, tak ako pred každými pretekmi, aby sme mali všetko pripravené 
na 100 % a nepodcenili ani jeden drobný detail.

Spomínam si na úsmevnú príhodu z posledného dlhého tréningu, keď 
mi Maťo kričal asi v polovici, že chce zmeniť iontový nápoj za čistú vodu, za-
kričal mi niečo ako „čistú“… Ja som mu podal iba čistú vodu a hovorí mi: 
Kričal som ti „aj čistú“ ☺

Po tréningu sme sa zasmiali, že sme už predsa len starší, horšie počuje-
me, takže bude dobré, keď bude všetko napísané presne na fl ašiach aj na 
rozpise tak, aby som sa ja nepomýlil, pretože v pretekoch by to mohlo mať 
fatálne následky. Opäť ďalší detail a ďalšia kocka v skladačke…

ĎAKUJEME TI, MAŤO!

Večer pred pretekmi sme si popriali dobrú noc a tradične si buchli päsťa-
mi. V deň D už nasledoval klasický scenár. Ráno o 5:00 budíček, po ktorom si 
Maťo svoje obľúbené ľahké raňajky spravil na izbe. Potom sme spoločne aj 
so šéftrénerom Pupišom a ostatnými odišli autobusom na štadión. Prehodili 
sme pár slov, nasledovalo cvičenie s Denisom, rozchodenie, ľahká rozcvička, 
buchnutie päsťami, povzbudenie do pretekov, odchod do call roomu a napo-
kon už samotný štart päťdesiatky.

Ako sme prichádzali k trati, ešte raz som sa pozrel na bránu borcov. Po-
vedal som si, že sme spravili maximum, možno aj niečo viac, a prial som 
si, aby to všetko dobre dopadlo. V tej chvíli mi po celom tele prebehli zimo-
mriavky…

K pretekom asi nie je veľmi čo dodať… Matej Tóth sa stal historicky prvým 
slovenským majstrom sveta v atletike v úžasnom, na chodeckej päťdesiatke 
dosiaľ nevídanom sóle, ktorým ohromil celý svet. Naplnil sen mnohých ge-
nerácií chodcov, trénerov, funkcionárov, fanúšikov, splnil to, čo sme mu (si) 
všetci tak v kútiku duše priali, ale nedovolili sme si to nahlas vysloviť.

Ďakujeme ti, Maťo!!!
 PaedDr. MATEJ SPIŠIAK,
 tréner chodcov VŠC Dukla Banská Bystrica

…a ich radostné objatie v cieli.

Na pekinskej „after párty“ bolo na čo pripíjať. Zľava pre-
zident SAZ Peter Korčok, viceprezident Vladimír Gubrický 
a Matej Tóth.
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XIII. LETNÝ EYOF V TBILISI (26. 7. – 1. 8. 2015)

CH
LA

PC
I

 3. Slovensko (4 × 100 m: Baran, Benda, Rigász, Žilavý 44,29, 
       v rozbehu 45,04)
 7. Adrián Baran (guľa: 15,89 – priamo fi nále)
10. Adrián Baran (disk: 48,36 – OR, v kvalifi kácii 46,83)
13. Jakub Benda (200 m: 23,25, vypadol v rozbehu)
14. Marcel Žilavý (100 m: 11,33, vypadol v rozbehu)
16. Marcel Žilavý (diaľka: 640, vypadol v kvalifi kácii)
17. Simon Rigasz (400 m: 50,72 – OR, vypadol v rozbehu)

DI
EV

ČA
TÁ

10. Patrícia Garčárová (200 m: 25,89 vypadla v rozbehu)
13. Slovensko (44 × 100 m: Škovranová, Polyaková, G. Gajanová,
       Garčárová 49,28, vypadli v rozbehu)
15. Gabriela Gajanová (400 m: 57,91, vypadla v rozbehu)
19. Radka Škovranová (800 m: 2:21,34, vypadla v rozbehu)
20. Sára Polyaková (100 m: 12,42, vypadla v rozbehu)

IX. MS DO 17 ROKOV V CALI (15. – 19. 7. 2015)

CH
LA

PC
I 19. Andrej Mitašík (800 m: 1:57,09, vypadol v semifi nále, 

       v rozbehu 1:52,70)
26. Matúš Meluš (110 m prek.: 14,11, vypadol v rozbehu)
27. Marek Taškár (oštep: 60,06, vypadol v kvalifi kácii)

DI
EV

ČA
TÁ

13. Patrícia Slošárová (guľa: 15,61, vypadla v kvalifi kácii)
27. Ema Chovanová (400 m: 56,44, vypadla v rozbehu)
28. Radka Škovranová (800 m: 2:17,84, vypadla v rozbehu)
32. Ema Hačundová (5000 m chôdza: 26:43,96)
35. Patrícia Garčárová (200 m: 25,28, vypadla v rozbehu)
40. Mária Šimlovičová (200 m: 25,47, vypadla v rozbehu)
44. Mária Šimlovičová (100 m: 12,35, vypadla v rozbehu)
52. Patrícia Garčárová (100 m: 12,45, vypadla v rozbehu)

XXIII. JUNIORSKÉ ME V ESKILSTUNE (16. – 19. 7. 2015)

JU
NI

OR
I

 9. Ján Volko (200 m: 21,68, vypadol v rozbehu)
10. Ján Volko (100 m: 10,84, vypadol v semifi nále, v rozbehu 10,62)
13. Miroslav Úradník (10 000 m chôdza: 42:44,21)
16. Karol Končoš (kladivo: 66,48, vypadol v kvalifi kácii)
19. Michal Morvay (10 000 m chôdza: 43:58,60)
20. Marek Šefránek (100 m: 10,73, vypadol v rozbehu)
21. Tomáš Zeman (výška: 200, vypadol v kvalifi kácii)
22. Maximilián Slezák (oštep: 64,76, vypadol v kvalifi kácii)
25. Pavol Ženčár (disk: 50,66, vypadol v kvalifi kácii)
34. Matúš Talán (800 m: 1:56,93, vypadol v rozbehu)

JU
NI

OR
KY  6. Michaela Pešková (400 m prek.: 59,50, v semifi nále 59,04, 

       v rozbehu 59,16)
15. Daniela Ledecká (400 m prek.: 1:01,60, vypadla v semifi nále, 
       v rozbehu 1:00,55)

X. ME DO 23 ROKOV V TALLINNE (9. – 12. 7. 2015)

M
UŽ

I  5. Tomáš Veszelka (trojskok: 16,31 – rekord SR do 23 rokov,  
       4. v kvalifi kácii 16,19 – OR)
17. Peter Tichý ml. (20 km chôdza: 1:32:08)

ŽE
NY

 6. Lucia Mokrášová (sedemboj: 5784 /100 m prek.: 14,01, výška: 170, 
       guľa: 12,54, 200 m: 24,56, diaľka: 593, oštep: 39,68, 
       800 m: 2:18,93)
14. Monika Hornáková (20 km chôdza: 1:43:32)
17. Veronika Kaňuchová (kladivo: 62,17, vypadla v kvalifi kácii)
22. Lucia Čubaňová (20 km chôdza: 1:56:15)
23. Júla Kočárová (disk: 39,55, vypadla v kvalifi kácii)
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Radosť bronzového kvarteta na 4 × 100 m (zľava): Ba-
ran, Benda, Žilavý, Rigasz.
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EYOF

BRONZOVÝ ZÁZRAK
Vrhač, šprintér, štvorstovkár, diaľkar/prekážkar – taká bola slovenská 

zostava štafety na 4 x 100 m na Európskom olympijskom festivale mlá-
deže (EYOF) v gruzínskom Tbilisi. Kvarteto Adrián Baran (MŠK Vranov nad 
Topľou), Jakub Benda (AC Stavbár Nitra), Simon Rigasz (ŠK Comenium Mi-
chalovce), Marcel Žilavý (AC Malacky) si v posledný súťažný deň senzačne 
vybojovalo bronz. Už postup z rozbehov, kde dosiahlo siedmy najlepší čas 
(45,04), bol prekvapenie, o fi nálovom výsledku ani nehovoriac. Slováci 
skončili časom 44,29 tretí za Francúzmi a Španielmi!

„Mali sme aj obrovský kus šťastia, to treba povedať na rovinu. Niekoľko 
štafi et totiž diskvalifi kovali a vďaka tomu sme sa posunuli vyššie,“ priznal 
tréner atletickej časti slovenskej výpravy v Tbilisi Vladimír Bezdíček, bývalý 
zväzový šéftréner. „Chlapci však príkladne bojovali, oceňujem najmä per-
fektný tímový duch tohto kvarteta. Vytvorila sa v ňom neuveriteľná ché-
mia. Pre medailu urobili všetci štyria viac než maximum. Pre všetkých je to 
obrovská motivácia do ďalšej kariéry. Na vlastnej koži sa presvedčili, že ak 
človek veľmi chce, občas dokáže i nemožné.“

Zaujímavou postavou v bronzovom kvartete bol jeho prvý muž Adrián 
Baran. Ešte ani nie 16-ročný mladík z Nižného Hrušova dosiahol v Tbilisi aj 
dve najlepšie slovenské individuálne umiestenia – skončil siedmy v guli 
a desiaty v disku v osobnom rekorde. „Svojím nadšením a húževnatosťou 
výrazne prispel k postupu do fi nále, v ktorom potom bežal ešte lepšie ako 
v rozbehu,“ dodal tréner Bezdíček na margo výkonov mladého všestranné-
ho vrhača, ktorý vie skočiť do výšky 182 cm!

MS DO 17 ROKOV

SLOŠÁROVÁ 
NENAPLNILA AMBÍCIE

Chcela vrhnúť za 17 metrov, no napokon neprekonala ani šest-
násť. Našej najväčšej nádeji na popredné umiestenie na MS do 17 
rokov v kolumbijskom Cali guliarke Patrícii Slošárovej tesne ušiel 
postup do fi nálovej dvanástky. Vrhla 15,61 m a za poslednou po-
stupujúcou Jamajčankou Brownovou zaostala iba o 7 cm… Skon-
čila trinásta z 36 vrhačiek. Škoda, lebo ak by zverenka Jozefa Pá-
ričku atakovala svoje tohtoročné maximá (v hale 16,91 m a vonku 
16,68 m), v prípade postupu do fi nále mohla pomýšľať na umies-
tenie od 5. do 8. miesta.

V Cali príjemne prekvapil osemstovkár Andrej Mitašík postu-
pom do semifi nále. Zverenec Evy Miklovičovej dosiahol v rozbe-
hoch štrnásty najlepší čas (1:52,70 min – iba 21 stotín za oso-
bákom) a prebil sa do semifi nále, ktoré preňho bolo konečnou. 
Celkovo 19. priečka z 36 osemstovkárov však pre mladého považ-
skobystrického atléta nie je zlé vysvedčenie. Aj šampionát v Cali po-
tvrdil, že svetová konkurencia v kategórii do 17 rokov je extrémne 
silná. Slovensko čaká na miesto v prvej osmičke (a zároveň aj me-
dailu) od roku 2009, keď získal bronz kladivár Tomáš Kružliak.

JUNIORSKÉ ME

PEŠKOVÚ STOPOL VIETOR
Z najoptimistickejšieho scenára s dvoma medailami aj vzhľadom na 

tabuľkové postavenie – spomínali sa najmä Michaela Pešková na 400 m 
prekážok a Ján Volko na dvojstovke – bol napokon minimalistický s jed-
ným fi nále. Na juniorských ME vo švédskej Eskilstune sa priamo do bojov 
o cenné kovy dostala napokon len už spomenutá zverenka Eduarda Čor-
dáša. Vlani strieborná na olympijských hrách mládeže v čínskom Nankin-
gu a predvlani na Európskom olympijskom festivale (EYOF) v holandskom 
Utrechte skončila šiesta časom 59,50. „Nebežalo sa mi najlepšie, boli to 
asi najťažšie preteky v mojom živote,“ hodnotila 17-ročná Trnavčanka ve-
terné fi nále. Priznala, že od začiatku bežala na 16 krokov, hoci obvykle má 
až do polovice trate 15-krokový rytmus. Podľa Peškovej kouča Eduarda 
Čordáša bol úspechom už postup do fi nále: „Miška je juniorka len prvý 
rok a z fi nalistiek bola najmladšia. Podmienky vo fi nále boli pre ňu abso-
lútne nevhodné. Vo vetre nemohla uplatniť svoju najsilnejšiu zbraň – zmy-
sel pre rytmus.“ V európskych tabuľkách bola Pešková pred šampionátom 
piata (58,59), ale iba 12 stotín ju delilo od druhej a 10 od tretej v poradí.

Osemnásťročnému Jánovi Volkovi patrila v redukovaných tabuľkách 
(maximálne traja z jednej krajiny) pred šampionátom na 100 m deviata 
a na 200 m dokonca štvrtá priečka vďaka výbornému osobnému rekordu 
21,08 z víťazných EH v Baku. Napokon sa však ani raz nepozrel do fi ná-
le. V oboch disciplínach mu chýbalo 5 stotín – na 100 m ho toľko delilo 
od priameho postupu a na 200 m od postupu s časom. Najmä v dlhšom 
šprinte ho stopka tesne pred fi nálovými bránami (skončil celkovo 9.) po-
riadne mrzela: „Na stopäťdesiatke som stuhol – ako keby sa na mňa zvalil 
slon. Robil som, čo sa dalo, ale už to lepšie nešlo.“ Volko fi nišoval za 21,68, 
Poliaka Wieczoreka (21,63) však z postupovej pozície nevytlačil.

ME DO 23 ROKOV

VESZELKA PREKONAL 
44-ROČNÝ REKORD

Nádejný trojskokan Tomáš Veszelka je muž veľkých pretekov. 
Majstrovstvá Európy do 23 rokov v Tallinne boli už štvrtý významný 
šampionát, na ktorom si zlepšil osobný rekord. V estónskej met-
ropole skončil vo fi nále piaty a výkonom 16,31 m zlepšil o 2 cm 
Sasínov rekord SR z roku 1971 v tejto vekovej kategórii. Za bron-
zovým Rusom Potapcevom zaostal o 15 cm. „Na šampionát som 
bol super pripravený. V prvom a najdlhšom pokuse 16,31 som išiel 
zle do posledného skoku a dopadol som na vystreté nohy. Napriek 
tomu to bol osobný aj slovenský rekord. Som šťastný, no zároveň 
sklamaný, že som nebojoval so súpermi o medailu, ale s výronom 
v ľavom členku. Ešte aj o dva roky budem v tejto kategórii a verím, 
že z ME sa už bez medaily nevrátim,“ dušoval sa zverenec Radosla-
va Dubovského. Už v kvalifi kácii ukázal výbornú formu: ako deviaty 
Slovák v histórii prekonal 16 m (o 19 cm). Aj vo fi nále skákal nap-
riek výronu výborne: po úvodnom rekorde dosiahol ešte trikrát vý-
kon nad 16 m (16,24, 16,24, 16,13). Všestranná Lucia Mokrášová 
zavŕšila svoje účinkovanie na mládežníckych šampionátoch ďalším 
výborným umiestením: na MSJ 2012 v Barcelone bola 6., v roku 
2013 na MEJ v Rieti 5. a teraz na ME do 23 rokov znova šiesta. Na-
zbierala 5784 bodov, iba o 5 menej ako vlani v Ribeira Brava, kde 
si utvorila osobný rekord. „Moje výkony nie sú zlé, ale ani také, za 
ktoré sa rozdávajú medaily. Chcelo to prekvapiť v niektorej disciplí-
ne, niečo, z čoho by som sa odrazila. To sa, žiaľ, nepodarilo. Aj preto 
som na peknom šiestom mieste, ale nie vyššie. Ak chcem dosiah-
nuť viac, musím sa naučiť viac riskovať. Potom môžem pomýšľať 
aj na medailu,“ nešetrila sebakritikou zverenka Milana Suletyho, 
ktorá začala od jesene študovať a trénovať v USA.

Poznámka: OR – osobný rekord.Fo
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BUBENÍK MAL NA DOSAH ZLATO
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PRIPRAVIL GABRIEL BOGDÁNYI

SVETOVÁ UNIVERZIÁDA

PUVÁK ZNOVA NAJLEPŠÍ
Slovenskí atletickí veteráni vozia z vrcholných podujatí pravidelne medaily. Na-

prázdno nevyšli ani na 21. majstrovstvách sveta (Masters) vo francúzskom Lyone. 
Dvadsaťpäťčlenná výprava si vybojovala v mimoriadne silnej a početnej konkuren-
cii vyše 8000 pretekárov štyri medaily – zlatú, striebornú a dve bronzové.

Titul majstra sveta získal 36-ročný Branislav Puvák v desaťboji v kategórii 35- až 
39-ročných (M35). Nazbieral dovedna 6594 bodov a o 15 prekonal vlastný sloven-
ský rekord z vlaňajších víťazných veteránskych ME v tureckom Izmire. Tridsaťšesťroč-
ný Trnavčan reprezentujúci AC Stavbár Nitra sa desaťboju venuje popri zamestnaní 
fyzioterapeuta v rakúskom Kremse, kde už šesť rokov súťaží aj za miestny ULV.

Striebro pridal do slovenskej medailovej zbierky Bratislavčan Milan Beliansky 
v behu na 80 m prekážok, bronz získali Nina Howorka na 800 m (2:18,55) a Anna 
Matúšová v hode kladivom (35,29 m). „Našu úspešnú bilanciu v silnej konkurencii 
špičkových svetových veteránov prikrášlil ešte zisk deviatich fi nálových umiestení 
od 4. do 8. priečky,“ uviedol predseda komisie veteránov Slovenského atletického 
zväzu Milan Beliansky.

SLOVÁCI V LYONE
 muži  1. Branislav Puvák (M35, desaťboj 6594 b.), 2. Milan Beliansky (M70, 80 m 
prek. 13,66), 4. Ladislav Petrovič (M80, disk 30,82), 6. Jozef Vašina (M45, žrď 
390).
 ženy  3. Nina Howorka (W35, 800 m 2:18,55), 3. Anna Matúšová (W60, kladivo 
35,29), 4. Anna Matúšová (W60, sedemboj 4499 b. a výška 125), 4. Zuzana Seková 
(W35, žrď 310), 6. Eva Poláková (W70, disk 22,34), 7. Anna Matúšová (W60, 80 m 
prek. 15,98), 8. Katarína Marettová (W40, oštep 33,16 a ťažký päťboj 3213 b.).

Ani na jednej z posledných piatich Svetových univerziád od Bang-
koku 2007 nevyšla slovenská atletika naprázdno. V juhokórejskom 
Kwangdžu získal medailu – striebornú – výškar nitrianskeho AC Stav-
bár Matúš Bubeník. Na celkovo ôsmy atletický kov na univerziáde v ére 
samostatnosti si potreboval zlepšiť osobný rekord pod holým nebom 
na 228 cm.

Dvadsaťpäťročný Holíčan mohol okoreniť životný úspech aj zlatom. 
V poslednej chvíli mu ho však vyfúkol spred nosa halový majster Európy 
2015 Rus Cyplakov, ktorý na tretí pokus ako jediný z fi nalistov prekonal 
231 cm. Bubeník sa za to naňho nehneval, univerziádne medaily oslávili 
spoločne…

„Až na jedno zaváhanie na 224 cm som všetko zvládol. Z medaily mám 
obrovskú radosť,“ tešil sa zverenec Svatoslava Tona, ktorý po fi nále priznal, 
že medaila bola jeho cieľ. Na zlato však nemyslel. Ani vo fi nále, ktoré sa 
preňho vyvíjalo mimoriadne priaznivo. Ak by Rus 231 cm neskočil ani na 

tretí pokus, Bubeník by bol šampión. „Vedel som, že Cyplakov má dobrú 
formu, v súťažiach pred univerziádou pravidelne skákal nad 230 cm. To, 
že prekonal 231 cm, ma neprekvapilo,“ podotkol Bubeník.

Po medaile veľmi túžila aj štvorstovkárka Iveta Putalová. Na halových 
ME 2015 v Prahe jej bronz ušiel o 20 stotín a takisto i v Kwangdžu. Znova 
si poplakala, rovnako ako v pražskej O2 aréne. Únik medaily nevyvážil ani 
fakt, že vo fi nále si časom 52,18 o 37 stotín zlepšila semifi nálový osobný 
rekord.

Zverenka Marcela Lopuchovského v bratislavskom klube HNTN mala 
v univerziádnom fi nále poriadnu smolu. Ak by bežala o dve desatiny rých-
lejšie, mala by defi nitívu pre olympiádu v Riu de Janeiro 2016, slovenský 
rekord (stále totiž platí Čerchlanovej 51,98 z Edinburghu 1974!) a možno 
aj bronz. „Najviac ma mrzí, že mi ušla medaila. Limit i národný rekord mô-
žem prekonať kedykoľvek, ale z Kwangdžu si už medailu nepriveziem,“ 
smútila Putalová.

SLOVÁCI V KWANGDŽU
 muži  výška: 2. Matúš Bubeník 228, 6. Lukáš Beer 220 (obaja v kvalifi kácii 215), kladivo: 9. Tomáš Kružliak 69,07.
 ženy  – 100 m: 8. Alexandra Bezeková 11,71 (v semifi nále 11,56, v rozbehu 11,84), 14. Lenka Kršáková 11,72 – vypadla v semifi nále (v rozbehu 
11,82), 200 m: 10. Alexandra Bezeková 24,09 – vypadla v semifi nále (v rozbehu 23,89), 400 m: 5. Iveta Putalová 52,18 – osobný rekord (v semi-
fi nále 52,55 – OR, v rozbehu 53,81), 400 m prek.: 12. Lucia Slaničková 58,92 – vypadla v rozbehu, 20 km chôdza: 8. Mária Czaková 1:38:24, 
4 × 100 m: 5. Slovensko (Bezeková, Putalová, Kršáková, Slaničková) 46,01 (v rozbehu 45,29).

SLOVENSKÉ MEDAILY NA SU (1993 – 2015)
 zlato  (1): Kučera (400 m prek., Kazaň 2013),  striebro  (6): D. Velďáková (trojskok, Bangkok 2007), Hrašnová (kladivo, Belehrad 2009), Lomnický 
(kladivo, Šen -čen 2011 a Kazaň 2013), Repčík (800 m, Kazaň 2013), Bubeník (výška, Kwangdžu 2015),  bronz  (1): Haborák (guľa, Peking 2001)

VETERÁNSKE MS
Najmä prevaha Nitranov bola obdivuhodná. 

Tím s vyváženou zostavou, bez vyslovene slabej 
disciplíny, nazbieral v štyroch základných kolách 
o 300 bodov viac ako druhé družstvo v poradí a aj 
v banskobystrickom fi nále predstihol obhajcov zo 
Slávie UK Bratislava o takmer 60 bodov.

„Ligové víťazstvo je spoločné dielo všetkých 
v klube. Keď sme približne pred siedmimi rokmi 
uvažovali, čo ďalej s dospelými, povedal som: Ve-
nujme sa aj im, určite sa raz dostaneme na vrchol. 
Dnes nastal deň, keď sa z túžby stala skutočnosť,“ 
vravel šéf tímu AC Stavbár Tibor Danáč. „Všetci 
sme sa zomkli a spoločne sme išli za jediným cie-
ľom – ziskom titulu. Pred rokom nám tesne ušiel, 
ale teraz máme z víťazstva veľkú radosť.“

Vo fi nále nazbieral z kolektívu nového maj-
stra najviac bodov (29) Ján Šuba: vyhral trojskok, 
v diaľke a na 110 m prekážok skončil druhý. Dve 
individuálne prvenstvá získali na Štiavničkách 
juniori Ján Volko (100 m 10,65, 200 m 21,64) 
a Matúš Talán (400 m 48,22, 800 m 1:55,05). 
Z 26-členného nitrianskeho kádra nazbieral v ce-
lej súťaži (4 základné kolá + fi nále) najviac bodov 
(106) najlepší slovenský diskár Michal Holica, kto-
rý pomáhal tímu aj v guli a kladive. Za ním nasle-
dujú Ján Volko (88,75), Matúš Talán (84,50), Šuba 
(78), veteránsky svetový šampión v desaťboji Bra-

LIGU VYHRALI MUŽI AC STAVBÁR NITRA A ŽENY VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA

o vlani obnovenej ligovej súťaži seniorských tímov dominovali v tomto roku 
muži AC Stavbár Nitra a ženy VŠC Dukla Banská Bystrica. Oba tímy získali pre 
svoje kluby druhý titul v histórii – Nitrania po 14 rokoch, Banskobystričanky zasa 

obhájili lanské prvenstvo.

nislav Puvák (77), Jakub Valachovič (65) a Denis 
Danáč (63,75).

Návrat ligovej súťaže do atletického kalendára 
je podľa Tibora Danáča dobrá vec. „Liga má svoje 
opodstatnenie. Na niektoré veci v nej máme mož-
no iný názor ako vedenie zväzu, ale je fajn, že táto 
súťaž existuje,“ zdôraznil šéf tímu, ktorý aj osob-
ne jedným bodíkom za 10. miesto na 5000 m vo 
4. kole v Trnave prispel k titulu.

Banskobystričanky s prevahou obhájili pri-
mát, hoci na fi nále nastupovali z druhej priečky 
v základnej časti za ŠK ŠOG Nitra. Najusilovnejšia 
v zbieraní bodov bola vo fi nále Jana Velďáková. 
Na 100 m (11,94) zdolala šprintérske špecialist-
ky Bezekovú s Kršákovou, pridala triumf v diaľke 
(631) a aj tretiu priečku v trojskoku (12,82). Jej 
účet – 30 bodov pre Duklu! Iba o jeden menej 
nazbierala viacbojárka Katarína Kuštárová (1. na 
400 m, 2. na 100 m prekážok a vo výške).

Vedúci ženského družstva VŠC Dukla Radoslav 
Dubovský: „Prioritou atlétok Dukly nie je liga, ale 
úspešná reprezentácia na vrcholných podujatiach. 
Dievčatá však majú tímovú súťaž rady, žijú ňou. 
Hoci opory ako Danka a Janka Velďákové či Mar-
tina Hrašnová mali toho po náročnej sezóne plné 
zuby, vo fi nále nastúpili a výrazne prispeli k obha-
jobe titulu.“ (gb)

KONEČNÉ PORADIE AL 2015
MUŽI: 1. AC Stavbár Nitra 16 hl. bodov (pomoc-
né body vo fi nále 261), 2. Slávia UK Bratislava 13 
(201,5), 3. ŠK ŠOG Nitra 13 (176), 4. VŠC Dukla 
B. Bystrica 9 (175,5), 5. Slávia STU Bratislava 9 
(118), 6. Slávia TU Košice 6 (64), 7. Slávia Trnava 4 
(54), 8. Spartak Dubnica n/V. 2 (48).
ŽENY: 1. VŠC Dukla B. Bystrica 13 (278), 2. ŠK 
ŠOG Nitra 12 (192), 3. Spartak Dubnica n/V. 11 
(238,5), 4. Slávia UK Bratislava 8 (161), 5. Slávia 
STU Bratislava 6 (95,5), 6. Slávia Trnava 3 (68), 
7. Slávia TU Košice 3 (56).

ZOSTAVY VÍŤAZOV VO FINÁLE
MUŽI – AC STAVBÁR NITRA: Šuba 29 b., Holica 
26, Ma. Talán 24,25, Volko 24, Bobek 18, D. Danáč 
17,25, Valachovič 16, Puvák 15,5, J. Szabo 15, 
Košař 13, Krajňák 11, Schneidgen 9,25, Bartoň 8, 
Morvay 8, Mi. Talán 7, Páleník 6,25, Vašina 6, Boč-
kay 4,5, Smutný 2, Greguš 1.
ŽENY – VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA: J. Vel-
ďáková 30, Kuštárová 29, D. Velďáková 21,75, 
Hálová 21, Šibová 18, Slošárová 18, Hrašnová 18, 
Ľašová 12,75, Czaková 11, Slančíková 10,75, Daru 
9,75, D. Karaffová 9,75, Z. Puškárová 9, Lomnická 
9, Hegedüsová 8, Čubaňová 8, Kočárová 7, Flosní-
ková 6,75, Malatincová 6,75, Mrázová 6, Strmeňo-
vá 4, Šimiaková 2, Kamenská 1,75.

DOTERAJŠÍ MAJSTRI SR (1993 - 2015)
MUŽI: 10 titulov Spartak Dubnica n/V. (2004 
– 2013), 8 titulov Slávia UK Bratislava (1993, 
1995 - 1997, 1999, 2002, 2003, 2014), 2 tituly 
VŠC Dukla B. Bystrica (1994, 1998) a Stavbár Nitra 
(2001, 2015), 1 titul Slávia STU Bratislava (2000).
ŽENY: 8 titulov Spartak Dubnica n/V. (2006 
– 2013), 4 tituly Slávia UK Bratislava (1998, 1999, 
2001, 2002), 3 tituly Slávia STU Bratislava (1994, 
1995, 1997), 2 tituly UMB B. Bystrica (1996, 
2000), Akademik TU Košice (2004, 2005) a VŠC 
Dukla B. Bystrica (2014, 2015), 1 titul AC Stavbár 
Nitra (1993) a AC Nové Zámky (2003).

Fo
to

: A
C 

ST
AV

BÁ
R 

NI
TR

A,
 P

AV
OL

 U
HR

IN

Tím mužov AC Stavbár Nitra sa z titulu tešil po 14 rokoch.

Jana Velďáková sama získala v ligo-
vom fi nále takmer 11 percent bodov 
víťazného tímu VŠC Dukla.

NITRIANSKA 
SUVERENITA
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V MALOM RÍME
SLÚŽIA VEĽKÍ BOJOVNÍCI
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V ATLETICKOM KLUBE AŠK SLÁVIA TRNAVA PREBIEHA VEĽKÁ VÝMENA GENERÁCIÍ –   MLADE UTEŠENE PRIBÚDA, ALE NAJŤAŽŠIE BUDE NAHRADIŤ SKÚSENÝCH TRÉNEROV

GALÉRIA AK AŠK SLÁVIA TRNAVA

Skupina atletických nádejí v spoločnosti predsedu AŠK Slá-
via Trnava Vladimíra Gubrického.

Vrhačská família Charfreitagovcov: mama Eva (s dcérou Rad-
kou dodnes fi guruje v desiatke slovenských guliarok histó-
rie), otec Libor a syn rovnakého mena, ktorý sa potatil, eu-
rópsky šampión v hode kladivom.

Trnavčania intenzívne pracujú s mláde-
žou, viac než dve tretiny členov klubu 
ešte nedovŕšili plnoletosť…

 „Náš atletický klub síce vznikol až v roku 1956, 
ale veľmi hrdo sa hlásime k predchodcom – sme 
predsa ich pokračovateľmi,“ vraví predseda Asociá-
cie športových klubov (AŠK) Slávia Trnava Vladimír 
Gubrický. „Veď pri zrode klubu, ktorý budúci rok 
oslávi šesťdesiatiny, stáli viacerí žiaci a zverenci pro-
fesora Jána Hajdócyho. Na svet mu pomáhali takí 
priekopníci športu ako úspešný atletický, ale aj bas-
ketbalový tréner Ján Butko, zanietený prvý predse-
da Mikuláš Čordáš či chýrni stredoškolskí profesori 
a tréneri Anton Hajmássy a František Gažo. Aj preto 
sa zákonite a s úctou k ich posolstvu hlásime a po-
kračovať v ich záslužnej práci pokladáme za úplnú 
samozrejmosť.“

ŠAMPIÓNI INŠPIRUJÚ TALENTY

V Trnave, meste s bohatým študentským životom, 
vyrástlo alebo ho reprezentovalo niekoľko generácií 
špičkových atlétov. Ikonou je kladivársky majster Eu-
rópy 2010 a bronzový z MS 2007 Libor Charfreitag. 
Ešte pred ním (v roku 1990) sa z trnavských rodákov 
stal európskym šampiónom štvornásobný chodecký 
olympionik Pavol Blažek. V osemdesiatych rokoch 
bola spolutvorkyňou zlatej helsinskej éry českoslo-
venskej atletiky a Kratochvílovej súpútničkou Zuza-
na Moravčíková (neskôr Marková), členka striebornej 
štvrtkárskej štafety na MS, ale aj halová vicemajster-
ka Európy na 800 m.

Dnes sa Trnavčania hrdia najmä úspechmi a vý-
konnostným rastom Michaely Peškovej, striebornej 

egendárny profesor trnavského reálneho gymnázia Ján Hajdócy skúsil v roku 1910 
zaštepiť žiakov atletikou a v malom Ríme našiel požehnanú pôdu. Rodák z Liptova 
sa do nej zamiloval na vysokoškolských štúdiách v Budapešti. Vnuk hájnika s pô-

vodným menóm Dócy zasadil v Trnave zdravý strom, čo za 105 rokov nezmohutnel iba 
konármi nad zemou, ale aj mocnými koreňmi hlboko v nej.

medailistky v behu na 400 m cez prekážky na olym-
pijských hrách mládeže 2014 v čínskom Nankingu.

„Tento rok nás výkonmi znova potešila,“ pritaká-
va Gubrický. „Radosť však máme aj z toho, že Libor 
Charfreitag po niekoľkoročnom trápení opäť dokázal 
hodiť slušný výkon. Dobrú sezónu má za sebou mla-
dý oštepár Maximilián Slezák, účastník juniorských 
ME v Eskilstune, ako aj šprintérka Ema Chovanová, 
ktorá štartovala na MS do 17 rokov v kolumbijskom 
Cali. Veľké nádeje vkladáme do žrďkárky Klaudie 
Kálnayovej, ktorá študuje a trénuje v Čechách. Sľub-
nú perspektívu však vidíme aj vo viacerých ďalších 
talentoch, ktoré si výkonmi vypýtali miesto v sloven-
ských výberoch do 17 a 19 rokov.“

AJ FANATIZMUS MÁ HRANICE

„Na príprave našich atlétov sa aktuálne podieľa 
štrnásť trénerov,“ konštatuje mladý športový mana-
žér Slávie Marián Hammel. „Časť z nich je už síce na 
dôchodku, ale keďže v ich prípade na sto percent 
platí, že stará láska nehrdzavie, stále obetavo venujú 
čas a energiu nastupujúcej generácii. Spomeniem 
aspoň manželov Libora a Evu Charfreitagovcov, ktorí 
neskončili tým, že zo syna vychovali majstra Európy, 
trojicu Oľga Hajmássyová, Ľudmila Hlaváčková a Oľ-
ga Mrvová, ktorá po úspešnej kariére odvádza veľký 
kus záslužnej práce pri výchove mlade, a tiež Eduar-
da Čordáša, ktorý stojí za mnohými našimi úspechmi 
– aj za Peškovej.“

Hammel v lete inžinierskymi štátnicami ukončil 

vysokoškolské štúdium. Práve vysokoškoláci a nad-
šenci s civilným zamestnaním, ktorí sa nádejám 
venujú vo voľnom čase, predstavujú druhú časť re-
alizačných tímov v Slávii. „Trénerov platíme, avšak 
čiastkami, ktoré sú skôr symbolické,“ priznáva Ham-
mel. „Vynasnažíme sa dostať na vyššiu úroveň, než 
sme teraz – aby sme nie iba úspešne fungovali, ale 
aj mohli adekvátne fi nančne ohodnotiť prácu našich 
trénerov. Éra, keď viedli zverencov úplne zadarmo, 
už pominula. Fanatikov máme v klube, chvalabohu, 
naozaj veľa, ale aj fanatizmus má svoje hranice.“

Existuje aj hranica medzi odborníkom a dobro-
voľníkom, ale je dosť tenká. Gubrický, inak aj pod-
predseda Slovenského atletického zväzu, si to uve-
domuje a poznamenáva: „Máme šťastie, že nám 
v organizovaní častých podujatí pravidelne pomáha 
vari tridsať bývalých či súčasných pretekárov. Práve 
toto nadšenie pre atletiku je typické pre náš klub, 
ktorý pokračuje v tom, čo tu zasiali naši predchod-
covia.“ Trnavčania ho úspešne udržiavajú aj akciami 
rodinného typu, napríklad Atletickou grilovačkou na 
záver sezóny.

OPORY KONČIA, NO NEODCHÁDZAJÚ

Na tohtoročných premiérových Európskych hrách 
v Baku kontinentálna atletika participovala treťou li-
gou šampionátu družstiev. Vyhralo ju Slovensko aj 
vďaka primátu ženskej štafety na 4 × 400 m – o jej 
slovenský rekord 3:35,03 sa zaslúžila i slávistka Sylvia 
Šalgovičová, vlani účastníčka zürišských ME. V Azerbaj-
džane reprezentovala tiež Trnavčanka Ivona Tomanová, 
21-násobná majsterka SR v hode diskom – absolútna 
slovenská rekordérka v počte titulov v jednej disciplí-
ne sa týmto štartom dva roky po štyridsiatke rozhodla 
ukončiť bohatú kariéru, ktorú pred vyše štvrťstoročím 
inšpirovaná Charfreitagovcami začala pod menom 
Holubová. Aj jej predchodkyňa Gabriela Hanuláko-
vá, už tri desaťročia slovenská rekordérka (v disku, ba 
i v guli), vyrástla na trnavskej Kopánke…

Pravidlo, že kto sa do atletiky zamiluje v Trnave, 
ostáva jej nadosmrti verný, platí aj v prípade Mi-
riam Karperovej -Hrdličkovej, ktorá tróni na druhých 
miestach slovenských historických tabuliek na hlad-
kej i prekážkovej štvorstovke. „Vrchol kariéry prežila 
v bratislavskej Slávii STU, ale z Trnavy nikdy neodišla, 
navyše po skončení kariéry trénuje u nás malé deti,“ 
cení si Gubrický. Podobný prípad je bežec Ondrej 
Puškár, ktorý vyštudoval univerzitu v USA – mimo-
chodom, ide o vôbec prvého víťaza náborovej akcie 
Hľadáme nového Jozefa Plachého.

„Medzi mužmi sa v šprintoch presadzuje Marek 
Šajbidor a v maratóne sme úradujúci majstri Sloven-
ska v družstvách,“ spokojne konštatuje Gubrický. Pri 
výpočte kolektívnych úspechov atlétov AŠK Slávia 
Trnava pripomína, že niekoľko rokov po sebe získali 
bronzové medaily.

VÍZIA: MIX SKÚSENOSTÍ A NÁPADOV

V tohtoročnej slovenskej lige skončil ženský tím 
šiesty a mužský siedmy. Generačné výmeny sú pri-
rodzená súčasť dejín každého klubu. „Momentálne 
nás trápi postupný odchod generácie, ktorá pravi-
delne nosila z republikových šampionátov medaily,“ 
priznáva manažér Hammel. „Snažíme sa, aby sme 
systematickou prácou s mládežou čo najskôr našli 
za osvedčených pretekárov kvalitnú náhradu. Darí sa 
nám udržať mladých. Ba stále sa hlásia ďalšie deti, 
ktoré chcú trénovať pod dohľadom našich skúse-
ných trénerov.“

„Uviedli sme do života viacero krúžkov na zák-
ladných školách,“ dovysvetľúva Gubrický. „Sme radi, 
že aj s pomocou mesta a cez prezentačné akcie tr-
navských klubov sme získali 70-80 detí, ktoré u nás 
pravidelne športujú. Rodičia mnohých z nich rýchlo 
pochopili, že atletika je výborný základ pre všetky 
športy.“ Skúsený funkcionár má aj dlhodobejšiu ví-
ziu: „Dúfam, že udržíme pri atletike čo najviac od-
chovancov, ktorí nám aj po skončení kariéry pomôžu, 

a to nielen ako tréneri či funkcionári. Potrebujeme 
pomôcť aj v otázkach fi nančného zabezpečenia klu-
bu. Príkladom ide jeho súčasný predseda Michal Ma-
tys, ktorý ako úspešný manažér vie podporiť mnohé 
aktivity trnavských atlétov.“

Súčasťou jeho vizií je aj nová krytá tribúna pre 
450 divákov na Mestskom štadióne Antona Hajmás-
syho: „Otvorila nám možnosť organizovať aj preteky 
so zahraničnou účasťou. V júni sme si medzištátnym 
štvorstretnutím dorastu Česko – Maďarsko – Slovin-
sko – Slovensko overili, že ich vieme organizačne 
úspešne zvládnuť. Keď zasa dostaneme šancu uká-
zať sa ako dobrí hostitelia, určite ju využijeme. Aj 
európske podujatia pre juniorov či dorastencov totiž 

môžu do hľadiska prilákať ďalších adeptov atletiky 
a spropagovať náš šport.“

Gubrický je realista. Na otázku ambícií v ústrety 
60-ročnému jubileu odpovedá: „Ak mám byť úp-
rimný, budeme šťastní, keď sa nám podarí realizo-
vať, prípadne zdokonaliť projekty, ktoré rozbiehame. 
Udržať vysokú latku kvality trnavskej atletiky predpo-
kladá zapojiť nových trénerov a nájsť v nich potenciál 
nahradiť veľmi úspešnú generáciu zanietených od-
borníkov, ktorí postupne z vekových dôvodov končia. 
Ak to mám zhrnúť do motta, znelo by asi takto: Spo-
jiť skúsenosť starších trénerov s elánom a nápadmi 
mladej trénerskej generácie.“

 ŠTEFAN ŽILKA

marián bokor , v rokoch 2000 – 2014 Slovák s najlepším výkonom v hode oštepom (83,38), dvojnásobný 
účastník OH (2000 a 2004, 27. a 32. miesto), na MS 2005 19., na ME 2006 20., na ME 1999 do 23 r. deviaty 
– po odchode z Trnavy člen Dukly Banská Bystrica.
 pavol blažek , majster Európy 1990 a bronzový na ME 1982 v chôdzi na 20 km, účastník štyroch OH (1980, 
1988, 1992, 1996) a piatich MS (1983 – 1995) – v Slávii hosťoval, neskôr člen Dukly Banská Bystrica.
 gabriela hanuláková , už vyše 30 rokov slovenská rekordérka v hode diskom (64,00) a vo vrhu guľou 
(16,96), v oboch disciplínach ôsma na juniorských ME 1975, v disku piata na Svetovej univerziáde 1985 
– neskôr členka Slávie UK Bratislava.
 libor charfreitag , bronzový v hode kladivom na MS 2007 (81,60), majster Európy 2010 (80,02), účast-
ník troch OH (2000, 2004 šiesty, 2008 ôsmy) , siedmich MS a štyroch ME, slovenský rekordér (81,81).
 miriam karperová -hrdličková , v r. 2000 – 2014 slovenská rekordérka v behu na 400 m prek. (57,26), 
druhá v historických tabuľkách na 400 m prek. a tretia na 400 m (52,83), účastníčka ME 2002 (rozbeh 
57,88) – v r. 2000 – 2004 členka Slávie STU Bratislava.
 zuzana marková -moravčíková , členka čs. striebornej štafety 4 × 400 m na MS 1983 (aj semifi nalis-
tka behu na 800 m), halová vicemajsterka Európy 1983 na 800 m (2:01,66), na halových ME 1984 šiesta 
– neskôr členka Slavie VŠ Praha.
 michaela pešková , strieborná medailistka na 400 m prek. na II. olympijských hrách mládeže 2014 a na 
Európskom olympijskom festivale mládeže 2013, šiesta na juniorských ME 2015,.
 ivona tomanová -holubová , 21-násobná majsterka Slovenska v hode diskom, kapitánka reprezentácie, 
členka víťazného tímu SR na I. EH 2015 – v r. 1991 – 2006 členka Slávie UK Bratislava.

AK AŠK SLÁVIA TRNAVA 
VO FAKTOCH

Členovia 262 (138 mužov, 124 žien)
Pretekári 254
Tréneri 14
Rozhodcovia 32
Dospelí (tr., fu., pre.) 70
Juniori 31
Dorastenci 34
Starší žiaci 28
Mladší žiaci 31
Najmladší žiaci 68

V MALOM RÍME
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 Ako chlapec ste mali kopu 
záľub: tenis, futbal, hádza-
ná… Čo rozhodlo, že ste za-
kotvili v atletike?
„Detstvo som prežil na vidie-

ku, kde sú najlepšie podmienky 
na získanie všestrannej fyzickej 
zdatnosti. Tenis, s ktorým som 
začal v trinástich, vo mne odhalil 
akceleračnú schopnosť dobiehať 
a vracať súperove krátke loptičky. 
Dôkazom boli následné šprin-
térske víťazstvá v náborových 
pretekoch a druhé miesto v atle-
tickom Pohári Československého 
rozhlasu 1962. Futbal za VSS aj 
hádzanú za Lokomotívu som bral 

JURAJ DEMEČ, KTORÝ PRVÝ ČS. TITUL ZÍSKAL V KOŠICKOM   DRESE, HOVORÍ O POZADÍ EURÓPSKEHO ŠTAFETOVÉHO TRIUMFU 1971

Zlatý kolík dostal príkaz:

Narodil sa v Užhorode, 
atletickú kariéru odštartoval 

v Košiciach, jej najlepšie 
roky zažil v Prahe, ale už 

takmer tri desaťročia pôsobí 
v Hannoveri. Juraj Demeč 
sa celý život po stovkách 

kilometrov posúval na západ. 
Najväčší úspech však dosiahol 

na severe: na európskom 
šampionáte 1971 v Helsinkách 
bol členom zlatej štafety na 

4 × 100 m. Jej senzačný úspech 
vyšperkoval medailovú žatvu 

československej výpravy, ktorá 
až do záverečného dňa bola 

chudobná ako myš. Okrem nej 
v onú daždivú nedeľu však 

získal zlato aj diskár Ludvík 
Daněk, striebro stípliar 

Dušan Moravčík, bronz na 
110 m prek. Lubomír Nádeníček 

a Československo skončilo 
v medailovej bilancii hneď 
za NDR, ZSSR a NSR. Demeč 

začiatkom tohto roku oslávil 
sedemdesiatku. Ešte predtým 

ho uviedli do Siene slávy 
slovenskej atletiky.

takpovediac ako bokovku. Často 
som bol v jeden deň na trénin-
goch dvoch športov. Keď som 
opúšťal tenis, futbal i hádzanú 
s rozhodnutím venovať sa naplno 
atletike, predpovedali mi skoré 
dovidenia. K tenisu som sa naozaj 
vrátil – ale po veľmi dlhom čase. 
Dodnes trénujem juniorky DSV 
Hannover 78 a hrám veteránske 
súťaže.“

 Aj vás inšpiroval Nemec Ar-
min Hary stovkou za rovných 
10 sekúnd (ručne) a triumfom 
na rímskej olympiáde 1960?
„Áno, ale aj fakt, že Košice 

mali vtedy silné šprintérske záze-

mie: František Mikluščák, Jozef 
Kočiš, Peter Záhradník, Dušan 
Dubový, Jozef Valter, Dionýz 
Szögedi… Za prvoligovú Sláviu 
behal aj míliar Josef Odložil, ne-
skôr strieborný na OH 1964, ale 
ťažila najmä z úspechov na krát-
kych tratiach.“

 V osemnástich ste s košickou 
štafetou 4 × 100 m (s Mik-
luščákom, Valterom a Dubo-
vým) získali československý 
titul a o tri roky vás už ako 
šprintéra pražskej Dukly no-
minovali na ME 1966. V Bu-
dapešti ešte nebola šanca 
dostať sa do štafety?

„Do reprezentácie som sa dostal 
štvrtými miestami na 100 i 200 m 
na domácom šampionáte 1965 za 
Mandlíkom, Kynosom a Křížom. 
O rok som bol už stovkárskym 
vicemajstrom – napriek tomu v Bu-
dapešti v štafete zvýšil na mňa len 
nevďačný post náhradníka.“

 Kedy sa začala budovať 
hviezdna čs. štafeta – uni-
kátna tým, že žala úspechy, 
hoci v nej nebehala ani jediná 
hviezdna individualita?
„V roku 1967, keď na Rošic-

kého memoriáli sme hneď traja 
zabehli stovku za 10,3: Šváby 
ako nová šprintérska hviezda, ja 
a Szögedi. Okrem toho Kynos 
10,4 a Kříž pripojil vynikajúcich 
20,8 na dvojstovke. Zúročilo sa 
to v štafete 4 × 100 m, v ktorej 
kvarteto Kříž, Szögedi, Demeč 
a Kynos zabehlo československý 
rekord 39,5. Posledné tri úseky 
bežali členovia Dukly Praha. Pod 

vedením trénerov – Poděbrada 
v klube a Lázničku v reprezentá-
cii – sme vytvorili model tréningu 
spočívajúci v nácviku odovzdávok 
v najvyššej rýchlosti. Hľadali sme 
šprintérov odhodlaných podstúpiť 
túto cestu. Pripojil sa Kříž v Ostra-
ve, Bohman v Slavii a Utěkal, kto-
rý prešiel do Dukly z VŠ. Menej 
už Šváby s Jančekom, ktorí dávali 
prednosť individuálnej kariére. 
Rovnako Matoušek, ale toho sme 
na olympiáde 1972 v Mníchove 
dobre využili v štafete, keď sa zra-
nil Kříž – skončili sme na skvelom 
štvrtom mieste.“

 Preskočili sme mexickú olym-
piádu 1968. Prečo sa na ňu 
štafeta nenominovala a prečo 
ste vy osobne chýbali v bron-
zovom kvartete na ME 1969 
v Aténach?
„Rok 1968 bol smoliarsky. 

Szögedi bol často zranený a v šta-
fete skúšali Švábyho aj Jančeka. 

V medzištátnom stretnutí v Třinci 
na poslednom úseku Janček vy-
behol priskoro a nepomohla ani 
moja zúfalá snaha odovzdať mu 
kolík v páde. Šlo o poslednú šancu 
nominovať sa na OH, inak by som 
to neriskoval. Štafete sa rozplynul 
sen a ja som skončil s trieštivou 
zlomeninou kľúčnej kosti. Sezónu 
ME 1969 som začal skvele, na 
200 m som zabehol osobný rekord 
21,1, napokon však dopadla rov-
nako ako predošlá. V jednom z kôl 
Československého pohára v Třinci 
– na tom istom mieste aj v tej istej 

dráhe ako rok predtým – som si 
zranil stehenný sval a nomináciu 
do Atén som už nestihol…“

 V semifinále Európskeho 
pohára 1970 v Sarajeve ste 
s Krížom, Kynosom a Boh-
manom zabehli skvelý čs. re-
kord 39,3, ale o rok ste sa 
takmer nedostali do výpravy 
na ME…
„Brzdil ma zranený sval a no-

mináciu som si zabezpečil až 
štvrtým miestom na domácom 
šampionáte. V medzištátnom 
stretnutí s Poľskom a Maďarskom 
v Bratislave krátko pred odletom 
do Fínska ma nepostavili ani na 
stovku, ani do štafety. Bežal som 
len vložené preteky na 100 m, 
ktoré som – už zdravý – vyhral, 
kým štafeta v zostave s Utěkalom 
dobehla až za poľskou.“

 Vzápätí ste leteli do Helsínk. 
Dokopy piati šprintéri, ale vy 
z hľadiska štafety skôr ako 
náhradník. Čo predchádzalo 
návratu do základnej zosta-
vy?
„V Helsinkách som zistil, že 

mi to, ako sa hovorí, zasa behá 
samo. A všimli si to aj iní. Horšie 
bolo, že dva dni pred koncom 
šampionátu výprave chýbal výsle-
dok, ktorým by sa mohla chváliť. 
O medailách sa už nehovorilo ani 
potichu.“

 Olympijská šampiónka 1968 
v skoku do výšky Hübnero-
vá skončila piata, strieborný 
osemstovkár z Atén 1969 Pla-
chý šiesty…
„Na narýchlo zvolanej pora-

de výpravy, takej typickej na tú 
dobu, sa viedli búrlivé diskusie, 
prečo ten či onen nesplnil, čo mal. 
V pokročilom, už skoro nočnom 
čase sa rozoberali aj prognózy na 
posledné dva dni a zostava štafety. 

„K Československu v roku 1919 pripojili Pod-
karpatskú Rus, kde žili Rusíni, Poliaci, Slováci, 
Ukrajinci, Rumuni, Nemci a dosť Židov. Krásna 
a veľká oblasť (12-tisíc km²) potrebovala štátny 
aparát, a tak tam odišlo veľa úradníkov, sudcov, po-
licajtov, armádnych dôstojníkov, železničiarov i uči-
teľov – prevažne či výlučne z českých zemí. Naprí-
klad aj herec Jaroslav Marvan, ktorý bol úradníkom 
užhorodskej pošty. Ale aj môj prvý pražský tréner 
Emil Dostál, ktorý sa narodil v Berehove, alebo Mi-
roslav Choutka, dekan FTVŠ, ktorý ma pri pohľa-
de do indexu nazval krajanom, pretože sa narodil 
tiež v Užhorode. Ako učiteľ tam prišiel aj môj otec. 
Vyštudoval v Prahe a koncom tridsiatych rokov sa 
v Užhorode oženil s mojou mamou, ktorá mala tiež 
český pôvod. Nepoznal som ho, len z počutia viem, 
že ovládal veľa cudzích jazykov, rád lyžoval, plá-
val, hral futbal, miloval turistiku a bol vášnivý lovec 
medveďov, vlkov a vysokej zveri. Mal aj malý arze-
nál zbraní, čo sa mu ostalo osudným…

Po Mníchove 1938 a Viedenskej arbitráži sa Za-
karpatsko stalo súčasťou horthyovského Maďarska 
a tisíce ľudí českého pôvodu sa vrátili domov. Aj 
mamina sestra, moji bratanci, sesternice… S ťaž-
kým srdcom. Ja som rodné mesto navštívil v živote 
len raz (r. 1963) a mnohé ulice mi výstavbou i dlaž-
bou pripomínali Prahu – Česi si budovali Užhorod 

vo svojom štýle… Môj otec smel alebo ako uči-
teľ musel zostať, zbavili ho aj brannej povinnosti. 
V októbri 1944 sa však vojna zastavila aj v Užhoro-
de a do nášho domu sa nasťahovalo veliteľstvo Čer-
venej armády. Skonfiškovali nám auto a keď ob-
javili lovecké zbrane, okamžite otca zatkli. Mamu 
nie, bola vo vysokom stupni tehotenstva. V ten deň 
videla svojho manžela a môjho otca naposledy. Ne-
skôr jej oznámili, že zomrel 15. januára 1945. Ne-
trúfam si odhadnúť, akou smrťou. Ja som sa narodil 
o dva týždne neskôr…

Potom sa oslavovalo víťazstvo nad fašizmom. 
Svet sa delil a ja s mamou sme mali pripadnúť Sta-
linovi. Vďaka opčnému právu sme sa mohli aj vy-
sťahovať, ale len s dokumentmi. Ja som však nemal 
rodný list, lebo chýbal úmrtný list otca. Napokon 
mi ho vystavili. V ukrajinčine. Na meno Georgij 
Georgievič Demeč, ktoré na hraniciach slovenský 
dôstojník prepísal na Juraj, hoci som bol krstený 
Jiří… V lete 1947 sme sa konečne v nákladnom 
vagóne vydali z Užhorodu a po dvoch týždňoch 
dorazili do Prahy. Stadiaľ sme vraj mali pokračo-
vať do Hamburgu, lebo sme mali kúpené lístky na 
parník Queen Mary I. do Ameriky. Z plavby cez 
Atlantik však napokon zišlo, mama sa druhý raz 
vydala a sprevádzala manžela do Košíc, kam ho 
prevelili…“

Ako decko z Podkarpatskej Rusi nezakotvilo v Amerike, ale v Košiciach

Monológy eurobežníka Demeča

„Po Mníchove 1972 už čs. štafeta behávala bez 
Kříža aj Utěkala. Zvyšné trio sa v klasickom ro-
zostavení Demeč – Kynos – Bohman naposledy 
predstavilo na ME 1974 v Ríme, kde nás na prvom 
úseku v rozbehu sprevádzal Matoušek a vo finále 
Králik, ale čas i umiestenie boli sklamaním. V tom 
roku som skončil štúdium na Karlovej univerzite 
a v lete 1975 som v Dukle vystriedal môjho kouča 
Poděbrada, ktorému som nesmierne vďačný – po-
dobne Dostálovi či Košičanom Kočišovi a Mikluš-
čákovi. Od každého som niečo prebral a s podporou 
vlastných skúseností som začal trénerskú kariéru. 
Čoskoro mi pribudla i funkcia federálneho tréne-
ra šprintov. Nenachádzal som však pochopenie pre 
budovanie štafety podľa „nášho“ vzoru. Zastúpe-
nie mojich zverencov bolo početné: Lacko, Wild, 
Tulis, Kodejš, Lomický, Mazur, Wardas, Malík, 
Sajdok, Záhořák… V období vrcholiacej komunis-
tickej nomenklatúry som ich však nemohol spre-
vádzať na súťažiach nielen na „západe“, ale ani vo 
východnom bloku. Asi som bol hore zle zapísaný 
ešte z éry aktívnej činnosti po neustálom odmietaní 
spolupráce so Štátnou bezpečnosťou.

Spoznával som aj závisť, tú najhoršiu ľudskú 
vlastnosť. Pred sezónou 1983 prišlo na mňa na naj-
vyššie armádne miesta anonymné udanie. Malo 
to rýchly spád a krutý dopad. Až do prepustenia 

z armády na jeseň 1984 ma prevelili za styčného 
dôstojníka zodpovedného za skrášľovanie štadi-
óna Dukly. Bol som dobrý správca, čata vojakov, 
čo som mal k dispozícii, robila na štadióne „divy“. 
Dodnes pri občasných návštevách Julisky počúvam 
pochvaly. Ďalší rok som musel stráviť na stavbách 
ako pomocný robotník, ale na jeseň 1985 mi atle-
tický šéf Slavie Praha Aleš Frabša umožnil opäť 
trénovať. Pridelil mi dorastencov a post vedúceho 
mužského družstva, ktoré sa usilovalo o návrat do 
prvej ligy. Dokonca som aj funkcionárčil – ako zá-
stupca riaditeľa Memoriálu Evžena Rošického. Na 
Slaviu začali dochádzať na tréningy moji bývalí 
zverenci z Julisky, čo sa však vedeniu Dukly ne-
páčilo. Jeden z nich (Lomický) sa stal čs. majstrom 
na 200 m a mal štartovať aj na majstrovstvách Eu-
rópy 1986 v Štuttgarte. Mohol som byť s novým 
pôsobiskom spokojný, s družstvom sme postúpili 
do prvej ligy. Trpké sklamanie z vrcholového špor-
tu i perspektíva, ktorá presunom do nižších vý-
konnostných sfér nenapĺňala moje predstavy, ma 
však priviedli k iným plánom. S podpornou skupi-
nou trénerov som vycestoval na ME do Štuttgartu 
– v posledný deň som sa však odpojil a odcestoval 
do Hannoveru, kde ma čakala manželka a syn, kto-
rí vycestovali do Nemecka už skôr. Tam sa začala 
nová kapitola môjho života.“

Ako sa z reprezentačného trénera stal správca štadióna a – emigrant

Běž, sobe, běěěž!
Zvyčajne vyhráva štafeta, 

ktorej sa podaria dve odovzdávky. 
Nám však vyšli všetky tr i.

JURAJ DEMEČ

Radosť zlatého kvarteta v cieli 
4 × 100 m na ME 1971 – sprava 

v poradí, v akom bežalo: 
Ladislav Kříž, Juraj Demeč, 

Jiří Kynos a Ludvík Bohman.

(Pokračovanie na 24. strane)
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A ja som sa dozvedel to, čo mi 
po tréningoch už naznačovali: že 
sa vrátim na pôvodné miesto, na 
druhý úsek. V základnej zostave 
štafety som bol od začiatku a v pl-
nom zdraví aj jej platnou oporou. 
Rozhodnutie o mojom návrate 
však vyvolalo rozhorčenie spar-
ťanskej časti výpravy, lebo šlo na 
úkor Utěkala, ktorý bol v tom čase 
členom Sparty Praha. Šéf realizač-
ného tímu Viktor Trkal napokon 
pred polnocou ukončil poradu 
s tým, že moju nomináciu berie na 
vlastnú zodpovednosť. Tú noc sa 
mi ľahko nezaspávalo. Našťastie, 
na druhý deň sme s odovzdávkami 
na istotu a siedmym najlepším ča-
som ako tretí v jednom z rozbehov 
postúpili do finále.“

 Naň čs. štafeta prekvapujúco 
nastúpila v bielych dresoch, 
hoci rozbeh bežala v mod-
rých. Vy ste však vraj biely 
nemali – kto vám ho požičal?
„Fíni účastníkov ubytovali 

v Otaniemi – v olympijskej de-
dine z Hier 1952. Keď sme sa po 
rozbehoch do nej vrátili, spolu 
s Jirkom Kynosom, mojím spolu-
bývajúcim na izbe, narazili sme na 
niečo, čo nám zrejme pomohlo na 
druhý deň vyhrať finále. Všimli 
sme si, že tréneri z vtedajšej NSR 
prehrávajú členom ich štafety vi-
deozáznam z rozbehu, toho, v kto-
rom sme štartovali aj my. Poprosili 
sme ich prehrať ho ešte raz a od-
halili sme veľké rezervy a mož-
nosti zlepšenia našich odovzdá-
vok v prípade úpravy vzdialeností 
výbehových značiek. Na večeri 
sme s poznatkami zo „špionáže“ 
zoznámili aj Kríža a Bohmana 
a posun značiek posvätil aj tréner 
Láznička. Vtedy Kynos vyruko-
val s ďalším návrhom: nebežať 
v modrých, ale v bielych dresoch. 
S argumentom, že vo finále bude 
veľa modrej farby: Taliansko, 
Francúzsko, NDR… Všetci sú-
hlasili – okrem mňa. Ja som totiž 
– na rozdiel od nich – biele tričko 
nevyfasoval. To nič, požičia ti ho 
náhradník Utěkal, rozhodli.“

 Kynos šéfoval Klubu 
čs. olympionikov, dnes je 
ekonomický riaditeľ Českého 

olympijského výboru – už 
ako aktívny atlét mal vodcov-
ské schopnosti?
„Bol naším hovorcom, druhou 

trenérovou rukou, vraveli sme mu 
majiteľ alebo kráľ štafety. V tré-
ningoch – na rozdiel odo mňa 
– nepôsobil ako veľký pracant, 
ale nič neoklamal. Dávky, ktoré 
nám ordinoval trenér Poděbrad, 
boli veľmi objemné, aj polovič-
né stačili na úspech. Kynos mal 
štafetu neustále pod kontrolou, 
odsúhlasoval zmeny vo výbehoch, 
bol dôsledný k sebe aj k nám. Plne 
sme ho rešpektovali. Postupom 
do helsinského finále sme ešte 
cieľ nesplnili, obhajovali sme 
bronz z Atén a Kynďa, ako sme 
mu hovorili, nás burcoval, že má 
súperov prečítaných a bronzová 
„placka“ môže byť naša.“

 Záverečný deň ME bol upr-
šaný, chladný a veterný. Aj 

vám odfukovalo leukoplast, 
ktorým ste si pred finále 
označovali miesto optimálne-
ho výbehu?
„Značka na mokrej dráhe a vo 

vetre vôbec nedržala. Musel som 
ju zapichnúť do tartanu náhradný-
mi zatváracími špendlíkmi určený-
mi na pripnutie štartových čísel. 
Rovnako sa vynašli Kynos a Boh-
man. Vzhľadom na vietor, ktorý 
na protirovinke fúkal do chrbta, 
ale najmä na základe videa z roz-
behu sme si ja aj Kynos posunuli 
značku o štyri stopy. Zasvätení 
vedia, čo znamená vybehnúť o pol 
druha metra skôr a odovzdať kolík 
v plnej rýchlosti. Bolo to určité 
riziko, ale stálo za to ho podstú-
piť. Bežali sme vo štvrtej dráhe 
– vtedy sa dráhy ešte žrebova-
li. Neviem, kto bol v dráhe podo 
mnou ani nado mnou, ale ani ma 
to nezaujímalo. Sústredene som 

sledoval Láďu Kříža a vnímal jeho 
skvelý štart, potom už len jeho 
nohy nad výbehovou značkou. Vy-
pálil som ako hráč amerického fut-
balu, po signále som natiahol ruku 
po kolík, ktorý v plnej rýchlosti 
putoval do mojej dlane a naraz 
som za sebou počul Láďov rev: 
Běž, sobe, běěěěěž….!“

 Skiaď to „sobe“? Odkedy ste 
sa tak oslovovali?
„V roku 1966 po medzištátnom 

stretnutí s Nórskom v Osle nás po-
slali ešte na jedny preteky do blíz-
kosti polárneho kruhu. V krásnej 
prírode medzi fjordami a ľadov-
cami sa tam soby prechádzali ako 
u nás na dedine psy alebo mačky. 
Dokonca sa nechali aj hladkať. 
Odvtedy sme zvykli všetko dávať 
do súvislosti so sobom: vyzeráš 
ako sob – beháš ako sob – kam 
ideš, sobe?… A najčastejšie si nás 
týmto spôsobom doberal Kříž.“

 Ako „sob“ Demeč prežíval to, 
čo nasledovalo?
„Láďa po odovzdávke za mnou 

stále bežal a reval, že ako sob 
mám ešte pridať. Ja som s tým 
kolíkom uháňal, čo mi sily stačili, 
ale nikoho som nepredstihol, lebo 
nebolo koho – bežal som na čele 
svorky, ktorá sa hnala za mnou. 
Vtom som zazrel nachystaného 
Kynosa, ktorý vyrazil do zákruty 
podobne ako pred chvíľou ja na 
rovinke. Odovzdali sme si kolík 
z natiahnutej paže do natiahnu-
tej v plnej rýchlosti, v ktorej som 

Jirku sprevádzal až do polovič-
ky zákruty. Stačil som registro-
vať, ako kolík ďalej bezchybne 
putuje do Bohmanovej dlane 
a ako Kynos beží za Luďkom. Ale 
i divákov na hlavnej tribúne, ako 
vstávajú a jasajú… Za okamih 
som zazrel, že Kinďa za cieľom 
objíma Luďka, že krížom cez tráv-
nik k nim beží Kríž a kývajú na 
mňa, aby som pribehol. Svitlo mi: 
Máme medailu. Bronzovú či strie-
bornú?, hútal som. Keď som k nim 
dorazil, Láďa mi vraví: Sobe, my 
sme vyhrali! Zmohol som sa len 
na lakonickú reakciu: Tak to sme 
ako hokejisti! Tí totiž v tom roku 
získali európsky titul na svetovom 
šampionáte vo Švajčiarsku. Potom 
sme sa v cieli dlho -predlho tešili. 
Keď som sa neskôr do rohu šta-
dióna na konci prvej zákruty vrátil 
po zmáčané zvršky oblečenia, 
diváci v sektore mi vystrojili ová-
cie. Zamával som im a s dobrým 
pocitom opustil tento kút štadióna. 
Ostali tam len tie špendlíky s vý-
behovou značkou…“

 Koľko desatín sa dá získať 
odovzdávkami na hranici ri-
zika?
„Odovzdávkami nie je možné 

získať, len stratiť, lebo ide o vy-
bočenie z plynulej činnosti. V šta-
fetovom behu kolík trikrát mení 
majiteľa, teda trikrát dochádza 
k spomaleniu v rozmedzí 0,2 až 
0,6 sekundy. Uvediem jednoduchý 
príklad: šprintér na prvom úseku 
zabehne 100 m za 10,2 s, na dru-
hom za 8,9, na treťom za 9,1 a na 
poslednom za 8,8 s. K výslednému 
času 37,0 s sa prirátajú straty na 
odovzdávkach. V jednom prípade 
(s minimálnou stratou 
3 × 0,2) bude výsledný čas 37,6 s, 
kým v druhom (3 × 0,6) až 38,8 s. 
Ideálne odovzdatie kolíka prebie-
ha pri „ešte“ maximálnej rýchlosti 
dobiehajúceho šprintéra natiahnu-
tou pažou do natiahnutej paže vy-
biehajúceho šprintéra, ktorý „už“ 
dosiahol maximálnu rýchlosť. 
Straty sa tým maximálne minima-
lizujú. Dosiahnuť to nespočítateľ-
ným množstvom opakovaní bolo 
našou snahou za celú dobu fungo-
vania štafety, ktorá bola korunova-
ná triumfom vo finále helsinských 
ME. Zvyčajne vyhráva štafeta, 
ktorej sa podaria dve odovzdávky. 
Nám však vyšli všetky tri.“

 Zahrali vám do karát aj kik-
sy favorizovaných súperov: 
NSR, Francúzska a NDR. 
Preto sa pýtam, či si viac 
než senzačné európske zla-
to nevážite štvrté miesto na 
OH 1972 s odstupom troch 
stotín za bronzom v dodnes 
v Čechách ani na Slovensku 
neprekonanom čase 38,82?
„Helsinské víťazstvo bolo 

korunováciou zhruba desaťroč-
ného úsilia a päťročného plné-
ho podriadenia sa úspechu. Na 
všetkých štyroch ME v období 
1966 – 1974 bežala čs. štafeta 
vo finále a na dvoch získala me-
dailu. Od bronzových Atén 1969 
(so Szögedim) cez víťazné semi-
finále EP 1970 v Sarajeve, zlaté 
Helsinki 1971 prakticky až po 
mníchovské OH 1972 (s Matouš-
kom) nastupovala takmer rovna-
ká zostava. Hodnotenie víťazstva 
v Helsinkách cez kiksy iných 
štafiet musím zamietnuť – ani 
som sa s ním nestretol. Napokon, 
cieľom sme prebehli prví, neskôr 
diskvalifikované štafety Francúz-
ska a NDR až za nami a kvarteto 
NSR stratilo kolík už na prvej 
odovzdávke. Pokiaľ ide o štvr-
té miesto na Hrách 1972 a čas 
38,82, kladiem ho na úroveň eu-
rópskeho titulu 1971. Potvrdilo 
celkovú úspešnosť našej vtedaj-
šej štafety.“

 Máte ešte na Slovensku prí-
buzných?
„V Košiciach mám dvoch ne-

vlastných súrodencov. Synom mo-
jej sestry je Marcelko Lopuchov-
ský, bývalý atletický reprezentant 
a dnes úspešný trenér. Viem, že 
ako jeden z mála športovcov sú-
ťažil nielen na letných, ale aj zim-
ných olympijských hrách. Napos-
ledy som ho však videl, keď mal 
tri roky. Môj kontakt s rodinou 
v Košiciach je minimálny.“

 Okrem Lopuchovského sa 
k vám však hrdo hlási aj 
slovenská atletika: SAZ vás 
vlani zaradil do siene slávy.
„Akékoľvek ocenenie poteší, 

oprávnené zvlášť. Uvedenie do 
siene slávy beriem ako niečo, 
o čom som nerozhodol sám, ale 
niekto nadobudol presvedčenie, že 
do nej patrím. Chcem sa za to zod-
povedným poďakovať.“

MARIÁN ŠIMO

Zlatý kolík dostal príkaz: Běž, sobe, běěěž!
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Hviezdna čs. štafeta v jej zvyčajnom zložení, aj so zvyčajným náhradníkom 
– zľava Demeč, Bohman, Kynos, Utěkal a Kříž.

Senzačný záver helsinského finále šprintérskej štafety: 
s rukami nad hlavou (v bielom drese) dobieha československý 

finišman Ludvík Bohman.

(Dokončenie z 23. strany)
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U NÁS V KLUBEVČERA A DNES

TomTom Runner 2
Perfektný tréning
TomTom začiatkom septembra predstavil úplne nové GPS športové 

hodinky Runner 2. Ako býva u technologických vychytávok z dielne TomTom 
v posledných rokoch zvykom, sú nabité funkciami. Tak napríklad obsahujú 
integrovaný prehrávač určený špeciálne tým, ktorí sú pri športe zvyknutí 
počúvať hudbu, no zároveň chcú športovať bez drôtov a bez smartfónu pri-
pevneného k ruke. Hodinky okrem toho majú aj parametre, ktoré sa zídu 
výkonnostným športovcom.

Zdokonalený integrovaný monitor tepu srdca vo verziách Cardio umož-
ňuje behať a trénovať v správnej tepovej zóne bez hrudného pásu. Všetky 
verzie hodiniek obsahujú mód Multisport, čo znamená, že sú určené pre 
akékoľvek športové aktivity, vonkajšie aj vnútorné. S ich pomocou môžete 
získať presné záznamy počas behu, cyklistiky, plávania, ako aj pri behaní 
na páse alebo počas tréningu v posilňovni. Mimoriadne presné určovanie 
polohy zase dovoľuje v reálnom čase monitorovať údaje o trvaní, vzdiale-
nosti, rýchlosti, tempe a spálených kalóriách. Môžete dokonca monitorovať 
svoje aktivity v režime 24/7 – kroky, minúty strávené aktivitou, vzdialenosti, 
spálené kalórie, aj spánok. To všetko sú cenné informácie, ktoré v príprave 
zvyčajne hrajú naozaj významnú úlohu.

Prostredníctvom aplikácie Mysports sa štatistiky z hodiniek dajú nahrá-
vať na rôzne športové servre: RunKeeper, Endomondo, Nike+ a ďalšie.

TomTom GPS športové hodinky Runner 2 sú k dispozícii v šiestich vari-
antoch, ktoré zodpovedajú potrebám rôznych typov športovcov – od rekre-
ačných až po vrcholových. Vyrábajú sa vo verziách pre mužov a ženy, čomu 
je prispôsobená veľkosť remienka a v porovnaní s predchádzajúcim radom 
majú väčší displej.

 

Prehľad funkcií
• Automatické monitorovanie 

spánku
• Aktivity: behanie, cyklistika, 

bežecký pás, vnútorné aj 
vonkajšie aktivity, plávanie, 
posilňovanie a freestyle. Módy: 
posilňovanie a freestyle sú 
vhodné na monitorovanie 
vnútorných aj vonkajších 
športových aktivít, ktoré nemajú 
vlastné módy – napríklad 
lyžovanie alebo spinning.

• Monitorovanie tepových zón

• GPS
• Notifi kácie pre smartfón*
• Perfect Fit & nastaviteľný 

remienok
• Prednahraná hudba, možnosť 

nahrať vlastné playlisty
• Hlasová zpätná väzba k výkonu
• Bezdrôtová synchronizácia
• Vodotesné do 40 m / 5 ATM**
• Indoor tréningový mód
• Pretekový mód
• Intervalový tréning
• Trvalé sledovanie tepu srdca*

  * Bude k dispozícii prostredníctvom aktualizácie na konci roka 2015
** Použitie pod vodou môže byť ovplyvnené okolitým prostredím, ďalšie informácie v manuáli

Zdroj: www.vzdy.sk, www.tomtom.sk



V posledný septembrový piatok na návšteve 
svojich detí v Prahe náhle skolaboval a už sa ne-
prebral chýrny východoslovenský atletický tréner 
Štefan Schuller – rodák zo Spišskej Novej Vsi (na-
rodený 22. apríla 1941) zomrel vo veku 74 rokov.

„Na Spiši bol môj triedny učiteľ i telocvikár 
a keď dostal ponuku odísť vyučovať na športo-
vé gymnázium do Košíc, zavolal mňa aj s otcom 
a navrhol, aby som ho nasledoval a prihlásil sa 
na talentové skúšky,“ spomína Igor Kováč, prvý 
slovenský medailista atletických MS v ére samos-
tatnosti, bronzový na 110 m prekážok v Aténach 
1997. Schuller ho viedol aj počas košických štúdií, 
až kým v roku 1989 neodišiel do Prahy.

Na športovom gymnáziu patril k zakladajúcej 
trénerskej garnitúre, istý čas bol aj zástupcom ria-
diteľa pre šport a pôsobil na ňom až do odchodu 
na dôchodok. Vychoval celú plejádu špičkových 

Alojz Kormúth, legendárny diskobol s črepinou
Jedenásteho júla 

zomrel v Bratislave 
nezabudnuteľný vrhač 
Alojz Kormúth, ktorý sa 
ako prvý slovenský at-
lét na majstrovstvách 
Európy kvalifi koval do 
užšieho fi nále – v Bru-
seli 1950 skončil 
v hode diskom šiesty 

(46,17). Na druhý svet odišiel šesť dní po tom, čo 
oslávil 89. narodeniny. „Už som odkázaný na vozík 
a dialýzu, ale pamäť mi ešte slúži a dúfam, že sa 
dožijem deväťdesiatky,“ povedal vlani v rozhovo-
re pre Slovenskú atletiku.

Kormútha v rodnej Košolnej pri Trnave na Veľ-
kú noc 1945 zasiahli črepiny z nemeckého delo-
streleckého granátu – jedna mu ostala v chodid-

le. Napriek tomu ešte v tom istom roku získal prvý 
z troch guliarskych a úvodný z deviatich sloven-
ských titulov v troch vrhačských disciplínach (ďal-
ších päť v disku a jeden v kladive). V každej z nich 
sa aspoň raz zapísal aj do listiny slovenských re-
kordérov!

Nádejného diskára bratislavskej ŠK na vo-
jenčinu odvelili do ATK Praha, v drese ktorého 
trikrát a dovedna o vyše dva metre zlepšil čs. re-
kord (47,79 – 49,87). Navyše ako jediný Slovák sa 
dostal do čs. výpravy na ME 1950. Po návrate na 
Slovensko pripojil k čs. titulu z roku 1950 aj dru-
hý (1952). Zverencovi trénera Konštantína Dubu 
sa ako tridsiatnikovi napokon podarilo splniť sen 
a prehodil 50 metrov aspoň ako prvý slovenský 
diskár (50,31 v r. 1957). Vo vrhu guľou mal osob-
ný rekord 14,84 (1950) a v hode kladivom 50,53 
(1957). (mo)

Štefan Schuller, ktorý viedol aj Igora Kováča
slovenských šprintérov 
a prekážkarov. Okrem 
Kováča, ktorý je dote-
raz slovenský rekordér 
na 60 i 110 m preká-
žok, sa výrazne podpí-
sal aj pod výkonnostný 
rast Miriam Cupákovej-
-Bobkovej, 14-násob-
nej slovenskej rekor-
dérky na 100 m prekážok a 11-násobnej halovej 
na 60 m prekážok. Vo februári 2012 ho vtedajší 
minister školstva Eugen Jurzyca vyznamenal oce-
nením Osobnosť trénera mládeže. Ešte aj vlani 
sa dvaja jeho zverenci stali majstrami Slovenska: 
mladší žiak Samuel Sedlák na 60 m prekážok 
a starší žiak Alexander Diószeghy na 100 m pre-
kážok. (gb)

OSLAVUJÚOPUSTILI NÁS
KAROL PETÖCZ: narodený 15. ok-
tóbra 1940 v Bratislave, vytrvalec Slá-

vie VŠ a Interu Bratislava, maratónsky majster 
Slovenska 1977, osobné rekordy: 10 000 m 
31:21,6 (1976), maratón 2:28:22 (1975); 
v r. 1970 spoluzakladateľ atletiky v Interi 
a úspešný tréner (jeho zverencami boli o. i. 
12-násobný čs. majster Jozef Lenčeš, Miroslav 
Bečka, Jaromír Zigo, Dušan Štancel); dlhoročný 
technický riaditeľ mítingu P – T – S; stále ešte 
aktívny bežec, ako 62-ročný bronzový medai-
lista veteránskych ME 2002 v Berlíne, člen ko-
misie veteránov SAZ a kouč 40-člennej skupiny 
klubu Veterán Bratislave (v nej je aj expremiér 
Mikuláš Dzurinda).

MARTIN VRÁBEĽ: narodený 21. sep-
tembra 1955 v Nižnej Šebastovej (dnes 

súčasť Prešova), najlepší čs. vytrvalec osemde-
siatych rokov, člen Slávie VŠT Košice, Slovana 
Bratislava, Dukly Banská Bystrica a Slávie UK 
Bratislava; na MS 1987 šiesty na 10 000 m 
(čs. rekord 28:05,59) a dvanásty v maratóne 
(2:16:58), 1991 v maratóne na 24. a 1993 na 
35. mieste, na MS v krose 1986 na 89., 1987 na 
69. a 1990 na 67. mieste, v polmaratóne 1992 
na 62. mieste, štartoval aj na OH 1988 v Sou-
le, ale rozbeh na 10 000 m ani maratón nedo-
končil; čs. majster na 5000 m (1984, 1985), 
10 000 m (1981, 1982, 1984-88), v cestnom 
behu (1983, 1985, 1987) a v hale na 3000 m 
(1978); majster Slovenska na 5000 m (1979, 
1981, 1984, 1988), 10 000 m (1984), v kro-
se (1985) a v maratóne (1991); dodnes slo-
venský rekordér v hodinovke (19 836 m) a na 
20 000 m na dráhe (1:00:38,0); ďalšie osobné 
rekordy: 5000 m 13:39,57 (1982), 10 000 m 
28:05,59 (1987), polmaratón 1:04:39 (1992), 
maratón 2:12:40 (1991) – vo všetkých discip-
línach je v historických slovenských tabuľkách 
v prvej päťke.
LADISLAV ÁSVÁNYI: narodený 12. októb-
ra 1955 v Šamoríne, v mladosti strednotratiar 
a vytrvalec Interu Bratislava (osobný rekord na 
5000 m 14:34,99 v r. 1978), neskôr úspešný 
bežecký tréner v Interi a Slávii UK (jeho zveren-
cami boli o. i. Andrea Sollárová, Roman Han-
zel, Paula Habovštiaková); športový funkcionár 
(v r. 1997 – 2002 predseda Slovenského šer-
miarskeho zväzu), v r. 2008 – 2013 predseda, 
dnes podpredseda atletického oddielu Slávie 
UK Bratislava; organizátor atletických podujatí 
(o. i. halový míting Elán, v minulosti superma-
ratón Viedeň – Bratislava – Budapešť), iniciátor 
kandidatúry na ME 2017 v krose; dlhoročný 
pracovník v oblasti správy športových zariade-
ní, ktorý sa významne zaslúžil o vybudovanie 
bratislavskej atletickej haly Elán, ktorej je šé-
fom (podobne ako susednej Mladosti); podni-
kateľ a fi lantrop.

Bicianovi zredukovali trest: 
z 18 na 8 mesiacov

Výkonný výbor Slovenského atletického zväzu znížil prekážkarovi a viacbojárovi Andrejovi 
Bicianovi pôvodný, disciplinárnou komisiou určený trest zastavenia činnosti z 18 mesiacov na 
osem od 2. júna 2015 do 1. februára 2016. Tridsaťjedenročný atlét Slávie UK Bratislava mal 
9. mája na bratislavskom 1. kole ligy pozitívny antidopingový test na zakázanú látku carboxy-
-THC zo skupiny kanabinoidov (marihuana). Bician sa odvolal a VV SAZ uznal argument, že pô-
vodný trest je mimoriadne prísny, lebo vo svete je sankcia v takýchto prípadoch zvyčajne od 
napomenutia po jeden rok. Zohľadnil, že nešlo o látku, čo má „potenciál zvýšiť športový výkon“, 
atlétovu doterajšiu občiansku i športovú bezúhonnosť i verejné vyjadrenie ľútosti nad nerozváž-
nym počínaním. (gb)
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