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ATLÉT ROKA 2020
na slovenskom tróne opäť kráľ päťdesiatky
Matej tóth: Ďalší rok navyše ešte zvládnem
peter žňava: Vždy som chcel byť tréner
Matej spišiak:  
Z chaotickej sezóny vyťažili maximum

DISKUTUJME! NIE VŠAK CEZ SOCIÁLNE SIETE
S  blížiacim sa záverom roka sa 

sám seba čoraz častejšie pýtam: Aký 
vlastne bol náš atletický rok 2020? Na 
jeho začiatku sme ani len netušili, čo 
sa stane, že celé naše úsilie tak nega‑
tívne ovplyvní koronavírus.

Žiaľ, prišla pandémia a  muse‑
li sme vo všetkom improvizovať. Nič 
nebolo jasné, mnoho vecí sa meni‑
lo za pochodu, jedno reštrikčné opatrenie striedalo druhé. Som 
nesmierne rád, že napriek komplikáciám sme zabezpečili s  nie‑
koľkými výnimkami všetky domáce šampionáty a  podarilo sa 
zorganizovať i medzinárodné podujatia – halový míting Elán, Ban‑
skobystrickú latku, míting P ‑T‑S a v rámci neho obľúbenú Detskú 
P ‑T‑S, MMM v  Košiciach i  tradičné chodecké preteky Záhorácka 
dvadsiatka a Dudinská päťdesiatka. Teší ma, že pokračovala Čoko‑
ládová tretra (hoci nejde o zväzové podujatie) pod záštitou Janka 
Volka a že naši malí atléti sa nestratili ani vo finále na Zlatej tretre 
v Ostrave.

Improvizovalo sa – a to dosť výrazne najmä na jar – aj v trénin‑
govom procese. Napriek všetkým spomenutým ťažkostiam sa však 
reprezentanti i naše atletické nádeje predstavili v letnej sezóne vo 
veľmi dobrom svetle. Slovenská atletika zvládla náročné obdobie 
so cťou. Za to patrí vďaka športovým strediskám, oddielom, klu‑
bom, trénerom, pretekárom, funkcionárom aj rodičom.

Nemôžem nespomenúť ani valné zhromaždenie SAZ 11. ok‑
tóbra v Banskej Bystrici, ktoré dalo opäť dôveru staronovému vý‑
konnému výboru na čele s Petrom Korčokom. Ďakujeme za dôveru 
a dúfam, že čo najviac z vás presvedčíme, že sme si ju zaslúžili.

Pristavím sa ešte pri novom fenoméne, ktorý zarezonoval aj 
v predvolebnej kampani. Sociálne siete sa stali neoddeliteľnou sú‑
časťou nášho života: lajkujeme, komentujeme, zdieľame informá‑
cie a fotky. Všetko má však svoje „pre“ aj „proti“.

Na facebooku ľahko vypúšťame do éteru slová, neuvedomujúc 
si neraz ich váhu. A keď potom emócie opadnú, snažíme sa všet‑
ko, čo sme bez rozmýšľania napísali, vytesniť z mysle niekam preč. 
No facebook nezabúda: na fotky, ironické komentáre, poznámky, 
obvinenia či osočovanie, za ktoré sa neskôr možno už hanbíme. 
Pravda a okolnosti? Tie sociálne siete nezaujímajú…

Želal by som si, aby sme v budúcnosti debatovali o smerovaní 
slovenskej atletiky radšej osobne. Nediskutujme o takej závažnej 
téme cez sociálne siete. Osobný kontakt, moderne povedané „face 
to face“, je podstatne lepšia forma, ako si vyjasniť stanoviská a po‑
hnúť problémami. Preto odporúčam: Naučme sa hovoriť o atleti‑
ke! Osobne, vecne, bez invektív a podozrievania.

Na záver mi dovoľte popriať všetkým pokojné Vianoce a šťast‑
ný nový rok 2021. laDislaV asVÁnYi, 

 viceprezident slovenského atletického zväzu
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sa dá kúpiť aj predplatiť
 časopis sloVenskÁ atletika  

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

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

 jednotlivé čísla (à 1,50 €) si mô-
žete zakúpiť aj osobne na sek-
retariáte slovenského atletického 
zväzu v Bratislave na Bajkalskej 
ulici 7 a, 3. poschodie.

 V prípade záujmu kontaktujte 
sekretariát saZ: 
telefón: 02/38 15 55 00 
e-mail: office@atletika.sk

 adresa na zasielanie poštových 
alebo e -mailových objednávok 
ročného predplatného:
Slovenský atletický zväz
Bajkalská 7 a
831 04 Bratislava
telefón: 02/38 15 55 00
e-mail: office@atletika.sk
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Atlét roka 2020 Matej Tóth 
s rodinou – manželkou Lenkou 
a dcérami Emmkou a Ninkou. 
Na plagáte Matej Tóth a Emma 
Zapletalová. 
 Foto: IVANA DRDOLOVÁ- 
 -BUTALOVÁ, PAVOL UHRIN
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SIEŇ SLÁVY
päť osobností, každá pôvodom z iného kraja
U NÁS V KLUBE
atletika košice o. z.:
stavili na talentovanú mlaď
MAJSTROVSTVÁ SR V KROSE
premiérové tituly pre hladíka a néč -lapinovú
Šampionát v krose v krupine objektívom 
fotoreportéra
MAŤOV STĹPČEK
Zvládli sme to. spoločne!
MAJSTROVSTVÁ SR V CHÔDZI
Morvay dokrúžil k osobáku
I – XII ŠTATISTICKÁ PRÍLOHA
prehľad majstrov slovenska mládeže v hale 1971 – 
2020 (ii. časť – dievčatá)
TALENT
robert ruffíni ml: V lete výškar, v zime lyžiar
VČERA A DNES
keď atletika z úcty k hrám odmietala šampionáty
ŠPORTOVEC ROKA 2020
Volko a tóth v elitnej päťke
ROZHOVOR
Vladimír Gubrický:  
on -line 24 hodín denne a 7 dní v týždni
DETSKÁ ATLETIKA
rok 2021 v Detskej atletike opäť plný noviniek
PERSONÁLIE
oslavujú
opustili nás
ROZHODCOVSKÉ OKIENKO
čo je nevyhnutné vedieť alebo rozhodovanie 
vrhačských disciplín
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MATEJ TÓTH REKORDNÝ SIEDMY RAZ ATLÉTOM ROKA, PETER   ŽŇAVA TRÉNEROM A OLIVER MURCKO MLÁDEŽNÍKOM ROKA

»

ATLÉT ROKA – MLÁDEŽ

OLIVER MURCKO (3. 5. 2001) – talent z interu Bratisla-
va v  lete dvakrát zlepšil juniorský rekord sr na 400 m 
(46,96 a  46,29), pričom to boli jeho prvé dva súťažné 
štarty v tejto disciplíne. na 300 m utvoril najlepší sloven-
ský juniorský výkon (34,17), na 150 m dosiahol druhý 
najlepší slovenský juniorský výkon histórie (16,06). na 
mítingu p -t-s v Šamoríne skončil na 400 m senzačne tretí 
a vďaka času 46,29 je v roku 2020 tabuľkovo druhý naj-
lepší junior v európe a štvrtý na svete.

TRÉNER ROKA – DOSPELÍ

PETER ŽŇAVA (6. 10. 1982) – nitriansky rodák priviedol 
k rekordným časom i k piatej priečke vo svetových tabuľ-
kách 2020 prekážkarku na 400 m emmu Zapletalovú. 
Dvanásťnásobný individuálny majster sr (hala: 400 m 
/2001, 2009/, vonku: 200 m /2008/, 400 m /2003  – 
2010/, 800 m /2007/) trénoval i  ďalších medailistov 
z M -sr v kategórii dospelých aj mládeže lenku kovačo-
vicovú, lukáša púchovského a tomáša rojku. V minulosti 
pripravoval osemstovkárskeho rekordéra jozefa repčíka.

TRÉNER ROKA – MLÁDEŽ

ŠTEFAN BIELIK (8. 7. 1956) – rodák z Bytče má obrov-
skú zásluhu na prieniku olivera Murcka medzi najlepších 
juniorov sveta na 400 m. Vedie ho od roku 2012! Bývalý 
prekážkar (slovenský univerziádny medailista na 110 m) 
a viacbojár nitrianskeho stavbára a ZVl považská Bystri-
ca trénuje vo svojej 8-člennej šprintérsko -prekážkarskej 
skupine v  interi -sc Bratislava aj juniorského majstra sr 
2020 na 400 m prekážok (3. do 23 rokov) Martina lukáča 
a účastníka Mej 2019 na 4 × 100 m jakuba Fila.

VETERÁN ROKA

MILAN BELIANSKÝ (7. 11. 1944) – člen ak Veterán Brati-
slava si na šampionátoch sr 2020 vybojoval tituly na 60 m 
prek. v hale a 80 m prek. vonku. na českom šampionáte 
v marci v jablonci bežal 60 m prek. za 10,47 a o 7 stotín 
prekonal európsky rekord v kategórii M75 (75- až 79-roč-
ní). V  roku 2020 až 4-krát zlepšil veteránsky rekord sr 
(60 m prek.: 10,53 a 10,47, 60 m: 9,11, 100 m: 15,19). 
jeho bilancia na veteránskych vrcholoch (Ms, Me, hMs, 
hMe) je 5 – 11 – 6. ocenenie Veterán roka získal druhý raz, predtým v roku 2015.

PREKVAPENIE – OBJAV ROKA

EMMA ZAPLETALOVÁ (24. 3. 2000) – po minuloročných 
zdravotných problémoch (mononukleóza, tlaková zlo-
menina) sa vrátila vo veľkom štýle, prekonávala sloven-
ské i osobné rekordy, posunula ich na špičkovú úroveň 
a vďaka času 55,19 na 400 m prekážok, ktorý je lepší ako 
olympijský limit, je tohtoročná svetová päťka. na Zlatej 
tretre v ostrave bola 2. na 300 m prek. (38,97 – 5. v his-
torických svetových tabuľkách!), v ríme v premiére v Dia-
mantovej lige dobehla 7. V  roku 2018 skončila v  ankete 11. medzi dospelými, 
2. v kategórii mládeže a 4. v hlasovaní o prekvapenie – objav roka.
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pred šprintérom jánom Volkom zvíťazil len 
o 32 bodov a prekážkarka emma Zapletalová, no-
váčik top 10 v kategórii dospelých, zaostala na tre-
tej priečke iba o  45 bodov. tóthov doterajší naj-
menší víťazný náskok bol 47-bodový… o  toľko 
predstihol luciu klocovú v roku 2006, keď sa stal 
atlétom roka prvý raz.

Matejovo meno sa v  29. ročníku ankety ocit-
lo najvyššie na 32 zo 69 lístkov. hlasujúci dali na 
prvú priečku 17-krát emmu Zapletalovú, 16-krát 

NA SLOVENSKOM TRÓNE  
oPÄŤ KrÁľ PÄŤdeSiatKy

Od roku 2013 víťazili v ankete Atlét roka iba dvaja skvelí športovci – Matej Tóth a Ján Volko. 
Tradícia ostala zachovaná aj v roku 2020 výrazne ovplyvnenom koronavírusovou pandémiou. 
Kráľom slovenskej atletiky sa siedmy raz stal chodecký šampión Matej Tóth. Z maximálneho 

možného počtu 690 bodov – právo hlasovať využili zástupcovia 40 klubov, 15 novinári a 14 atletickí 
odborníci (organizátori podujatí, členovia VV SAZ, šéftréneri disciplín) – získal 609. Matejov triumf 
v ankete však bol najtesnejší z doterajších siedmich.

ATLÉT ROKA – DOSPELÍ
 1. (11.) Matej tóth (Šk Dukla o. z. B. Bystrica, chôdza) 609
 2. (1.) ján Volko (naša atletika Bratislava, šprinty) 577
 3. (-) emma Zapletalová (Šk ŠoG nitra, 400 m prek.) 564
 4. (7.) stanislava Škvarková (Šk Dukla, 100 m prek.) 521
 5. (3.) tomáš Veszelka (Šk Dukla, diaľka a trojskok) 291
 6. (4.) Gabriela Gajanová (ak ZŤs Martin, 800 m) 220
 7. (5.) Marcel lomnický (Šk Dukla, kladivo) 192
 8. (20.) lucia Vadlejch (Šk Dukla, viacboje) 177
 9. (2.) Martina hrašnová (Šk Dukla, kladivo) 171
10. (-) Matej Baluch (aŠk slávia spišská nová Ves, prekážky 

a šprinty) 124
Poznámka: V zátvorke umiestenie v roku 2019.

ATLÉT ROKA – MLÁDEŽ
1. oliver Murcko (inter -sc Bratislava, šprinty) 165
2. Viktória Forster (Šk ŠoG nitra, šprinty a prekážky) 74
3. líza hazuchová (ak ZVp lučatín, dlhé behy) 45

TRÉNER ROKA – DOSPELÍ
1. peter žňava (šprinty a prekážky) 110
2. Matej spišiak (chôdza) 97
3. naďa Bendová/róbert kresťanko (šprinty) a Michal 

Škvarka (prekážky a skoky) po 71
TRÉNER ROKA – MLÁDEŽ

1. Štefan Bielik (šprinty a prekážky) 152
2. katarína adlerová (šprinty a prekážky) 70
3. Marek Vojník (dlhé behy) 45

PREKVAPENIE – OBJAV ROKA
1. emma Zapletalová (Šk ŠoG nitra, prekážky a šprinty) 

175
2. oliver Murcko (inter -sc Bratislava, šprinty) 121
3. stanislava Škvarková (Šk Dukla, prekážky) 58

VETERÁN ROKA
1. Milan Belianský (ak Veterán Bratislava, prekážky)  

152
2. anna Matúšová (tj Družba piešťany, prekážky, výška, 

guľa, viacboje) 69
3. anna Balošáková (ak ZZo čadca, dlhé behy) 55

1993: igor kollár (chôdza), 1994: róbert Štefko (dlhé 
behy), 1995: igor kováč (60 a  110 m prek.), 1996: Šte-
fan Balošák (400 m), 1997: igor kováč (60 a 110 m prek.), 
1998: Miroslav Vanko (dlhé behy), 1999: igor kollár (chô-
dza), 2000 – 2002: Milan haborák (guľa), 2003 – 2005: li-
bor charfreitag (kladivo), 2006: Matej tóth (chôdza), 2007 
a 2008: libor charfreitag (kladivo), 2009: Martina hrašno-
vá (kladivo), 2010: libor charfreitag (kladivo), 2011: Dana 
Velďáková (trojskok), 2012: lucia klocová (stredné trate), 
2013 – 2016: Matej tóth (chôdza), 2017: ján Volko (šprin-
ty), 2018: Matej tóth (chôdza), 2019: ján Volko (šprinty), 
2020: Matej tóth (chôdza)

jána Volka, trikrát prekážkarku na 100 m stanisla-
vu Škvarkovú a  raz chodca Miroslava úradníka. 
Body v kategórii dospelých získalo 19 atlétov.

staronový kráľ v náročnom „koronovom“ roku 
dokázal, že pred tokijskou olympiádou ho po lan-
ských neúspešných Ms v Dauhe zďaleka nemož-
no odpisovať. Dudinskú päťdesiatku nielenže 
vyhral rekordný štvrtýkrát, ale časom 3:41:15 h 
utvoril svetový výkon roka, za čo získal prestížne 
ocenenie európskej atletiky (ea) atlét mesiaca 

október. tóth predvádzal kvalitné výkony aj na 
„šprintérskych“ tratiach, vo finále ligy v košiciach 
zvíťazil na 5000 m za 19:28,59 a  na mítingu 
p -t-s v Šamoríne skončil na 3000 m druhý časom 
11:22,47 min. Matej tóth sa do top 10 v ankete 
dostal v seniorskej kategórii už 13. raz!

korunnému princovi 2020 jánovi Volkovi  – 
v elitnej desiatke je piatykrát (2016 – 9., 2017 – 1., 
2018 – 2., 2019 – 1., 2020 – 2.) parádne vyšla ha-
lová sezóna. ukončil ju ako európska tabuľková 
dvojka a svetová osmička! Vo svetovom halovom 
atletickom turné triumfoval na 60 m v toruni, šty-
rikrát bol tretí a celkovo takisto – za američanmi 
Bakerom a kempom. Volko trikrát vyrovnal halo-
vý rekord sr 6,57 a vo finále v Madride ho zlepšil 
na 6,55.

hoci v lete ho trápilo zranenie, utvoril najlep-
šie slovenské výkony histórie na 60 yardov (6,34 
a 6,33), 60 m (6,69) a 150 m (15,33), na 300 m 
(32,87) sa zaradil na druhú priečku v  histórii za 
Štefana Balošáka. Štvrtého septembra absolvoval 
v Bruseli premiéru v Diamantovej lige, na 200 m 
skončil druhý. na olympijských tratiach 100 
a 200 m si zapísal časy 10,25 a 20,74.

„leto bolo, žiaľ, plné improvizácií. nedopadlo 
síce podľa mojich predstáv, no nehodnotím ho 
negatívne. Moje výkony nie sú na zahodenie, ale 
chcel som viac. preto vo mne prevládajú zmiešané 
pocity,“ komentoval Volko.

čo sa celkom nepodarilo Volkovi, vyšlo nad 
očakávanie emme Zapletalovej, kráľovnej sloven-
ského dráhového atletického leta. na 400 m pre-
kážok dvakrát zlepšila rekord sr (56,19 a 55,19), 
pridala rekordy do 23 rokov, na 200 (23,45) 
i 400 m (52,54) si výrazne posunula osobáky. jej 
čas na M -sr v trnave (55,19) bol o 21 stotín lepší 
ako prísny limit na oh v tokiu! Druhé miesto na 
Zlatej tretre na 300 m prekážok (38,97) okorenila 
skokom na 5. priečku historických svetových tabu-
liek, štartovala i na Diamantovej lige v ríme (7.). 
to všetko jej vynieslo premiérovú účasť v  top 10 
v seniorskej časti ankety atlét roka. „po vlaňajších 
problémoch som vôbec nepočítala s  tým, že bu-
dem behať až takto rýchlo. Moje výkony ma milo 
prekvapili,“ priznala 20-ročná nitrianka.

ocenenie tréner roka získal premiérovo Za-
pletalovej kouč peter žňava s  13-bodovým ná-
skokom pred Matejom spišiakom. lanskí víťazi 
naďa Bendová s róbertom kresťankom sa pode-
lili o tretiu priečku s Michalom Škvarkom. súboj 
o  mládežníckeho trénera roka jasne vyhral Šte-
fan Bielik, tréner víťaza anketovej mládežníckej 
kategórie olivera Murcka, európskej juniorskej 
dvojky roka na 400 m (46,29). prvenstvo v  ka-
tegórii prekvapenie  – objav roka patrilo emme 
Zapletalovej a  Veteránom roka sa po päťroč-
nej pauze stal znova prekážkarský šampión, už 
76-ročný Milan Belianský.

LAUREÁTI ANKETY

PREHĽAD VÍŤAZOV ANKETY
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ATLÉTA ROKA 2020 MATEJA TÓTHA TEŠÍ, ŽE SLOVENSKÍ ATLÉTI ZVLÁDLI „KORONOVÚ“   KRÍZU EXCELENTNE A NAPRIEK NEPRIAZNIVÝM OKOLNOSTIAM SA NEPODDALI

V japonskom kimone – naladený na Tokio. Foto: PAVOL UHRIN

2009 3:41:32 Dudince 28. 3.
2010 3:53:30 chihuahua 15. 5.
2011 3:39:46 Dudince 26. 3.
2012 3:41:24 londýn 11. 8.

2013 3:41:07 Moskva 14. 8.
2014 3:36:21 Zürich 15. 8.
2015 3:34:38 Dudince 21. 3.
2016 3:40:58 rio de janeiro 19. 8.

2017 bez výkonu
2018 3:42:46 Dudince 24. 3.
2019 bez výkonu
2020 3:41:15 Dudince 24. 10.

VÝKONNOSTNÝ VÝVOJ MATEJA TÓTHA NA 50 KM

TÓTH V ANKETE ATLÉT ROKA V TOP 10
2006 1. 
2007 10.

2008 6.
2009 3.

2010 3.
2011 2.

2012 3.
2013 1.

2014 1.
2015 1.

2016 1.
2018 1.

2020 1.

TÓTHOV NÁSKOK VO VÍŤAZNÝCH ANKETÁCH
2006 o 47 bodov pred Klocovou
2013 o 103 bodov pred Lomnickým
2014 o 59 bodov pred Hrašnovou
2015 o 140 bodov pred Lomnickým

2016 o 151 bodov pred Lomnickým
2018 o 68 bodov pred Volkom
2020 o 32 bodov pred Volkom

Chodecký kráľ Matej a jeho nasledovníci krát‑
ko po štarte na P ‑T‑S v Šamoríne. 
 Foto: JÁN LUKY

Na plný plyn: Matej v pretekoch na 3000 m 
na mítingu P ‑T‑S. Foto: PAVOL UHRIN

Matej Tóth si k fanúšikom vždy nájde cestu, aj 
preto ho majú veľmi radi. Foto: PAVOL UHRIN

 Matej, aký prívlastok by ste dali svojmu re
kordnému siedmemu triumfu v ankete Atlét 
roka?
„takto narýchlo mi napadá koronový alebo  

triumf na poslednú chvíľu, čím narážam na to, že 
výsledok, vďaka ktorému som vyhral, sa zrodil až 
v závere sezóny.“

 Prekvapilo vás víťazstvo, alebo ste verili, že 
by to v súboji s Emmou Zapletalovou a Jan
kom Volkom mohlo vyjsť?
„rok 2020 bol natoľko špecifický, že sa výsled-

ky dali len veľmi ťažko predvídať. anketa je vždy 
do istej miery subjektívna, aj keď sa hlasujúci sna-
ží byť zväčša objektívny. Bez vrcholného podujatia 

Rekordný siedmy raz triumfoval v ankete Atlét roka, hoci tentoraz s náskokom tesným ako ni
kdy predtým. Olympijský šampión v chôdzi na 50 km Matej Tóth v exkluzívnom rozhovore pre 
Slovenskú atletiku prezradil, aké negatíva a pozitíva priniesol „koronový“ rok 2020, či by si 

v budúcnosti trúfal viesť slovenskú atletiku, ako dlho oddychoval po úspešnej Dudinskej päťdesiat
ke a čo by venoval slovenskej atletike pod vianočný stromček.

sa však rôzne výsledky a  úspechy porovnávajú 
oveľa náročnejšie. každý si mohol nastaviť svoje 
kritériá, podľa ktorých sa rozhodoval.“

 Váš tohtoročný triumf bol zo všetkých sied
mich najtesnejší, zvíťazili ste „len“ o 32 bo
dov a prvá trojica sa vmestila do 45 bodov…
„to svedčí o tom, že každý z nás – a netýka sa to 

len prvej trojky – dosiahol napriek nepriaznivým 
okolnostiam súvisiacim s  pandémiou hodnotné 
výkony. ako som už spomenul, z  istého uhla po-
hľadu bol v očiach hlasujúcich najlepší vždy nie-
kto iný. a zaslúžene.“

 Za normálnych okolností by bolo už po 
olympiáde v  Tokiu a  vy by ste si po dvoch 

dekádach vo vrcholovej atletike užívali špor
tový dôchodok. Nemrzí vás, že vám „korona“ 
prekazila tieto plány?
„Bolo aj obdobie, keď ma to mrzelo. každý 

si spomenie, ako som sa vyjadroval na prelome 
marca a apríla. priznám sa, na športový dôchodok 
som sa už tešil. potom som však, našťastie, svoje 
mentálne nastavenie zmenil: uvedomil som si, že 
je pre mňa šťastie, ak sa mi črtá šanca stráviť ešte 
rok pri tom, čo mám rád. ak mi vydrží zdravie, rok 
navyše zvládnem…“

 Koronavírusová pandémia priniesla do sveta 
športu veľa negatív. V čom vidíte najväčšie?
„jednoznačne v obmedzení športovania a po-

hybu detí. nechcem zveličovať, ale môže to viesť 
až k stratenej – nielen športovej – generácii! naj-
väčšie obavy nemám ani tak o mládež, ktorá tré-
novala už pred koronou. Vďaka šikovným tréne-
rom, ktorí to tiež nemajú ľahké a veľa z nich, žiaľ, 
muselo skončiť s trénovaním a nájsť si inú prácu, 
sa improvizuje a deti sa hýbu aj počas najtvrdších 
opatrení. ale dlhodobo sa to nedá udržať a môže-
me prísť o veľa talentov, ktoré bez pretekov stratia 
motiváciu tvrdo trénovať. najviac sa však obávam 
o  deti, ktorým sa o  jediný pohyb starala telesná 

smerom k päťdesiatke. od roku 2015 sa mi z rôz-
nych dôvodov nepodarilo venovať sa plnohod-
notnému rýchlostnému tréningu. telo si pamätá 
robotu z minulosti, ale už som cítil, že mi chýba 
rýchlosť, čo sa začalo prejavovať i  v  špeciálnom 
tempe na 50 km. po letnom rýchlostnom bloku 
som sa dostal to výbornej formy a výsledok sa pre-
javil v Dudinciach.“

 Napriek rôznym obmedzeniam a  bez mož
nosti ísť na zahraničné sústredenie či lukra
tívne mítingy dosiahli slovenskí atléti – vás 
nevynímajúc – v končiacom sa roku výborné 
výsledky. Čím si to vysvetľujete?
„obdivujem každého, kto sa v náročnom obdo-

bí plnom neistoty nevzdal. Veľmi dôležitá bola prá-
ca trénerov, ktorí dokázali motivovať a  presvedčiť 
športovcov, že toto obdobie je potrebné využiť, že 
sa im ponúka šanca, ako sa posunúť dopredu. na 
jednej strane je ťažšie motivovať sa na drinu, keď 
nemáte vrcholné podujatie, ale na druhej môžete 
ísť do rizika – dostať sa dokonca za hranu. a mali 
sme i viac času na systematickú prípravu. kto vyu-
žil tieto aspekty, dokázal sa výrazne posunúť. Veľmi 
sa teším, že takých slovenských atlétov bolo veľa.“

 Pekné výkony zdobia aj mladíkov z  vašej 
tréningovej skupiny kouča Mateja Spišiaka. 
Čo vravíte na progres Úradníka, Kubiša či 
Morvaya?

v ústrety obhajobe zlata s podporou ďalších 
Slovákov?
„som presvedčený, že na štarte olympijskej 

päťdesiatky nebudem sám. som optimista a  ve-
rím, že môžeme byť aj traja. ak zostanú chalani 
zdraví, nemala by im miestenka ujsť. Držím im 
palce.“

 Ste nielen špičkový atlét, ale aj popredný 
športový funkcionár  – šéfujete komisiám 
športovcov v SAZ aj v SOŠV. Mali ste v tomto 
roku viac roboty ako zvyčajne?
„Áno, požiadaviek, ktoré obom komisiám cho-

dili, bolo viac. našťastie, mal som viac aj času, tak-
že som sa mohol tejto práci venovať naplno.“

 Na októbrovom valnom zhromaždení SAZ ste 
sa vyslovili za kontinuitu a  vo voľbách ste 
podporili Petra Korčoka a  jeho tím. Predpo
kladáme, že nie iba preto, lebo je to váš šva
gor. Kadiaľ by sa mala uberať slovenská at
letika, na čom by mal byť podľa vás najväčší 
dôraz?
„to, že peťo je môj švagor, nebolo pri vyjadrení 

mojej podpory podstatné. poznám ho dlhšie ako 
moju manželku, o  jeho ľudských a  profesijných 
kvalitách som vedel ešte pred tým, ako sa stal mo-
jím švagrom. pre mňa bolo podstatné, že sa mu 
podarilo urobiť z atletiky jeden z najúspešnejších 
športov na slovensku  – vo všetkých ohľadoch. 

ĎALŠÍ ROK NAVYŠE EŠTE ZVLÁDNEM
výchova. Deväť mesiacov de facto nerobia nič. tu 
už nejde len o šport, ale aj o zdravie…“

 Našli by ste na situácii, v akej sme sa v roku 
2020 ocitli, aj niečo pozitívne?
„hovorí sa, že všetko zlé je aj na niečo dobré. 

Znie to ako klišé a po predchádzajúcej skeptickej 

odpovedi, zdá sa, je priam nemožné nájsť pozití-
vum. napriek tomu mi predsa len napadá viacero 
plusov: trávili sme viac času so svojimi blízkymi, 
častejšie sme súťažili na domácich podujatiach, čo 
zdvihlo úroveň majstrovstiev slovenska aj atletic-
kej ligy, nastupujúca generácia má o rok viac času 
výkonnostne vyrásť a uspieť na oh v tokiu, naučili 
sme sa improvizovať, nepoddať sa a makať aj na-
priek nepriaznivým okolnostiam. čas ukáže, prečo 
sa toto všetko udialo. Verím, že už čoskoro budeme 
na koronu len spomínať a nenaplnia sa moje oba-
vy o lenivých, obéznych a chorých deťoch.“

 Ako ste už spomenuli, k pozitívam patrí, že 
vďaka pandémii vás slovenskí fanúšiko
via videli v  akcii na domácich podujatiach 
až šesťkrát. Ak by išlo všetko podľa plánu 

a uskutočnili by sa aj OH v Tokiu, zrejme by 
ste tak často na Slovensku neštartovali…
„určite by to pri klasickom tréningovom a pre-

tekovom programe nebolo možné. Veru, nepa-
mätám si, kedy naposledy som mal toľko štartov 
v jednej sezóne a navyše – doma.“

 V  ligovej súťaži ste sa postavili na štart vo 
všetkých štyroch kolách  – troch základných 
aj vo finále. Čo vám tieto preteky dali?
„okrem dobrého pocitu z  propagácie atletiky 

a bodov pre Duklu mi to pomohlo aj výkonnostne 

„aj oni patria do spomenutej skupiny, kto-
rá zložité obdobie využila na zlepšovanie sa. 
chlapci nezaspali, makali. pre nich je odklad 
olympiády veľká výhoda, lebo za rok výkonnost-
ne aj mentálne vyrástli. na budúci rok budú ich 
šance na účasť a aj kvalitný výkon v tokiu oveľa 
vyššie.“

 V premiére na 50 km na OH 2012 s vami na
stúpil na štart Miloš Bátovský, v  Riu 2016 
ste mali po boku Dušana Majdána a  Marti
na Tišťana. Veríte, že v Tokiu 2021 vyrazíte 
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S rúškom na štarte „koronovej“ Dudinskej päť‑
desiatky 2020. Foto: MILAN ĎUROCH

A takto si išiel v Dudinciach po svetový výkon 
roka. Foto: MILAN ĎUROCH

50 KILOMETROV
3:41:15 Dudince (D „50“) 24. októbra (1. miesto)

5000 METROV
19:28,59 košice (liga) 15. septembra (1. miesto)
20:21,46 trnava (liga) 15. augusta (2. miesto)
19:47,80 košice (liga) 25. júla (2. miesto)
19:54,58 Dubnica (liga) 12. júla (1. miesto)

3000 METROV
11:22,47 Šamorín (p -t-s) 11. septembra (2. miesto)

MATEJ TÓTH V ROKU 2020

Veľa sa spolu o atletike a slovenskom športe roz-
právame a  nepochybujem o  jeho nezištnej sna-
he spraviť pre dobro atletiky všetko, čo je v  jeho 
silách. je mi jasné, že sa nedá vyhovieť všetkým 
a  vo všetkom, ale momentálne nepoznám niko-
ho, kto by to vedel robiť lepšie. preto by sa mala 
zachovať kontinuita: pokračovať v investíciách do 
infraštruktúry, posilňovaní trénerského stavu, zvy-
šovať členskú základňu. je to trochu nevýhoda, ak 
sa podmienky zlepšujú postupne, evolučne. Vte-
dy si málokto všimne zmeny. skúste sa však vrátiť 
o desaťročie dozadu. keď si pozerám archívne zá-
bery – sústredenia, preteky, vyhlásenia, tlačovky – 
ani sa mi nechce veriť, kam sme sa až posunuli.“

 Viete si seba predstaviť v budúcnosti na pos
te, na ktorom je momentálne Peter Korčok?
„hoci mám celkom dobrú predstavivosť, mo-

mentálne nie. určite sa budem snažiť naďalej po-
máhať pri rozvoji nášho športu, chcem byť aktívny 
v atletickom hnutí, ale všetko by malo mať svoju 
postupnosť. ako hovorí jeden môj obľúbený no-
vinár: na budúcnosti je pekné, že si na ňu stačí 
počkať.“

 Na Dudinskej päťdesiatke ste splnili limit na 
OH, čo bolo pre vás v tomto roku zo športové
ho hľadiska zrejme kľúčové…
„kľúčových vecí bolo viac, vyvíjali sa postupne. 

keď si premietnem svoje mentálne nastavenie 
od januára po október, menilo sa ako na hojdač-
ke. keď však svetová atletika umožnila chodcom 
a maratóncom plniť tokijské limity, dodalo mi to 
veľkú motiváciu. Veľmi sa teším, že sa to podari-
lo.“

 Aké boli ohlasy na váš svetový výkon roka 
3:41:15 h od vašich zahraničných súperov? 
Dostali ste nejakú zaujímavú, vtipnú alebo 
cennú gratuláciu?
„Gratulácií bolo veľa. po päťdesiatke som už 

tradične veľa nenaspal  – asi dve hodiny. takmer 
celú noc som odpisoval na správy. Veľa z  nich 
prišlo aj od zahraničných chodcov zo všetkých 

 Apropo: na čo myslíte počas päťdesiatky, čo 
sa odohráva vo vašej hlave? Prepočítavate 
si tempo, sledujete okolie, alebo si dávate 
čiastkové ciele dobehnúť niekoho pred se
bou?
„som úplne koncentrovaný na preteky. V hla-

ve sa snažím neriešiť nič iné. V  mojom poníma-
ní je koncentrácia súbor myšlienok na všetko, čo 
ste vymenovali: tempo, medzičasy, srdcová frek-
vencia, pocity, občerstvenie, čiastkové ciele kaž-
dých 5 km, sledovanie súperov. ani sa nenazdám 
a  som v  cieli. päťdesiatka mi na trati ujde oveľa 
rýchlejšie ako v role diváka.“

 Môžete aspoň v  hrubých rysoch načrtnúť, 
aké máte plány na najbližšie mesiace?
„Zatiaľ nemáme nič konkrétne, v decembri si 

v pokoji sadneme a dohodneme s  trénerom de-
taily. nemám sa kam ponáhľať. chcem opäť od-
viesť komplexnú robotu – rýchlostnú i objemovú. 
ak budem zdravý, chcem si zasúťažiť i v hale. pre 

pandémiu však strávim väčšinu obdobia zimnej 
prípravy doma. chystám sa využívať hypoxický 
stan a možno – keď sa situácia upokojí a zima mi 
už pôjde na nervy – zaradíme do plánov i sústre-
denie niekde v teple.“

 Predpokladáme, že päťdesiatku pôjdete naj
bližšie až na olympijských hrách, všakže?
„presne tak! teraz nevidím zmysel v tom, aby 

som šponoval telo ďalšou náročnou prípravou na 
päťdesiatku. na jar päťdesiatku nejdem!“

 Koľko peňazí budete potrebovať na stoper
centné zabezpečenie prípravy na OH v Tokiu 
a na koľko eur vás približne vyšla tohtoročná 
sezóna?
„prípravu a  financovanie môjho realizačného 

tímu mám plne zabezpečenú vďaka financiám 
z top tímu ministerstva školstva, saZ a VŠc Dukla. 
ako úradujúci olympijský víťaz využívam dotáciu 
60-tisíc eur plus financie z Dukly, ktoré sú však pre 
celú tréningovú skupinu. takéto podmienky som 
mal aj v tejto sezóne. polovica peňazí z balíka ide 
na zabezpečenie realizačného tímu, väčšina finan-
cií z druhej polovice putovala na sústredenia a zvy-
šok na materiálne vybavenie a doplnky výživy.“

 Viete, kde a ako strávite Vianoce a posledný 
deň v roku?
„Dúfam, že tradične a  epidemiologická situ-

ácia nám to neskomplikuje. na Štedrý večer bu-
dem s mojimi dievčatami doma, prvý sviatok via-
nočný strávime u  svokrovcov a  druhý u  mojich 
rodičov. na silvestra budeme opäť doma. či sami 
alebo s niekým z rodiny, to sa ešte uvidí.“

 Keby ste boli Ježiško, čo by ste venovali slo
venskej atletike pod vianočný stromček?
„keďže Vianoce sú o štedrosti a, žiaľ, aj o kon-

zume, budem aj ja trochu materialistický. našej 
atletike by som venoval veľa štadiónov a  aspoň 
dve či tri atletické haly. nezabúdam však ani na 
duchovné dary: pod stromčekom by som jej ne-
chal veľa energie, entuziazmu, dobrých nápadov 
a vzájomnej úcty.“ GABRIEL BOGDÁNYI

kontinentov. pozorne sledovali live stream z  Du-
dinskej päťdesiatky, veľmi si ho pochvaľovali. Dar-
mo, tieto preteky majú v chodeckom svete cveng.“

 Čo ste robili po rekordnom štvrtom dudin
skom prvenstve? Oddychovali ste dlho?
„V  prvom rade som si vydýchol. potreboval 

som najmä psychický relax, keďže sezóna bola 
extrémne dlhá a  hlava dostávala zabrať. ešte 30 
hodín pred štartom sme nevedeli, či preteky v Du-
dinciach budú, potom som 12 hodín pred štartom 
s napätím čakal na výsledky antigénového testu, 
ako by šlo o všetko… preto som potreboval aspoň 
na pár dní vypustiť chôdzu z hlavy. Fyzicky som sa 
cítil tiež vyčerpaný. ani nie tak z päťdesiatky, ale 
z  rekordného objemového roku. po Dudinciach 
som mal až neuveriteľných päť dní úplné voľ-
no. ak nepočítam 2000 km najazdených autom 
(smiech). V  dvojtýždňovom prechodnom období 
som aktívne oddychoval.“

 Kedy ste sa pustli do prípravy na, dúfajme, 
olympijský rok 2021?
„so zimnou prípravou som začal v polovici no-

vembra. Zatiaľ len veľmi pozvoľne. Možno by som 
oddychoval ešte dlhšie, ale chcel som pomôcť Mi-
rovi úradníkovi vo finálnej príprave pred decem-
brovými majstrovstvami slovenska na 20 000 m 
v trnave.“

ZAPLETALOVEJ KOUČ PETER ŽŇAVA: AK JE ATLÉT OCHOTNÝ NIEČO OBETOVAŤ, VTEDY MA ROBOTA BAVÍ!

»

V júli 2008 vyhral Peter Žňava B beh na 400 m na mítingu v Barcelone časom 46,10. Na olympijskú 
miestenku do Pekingu to, žiaľ, nestačilo. Limit mu ušiel o 15 stotín, v prepočte iba o 1,3 metra…

VŽDY SOM CHCEL BYŤ TRÉNER

„chýbajúcich 15 stotín ma trápilo ešte veľmi 
dlho,“ priznal slovenský tréner roka 2020. „akým-
si životným oblúkom sa mi to potom v  dobrom 
vrátilo, keď ma nominovali do slovenskej výpravy 
na rio 2016 ako kouča jožka repčíka, ktorý sa na 
hry kvalifikoval výkonom z obdobia, keď ho ešte 
trénoval Marcel lopuchovský.“

teraz sa však žňavovi črtá veľká šanca, že na 
najväčší športový sviatok poletí do tokia so zve-
renkou, ktorú vytiahol z nuly až do svetovej špič-
ky. prekážkarka na 400 m emma Zapletalová to-
tiž v  lete prekonávala jeden rekord za druhým 
a dokonca sa úspešne popasovala aj s náročným 
limitom 55,40 na tokijskú olympiádu. hoci pre 
„koronakrízu“ svetová atletika stopla kvalifikačný 
proces a tohtoročné splnené limity sa nepočítajú, 
ambiciózny mladý tréner verí, že jeho zverenka 
tohtoročných výborných 55,19 zopakuje aj na bu-
dúci rok.

„emme to zatiaľ ide v zimnej príprave hladko, 
lenže táto časť vzhľadom na leto nie je úplne roz-
hodujúca. ak sa jej však bude dariť i ďalej, verím, 
že časy podobné tohtoročným zopakuje,“ tvrdil 
skalopevne Zapletalovej kouč, no nezabudol do-
dať: „kľúčové je, aby ostala zdravá.“

žňava priznal, že s väčším talentom, ako je Za-
pletalová, nikdy doposiaľ nepracoval: „Mal som 
ešte jednu šikovnú dievčinu, avšak nebavilo ju 
to. emma je úplne iný prípad. nielenže je nespor-
ne veľmi talentovaná a  doma jej vytvorili dobré 

zázemie, ale má aj skvelé mentálne nastavenie. 
ak chce niekto uspieť vo vrcholovej atletike, musí 
byť tak trochu blázon. a ona je ochotná obetovať 
športu strašne veľa! Vtedy to aj mňa baví! okrem 
emmy však mám teraz v skupine aj ďalších šikov-
ných atlétov.“

Dvadsaťročná študentka telovýchovy a ruštiny 
na ukF v nitre vraj ešte zďaleka nepovedala po-
sledné slovo. „Zdokonaľujeme bežeckú techniku 
i  techniku prebehu cez prekážky a takisto máme 
ešte dostatok priestoru na zvyšovanie tréningo-
vých dávok,“ poznamenal žňava.

nitriansky rodák v  emminých úplných začiat-
koch už po niekoľkých tréningoch zistil, že ak 
do seba zapadne viacero vecí, môže z  nej vyrásť 
dobrá štvorstovkárka. najskôr sa venovala šprin-
tom a viacbojom, no popritom v  rámci atletickej 

všestrannosti skúšala aj prekážky  – tak ako všet-
ci žňavovi zverenci v mládežníckom veku. „emma 
sa na prekážkach postupne chytala. Má pre túto 
disciplínu predpoklady, a  keďže európanky sa 
v  nej vo svete presadzujú lepšie ako na hladkej 
štvorstovke, rozhodol som sa pre prekážkovú,“ vy-
svetľoval kouč.

urobil dobre: Zapletalová je na 400 m preká-
žok tohtoročná svetová päťka (55,19) a na netra-
dičných 300 m prekážok (38,97) tiež  – zároveň 
však aj piata v celej histórii!

„práve tento emmin beh na Zlatej tretre si 
spätne pozerám najradšej. Bolo úžasné sledovať 
ju, ako v  silnej konkurencii vbieha bez rešpektu 
do cieľovej rovinky na prvom mieste. už pred pre-
tekmi z  nej sálala obrovská energia a  zdravé se-
bavedomie. to sú momenty, keď tréner vie, že to 
dobre dopadne, a preteky si potom užíva.“

peter žňava ukončil štúdium telesnej výcho-
vy a informatiky na ukF v roku 2007. V tom čase 
bol ešte aktívny atlét, no už sa pustil do trénerskej 
práce na nitrianskom športovom gymnáziu. Do 
roku 2010 bol obojživelník. „o  to plynulejší bol 
môj prechod k čisto trénerskej práci. išlo to neja-
ko samo. nikdy som neuvažoval, že by som chcel 
robiť niečo iné,“ priznal bývalý štvorstovkár, účast-
ník dvoch Me (2006, 2010) a  jedných halových 
Me (2009).

jeho trénerský rukopis výrazne ovplyvnil Mar-
tin illéš, ktorý ho pripravoval v  rokoch 2000 až 
2010, pričom od roku 2007 sedia v  spoločnom 
školskom kabinete. „už 20 rokov sa spolu stre-
távame takmer denne. to človeka nemôže neo-
vplyvniť,“ skonštatoval žňava so smiechom. Veľa 
sa učí aj od bývalého popredného štvorstovkára 
docenta Miroslava Vaváka z FtVŠ uk v Bratislave. 
„chcel by som mať niekedy také oko, aké má náš 
odborný konzultant,“ podotkol uznanlivo.

prvenstvo v  ankete atlét roka 2020 v  tréner-
skej kategórii dospelých ho veľmi prekvapilo. 
„o to viac, keď som sa dozvedel, že emma v nej 
skončila až tretia. trénerskú kategóriu totiž zväčša 
vyhrá kouč, ktorý pripravuje víťaza hlavnej kategó-
rie ankety, seniorského atléta roka,“ upozornil pe-
ter žňava. GABRIEL BOGDÁNYI

Peter Žňava a jeho zverenka Emma Zapletalová. Foto: ROMAN BENICKÝ

 Je 12-násobný majster SR, v hale na 400 m (2001, 2009), vonku na 200 m (2008), 400 m (2003 – 
2010) a 800 m (2007).

 Ako aktívny atlét skončil v ankete najvyššie 15. – v rokoch 2007 a 2008, v pozícii kouča bol v roku 
2018 druhý v kategórii trénerov mládeže a ôsmy spomedzi seniorských trénerov.

 V máji 2008 vyhral 400 m (46,58) v A -kategórii EP klubov a výrazne pomohol dubnickému Spartaku 
k celkovej 3. priečke, čo je najväčší slovenský atletický klubový úspech.

 Šesť rokov (2005 – 2010) bol slovenská tabuľková jednotka na 400 m, jeho osobné rekordy sú 21,68 
(200 m), 33,67 (300 m), 46,01 (400 m), 1:16,11 (600 m), 1:50,20 (800 m).

ČO MOŽNO O ŽŇAVOVI NEVIETE
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» REPREZENTAČNÝ TRÉNER MATEJ SPIŠIAK NEMÁ OBAVY O SLOVENSKÚ CHÔDZU,   ALE PRIPOMÍNA, ŽE JE POTREBNÉ PRIPRAVIŤ SA NA ÉRU PO MATEJOVI TÓTHOVI

Matejovia Spišiak a Tóth pred štartom Dudinskej 50. Foto: MILAN ĎUROCH

 Máte za sebou veľmi nezvyčajnú sezónu 
so šťastným koncom v  podobe splneného 
olympijského limitu Mateja Tótha na Dudin
skej päťdesiatke. Aký je váš pohľad na uply
nulý chodecký rok?
„udialo sa toho naozaj veľa, poznačili ho cha-

os, neistota, nervozita… najhoršie bolo, že sme 
nemohli fungovať normálne. takúto sezónu som 
nikdy nezažil a  dúfam, že už ani nezažijem. na-
priek všetkému sme však aj z  množstva negatív 
vyťažili maximum. Moji zverenci si zlepšili osobné 
rekordy, Maťo splnil limit vo veľkom štýle a s re-
zervou, Mišo Morvay si urobil v trnave osobák na 
50 km, Miro úradník v poděbradoch na dvadsiat-
ke. Ľubomír kubiš je vďaka poděbradskému výko-
nu deviaty junior v  európskych tabuľkách. azda 
len Marika katerinka czaková nemala úplne vyda-
renú sezónu, ale jej výkon v poděbradoch takisto 
nebol zlý. absolvovali sme tvrdé tréningové leto 
a hoci sa zdalo, že to v tomto roku už nezúročíme, 
napokon sme to stihli.“

 Ako ste vnímali neustále rušenie podujatí 
a s tým súvisiace zmeny plánov?
„V  uplynulých mesiacoch podstúpila jed-

noznačne najťažšiu skúšku naša psychika. Zmeny 

Z ChaotiCKeJ SeZóny VyŤaŽili MAXIMUM
Jeho elitný zverenec Matej Tóth vyhral anketu Atlét roka 2020, on skončil v kategórii trénerov 

druhý, čo svedčí o tom, že aj koronavírusom poznačená sezóna mu priniesla dôvody na radosť. 
Reprezentačného trénera slovenských chodcov Mateja Spišiaka potešili okrem stálice  – úra

dujúceho olympijského víťaza na 50 km – aj ďalší členovia tréningovej skupiny. Pri bilancovaní 
sezóny mohol preto vysloviť spokojnosť, hoci počas nej museli spoločne prekonať nečakane veľa 
úskalí, s ktorými nepočítali a nemali žiadne skúsenosti.

nám nerobili starosti z  hľadiska fyzickej pripra-
venosti, tá bola výborná. problém spočíval v na-
stavení psychiky. celé dianie rozkolísalo nála-
du športovcov, čo nebola jednoduchá situácia. 
V  iných disciplínach môže mať pretekár aj štyri 
štarty za týždeň, u nás to nejde. pripraviť preteká-
ra na deň D, keď ani nevieme, či sa súťaž uskutoč-
ní, a naťahovať sezónu až do decembra, to bolo 
priveľa. nikdy sme nemali takú dlhú sezónu, na 
súťažné dianie sme sa pripravovali na trikrát. Mu-
seli sme sa psychicky vyrovnať so stresmi vyplý-
vajúcimi zo zákazu cestovania, karantény či tes-
tovania, keď ešte ráno pred pretekmi, na ktorých 
máte plniť olympijské kritériá, neviete, či vôbec 

nastúpite na štart. to je väčší stres ako samotná 
súťaž.“

 Priniesol výkon Mateja Tótha v  Dudinciach 
viac optimizmu a  pokoja pred budúcoroč
ným vrcholom?
„určite! Bol to výborný výsledok znamenajúci 

aj návrat na staré pozície po nevydarenom roku 
2019 s  nešťastnými Ms v  Dauhe. po vlaňajšku 
nám dobre padla dlhá príprava so sústredeniami. 
V tréningu sme zmenili pár detailov, v ktorých išlo 
o to, aby sme sa k želaným výsledkom dostali inou 
cestou ako predtým. obzvlášť ma teší načasovanie 
formy. podarilo sa nám výborne nastaviť na kľúčo-
vý deň, a to ešte s dosť výraznými rezervami. pre 
mňa je to signál, že naše úsilie dopadlo vynika-
júco, a pre Maťa povzbudenie, že sa ešte dokáže 
kvalitne pripraviť.“

 Ako vidíte šance Mateja Tótha zopakovať nie
čo podobné aj pred OH 2021 v Tokiu?
„treba rešpektovať jeho vek. Bude mať 38 ro-

kov, čo už môže byť hraničné. ak však zostane 

zdravý, stopercentne koncentrovaný, nič nepod-
cení a v tréningu odvedie maximum, nepochybne 
sa dokáže pripraviť veľmi kvalitne. ak to išlo teraz, 
prečo by to nedokázal aj v roku 2021? Musí však 
všetko do seba zapadnúť.“

 Koľko súťažných štartov plánujete do olym
pijských hier?
„je viac-menej isté, že Maťo na jar nepôjde päť-

desiatku. pred svojou poslednou v  kariére nemá 
dôvod zbytočne riskovať. Vyzerá to zatiaľ na štarty 
na 20 km v rámci M -sr, možno 10 km v Borskom 
Mikuláši plus míting p -t-s a nejaké štarty v lige.“

 Čo si sľubujete od čerstvého majstra SR na 
50 km Michala Morvaya?
„Mišo urobil za ostatné dva roky výrazný vý-

konnostný skok. som s ním spokojný a bol by som 
rád, keby sa aj on dostal do tokia, čo by bol preňho 
odrazový mostík do veľkej atletiky. je ambiciózny 
a chce niečo dosiahnuť. Verím, že teraz už dostane 
podmienky na prípravu a profesionálne zabezpe-
čenie, keďže je reálne v hre o oh.“

 A čo dvadsiatkar Miroslav Úradník?
„trénuje s nami od leta 2018 a tiež sa výrazne 

posunul dopredu. V tomto roku sa v poděbradoch 
zlepšil na 1:22:30 h, čo je na 24-ročného chodca 
výborný výkon a  radí ho do prvej desiatky histo-
rických slovenských tabuliek. takisto má obrovskú 
šancu ísť na olympiádu.“

 Kto by teda mohol byť nový líder sloven
skej chôdze po Matejovi Tóthovi, ktorý po OH 
v Tokiu plánuje ukončiť kariéru?
„Do úvahy pripadajú práve úradník a Morvay. 

oni by mali potiahnuť a prevziať štafetu po Maťo-
vi. oboch považujem za šikovných chalanov s ta-
lentom. nemôžeme ich však porovnávať s tóthom. 
Maťo je jedinečný, preto je olympijský víťaz a jedi-
ný na svete. ani jeden z nich nebude nový tóth. 
naša úloha je dostať ich na takú úroveň, aby do 
roka -dvoch boli nielen účastníci vrcholných podu-
jatí, ale dosiahli aj zaujímavé umiestenia.“

 Naša ženská jednotka Mária Katerinka Cza
ková sa pokúsi kvalifikovať na OH na 20 km, 
keďže päťdesiatka nie je v  programe. Má 
šancu?
„Áno! aj v roku 2018, keď uspela na 50 km na 

Me, dokázala dvadsiatku zájsť vynikajúco. ak sa 
vráti na výkonnostnú úroveň spred dvoch rokov, 
môže to pokojne zvládnuť. potrebuje dobrú prí-
pravu a mentálne sa nastaviť na špičkovú robotu. 
V  prípade výkonu 1:30  – 1:31 h nie je vylúčený 
ani úspech na 20 km. Má skúsenosti, vie reagovať 
na vývoj pretekov, čo je jej výhoda oproti mladým. 
Verím, že nebude mať problém s účasťou na oh.“

 Ako vidíte budúcnosť Czakovej po tokijskej 
olympiáde?
„uvidíme, či to potiahne ďalej. Zatiaľ sa de-

finitívne nevyjadrila. na budúci rok bude mať 

33  rokov, čo je pre ženu vek, keď zvažuje, či do-
stane prednosť založenie rodiny a normálny život, 
alebo ešte pokračovanie vo vrcholovom športe. 
s kolegom Martinom pupišom sme sa s ňou bavi-
li na túto tému. povedala, že zatiaľ nechce vynášať 
závery. uvidíme, ako sa to vyvinie a tiež ako to do-
padne s oh. Zatiaľ nekončí, hoci treba rátať s rôz-
nymi možnosťami.“

 Čo vravíte na to, že v Tokiu sa chystá rozlúčka 
päťdesiatky na vrcholných podujatiach? Čo 
sa dá očakávať od súťaží na 35 km, ktoré na
hradia najdlhšiu chodeckú disciplínu?
„je to škoda a veľmi ma to hnevá. päťdesiat-

ka je totiž kráľovská vytrvalecká disciplína a  jej 
extrémna dĺžka pridáva pretekom na zaujíma-
vosti. nie každý sa dokázal na ňu pripraviť. kto 
chcel uspieť, musel byť perfektný taktik, mať rých-
losť i vytrvalosť. toto všetko zvládnuť je alchýmia 
a  oveľa komplikovanejšia výzva, keďže do roka 
máte len jeden -dva štarty. nie som fanúšik zmien, 
patrím skôr k  tradicionalistom. obávam sa, aby 

Má táto disciplína nádej zostať u nás na vý
slní?
„stále vieme vychovať účastníkov vrcholných 

podujatí. Máme šikovných trénerov, dobrú me-
todiku, z čoho dlhodobo ťažíme. Z tohto pohľadu 
sa o  slovenskú chôdzu neobávam. Vďaka dobre 
pracujúcim trénerom budeme mať pretekárov, 
otázka je, či takých kvalitných, aby plnohodnot-
ne nahradili odchádzajúcu generáciu. na to budú 
potrebovať čas. ešte aj Maťo vyšiel zo starého 
systému, z generácie detí vyrastajúcich a športu-
júcich na ulici. Dnes je to iné. V súčasnosti majú 
mladí lepšie podmienky, ale nedosahujú výkon-
nosť generácie, ktorá sa pripravovala v podstatne 
horších. V prognózach ohľadom ďalšieho olympij-
ského víťaza som preto opatrný.“

 V  čom vidíte najväčší problém slovenského 
chodeckého hnutia?
„najmä v  úzkej základni. nebojuje s  tým len 

chôdza či atletika, ale aj ďalšie športy. chôdza je na-
vyše dosť náročná a deti príliš nechcú robiť vytrva-
lostné disciplíny. navyše nie je taká populárna, aby 
sa k nám mládež hrnula po stovkách. súčasné deti 
sú fyzicky i mentálne slabšie, chýba im schopnosť 
i ochota zvládať záťaž. chôdza je drina, ktorá si vy-
žaduje dennodenný dril a odriekanie, navyše s vi-
dinou minimálneho osobného či finančného pro-
spechu. Ďalšia vec je spolupráca. želám si, aby bola 
oveľa lepšia a na kultúrnej úrovni, čo sa nám však dl-
hodobo nedarí. to je pre mňa najväčšie sklamanie.“

 V apríli ste sa stali otcom syna Marka. Ako sa 
vám zmenil život?
„narodením potomka dosť výrazne, ale o  to 

príjemnejšie. Zrazu mám aj iné priority ako šport. 
to však neznamená, že je na vedľajšej koľaji. Mám 
svoj vek, v 42 rokoch som sa prvýkrát stal otcom. 
je to veľká radosť a v tomto bláznivom roku aj veľ-
mi príjemná udalosť.“ ĽUBOŠ BOGDÁNYI

MATEJ TÓTH: 50 km: 3:41:15, 5000 m: 19:28,59, 3000 m: 11:22,47
MICHAL MORVAY: 50 km: 4:00:54,3, 20 km: 1:25:51, 3000 m: 11:37,72
MIROSLAV ÚRADNÍK: 20 km: 1:22:30, 20 000 m: 1:25:37,8, 10 km: 41:16, 5000 m: 19:39,36,  
3000 m: 11:07,21
MÁRIA KATERINKA CZAKOVÁ: 20 km: 1:33:48, 20 000 m: 1:38:16,7, 3000 m: 12:35,99
ĽUBOMÍR KUBIŠ: 10 km: 42:53, 5000 m: 20:57,80

nitriansky rodák (5. 4. 1978) bol kedysi úspeš-
ný chodec, štartoval na Mej 1997 (9. miesto na 
10 000 m), v  roku 2001 získal titul majstra sr na 
50 km (os. rekord 3:54:24) a štartoval na Ms v ed-
montone. pre zdravotné problémy ukončil kariéru 
už v 25 rokoch. od októbra 2013 je tréner vo VŠc 
Dukla, kde okrem majstra sveta, olympijského ví-
ťaza a 2-násobného vicemajstra európy na 50 km 
Mateja tótha pripravuje aj piatu z  Me 2018 na 
50 km Máriu katerinka czakovú (spolu s Martinom 
pupišom), Miroslava úradníka, Michala Morvaya 
a Ľubomíra kubiša. spišiakova partnerka je bývalá 
plavkyňa a olympionička z londýna 2012 na 50 m 
voľným spôsobom Miroslava syllabová, 16. apríla 
2020 sa im narodil syn Marko.

Po triumfe Ľubomíra Kubiša v súťaži juniorov 
v Poděbradoch. Foto: ARCHÍV (ms)

NAJLEPŠIE VÝKONY SPIŠIAKOVÝCH ZVERENCOV V ROKU 2020

KTO JE MATEJ SPIŠIAK
takéto zásahy nepoložili chôdzu na lopatky úplne. 
takto zatraktívnenie nedosiahneme.“

 Aká je perspektíva slovenskej chôdze do bu
dúcnosti?
„éra po Maťovi bude náročná. Zlato z olympiá-

dy či medaily z Me a Ms nebudeme nosiť hneď. 
na takéto fantastické výsledky nemáme preteká-
rov. V najbližšom období bude naša úloha dostať 
súčasných reprezentantov čo najvyššie. nastu-
pujúcu generáciu tvoria šikovní chodci, ale ešte 
nemajú výkonnosť, aby plnohodnotne nahradili 
Maťa. taká je realita. čaká nás ústup z pozícií, to 
je však normálny proces. V  predchádzajúcich ro-
koch sme zaspali. Generačná výmena sa mala 
udiať skôr, vznikla veková priepasť – po onedlho 
38-ročnom tóthovi a  33-ročnej czakovej sú naj-
lepší 24-roční úradník a Morvay.“

 Dvaja slovenskí olympijskí víťazi v  atleti
ke boli chodci Jozef Pribilinec a Matej Tóth. 

S priateľkou Mirkou a v apríli narodeným syn‑
čekom Markom. Foto: ARCHÍV (ms)
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PÄŤ OSOBNOSTÍ, KAŽDÁ PÔVODOM Z INÉHO KRAJAPÄŤ OSOBNOSTÍ, KAŽDÁ PÔVODOM Z INÉHO KRAJA

SIEŇ SLÁVY SLOVENSKEJ ATLETIKY
2013 Alojz Sokol, Móric Koczán, Eva Glesková ‑Lehocká, Anna Chmelková ‑Blanáriková, Mária 

Mračnová ‑Faithová, Eva Šuranová ‑Kucmanová, Jozef Pribilinec, Pavol Glesk, Ján Hajdócy, 
Rudolf Holzer, Peter Berčík, Anton Ihring (Jozef Plachý, ktorého tiež uviedli do Siene slávy 
slovenskej atletiky v roku jej založenia, v apríli 2016 písomne oznámil Slovenskému atletické
mu zväzu, že do uzatvorenia ním iniciovaného súdneho sporu o organizovaní akcie Hľadáme 
nového Jozefa Plachého vystupuje zo Siene slávy slovenskej atletiky.)

2014 Eva Murková, Pavol Blažek, Juraj Demeč, Juraj Benčík, Vojtech Bukovský
2015 Dušan Moravčík, Róbert Rozim, Jaromír Šimonek
2016 Imrich Bugár, Anton Hajmássy, Zuzana Marková ‑Moravčíková
2017 Igor Kováč, Viliam Lendel, Roman Mrázek, Bartolomej Rusina
2018 Libor Charfreitag, Jan Liška, Imrich Ozorák, František Pethe
2019 Eduard Adamko, Zdeněk Hrbáček, Ján Koštial, Dionýz Szögedi
2020 Ivan Čierny, Peter Nemšovský, Alojz Ovečka, Vladimír Savčinský, Dušan Valent
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IVAN ČIERNY
* 9. apríla 1938 v Čadci

> úspešný prekážkár aj tréner, 
veliteľ Dukly, brigádny generál
Spočiatku sa venoval sko

kom, ale žilinský kouč Ladislav 
Berger ho preorientoval a stal 
sa majstrom Slovenska 1958 na 
110 m prek. (15,8). Po vojenčine 
znova behal za Dynamo Žilina 
a v r. 1962 už ako zverenec Jozefa 
Franka zabehol slovenský rekord 
14,3 a získal prvú z 5 strieborných 
medailí na čs. šampionátoch (110 
a 200 m prek.) i nomináciu na 
ME do Belehradu (čas 14,6 s vet
rom stačil na 15. miesto). V r. 1965 
ho zlákali do Třinca, ale ďalej ho 
trénoval Franko: klubu TŽ po
mohol do I. ligy. Kysučan Čierny 
sa čs. titulu dočkal až na šampio
náte 1969 v Považskej Bystrici, 
do cieľa vpadol v „mŕtvych pre
tekoch“ so Slavotínkom v čase 
13,9 – pod 14 s bežal ako prvý 
Slovák, no v drese českého klubu. 
Veselského slovenský rekord 14,4 
(1957) zlepšil oficiálne iba na 14,3 
(1962), hoci reálne o pol sekundy. 
Zakrátko vyhral konkurz na tré
nera šprintov a prekážok v ban
skobystrickej Dukle – mal riadiaci 
talent, vojenskú školu, dokončil 
FTVŠ a spravil veľkú kariéru. 
Povýšili ho na šéftrénera (1971 – 
1975), zástupcu veliteľa pre šport 
(1975 – 1980) a po anabáze s fut

Skôr než bratislavský rodák Peter Nemšovský ako prvý čs. trojsko‑
kan pristál za métou 16 metrov a v marci 1967 ako prvý získal zlatú 

medailu na Európskych halových hrách, súperil s Františkom Vavrin‑
číkom – v máji 2020 sa však obaja v rozpätí pár dní pobrali na druhý 
svet. V septembri zomrel aj prvý šprintér s medailou z ME Dionýz Szö‑

gedi, ktorého pred rokom uviedli do Siene slávy slovenskej atletiky. 
Teraz dostáva túto poctu Peter Nemšovský – žiaľ, in memoriam. S ním 
aj štyri ďalšie osobnosti, každá pôvodom z iného kúta Slovenska: Ky‑
sučan Ivan Čierny, Východoslovák Vladimír Savčinský, Stredoslovák 
Dušan Valent a Záhorák Alojz Ovečka.

balovou Duklou prevzal v r. 1990 
funkciu veliteľa strediska, v ktorej 
vydržal vyše 11 rokov. Vodní sla
lomári (bol pri zlate M. Martiká
na v Atlante 1996) ho v období 
1996 – 2000 zvolili za šéfa zvä
zu – neskôr ako čestného prezi
denta uviedli aj do kanoistickej 
Siene slávy. Slovenský olympij
ský výbor mu vzdal hold čestným 
členstvom. Založil a 15 rokov vie
dol banskobystrický Olympijský 
klub, od r. 2009 šéfuje Združeniu 
olympijských klubov SR a zaslú
žil sa o zrod Pamätníka olympio
nikov na Národnom cintoríne 
v Martine. V r. 1975 – 1983 bol 
tiež člen predsedníctva Čs. atletic
kého zväzu. Jeho zverencami boli 
špičkoví šprintéri Janček, Šváby, 
Kojan, Pelach, Latocha, Tomko, 
Malovec, z prekážkárov Lon
gauer, Ivan, Těšitel či Laczo. Po 
titule Majster športu získal ďalší: 
Zaslúžilý tréner. Klub fair play 
mu udelil Cenu Jána Popluhára, 
v januári 2018 prezident SR vy
menoval plukovníka Čierneho 
do hodnosti brigádny generál vo 
výslužbe.

Syn medzinárodného futbalo
vého rozhodcu začal s basketba
lom, na atletiku ho v roku 1956 
zlákal starší brat Ľubomír, výškár 
Iskry Závod mieru Bratislava, kto
rý bol jeho prvý tréner. Od r. 1959 
žil a trénoval v Prahe: dve sezó
ny v Spartaku Sokolovo, potom 
osem ako zverenec Zdeňka Meli
chárka v Dukle. Nemšovský v dre
se armádneho klubu 22. mája 
1965 ako prvý čs. trojskokan pre
konal 16 m – výkon 16,04 v tom 
roku potvrdil aj druhým rekor
dom 16,22, ktorým získal úvod
ný z piatich čs. titulov. Bol prvý 
čs. šampión slovenského pôvodu 
v trojskoku: 1965 – 1967 (16,22, 
16,29, 16,01) a 1969 (16,15). Titul 
získal aj v diaľke – halový 1969 
(749). Životné úspechy dosiahol 
na Európskych halových hrách, 
predchodcovi halových ME: 
v premiére v Dortmunde 1966 
získal bronzovú medailu (16,28) 
a na druhých v Prahe 1967 ako 
prvý čs. atlét dokonca zlatú – po 
rekorde v kvalifikácii 16,35 ďalším 
zlepšením vo finále 16,57 nadchol 
16tisíc divákov a výkon vyhlási
li za najhodnotnejší na poduja
tí. Na EHH 1968 skončil šiesty 
(15,64) a na letných ME 1966 
desiaty (16,14). Absolvent grafic
kej priemyslovky sa už ako Zaslú
žilý majster športu stal po kariére 
šéftrénerom TSM Slavie Praha 
(1972 – 1981), jej ligového tímu 
(1976 – 1991) aj oddielu (1981 – 
1991). Jeho najúspešnejší zverenci 
boli slovenskí rodáci: trojskokani 
Ján Čado (osobný rekord 17,34 m, 
šiesty na MS 1983, na halových 
ME 1985 strieborný, 1983, 1984, 
1986 a 1987 štvrtý, na HMS 1987 
desiaty) a Milan Mikuláš (17,53, 
v r. 1989 na HME bronzový a na 
HMS piaty, olympionik 1988 
a 1992, OR v diaľke 825), ďalším 
Čech Vlastimil Mařinec (17,21, 

druhý na HME 1984 a piaty na 
MS 1983).

cie. Na podobnom poste pôsobil 
aj v Čs. zväze telesnej výchovy, 
ktorý vznikol v r. 1957 – až do 
r. 1972. V 50. rokoch inicioval za
kladanie Štítov miest na vidieku, 
stál pri založení Veľkej ceny Prav
dy (v premiére 1957 bol riaditeľ 
pretekov a tajomník OV), ktorá 
prerástla v elitný míting P TS, aj 
obnovení behu Devín – Bratislava 
(1967). Prispel k zrodu Slovenské
ho atletického zväzu, ktorý s čes
kým v r. 1969 založil na paritnom 
základe Čs. atletickú úniu: 1969 – 
1973 bol člen jej predsedníctva, 
1971 – 1973 i šéf rozhodcov (kva
lifikáciu ústredného získal ako 
jeden z prvých Slovákov v r. 1954) 
a v októbri 1969 člen čs. delegácie 
na kongrese, ktorý navrhol pre
rod Európskeho výboru IAAF na 
EAA. Počas ME 1969 v Aténach 
so šéfom SAZ Petrom Berčíkom 
dohodli so zástupcami firmy 3M 
položenie tartanu na prvú dráhu 
na Slovensku. Sekretár SAZ bol 
do konca r. 1972, člen predsedníc
tva do 1976. Od r. 1974 až do od
chodu do dôchodku (1986) pra
coval ako referent organizačného 
oddelenia SÚV ČSZTV. Na penzii 
sa venoval mapovaniu dejín: vy
dal o. i. Históriu atletiky v Brati
slave do roku 1948 (1990).

a v osemnástich ako maturant 
(1953) výkonom 194 zlepšil Žilov 
slovenský seniorský rekord. O rok 
ho posunul na 198 (10. výkon 
v Európe) a neskôr na 200 cm 
(vyrovnal ho až v r. 1963 Milan 
Rožánek a o rok prekonal Viliam 
Lendel). Ako študent ITVŠ re
prezentoval na dvoch Svetových 
akademických hrách: v Budapešti 
1954 skončil šiesty (191) a v Paríži 
1957 štvrtý (198) – o bronz pri
šiel len preto, lebo na 195 cm mal 
o opravu viac ako Američan Shel
ton. Slovenským lídrom výšky bol 
nepretržite 7 sezón (1952 – 1958: 
188, 194, 198, 196, 195, 200, 198), 
ale titul získal len jeden (1956: 
191), lebo slovenské šampionáty 
mali pauzy a viac sa cenili česko
slovenské (3 striebra, 2 bronzy). 
V Bratislave (1955 – 1956) spo
lupracoval s Vladimírom Žilom, 
ktorého vymazal z rekordnej lis
tiny, v reprezentácii s Jiřím Lán
ským a Jaroslavom Kovářom. Po 
kariére vyučoval na bardejovskom 
gymnáziu a od r. 1961 bol v služ
bách športu: metodik okresné
ho výboru ČSZTV a 1975 – 1993 
tajomník TJ Partizán. V kraj
skom atletickom zväze od r. 1971 
pôsobil ako podpredseda a šéf 
športovo technickej, neskôr re
víznej komisie a zároveň v Barde
jove ako úspešný tréner: viedol 
o. i. šprintérov Podhájeckého 
(halový majster SR 1969), Reviľá
kovú (majsterka SR 1973 na 100 
i 200 m), strednotratiara Richtá
rika (4 tituly na 800 m) a vytrval
ca Demského (majster SR v krose 
i v hale). Po titule Majster športu 
dostal aj štátne vyznamenanie Za 

vynikajúcu prácu a po jeho smr
ti výškársky Štít mesta Bardejov 
premenovali na Memoriál Vladi
míra Savčinského.

ďalších stípliarskych čs. majstrov 
Gaisla, Behúňa, Štíta, majstrov 
SR Barusa, Pasrbeka, Petra, Ko
vačecha, míliarskych šampiónov 
Gašparíka, Foltányho, Hritza, vy
trvaleckých, resp. maratónskych 
majstrov Pipu, Šádeka, Lipovské
ho a Urbana. V Dukle pôsobil až 
do r. 2009, 1989 – 1992 bol pred
seda komisie mládeže čs. zväzu, 
1992 – 1993 šéftréner SAZ a ďal
ších 12 rokov jeho hlavný tréner 
stredných a dlhých behov. Éru 
dvoch jeho hviezdnych zverencov 
(1994 – 2005) odzrkadľuje listina 
slovenských rekordov od 1 míle 
po maratón: Róbert Štefko ich 
drží 10, Miroslav Vanko (s halový
mi) štyri. Štefko dobehol na ME 
1994 4. na 10 000 m 7 stotín za 
Nemcom Frankem, bol najrýchlej
ší európsky polmaratónec 2000, 
na krosových MS 1999 skon
čil 12. (5. z Európanov) a 2001 
dokonca 10. (7. z Európanov), 
v r. 1998 v Londýne ako prvý 
a stále jediný Slovák zabehol ma
ratón pod 2:10 h. Vanko bol pod 
jeho vedením na OH 1996 v se
mifinále na 5000 m (18., 6. Euró
pan), na ME 1998 vo finále 8. a na 
MS 2001 v krose medzi míliarmi 
21. (2. Európan). Valent viedol 
v r. 1987 bežeckú prípravu Mila
na Kadleca, strieborného na ME 
v modernom päťboji. Momentál
ne je jeho zverenka elitná bežkyňa 
do vrchu Silvia Schwaiger. Vzorný 
tréner (1981) získal aj Ocenenie 
EA za trénerskú činnosť (2015), 
Bronzový odznak SOV (2016), 
Cenu Klubu fair play SOV (2017) 
a Pamätnú medailu ministra obra
ny (2017).

PETER NEMŠOVSKÝ
* 6. januára 1943 v Bratislave

† 11. mája 2020 v Prahe
> prvý čs. trojskokan s výkonom 

za 16 m, šampión EHH  
a úspešný tréner

ALOJZ OVEČKA
* 4. marca 1921 v Smolinskom 

(okres Senica)
† 23. mája 1992 v Bratislave

> hospodár SĽAS, 
spoluzakladateľ a dlhoročný 

sekretár SAZ
O čo kratšia v dôsledku zrane

nia bola aktívna kariéra absolven
ta skalickej obchodnej školy po
čas štúdia bratislavskej obchodnej 
akadémie (popri zamestnaní v ob
lastnom ústave Poštovej sporiteľ
ne), o to dlhšia bola funkcionár
ska. V júli 1943 ho ako vrhačského 
trénera ŠK zvolili za hospodára 
Slovenského ľahkoatletického 
amatérskeho zväzu a od januára 
do marca 1948 bol tajomníkom 
SĽAS, ktorý v období 1945 – 1948 
zastupoval aj v Čs. atletickej únii. 
Po Februári 1948 ho na návrh 
tzv. akčného výboru študentov 
tesne pred skončením Slovenskej 
vysokej školy obchodnej vylúčili 
zo štúdia (v r. 1991 v rámci politic
kej rehabilitácie mu spätne pri
znali titul inžiniera), no v športe 
stop nedostal: od r. 1949 viedol 
krajskú sekciu atletického odbo
ru JTO Sokol na Slovensku a po 
vzniku štátneho Slovenského vý
boru pre telesnú výchovu a šport 
(1954) bol referent atletickej sek

VLADIMÍR SAVČINSKÝ
* 13. septembra 1934 vo Svidníku
† 13. októbra 2004 v Bardejove
> prvý Slovák, ktorý preskočil 

200 cm, úspešný tréner
Nadviazal na svojho tréne

ra: Štefan Stanislay v lete 1929 
ako prvý čs. výškár skočil 190 cm 
a Savčinský o 28 rokov ako prvý 
Slovák magických 200 – v máji 
1957 na 4. ročníku Štítu mesta 
Bardejov. Šestnásťročný v dre
se Slavoja Bardejov skočil 183 
(čs. titul i rekord ml. dorastu) 

DUŠAN VALENT
* 10. augusta 1945  
v Banskej Bystrici

> jeden z najúspešnejších 
bežeckých trénerov

Sprvu bol cyklista a basket
balista, ale od r. 1964 strednotra
tiar a vytrvalec Slávie PF Banská 
Bystrica, zverenec Róberta Rozi
ma. Absolvent Pedagogickej fa
kulty (1967) a FTVŠ UK (1975) 
vyučoval na banskobystrickej ZŠ 
Kuzmányho, neskôr viedol žiakov 
atletickej triedy ZŠ na Okružnej, 
s ktorými vyhral Pohár Čs. roz
hlasu 1978. Od r. 1970 bol tréner 
mládeže civilnej Dukly (čs. tí
mové tituly 1978 staršieho, 1978 
i 1980 ml. dorastu), v r. 1985 – 
1992 šéftréner mládeže ASVŠ 
Dukla. Nos na talenty prejavil 
v r. 1977, keď na vtedy neznámeho 
Jozefa Pribilinca upozornil Juraja 
Benčíka. Objavil a trénoval rekor
déra SR na 3000 m prek. (8:32,7) 
Milana Slováka. Pripravoval aj 
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Jana Velďáková so Stanislavom Návesňákom. Foto: PAVOL UHRIN

JBL JUMP FEST A ČOKOLÁDOVÁ TRETRA SLOVENSKO SÚ VÝKLADNÉ   SKRINE NOVÉHO AMBICIÓZNEHO KLUBU ATLETIKA KOŠICE O. Z.

Silvia Kaliašová s trénerkou Da‑
nou Velďákovou. 
 Foto: PAVOL UHRIN

Najmenší adepti kráľovnej športov z Atletika Košice o. z. so Silviou Kalia‑
šovou a Janou Velďákovou. Foto: ARCHÍV (sn)

K objavom Čokoládovej tretry patrí i Nelka Kucáková (vpravo), v tomto 
roku tretia v ostravskom finále v kategórii 10‑ a 11‑ročných dievčat. 
 Foto: ARCHÍV (sn)

uplynulý rok vystavil klubu, 
v ktorom našli uplatnenie aj známe 
skokanské dvojičky Velďákové, vý-
bornú vizitku. Danka je od októbra 
2020 predsedníčka klubu, janka 
tajomníčka. a okrem toho v ňom 
obe vychovávajú svoje nasledov-
níčky. „snažíme sa deti chváliť za 
každý zvládnutý cvik, no teší nás aj 
naša tohtoročná medailová bilancia. 
každý úspech nás ženie vpred,“ 
podotkol zakladateľ klubu stanislav 
návesňák, bývalý československý 
reprezentant a účastník Ms 1987 
v ríme v behu na 400 m prekážok.

O VZNIK SA POSTARALA NÁHODA

„podnet založiť klub vzišiel z ná-
hodnej návštevy ‚medzinárodných‘ 
pretekov v košiciach, na ktorých sa 
zúčastnilo sotva päťdesiat ľudí – 
pretekárov, trénerov a rozhodcov. 
Všetci sa iba sťažovali. naozaj smut-
ný zážitok. preto sme sa s ďalšími 
rovesníkmi rozhodli, že prišiel čas, 

STAVILI NA TALENTOVANÚ MLAĎ
Hoci klub Atletika Košice o. z. pribudol na atletickú mapu iba v roku 2016, jeho pretekári si v náročnom „ko

ronovom“ roku 2020 vybojovali na slovenských šampionátoch rôznych vekových kategórií dovedna sedem 
majstrovských titulov s celkovou bilanciou 7 – 2 – 3. Na majstrovstvách Slovenska dospelých skončili Koši

čania so zbierkou 2 – 1 – 2 na výbornom 5. mieste. Klobúk dolu!

aby sme košickej atletike vrátili to, 
čo nám dala. občianske združenie 
atletika košice vzniklo na zelenej 
lúke, pretože sme nechceli riešiť 
skryté dlhy či hriechy žiadneho pred-
chodcu,“ opisoval návesňák zrod 
klubu, ktorému donedávna šéfoval. 
„náš cieľ bol priviesť k atletike deti, 
rodičov, fanúšikov a podujali sme sa 
nájsť i skvelých trénerov. chceli sme 
dať šancu pretekárom, ktorí končili 
s aktívnou kariérou, a ponúknuť im 
slušné miesto, kde by mohli tréno-
vať svojich nástupcov. takisto sme si 
zaumienili prísť s divácky atraktív-
nymi formátmi pretekov, čo sa nám, 
myslím si, darí.“

stanislav návesňák našiel in-
špiráciu vo voľakedy populárnych 
košických mestských pionierskych 
olympiádach, ktoré si pamätajú asi 
už len dnešní päťdesiatnici a star-
ší. „Vtedy košické základné školy 
nominovali nadané deti v atletike, 
hádzanej, basketbale do obvodných 

kôl, pričom finálové súboje sa ko-
nali na štadióne lokomotívy pred 
10 000 divákmi. pre všetkých to bol 
ohromný zážitok a pre viacerých 
budúcich olympionikov začiatok 
pravidelného športovania.“

JUMP FEST ZAUJAL AJ V USA

nepriamym pokračovaním spo-
menutých olympiád sú už päť rokov 
dve podujatia v réžii atletika košice 
o. z. – jBl jump Fest v historickom 
centre košíc pri Dóme sv. alžbety 
a slovenská časť čokoládovej tret-
ry. „to sú výkladné skrine nášho 

klubu,“ prízvukoval hrdo náves-
ňák. „námet pochádza od sestier 
Velďákových, produkcia prvého jBl 
jump Fest -u bola naše kolektívne 
dielo. od prvého nákresu skokan-
skej rampy si všetko robíme sami. 
ekonomiku, zdroje a vzťahy s part-
nermi mám na starosti ja, dievčatá 
zariaďujú štartovú listinu,“ opísal 
návesňák zrod populárnych prete-
kov. symbolicky práve na nich sestry 
Velďákové 4. septembra 2019 defi-
nitívne zavesili tretry na klinec.

Záujem o jBl jump Fest z roka 
na rok rastie. internetový live 

stream sledovalo v tomto roku až 
15-tisíc fanúšikov, dve tretiny z nich 
boli z usa a indie. „Vďaka petrovi 
samuelisovi máme skvelý marke-
ting na sociálnych sieťach. Videá 
a fotografie z akcie dosiahli viac ako 
50-tisíc zhliadnutí!“ zdôraznil zakla-
dateľ klubu atletika košice o. z.

ČOKOTRETRU DETI MILUJÚ

stanislav návesňák najskôr 
materiálne podporoval českú 
čokoládovú tretru. keď prišla 
ponuka zorganizovať toto poduja-
tie na slovensku a urobiť z neho 

medzinárodnú súťaž s finále na 
Zlatej tretre v ostrave, zmobilizoval 
sily a získal pre myšlienku ďalších 
nadšencov. V súčasnosti je to už sú-
ťaž, ktorú pohybovo nadané deti od 
6 do 11 rokov milujú.

„úplne nás to pohltilo. Mnohí 
vôbec netušia, že naša čokotretra 
je iná ako česká. sú to naše preteky 
s neopakovateľnou atmosférou. 
niekoľko mesiacov v roku nimi žije 
veľa rodín s malými atlétmi. ich 
najväčšia túžba je – postúpiť do 
košíc. Do slovenského finále s vý-
bornou organizáciou i atmosférou. 
no a z košíc sa úplne najlepší kvali-
fikujú do ostravy. Bežať pred 10- či 
15-tisíc divákmi je pre deti ohrom-
ný zážitok,“ nadchýnal sa gelnický 
rodák, ktorý v drese pražskej sparty 
získal tri čs. seniorské tituly (1984, 
1985, 1988) na 400 m prekážok, 
halový na 400 m (1987) a dva štafe-
tové na 4 × 400 m (1987, 1988).

podľa návesňáka sa až 65 per-
cent najmenších detí, ktoré sa pred-
stavia v slovenskom finále, venuje 
iným športom – futbalu, basketba-
lu, hokeju, plávaniu, gymnastike či 
triatlonu. „nadšenie z čokoládovej 
tretry to však postupne mení a po fi-
nále niektorí malí športovci prechá-
dzajú k atletike – a nielen do nášho 
klubu,“ tvrdil zakladateľ slovenskej 
čokotretry. „V jedných pretekoch 
bol rekordný počet 817 štartujúcich, 
v jednom ročníku 2000. V našich 

súťažiach zvládame za štyri hodiny 
štart každé dve minúty! celú akciu 
financujeme z vlastných a mest-
ských zdrojov. spolupracujeme aj 
s bratislavským klubom naša atle-
tika o. z., ambasádorom projektu je 
janko Volko.“

TRÉNINGY S DVOJIČKAMI LÁKAJÚ

aj jBl jump Fest je na 85 per-
cent venovaný deťom. Zvyšných pät-
násť pripadá podľa návesňáka na 
vydarenú medzinárodnú šou – od-
menu pre deti a rodičov a zároveň 
lákadlo pre atletických fanúšikov. 
„jBl jump Fest už piaty rok za se-
bou robíme s rovnakým rozpočtom. 
žiadny ročník nebolo jednoduché 

nám k srdcu. Fascinovalo nás, že 
zrazu prišiel človek, ktorý mal chuť 
a vôľu napriek všetkým ťažkostiam 
opäť robiť atletiku.“

atletika košice o. z. má v súčas-
nosti 160 členov, z nich až 65 per-
cent tvoria deti do 11 rokov. rozde-
lené sú do desiatich tréningových 
skupín. „Detí máme, chvalabohu, 
dosť. Dokonca sme prestali prijí-
mať prihlášky, lebo z kapacitných 
dôvodov by sme v zime nemali 
kde trénovať. Danka a janka robia 
s deckami hotové divy. okrem nich 
a mňa sa trénersky angažujú i mla-
dé atlétky silvia kaliašová a aďa 
Feďová, chlapcom sa od septem-
bra venuje náš špičkový výškar 

MEDAILY ATLETIKA KOŠICE O. Z. NA M ‑SR 2020
 M‑SR DO 23 ROKOV A DORASTU  2 – 1 – 1  M‑SR DOSPELÝCH  2 – 1 – 2  
 M‑SR STARŠIEHO ŽIACTVA A JUNIOROV  1 – 0 – 0 
HALOVÉ M‑SR DOSPELÝCH  1 – 0 – 0  HALOVÉ JUNIORSKÉ M‑SR  1 – 0 – 0

k štyrom slovenským titulom. „tro-
chu sme zmenili tréning, niečo som 
jej poradila, v niečom pomohla 
a úspech sa dostavil. tohtoročné 
výsledky však nie sú len moja záslu-
ha,“ poznamenala Dana Velďáko-
vá. exšéf klubu na margo ďalších 
popredných pretekárov ešte dodal: 
„V hode diskom je slovenská jednot-
ka i šampiónka Barbora jakubcová, 
mali sme radosť z progresu Mišky 
Molnárovej a sľubne vyzerá aj diaľ-
kar stano krajčír, ktorý nás posilní 
už v halovej sezóne. pestujeme si 
však aj mimoriadne talenty do 12 
rokov. Všetko sú to objavy jump 
Fest -u a čokoládovej tretry: nelka 
kucáková, kiara červeňáková, Beky 
katočová, chlapci richard janura, 
Marek Babuščák, tobias javorský, 
adam janovický. pred rokom sme 
ovládli súťaž družstiev najmladšieho 
žiactva vo východoslovenskej oblasti 
a na budúci rok si trúfame domino-
vať aj medzi mladšími žiakmi. Deti 
do 12 rokov trénujú na 200-met-
rovom ovále s tromi dráhami na 
ZŠ trebišovská. sme jediný klub 
v košiciach, ktorý si platí prípravu na 
takomto štadióne a v zime tréningy 
v dvoch telocvičniach. starší teraz vy-
užívajú starú škvarovú dráhu – o rok 
by sa mala začať premieňať na tar-
tanovú na novom štadióne – v lete 
môžu trénovať na jedinom košickom 
tartane v areáli tu.“

Bývalá dvojnásobná bronzová 
medailistka v trojskoku z halových 
Me Dana Velďáková vraví, že v klu-
be momentálne pracujú minimálne 
s 10 mimoriadne talentovanými 

deťmi. „je len na nás, na tréneroch, 
aby sme pri ich výchove nič nepoka-
zili,“ upozornila.

POMÁHA MESTO I KRAJ

o päť rokov budú mať najsilnej-
šie ročníky odchovancov atletika 
košice o. z. 16 až 18 rokov. „Veríme, 
že z viacerých z nich sa stanú repre-
zentanti. no takisto dúfame, že raz 
budeme môcť trénovať na štadióne 
so šatňami, Wc i posilňovňou, bude-
me sa mať kde skryť pred dažďom 
a v zime trénovať v hale – košickej. 
klub bude financovaný z vlastných 
projektov, jeho existencia nebude 
závisieť od grantov a dokáže uživiť 
trénerov,“ načrtol stanislav náves-
ňák víziu ideálneho fungovania klu-
bu v horizonte piatich rokov.

klub je podľa svojho zakladateľa 
moderne nastavený a pripravený 
pokračovať v napĺňaní svojich cie-
ľov. „naďalej mienime organizovať 
letné atletické kempy Danky a jan-
ky, ktoré máme vždy beznádejne 
vypredané. chceme zveľaďovať oba 
naše kľúčové projekty, ku ktorým 
možno pribudne tretí. Máme pod-
poru mesta košice aj košického sa-
mosprávneho kraja. chceme spoloč-
ne dotiahnuť do úspešného konca 
projekty štadióna a haly. pokiaľ ide 
o chod klubu, obrazne povedané, 
kľúče od motora majú už Danka 
a janka. ich vzťah so zverencami 
a rodičmi je neuveriteľný. a práve 
na tom môžu pri budovaní občian-
skeho združenia atletika košice sta-
vať,“ zdôraznil stanislav návesňák.
 ŠTEFAN ŽILKA

MAJSTRI SR 2020 Z ATLETIKA KOŠICE O. Z.
 SILVIA KALIAŠOVá  4 tituly (ženy/trojskok – hala i vonku, ženy do 23 rokov/troj-
skok a diaľka)   MICHAELA MOLNáROVá  2 tituly (juniorky/výška – hala i vonku) 
BARBORA JAKUBCOVá  1 titul (ženy/disk)

pripraviť. sestry Velďákové ma 
každý rok ‚lámu‘, aby sme v tradícii 
pokračovali,“ dodal s úsmevom.

práve čokoládová tretra a jBl 
jump Fest slúžia pre trénerov klubu 
na čele s Dankou a jankou Velďá-
kovými ako bohaté žriedlo talentov. 
tréningy s dvojičkami sú nesmierne 
populárne. „Dochádzajú na ne deti 
až z trebišova, Michaloviec, Molda-
vy nad Bodvou, čo je hodina cesty 
autom, ba máme detičky až z ri-
mavskej soboty,“ prezradila Dana 
Velďáková a jej o 10 minút mladšia 
sestra jana dodala: „pracujeme 
v klube od jeho vzniku, prirástol 

lukáš Beer. takže deti trénuje šesť 
bývalých či súčasných reprezentan-
tov – to je už slušná vizitka mládež-
níckeho klubu. V začiatkoch nám 
pomáhali aj Ľuboš jošťák a Miro 
Bubelíny. Všetci sme dobrovoľníci, 
len Danke a janke klub garantuje 
istotu príjmu, pretože školstvo im 
neposkytuje plný úväzok,“ objasnil 
stanislav návesňák.

TALENTOV AKO MAKU

klub atletika košice o. z. získal 
vlani na jeseň veľkú posilu v sko-
kanke silvii kaliašovej, ktorú Dana 
Velďáková doviedla v tomto roku 
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ŠAMPIONÁT V KROSE V KRUPINE OBJEKTÍVOM FOTOREPORTÉRAMAJSTROVSTVÁM SR V KROSE V RÉŽII AK KRUPINA NIČ NECHÝBALO

FAKTY Z KRUPINY
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Filip Revaj (č. 29) z Rabče je osemstovkár, 
jeho triumf v súťaži juniorov na 5,5 km bol 
najväčšie prekvapenie šampionátu. 
 Foto: MILAN ĎUROCH

„Chcem sa naďalej zlepšovať a približovať k Tiborovi Sahajdovi,“ želá si Marek Hladík. 
 Foto: MILAN ĎUROCH

PreMiÉroVÉ titUly Pre hladÍKa a nÉč ‑laPinoVÚ
Už už sa zdalo, že krosový šampionát v Krupine sa v tomto roku neuskutoční. Prvý pokus 21. no

vembra pre „koronu“ nevyšiel, avšak SAZ to nevzdal a po zrelej úvahe sa rozhodol aj za sprís
nených protiepidemiologických opatrení usporiadať 5. decembra aspoň súboje v  juniorskej 

a seniorskej kategórii s obmedzeným počtom pretekárov.

napokon štartovalo 82 bežcov, najviac v  sú-
ťaži mužov  – 28. každý musel pred vstupom do 
areálu Mestského štadióna v  krupine na nákla-
dy saZ podstúpiť test na coViD-19. „organizáto-
ri zvládli šampionát na jednotku,“ zložil poklonu 
krupinskému ak viceprezident saZ ladislav asvá-
nyi. tím okolo šéfa organizačného výboru júliusa 
korčoka pochválili i manželia pelikánovci – jozef, 
bronzový v súťaži mužov a dlhoročný slovenský re-
prezentant, a  lucia, strieborná v  pretekoch žien: 
„Ďakujeme! sme radi, že sme štartovali. saZ aj 
krupinčania usporiadali preteky na vysokej úrov-
ni.“ Viceprezident zväzu ani pelikánovci vôbec ne-
zveličovali. Šampionátu naozaj nič nechýbalo, or-
ganizátori mysleli aj na najmenšie detaily.

V súťaži mužov, ktorí 1,1 km dlhý okruh – teda 
aj nepríjemné stúpanie – absolvovali 8-krát, vyu-
žil Marek hladík absenciu obhajcu prvenstva tibo-
ra sahajdu a pripravil sám sebe pekný predčasný 
darček k  okrúhlym 30. narodeninám. oslavoval 
ich na druhý deň po krupinskom triumfe. po pol-
maratónskom a maratónskom získal v tomto roku 
už tretí titul, premiérový v krose.

„keďže peťo Ďurica a jožko pelikán sú v  kro-
se silní a  majú ako strednotratiari výborný finiš, 

snažil som sa zbaviť sa ich,“ vravel bratislavský vy-
trvalec. najväčšie prekvapenie pretekov, krupin-
čana Ďuricu behajúceho pod vedením Štefana 
Mereša za sláviu uk, ktorý sa ho držal ako kliešť, 
striasol až v šiestom kole pri vybiehaní na kopec. 
„Vystupňoval som tempo, získal som kľúčový ná-
skok a udržal si ho až do cieľa,“ dodal hladík, ktorý 
má za sebou výborný rok. Zlepšil si osobné rekor-
dy vo všetkých disciplínach od 3000 m po mara-
tón a na domácich šampionátoch si vybojoval po 
tri zlaté i strieborné medaily.

po striebre v  kvalifikačných pretekoch na Me 
2017 v Šamoríne sa z premiérového titulu v kro-
se žien tešila kristína néč -lapinová. Špecialistka 
na kros duatlony so cťou zaskočila za obhajkyňu 
silviu Valovú. Štyri kolá z  piatich udávala tempo 
trojica vytrvalkýň, no pri vbiehaní do záverečného 
si 37-ročná mamička dvoch synov (mladší má len 
rok) vytvorila 4-sekundový náskok, ktorý potom 
ešte zveľadila na víťazný 12-sekundový pred lan-
skou krosovou šampiónkou v míliarskej kategórii 
a  tohtoročnou v  behu do vrchu luciou pelikáno-
vou (za slobodna kovalančíkovou). po štvrtý bronz 
z tohtoročných M -sr (10 000 m, 10 km na ceste, 

 MUŽI  (8,8 km, 28 štartujúcich): 
1. hladík (BMsc Bratislava) 28:51, 
2. p. Ďurica 29:04, 3. pelikán (obaja slávia 
uk Bratislava) 29:41.
 ŽENY  (6,6 km, 17 štartujúcich): 
1. néč -lapinová (ak ZVp lučatín) 25:01, 
2. pelikánová (Šk Dukla o. z. B. Bystrica) 
25:13, 3. Durcová (BMsc Bratislava) 25:16.
 JUNIORI  (5,5 km, 23 štartujúcich):  
1. F. revaj (Šk Dukla o. z. B. Bystrica) 18:02, 
2. ondrovič (ac Malacky) 18:05, 3. staník 
(Bk lysá pod Makytou) 18:10.
 JUNIORKY  (4,4 km, 14 štartujúcich): 
1. Dušková (Šk Dukla o. z. B. Bystrica) 
16:20, 2. Michaličková (ao žilina) 16:28, 
3. Šišoláková (slávia ŠŠ trenčín) 16:46.

polmaratón, kros) si dobehla ďalšia Vojníkova 
zverenka Zuzana Durcová, ktorá súťaží vo farbách 
BMsc Bratislava.

„konkurencia bola tentoraz o  čosi slabšia, 
a keď že sa mi naskytla šanca, využila som ju,“ pri-
znala néč -lapinová. „aj vzhľadom na môj vek to 
bola jedna z posledných možností získať krosový 
titul, preto som rada, že to vyšlo.“

 GABRIEL BOGDÁNYI
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Po dorasteneckom krosovom titule v  roku 2018 v  Dudinciach si Bratislavčanka Elena 
Dušková vybojovala aj juniorský. V  Krupine sa definitívne rozlúčila s  touto vekovou ka‑
tegóriou.

Čo štart, to medaila: Marek Hladík (na snímke za Petrom Ďuricom) získal v  roku 2020 
cenný kov na všetkých domácich šampionátoch. Vyhral polmaratón, maratón i  kros, na 
5000 m, 10 000 m a 10 km na ceste skončil druhý za Tiborom Sahajdom.

Absentujúcu obhajkyňu titulu Silviu Valovú zastúpila plnohodnotne majsterka Európy 2018 
v kros duatlone (beh – bicykel – beh) Kristína Néč ‑Lapinová (v bielom), mamička dvoch 
malých synov. Jedna z troch slovenských víťaziek ČSOB Bratislava Marathon v histórii sa 
po druhej materskej pauze venuje zatiaľ len kratším bežeckým tratiam.

Čelo pretekov juniorov: obhajca titulu a v cieli druhý Marek Ondrovič (s číslom 2), bronzový 
Michal Staník (47), šiesty Ondrej Malek (celkom vpravo), vzadu neskorší víťaz Filip Revaj 
(číslo 29).

Štart pretekov junioriek, ukryté za rúškami, ktoré sa stali už aj bežnou súčasťou športového 
života, sú i  dve najlepšie dievčatá Zuzana Michaličková (s  číslom 15) a Elena Dušková 
(v strede celá v čiernom).

Najlepší muži (zľava) Peter Ďurica, Marek Hladík a Jozef Pelikán. Celkom vľavo technický 
delegát SAZ Róbert Mittermayer, vpravo riaditeľka organizačne výborne zvládnutého šam‑
pionátu Veronika Ľašová a viceprezident SAZ Ladislav Asványi.
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MorVay doKrÚŽil K oSoBÁKU

PREHĽAD MAJSTROV SLOVENSKA MLÁDEŽE 
V HALE 1971 – 2020 (ii. čaSŤ – dieVčatÁ)

Bratislavčanka Lenka Kršáková získala dovedna 10 halových mládežníc‑
kych titulov, z nich 6 na 60 m. Foto: SITA – JÁN SLOVÁK
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ZVlÁdli SMe to. SPoločne!
Keď som uvažoval nad témou môjho stĺpčeka, v hlave 

mi vírili rôzne myšlienky. Aj keď nás „korona“ stále ovplyv‑
ňuje, myslím si, že jej už všetci máme dosť. Preto som ju 
ako tému zamietol. A na hodnotenie uplynulej sezóny sú tu 
zase povolanejší ako ja.

Vtedy som si prečítal informáciu, že v ankete Športovec 
roka 2020 sme v prvej päťke dvaja atléti a medzi dvadsiati‑
mi šiestimi menami, ktoré dostali v ankete hlasy, dokonca 
až štyria. Také čosi si história tejto prestížnej ankety nepa‑
mätá. Skvelá správa pre slovenskú atletiku!

Možno niektorí z vás, tí skeptickejší, budú namietať, že 
tento rok nebol plnohodnotný, že sa neuskutočnili vrcholné 
podujatia, že anketa je subjektívna. Áno, do istej miery mô‑
žem súhlasiť, ale ani to neuberá nič na výnimočnosti faktu, 
že medzi najlepšími športovcami Slovenska sú až štyria zá‑
stupcovia kráľovnej. Práve naopak: poukazuje to na to, na 
čo som upozorňoval od začiatku pandémie. Spomínal som 
to aj v  predchádzajúcich stĺpčekoch, rovnako v  správe ko‑
misie športovcov na valnom zhromaždení SAZ. Som rád, že 
nešlo len o môj pocit, že práve výsledky ankety Športovec 
roka 2020 toto konštatovanie potvrdili: v atletickom hnutí 
sme počas koronakrízy nezaspali a zvládli sme ju výborne.

Dovoľte mi zacitovať z môjho príhovoru na VZ SAZ: „Veľ‑
ká vďaka patrí celému hnutiu, vedeniu zväzu, že nezaspalo, 
komunikačnému oddeleniu, že aj v  náročnom období vý‑
borne propagovalo atletiku, funkcionárom v kluboch, že sa 
nepoddali, a hlavne trénerom a atlétom, že niekedy aj bez 
jasného cieľa a  motivácie, často v  improvizovaných pod‑
mienkach, ale  – makali. Prinieslo to ovocie v  podobe slo‑
venských rekordov, napínavých súbojov v slovenskej atletic‑
kej lige, účasti našich atlétov v Diamantovej lige i výborne 
zorganizovanej péteesky. Nepochybne aj táto zvláštna se‑
zóna ponúkla nám atlétom a verím, že aj fanúšikom, veľa 
pozitívnych emócií. Máme za sebou atypickú, ale určite nie 
zlú sezónu. Vidím v nej veľa pozitív, no najväčšie v tom, že 
sme ju zvládli. Spoločne! Ako jednotné hnutie. Trúfam si vy‑
sloviť, že sme boli medzi zväzmi slovenská jednotka v reak‑
cii na koronakrízu, ale budem skromnejší a poviem, že sme 
patrili k najlepším."

Na záver, keďže sa blíži koniec roka, by som vám rád za‑
prial všetko dobré v tom novom, verme, že konečne olym‑
pijskom. Želám každému pevné zdravie, veľa chuti, energie 
a entuziazmu do tvrdej práce. Verím, že my atléti dokážeme 
aj na olympiáde v Tokiu, že patríme k najlepším športovcom 
na Slovensku, a svojimi výkonmi potešíme fanúšikov.

V predošlom čísle Slovenskej atletiky sme uverejnili prehľad majstrov 
Slovenska v mládežníckych kategóriách chlapcov – juniorov, doras
tencov a žiakov. V tomto čísle naň nadväzujeme kompletným zozna

mom dievčenských medailistiek – junioriek, dorasteniek, žiačok.

ešte predtým si však zopakujme 
niektoré základné fakty. Štyri roky 
po premiére slovenského halové-
ho šampionátu dospelých (1967) 
prišli na rad úvodné majstrovstvá 
mládeže. prvé sa v roku 1971 
uskutočnili v Bratislave pre dorast 
vo veku 15 až 18 rokov. Vtedajší 
mladší i starší dorast súťažil v jed-
nej spoločnej kategórii. žiactvo do 
14 rokov v súťažiach dorastu až do 
90. rokov štartovať vôbec nemohlo. 
program prvých halových M -sr 
1971 v kategórii dorastu bol z te-
rajšieho pohľadu veľmi chudobný. 
súťažilo sa v 6 disciplínach chlapcov 
(40 m, 50 yardov prekážok, výška, 
žrď, diaľka, trojskok), dievčatá mali 
iba 4 disciplíny (bez žrde a trojsko-
ku). V nasledujúcom roku (1972) sa 
halové M -sr mládeže jediný raz od 
ich vzniku nekonali, potom už mali 
šampionáty v kalendári atletických 
podujatí miesto každoročne, len 
vekové obmedzenie v jednotlivých 
kategóriách sa menilo.

ponúkame tiež základné šta-
tistické fakty z minulého čísla 
rozšírené o ďalšie údaje. V doteraj-
šej histórii majstrovstiev sloven-
ska mládeže v hale sa rozdelilo 
dovedna 7842 medailí (!), z toho 
2620 zlatých, 2634 strieborných 
a 2588 bronzových. Z oddielov 
a klubov je najúspešnejšia uMB 
Banská Bystrica (do roku 1992 pod 
názvom slávia pF), ktorá získala 
742 cenných kovov (267-235-240).

Za ňou už s veľkým odstupom 
nasleduje slávia trenčín so ziskom 
387 medailí (129-137-121) a tretí 
je dubnický spartak s 360 cenný-
mi kovmi (119-134-107). Za nimi 
figurujú 4. slávia uk Bratislava 322 
(114-108-100), 5. Vital Bratislava 
314 (123-92-99), 6. ac (elektrosvit) 
nové Zámky 284 (91-103-90), 

7. sparta (ZVl) považská Bystrica 279 
(92-91-96), 8. Šk ŠoG (oŠG) nitra 
278 (108-91-79), 9. slávia tu (VŠt) 
košice 247 (83-83-81) a 10. zlúčený 
dvojklub Športové gymnázium stav-
bár nitra 243 (73-70-100).

Do prvej tridsiatky sa ešte zmes-
tili: 11. stavbár nitra 201  
(74-63-64), 12. slávia trnava 192 
(38-79-75), 13. ac Malacky 179 
(77-52-50), 14. Dukla Banská Bys-
trica 172 (69-55-48), 15. akademik 
tu košice 170 (61-58-51), 16. slávia 
stu (sVŠt) Bratislava 165  
(52-53-60), 17. Vsž košice 159  
(50-60-49), 18. tts (jednota) tren-
čín 149 (41-55-53), 19. inter Brati-
slava 125 (53-41-31), 20. Športové 
gymnázium (oŠG, olympia) košice 
121 (36-45-40), 21. ŠŠk  
j. a. komenského Bardejov 115 
(30-46-39), 22. orava (ZVl, Dyna-
mo) Dolný kubín 105 (32-31-42), 
23. atletika (považan, aFk) nové 
Mesto nad Váhom 99 (35-34-30), 
24. tatran spišská nová Ves 98  
(26-28-44), 25. redox (Mac) luče-
nec 94 (36-31-27) a ZŤs (strojárne) 
Martin 94 (28-38-28), 27. slovan 
chZjD Bratislava 89 (35-32-22), 
28. junior (ŠŠk) prešov 85 (22-35-
28), 29. ZVl žilina 83 (32-20-31) 
a 30. MkŠs (ZVl, omnia, MŠk) 
kysucké nové Mesto 79 (37-20-22). 
Majstrov slovenska má 125 a me-
dailistov 156 klubov.

Z jednotlivcov je jasne najúspeš-
nejšia všestranná andrea Šveco-
vá, ktorá získala pre Šk ŠoG nitra 
17 zlatých a po 2 strieborné i bron-
zové medaily. Za ňou nasledujú 
ďalšie dievčatá – claudia hladíková 
s bilanciou 11-5-0, lenka kršáková 
10-4-2 a emma Zapletalová 10-2-2. 
na 5. mieste je najlepší z chlapcov 
andrej Benda, ktorý získal 10 me-
dailí a všetky zlaté. Bilancia ďalších 

v poradí: 6. lucia Mokrášová 9-6-1, 
7. jakub Benda 9-5-2, 8. tomáš 
Veszelka 9-4-2, 9. stanislava lajčá-
ková 9-3-1, 10. jozef holeš 9-2-1, 
11. Mária Danišová 9-2-0, 12. peter 
krčmárek, Barbora Micháliková 
a Dana čížková 9-1-0, 15. tatiana 
lopušniaková 8-4-3, 16. patrícia 
Štefunková 8-3-5, 17. patrícia slošá-
rová 8-2-0, 18. iveta putalová 8-1-2, 
19. lucia janečková a alexandra 
Štuková 8-1-1.

V počte získaných medailí vedie 
tiež Švecová s 21 cennými kovmi, 
natália ostrožlíková má o jednu 
medailu menej, s bilanciou 7-7-6 
jej patrí až 23. miesto. tretí najväčší 
zisk – 19 medailí – dosiahla v poradí 
22. Monika Baňovičová (7-8-4). 
pred ňou je na 21. mieste mla-
dá renáta Vodnyánszká, ktorá má 
potenciál svoju zbierku 8-0-2 ďalej 
zväčšovať.

 (MK)

MAJSTROVSTVÁ SR V CHÔDZI NA 20 000 A 50 000 METROV

MorVay doKrÚŽil K oSoBÁKU
slovenské chodecké šampionáty sa mali pô-

vodne konať už v  marci v  Dudinciach na 50 
a  v  apríli v  poděbradoch na 20 km. pandémia 
však zaúradovala a zdalo sa, že v tomto roku sa ti-
tuly nebudú udeľovať vôbec. najmä keď talianska 
atletická federácia (FiDal) pre zhoršujúcu sa situ-
áciu zrušila svoj národný šampionát 5. decembra 
v ostii pri ríme, ktorého súčasť mali byť i chodec-
ké majstrovstvá slovenska na 20 a 50 km.

lenže saZ nelenil a  hľadal alternatívu. keď 
nevyšla možnosť štartu našich chodcov v  írskom 
Dubline a  priechodné neboli ani ďalšie náhrad-
né riešenia, padlo rozhodnutie usporiadať šam-
pionát na Mestskom atletickom štadióne antona 
hajmássyho v trnave.

päťdesiatkárov čakalo priam neskutočných 
125 kôl. popri čechoch hlaváčovi (3:56:28,4) 
a  Gdulovi (3:57:21,3), ktorí mali u  nás svoje 
majstrovstvá, sa v náročných podmienkach pred-
viedol v  dobrej forme Michal Morvay. Vo štvrtej 
päťdesiatke v kariére si o vyše dve minúty zlepšil 
osobák zo 4:03:19 na 4:00:54,3 h.

„Z môjho druhého titulu sa teším a vzhľadom 
na silný vietor som viac -menej spokojný aj s  ča-
som. krúženie na ovále dalo veru poriadne zabrať 
aj psychike! Mám radosť, že sa vďaka tomuto vý-
konu posuniem v olympijskom kvalifikačnom reb-
ríčku. pevne verím, že v tokiu nebudem chýbať,“ 
nádejal sa Morvay, ktorý na ceste k osobáku utvo-
ril i  dva najlepšie slovenské historické výkony  – 
na 25 000 (1:58:22,4) a  35 000 m (2:45:42,2). 
s  tempom mu v rámci tréningu pomohol v úvo-
de i olympijský víťaz Matej tóth, 20 km odšliapal 

FAKTY Z TRNAVY
 MUŽI  20 000 m  1. úradník 1:25:37,8 h, 
2. D. černý (obaja Šk Dukla o. z. Banská Bystrica) 
1:47:38,7, ďalší preteky nedokončili. 50 000 m: 
1. Morvay (Šk Dukla) 4:00:54,3, 2. D. kováč (Šk 
ŠoG nitra) 4:31:04,0, ďalší preteky nedokončili.
 ŽENY  20 000 m: 1. katerinka czaková  
(Šk Dukla 1:38:16,7 h, 2. hačundová (MŠk Borský 
Mikuláš) 1:47:39,4 – limit na Me 2021 do 23 ro-
kov, ďalšie preteky nedokončili.

za 1:34:48,7  h. k  pozitívam patrí tiež fakt, že 
junior Daniel kováč sa po sľubnej prvej polovi-
ci (1:58:26,5) napriek veľkej kríze v druhej časti 
pretekov nevzdal a svoju prvú päťdesiatku v živo-
te dokončil.

na 20 000 m vyhrali favoriti. u  mužov jasne 
dominovala naša jednotka na tejto trati Miroslav 
úradník (1:25:37,8 h)  – vybojoval si jubilejné 
piate zlato z M -sr (2018 – 20 km, 2019 – 10 km, 
2020 – 5000 m v hale, 10 km, 20 000 m). V súťaži 
žien na 400-metrovom ovále trnavského štadióna 
zvíťazila Mária katerinka czaková za 1:38:16,7 h 
a získala už 17. titul (50 km: 2-krát /2018, 2019/, 
20 km: 6-krát /2011, 2012, 2016, 2017, 2018, 
2019/, 20 000 m: 1-krát /2020/, 10 km: 1-krát 
/2019/, 3000 m v  hale: 7-krát /2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019, 2020/). najlepšie slo-
venské výkony zlepšili aj úradník na 15  000 m 
(1:04:08,4) a katerinka czaková v hodinovke 
(12 267 m). (GB)

Michal Morvay v cieli trnavskej päťdesiatky.
 Foto: MARTIN PUPIŠ

Medailisti z M ‑SR v chôdzi na 20 000 m (zľa‑
va): Černý, Hačundová, Katerinka Czaková, 
Úradník. Foto: VLADIMÍR GUBRICKÝ
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DIEVČATÁ
rekordy každej vekovej kategórie sú vyznačené zvýrazneným písmom.

Za rokom konania majstrovstiev nasleduje počet štartujúcich pretekárok.
60 METROV / *50 METROV / **40 METROV

JUNIORKY DO 19 ROKOV
1990 6 Viera Gregorová 03.09.72 slnBa *6,8
1991 10 Renáta Bartečková 27.05.73 SPFBB *6,5
1992 7 Jarmila Zifčáková 23.09.73 LOKZV *6,77
1994 27 Mariana Močárová 06.08.77 uMBBB *6,81
2003 23 Barbora Micháliková 21.06.86 Vital 7,76
2004 17 Barbora Micháliková 21.06.86 Vital 7,75
2005 19 iveta putalová 24.03.88 Vital 7,72
2006 19 slavomíra Vrlíková 01.10.87 atuke 7,69
2007 17 iveta putalová 24.03.88 Vital 7,81
2008 22 Vladimíra Šibová 30.03.90 ŠŠkBj 7,69
2009 12 lenka kršáková 22.02.91 inter 7,75
2010 18 lenka kršáková 22.02.91 inter 7,76
2011 20 Veronika olšavská 19.11.93 ŠŠkBj 8,03
2012 12 Michaela Môciková 17.05.96 ukBla 7,95
2013 16 Michaela Môciková 17.05.96 ukBla 8,11
2014 22 natália Švecová 18.08.96 ŠoGnr 7,92
2015 19 Mária Šimlovičová 19.05.99 aFknM 7,89
2016 24 patrícia Garčárová 13.09.99 tatsn 7,78
2017 30 patrícia Garčárová 13.09.99 tatsn 7,79
2018 31 emma Zapletalová 24.03.00 ŠoGnr 7,73
2019 22 Viktória Forster 08.04.02 ŠoGnr 7,63
2020 19 Viktória Forster 08.04.02 ŠOGNR 7,53

STARŠIE DORASTENKY DO 18 ROKOV
1971 Dagmar Hrozová 01.05.53 ZVLPB **5,6
1973 Gabriela Kvasňovská 30.10.56 JEDTN **5,6
1974 Gabriela Kvasňovská 30.10.56 JEDTN **5,6
1975 Daniela Drinková 06.06.58 jeDtn *6,6
1976 Daniela Drinková 06.06.58 jeDtn *6,4
1977 katarína Bušovská 07.11.60 ZVlpB *6,9
1978 erika kafková 24.03.61 BZlrk *6,5
1979 Monika tallová 05.09.62 spFBB *6,5
1980 12 Monika tallová 05.09.62 spFBB *6,3
1981 21 anna hanuliaková 13.08.63 ZVlža *6,5
1982 Soňa Tomová 13.11.65 SPFBB *6,2
1983 iveta Baránková 08.03.65 ZVlža *6,78
1984 Milica lukáčová 11.03.67 slnBa *6,5
1985 13 Nadežda Bónová 07.01.67 SPFBB *6,59
1986 15 Dana petrovská 08.04.69 inter *6,75
1987 16 Zuzana toporcerová 28.04.70 Vsžke *6,67
1988 Zuzana toporcerová 28.04.70 Vsžke *6,70
1989 10 henrieta Galgóciová 25.07.71 slnBa *6,77

DORASTENKY DO 17 ROKOV
1990 12 patrícia jamrichová 02.11.73 spFBB *6,6
1991 19 simona Vaneková 01.01.76 sVŠtB *6,7
1992 17 adriána Michalčíková 25.06.76 oŠGke *6,82
1993 10 Zuzana látalová 22.06.77 Vital 7,84
1994 29 Mariana Močárová 06.08.77 uMBBB *6,77
1995 37 Zuzana Mikušová 03.04.80 uMBBB *6,77
1996 27 Zuzana Mikušová 03.04.80 uMBBB *6,59
1997 17 Zuzana Mikušová 03.04.80 UMBBB *6,67

1998 24 ildikó nagyová 25.12.81 ac-nZ *6,93
1999 26 lucia chalmovská 18.06.82 slÁtn *6,76
2000 28 lucia Burcelová 07.03.84 slÁtn 8,02
2001 28 alena patkánová 02.12.85 ac-Ma 7,94
2002 20 Barbora Micháliková 21.06.86 ukBla 7,90
2003 28 Barbora Micháliková 21.06.86 Vital 7,78
2004 31 Barbora Šimková 08.12.87 ac-Ma 7,87
2005 32 iveta putalová 24.03.88 Vital 7,82
2006 32 lenka kršáková 22.02.91 inter 7,88
2007 21 lenka kršáková 22.02.91 inter 7,87
2008 27 lenka kršáková 22.02.91 inter 7,87
2009 29 Monika Weigertová 20.03.92 slÁtn 7,96
2010 31 Monika Baňovičová 28.08.95 ac-Ma 7,92
2011 28 Monika Baňovičová 28.08.95 ac-Ma 8,05
2012 21 Michaela Môciková 17.05.96 ukBla 7,91
2013 30 natália ostrožlíková 24.06.97 spkDu 7,97
2014 30 natália ostrožlíková 24.06.97 ŠoGnr 7,90
2015 28 Mária Šimlovičová 19.05.99 aFknM 7,85
2016 37 patrícia Garčárová 13.09.99 tatsn 7,80
2017 30 Dáša tomková 16.06.00 DukBB 7,94
2018 32 Viktória Forster 08.04.02 ŠoGnr 7,80
2019 32 Viktória Forster 08.04.02 ŠoGnr 7,80
2020 31 Renáta Vodnyánszká 11.01.04 MEGDS 7,71

MLADŠIE DORASTENKY DO 16 ROKOV
1975 jana Bačinská 15.04.59 ZVlža *6,9
1976 eva Mihályiová 16.10.60 slÁpo *6,7
1977 emília Šimiaková 17.04.61 ZVlDk *6,7
1978 Monika Tallová 05.09.62 SPFBB *6,4
1979 anna hanuliaková 13.08.63 ZVlža *6,7
1980 19 Zuzana Mrákavová 02.10.64 ZVLPB *6,4
1981 22 soňa tomová 13.11.65 spFBB *6,5
1982 Milica lukáčová 11.03.67 slnBa *6,7
1983 Milica Lukáčová 11.03.67 SLNBA *6,71
1984 Mária Danišová 05.03.68 spFBB *6,6
1985 20 andrea Zsideková 13.03.70 ttstn *6,88
1986 20 Zuzana toporcerová 28.04.70 Vsžke *6,79
1987 22 jana Machajová 04.02.71 slnBa *6,81
1988 13 žaneta rosiarová 14.06.72 spFBB *6,89
1989 17 Mária Marková 22.07.73 Vsžke *6,75

ŽIAČKY DO 15 ROKOV
1990 19 simona Vaneková 01.01.76 sVŠtB *6,7
1996 25 Michaela Briatková 27.03.81 uMBBB *6,92
1997 36 Renáta Medgyesová 28.01.83 DACDS *6,82
1998 35 anikó Mezöová 20.02.83 DacDs *6,97
1999 29 Michaela ambrusová 22.06.84 ac-nZ *6,90
2000 40 alena patkánová 02.12.85 ac-Ma 8,05
2001 28 Barbora Micháliková 21.06.86 ukBla 8,13
2002 24 slavomíra Vrlíková 01.10.87 ŠŠkBj 8,23
2003 30 jana hajdinová 03.09.88 Vital 8,19
2004 32 Miroslava hanusová 24.02.89 slÁtt 8,12
2005 30 lenka kršáková 22.02.91 inter 8,11
2006 32 nicole koleková 13.05.91 inter 8,17
2007 30 Monika Mišíková 16.08.92 slÁtn 8,10
2008 31 patrícia Štefunková 23.01.93 Vital 7,93
2009 30 Mariana Farkasová 15.01.94 ac-nZ 7,92
2010 27 Monika Baňovičová 28.08.95 ac-Ma 7,99

2011 29 Michaela Môciková 17.05.96 ukBla 8,03
2012 32 natália ostrožlíková 24.06.97 ŠGsnr 7,89
2013 31 Mária Šimlovičová 19.05.99 aFknM 8,03
2014 30 Mária Šimlovičová 19.05.99 aFknM 8,05
2015 31 emma Zapletalová 24.03.00 ŠoGnr 8,07
2016 36 lenka kovačovicová 11.05.01 aFknM 8,04
2017 31 erika Brehuvová 09.01.02 ŠŠkBj 8,07
2018 31 andrea Švecová 07.01.03 ŠoGnr 7,97
2019 30 petra krotáková 28.03.04 cVčlM 7,99
2020 26 Tereza Čorejová 19.07.05 NATBA 7,81

MLADŠIE ŽIAČKY DO 13 ROKOV
2016 38 Andrea Švecová 07.01.03 ŠOGNR 8,12
2017 31 Viktória rusnáková 19.08.04 stuke 8,39
2018 35 emma kováčová 21.08.05 ŠoGnr 8,43

Najúspešnejšie kluby (tituly) a jednotlivkyne (medaily)
uMBBB/spFBB 16, ŠoGnr 11, Vital 9, inter 8, ac-Ma,  

slnBa a ukBla 6
kršáková 6-1-2, Micháliková 5-0-0, Šimlovičová 4-2-2,  

M. Môciková 4-1-1, Forster 4-1-0
200 METROV / *150 METROV

JUNIORKY DO 19 ROKOV
1991 10 renáta Bartečková 27.05.73 spFBB 25,2
2003 20 Barbora Micháliková 21.06.86 Vital 25,32
2004 19 Barbora Micháliková 21.06.86 Vital 24,89
2005 19 iveta putalová 24.03.88 Vital 25,16
2006 14 Barbora Šimková 08.12.87 ac-Ma 25,61
2007 18 iveta putalová 24.03.88 Vital 25,94
2008 18 Vladimíra Šibová 30.03.90 ŠŠkBj 26,08
2009 16 lenka kršáková 22.02.91 inter 25,29
2010 18 lenka kršáková 22.02.91 inter 25,41
2011 19 Michaela Môciková 17.05.96 ukBla 26,15
2012 14 Lucia Mokrášová 27.03.94 SPKDU 24,70
2013 15 lucia Mokrášová 27.03.94 spkDu 24,81
2014 20 Daniela ledecká 04.11.96 ŠoGnr 25,73
2015 21 sára polyaková 19.02.99 ukBla 25,20
2016 22 patrícia Garčárová 13.09.99 tatsn 25,33
2017 22 emma Zapletalová 24.03.00 ŠoGnr 25,24
2018 23 emma Zapletalová 24.03.00 ŠoGnr 24,93
2019 22 Viktória Forster 08.04.02 ŠoGnr 25,14
2020 16 Viktória Forster 08.04.02 ŠoGnr 24,82

STARŠIE DORASTENKY DO 18 ROKOV
1985 17 nadežda Bónová 07.01.67 spFBB 25,82
1986 10 Gabriela Sedláková 02.03.68 UKBLA 25,44
1988 11 andrea Zsideková 13.03.70 ttstn 26,09
1989 7 henrieta Galgóciová 25.07.71 slnBa 25,91

DORASTENKY DO 17 ROKOV
1990 8 Denisa puškárová 13.06.74 Vsžke 26,2
1991 14 Denisa puškárová 13.06.74 Vsžke 26,3
1993 6 Zora Golčevská 26.03.78 BeBet 26,03
2000 25 petra kováčiková 06.09.83 slÁtn 26,58
2001 38 alena patkánová 02.12.85 ac-Ma 26,32
2002 18 Barbora Micháliková 21.06.86 ukBla 25,52
2003 22 Barbora Micháliková 21.06.86 VITAL 24,85
2004 23 iveta putalová 24.03.88 Vital 25,73
2005 26 iveta putalová 24.03.88 Vital 25,53
2006 23 alexandra Štuková 02.07.90 ac-Ma 25,27

2007 21 alexandra Štuková 02.07.90 ac-Ma 25,77
2008 22 lenka kršáková 22.02.91 inter 25,81
2009 22 eliška chvílová 28.10.94 ac-Ma 26,01
2010 23 Zuzana kozmannová 07.06.93 ukBla 26,38
2011 21 Michaela Môciková 17.05.96 ukBla 26,42
2012 18 Mária Vavrová ml. 17.06.95 DukBB 25,92
2013 27 Daniela ledecká 04.11.96 ŠoGnr 26,16
2014 25 natália ostrožlíková 24.06.97 ŠoGnr 25,61
2015 23 sára polyaková 19.02.99 ukBla 25,44
2016 26 sára polyaková 19.02.99 ukBla 25,19
2017 24 emma Zapletalová 24.03.00 ŠoGnr 25,10
2018 23 Bibiána tvrdoňová 02.05.01 Vital 25,69
2019 24 katarína kišková 27.05.02 spkDu 25,41
2020 22 andrea Švecová 07.01.03 ŠoGnr 25,40

MLADŠIE DORASTENKY DO 16 ROKOV
1985 19 andrea Zsideková 13.03.70 ttstn 26,67
1986 20 andrea Zsideková 13.03.70 ttstn 26,65

1988 11 žaneta rosiarová 14.06.72 spFBB 26,75
1989 13 Lýdia Karasová 10.02.73 SPFBB 26,51

ŽIAČKY DO 15 ROKOV
2001 33 katarína hrdá 08.06.86 slÁtn *19,91
2002 16 Zuzana Brídová 25.02.87 slÁtn *20,01
2003 23 jana hajdinová 03.09.88 Vital *19,68
2004 23 Miroslava hanusová 24.02.89 slÁtt *19,60
2005 23 lenka kršáková 22.02.91 inter *19,71
2006 24 renáta Fajtáková 01.08.91 ac-Ma *19,90
2007 24 eva agricolová 06.02.92 ZŤsMt *20,04
2008 22 Monika Baňovičová 28.08.95 ac-Ma *19,96
2009 23 Mariana Farkasová 15.01.94 ac-nZ *19,34
2010 23 Monika Baňovičová 28.08.95 ac-Ma *19,18
2011 21 Michaela Môciková 17.05.96 ukBla *19,38
2012 23 natália ostrožlíková 24.06.97 ŠGsnr *19,36
2013 22 Mária Šimlovičová 19.05.99 aFknM *19,72
2014 23 sára polyaková 19.02.99 ukBla *19,01

2015 24 emma Zapletalová 24.03.00 ŠoGnr *19,40
2016 24 andrea Švecová 07.01.03 ŠoGnr *19,66
2017 23 andrea Švecová 07.01.03 ŠoGnr *19,17
2018 24 Andrea Švecová 07.01.03 ŠOGNR *18,95
2019 20 Delia Farajpour 19.04.04 atlnM *19,29
2020 22 tereza čorejová 19.07.05 natBa *19,02

MLADŠIE ŽIAČKY DO 13 ROKOV
2016 23 lea Farkas 30.04.03 ac-nZ *20,41
2017 22 Tamara Balajová 20.02.04 SLÁTN *19,97
2018 25 Diana Devaldová 08.04.05 stuke *20,57

Najúspešnejšie kluby (tituly) a jednotlivkyne (medaily)
ŠoGnr 13, ukBla 10, Vital 9, ac-Ma 8, inter, slÁtn a spFBB 4

kršáková 4-3-0, polyaková 4-2-0, Švecová 4-1-1,  
Micháliková 4-1-0, putalová a Zapletalová 4-0-1

400 METROV / *300 METROV
JUNIORKY DO 19 ROKOV

1990 7 Zuzana sztanková 04.10.71 Vsžke 1:00,5
1991 9 iveta Šumná 08.03.72 spFBB 57,2
1992 9 pavla jelínková 15.09.74 inter 1:01,56
1994 18 Miriam Mašeková 23.04.78 uMBBB 1:01,04
2003 11 tamara kopecká 27.01.85 ukBla 59,65
2004 8 Martina Grigláková 04.08.88 elÁkk 1:00,15
2005 14 lucia slaničková 08.11.88 spapB 58,28
2006 12 alexandra Štuková 02.07.90 ac-Ma 55,87
2007 15 alexandra Štuková 02.07.90 ac-Ma 56,05
2008 12 alexandra Štuková 02.07.90 ac-Ma 55,69
2009 11 Alexandra Štuková 02.07.90 ACMA 55,63
2010 14 Monika ivanková 22.07.91 spkDu 58,11
2011 8 jana Floreková 07.09.94 spkDu 1:00,81
2012 9 Barbora plešavská 26.08.95 spkDu 59,46
2013 8 Daniela ledecká 04.11.96 ŠoGnr 59,62
2014 6 Daniela ledecká 04.11.96 ŠoGnr 57,86
2015 12 Daniela ledecká 04.11.96 ŠoGnr 57,02
2016 20 Michaela pešková 22.10.97 slÁtt 56,31
2017 11 izabela žilková 05.12.00 spkDu 1:00,20
2018 19 Mária Šimlovičová 19.05.99 spkDu 58,81
2019 13 andrea Švecová 07.01.03 ŠoGnr 57,17
2020 8 Denisa kudlová 26.03.01 slÁtt 58,82

STARŠIE DORASTENKY DO 18 ROKOV
1975 anna purdeková 23.02.58 ppsDt 1:04,1
1976 Vlasta Babecová 24.01.59 BZlrk 59,8
1977 silvia lešková 27.06.59 Vsžke 58,9
1978 Monika serbinová 03.04.60 ukBla 1:03,4
1979 katarína poludvorná 07.01.62 jeDtn 1:00,2
1980 10 katarína poludvorná 07.01.62 jeDtn 58,6
1981 10 Gabriela schillerová 11.08.64 ZVlpB 58,8
1982 soňa tomová 13.11.65 spFBB 57,8
1983 jana Balošáková 28.12.66 spFBB 57,98
1984 jana Balošáková 28.12.66 spFBB 57,2
1985 9 Gabriela sedláková 02.03.68 ttstn 56,29
1986 7 Gabriela Sedláková 02.03.68 UKBLA 55,80
1987 10 natália Bažová 07.10.70 Vsžke 1:01,1
1988 5 jana Gajarová 16.11.70 ukBla 57,39
1989 8 eva labudová 13.01.71 slnle 57,9

DORASTENKY DO 17 ROKOV
1990 9 pavla jelínková 15.09.74 inter 58,6

PREHĽAD MAJSTROV SLOVENSKA MLÁDEŽE V HALE 1971 – 2020

Šestnásťročná Renáta Vodnyánszká má bilanciu na mládežníckych šampionátoch 8‑0‑2 a túto zbier‑
ku môže ešte tri roky ďalej zveľaďovať. Foto: PAVOL UHRIN
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1991 17 pavla jelínková 15.09.74 inter 57,5
1992 9 Zuzana solejová 27.11.75 oŠGke 1:00,44
1993 5 tímea tallósiová 24.02.76 stanr 58,73
1994 15 Zuzana Dócziová 08.08.77 oŠGke 1:02,05
1995 21 nina tichá 20.05.80 Vital 1:03,17
1996 10 nina tichá 20.05.80 Vital 1:00,72
1997 11 Zuzana pikulíková 19.07.80 uMBBB 58,99
1998 14 Monika činčurová 01.01.82 asklc 1:00,31
1999 16 ivana sobolová 19.10.82 ukBla 59,00
2000 20 anikó Mezöová 20.02.83 ak-Ds 56,85
2001 13 tamara kopecká 27.01.85 Vital 58,90
2002 8 lucia tvrdoňová 25.01.86 lokŠu 1:00,12
2003 19 lucia tvrdoňová 25.01.86 lokŠu 1:00,01
2004 19 iveta putalová 24.03.88 Vital 59,41
2005 18 stanislava klučárová 30.01.89 MlasM 59,31
2006 12 Alexandra Štuková 02.07.90 ACMA 56,58
2007 15 alexandra Štuková 02.07.90 ac-Ma 57,40
2008 12 Monika Mišíková 16.08.92 slÁtn 59,51
2009 11 Martina kovalčíková 22.06.92 elÁkk 59,11
2010 10 Martina Margolienová 26.08.93 spkDu 1:01,46
2011 18 Barbora plešavská 26.08.95 spkDu 1:00,43
2012 14 Viktória Záhradníčková 29.03.96 spkDu 58,63
2013 12 Daniela ledecká 04.11.96 ŠoGnr 58,56
2014 17 Denisa Málková 04.02.97 spkDu 1:00,41
2015 15 sára polyaková 19.02.99 ukBla 57,85
2016 19 sára polyaková 19.02.99 ukBla 57,86
2017 19 izabela žilková 05.12.00 spkDu 59,13
2018 16 andrea Švecová 07.01.03 ŠoGnr 58,51
2019 16 andrea Švecová 07.01.03 ŠoGnr 57,52
2020 23 andrea Švecová 07.01.03 ŠoGnr 57,07

MLADŠIE DORASTENKY DO 16 ROKOV
1975 Ľubica Grajciarová 15.04.59 ppsDt 1:03,9
1976 emília Šimiaková 17.04.61 ZVlDk 1:01,8
1977 emília Šimiaková 17.04.61 ZVlDk 59,2
1978 Drahomíra Mikulová 26.02.62 ZVlpB 1:01,5
1979 emília Danišková 09.03.63 ZVlža 59,5
1980 14 Gabriela schillerová 11.08.64 spkDu 58,7
1981 9 Zdenka Šoóšová 01.05.65 BZLRK 57,7
1982 jana Balošáková 28.12.66 spFBB 57,8
1983 jana niková 16.04.68 jeDtn 59,56
1984 jana niková 16.04.68 ttstn 58,9
1985 11 Šárka trnovcová 12.01.69 spFBB 1:01,86
1986 11 eva antošová 28.02.70 spFBB 59,43
1987 11 eva labudová 13.01.71 slnle 1:01,4
1988 12 eva kintlerová 22.01.72 sVŠtB 59,0
1989 10 Ľudmila Čörgöová 03.03.73 VSŽKE 58,97

ŽIAČKY DO 15 ROKOV
1990 13 ivana ondráčková 23.05.75 ukBla *43,7
1996 19 Michaela Briatková 27.03.81 uMBBB *43,40
1997 24 ivana sobolová 19.10.82 oMnkM *43,30
1998 27 anikó Mezöová 20.02.83 DacDs *43,03
1999 29 Michaela ambrusová 22.06.84 ac-nZ *44,03
2000 42 tamara kopecká 27.01.85 Vital *42,35
2001 21 petra pintérová 13.06.86 stanr *43,24
2002 16 Martina Grigláková 04.08.88 kackk *43,52
2003 24 Martina Grigláková 04.08.88 kackk *42,32

2004 22 stanislava klučárová 30.01.89 slÁsn *42,02
2005 20 liana takáčová 15.12.90 slÁsn *44,38
2006 19 patrícia Štefunková 23.01.93 Vital *42,30
2007 23 patrícia Štefunková 23.01.93 Vital *42,78
2008 21 lucia Butkovská 05.05.93 stuBa *42,99
2009 22 eliška chvílová 28.10.94 ac-Ma *42,42
2010 22 Barbora plešavská 26.08.95 slÁsn *42,38
2011 23 Martina kecskésová 20.06.97 ac-nZ *42,03
2012 21 Martina kecskésová 20.06.97 ac-nZ *41,51
2013 23 Miriam cidoríková 21.02.99 MarBa *42,95
2014 23 sára polyaková 19.02.99 ukBla *41,53
2015 21 emma Zapletalová 24.03.00 ŠoGnr *41,29
2016 23 andrea Švecová 07.01.03 ŠoGnr *41,30
2017 23 andrea Švecová 07.01.03 ŠoGnr *41,14
2018 24 Andrea Švecová 07.01.03 ŠOGNR *40,96
2019 24 rebeka žibritová 28.01.05 ac-nZ *42,92
2020 21 rebeka žibritová 28.01.05 ac-nZ *41,86

MLADŠIE ŽIAČKY DO 13 ROKOV
2016 24 Lea Farkas 30.04.03 ACNZ *44,63

Najúspešnejšie kluby (tituly) a jednotlivkyne (medaily)
ŠoGnr 12, spkDu 11, uMBBB/spFBB 10, ukBla 9, ac-Ma a Vital 7

Švecová 7-1-1, Štuková 6-0-0, ledecká 4-0-0,  
plešavská 3-2-0, Grigláková 3-1-1
800 METROV / *600 METROV

JUNIORKY DO 19 ROKOV
1990 3 andrea téglašová 06.05.72 ttstn 2:22,9
1992 3 nila Mindálová 17.07.73 oŠGke 2:25,22
1994 12 Zuzana Vašíčková 08.04.76 slÁtn 2:22,85
2003 9 alexandra pavlovičová 18.09.84 ac-nZ 2:18,98
2004 6 Magdaléna Šimeková 20.10.87 Vital 2:22,55
2005 13 csilla Fugliová 19.01.88 ac-nZ 2:17,45
2006 10 pavla solivarská 15.02.88 horBŠ 2:18,26
2007 10 aneta hollá 18.07.89 ac-Ma 2:20,96
2008 12 Viktória kotoučková 28.11.90 slÁtn 2:19,33
2009 9 Viktória kotoučková 28.11.90 slÁtn 2:24,42
2010 10 patrícia koníčková 11.09.92 spkDu 2:20,88
2011 7 patrícia koníčková 11.09.92 spkDu 2:25,52
2012 11 Viktória Záhradníčková 29.03.96 spkDu 2:17,20
2013 6 Veronika Zrastáková 26.07.96 ŠoGnr 2:23,15
2014 10 eliška Mašláňová 09.06.95 slÁtn 2:20,71
2015 10 Michaela Pešková 22.10.97 SLÁTT 2:15,37
2016 8 Michaela pešková 22.10.97 slÁtt 2:20,26
2017 10 anita stachová 29.08.01 slÁtn 2:23,83
2018 14 klára hatinová 19.06.00 krYBa 2:23,31
2019 6 lucia Šišoláková 14.12.02 slÁtn 2:16,63
2020 9 andrea Švecová 07.01.03 ŠoGnr 2:17,64

STARŠIE DORASTENKY DO 18 ROKOV
1975 silvia klátilová 06.10.58 ZVlsi 2:24,7
1976 Štefánia struhárňanská 06.06.59 ZVlža 2:26,6
1977 Vlasta Babecová 24.01.59 BZlrk 2:17,2
1978 jana augustínová 29.03.61 snpžh 2:22,8
1979 7 Mária Gužiková 06.07.62 parBj 2:22,7
1980 8 Mária Gužiková 06.07.62 parBj 2:14,6
1981 6 Ľudmila Melicherová 06.06.64 SPFBB 2:12,5
1982 Mária szabóová 10.07.65 ukBla 2:21,4
1983 Miroslava Dobiášová 25.06.65 JEDTN 2:15,56

1984 anna hölcová 27.12.67 MostB 2:38,7
1985 7 andrea kumorová 06.02.68 ukBla 2:21,52
1986 10 stanislava hederová 14.07.68 ttstn 2:16,58
1987 7 renáta rácová 22.09.69 Vsžke 2:23,22
1988 6 Miroslava korimová 13.03.70 sZ-lc 2:20,4
1989 7 slávka romanová 31.01.72 parBj 2:23,2

DORASTENKY DO 17 ROKOV
1990 9 radoslava trnková 08.04.74 ukBla 2:18,6
1991 14 radoslava trnková 08.04.74 ukBla 2:16,9
1992 11 jana novysedláková 06.09.75 oŠGke 2:23,87
1993 8 Zuzana Vašíčková 08.04.76 slÁtn 2:18,08
1994 15 katarína Marcinčáková 27.05.78 coMMi 2:26,05
1995 16 Belina ješková 19.07.78 oŠGke 2:28,60
1996 6 simona Micušíková 09.12.80 ukBla 2:32,23
1997 6 Zuzana pikulíková 19.07.80 uMBBB 2:21,77
1998 4 jana revesová 13.08.82 coMMi 2:28,12
1999 10 andrea hegedüsová 14.11.83 ak-Ds 2:29,68
2000 18 andrea hegedüsová 14.11.83 ak-Ds 2:23,86
2001 12 lenka jakubcová 23.08.84 oMnkM 2:17,17
2002 8 simona Buriová 05.06.85 junpo 2:19,90
2003 18 Zuzana Vetrová 20.04.88 Vital 2:26,90
2004 15 Zuzana Vetrová 20.04.88 Vital 2:22,00
2005 16 Aneta Hollá 18.07.89 ACMA 2:16,57
2006 9 aneta hollá 18.07.89 ac-Ma 2:20,81
2007 10 Viktória kotoučková 28.11.90 slÁtn 2:25,72
2008 11 Martina kovalčíková 22.06.92 elÁkk 2:27,47
2009 16 Barbora Doskočilová 15.02.92 aFknM 2:21,55
2010 16 Monika kozmová 16.06.93 junpo 2:25,73
2011 14 Viktória Malčeková 06.01.97 akMZV 2:26,35
2012 11 iveta Babinská 10.06.96 sVeBB 2:23,81
2013 17 Veronika Zrastáková 26.07.96 ŠoGnr 2:24,40
2014 12 Michaela pešková 22.10.97 slÁtt 2:18,89
2015 16 ivana Bitarová 27.09.98 ŠoGnr 2:28,29
2016 16 Dana kudlíková 21.08.01 spkDu 2:24,88
2017 15 anita stachová 29.08.01 slÁtn 2:22,65
2018 14 anita stachová 29.08.01 slÁtn 2:23,31
2019 21 lucia Šišoláková 14.12.02 slÁtn 2:18,41
2020 13 adriána pavelicová 23.06.03 DukBB 2:24,14

MLADŠIE DORASTENKY DO 16 ROKOV
1975 Vlasta Babecová 24.01.59 BZlrk 2:27,3
1976 anna pekarčíková 09.01.61 slnle 2:25,3
1977 Mária Gužiková 06.07.62 parBj 2:21,3
1978 eva Šuleková 01.06.62 strlc 2:25,5
1979 jana považanová 16.01.63 snpžh 2:18,7
1980 8 Ľudmila Melicherová 06.06.64 SZLC 2:12,2
1981 17 Ľuba holendová 20.12.65 ZVlpB 2:24,7
1982 Mária schillerová 06.09.66 ZVlpB 2:20,0
1983 Gabriela Sedláková 02.03.68 OLYSI 2:21,12
1984 Gabriela sedláková 02.03.68 olYsi 2:26,4
1985 9 eva antošová 28.02.70 spFBB 2:21,84
1986 8 andrea sollárová 01.02.71 inter 2:21,73
1987 10 Mária Mištíková 01.07.71 spFBB 2:23,30
1988 8 alena krešňáková 08.04.72 spFBB 2:19,1
1989 10 svetlana Šimeková 15.01.74 sVŠtB 2:28,3

ŽIAČKY DO 15 ROKOV
1990 8 Zuzana Vašíčková 08.04.76 ttstn 2:20,3

1996 18 jana revesová 13.08.82 coMMi 2:25,42
1997 21 adriana Vitková 23.01.82 oMnkM 2:21,13
1998 25 lenka jakubcová 23.08.84 oMnkM 2:28,58
1999 17 lenka jakubcová 23.08.84 oMnkM 2:25,63
2000 21 katarína lovrantová 07.04.85 uMBBB 2:24,57
2001 23 jana sedláková 03.09.86 ac-Ma 2:28,24
2002 18 lucia Majerčáková 26.02.87 slÁtn 2:28,16
2003 20 lenka krišková 11.06.88 junpo 2:22,97
2004 22 Viktória Vargová 27.04.89 MarBa *1:39,68
2005 24 Patrícia Štefunková 23.01.93 VITAL *1:37,92
2006 16 patrícia Štefunková 23.01.93 Vital *1:42,46
2007 16 Monika Mišíková 16.08.92 slÁtn *1:41,79
2008 21 jana Floreková 07.09.94 spkDu *1:45,95
2009 23 romana Daňová 03.09.94 spkDu *1:45,72
2010 19 Viktória Záhradníčková 29.03.96 spkDu 2:28,57
2011 19 iveta Babinská 10.06.96 sVeBB 2:30,33
2012 15 nikola Štefundová 23.03.98 MŠskM 2:29,83
2013 24 Nikola Štefundová 23.03.98 MŠSKM 2:18,86
2014 15 Gabriela Gajanová 12.10.99 krilM 2:21,05
2015 13 sophia Zápotočná 23.12.00 spkDu 2:36,61

2016 17 Dana kudlíková 21.08.01 spkDu 2:30,08
2017 22 emma paulínyová 25.03.02 Škpža 2:25,52
2018 22 Barbora Švenková 17.07.03 atlBŠ 2:32,37
2019 22 Michaela salayová 10.05.05 ac-Ma 2:19,38
2020 19 adriána Vašková 27.10.05 Šk-ja 2:23,26

MLADŠIE ŽIAČKY DO 13 ROKOV
2016 24 Andrea Švecová 07.01.03 ŠOGNR *1:41,14
2017 25 lilly urbanovská 14.07.04 ZŤsMt *1:47,32
2018 25 Vanesa pomajbová 18.07.05 Drupn *1:47,71

Najúspešnejšie kluby (tituly) a jednotlivkyne (medaily)
slÁtn 13, spkDu 9, MŠskM/oMnkM a uMBBB/spFBB 6,  

ac-Ma, ŠoGnr a Vital 5
hollá a stachová 3-1-1, Gužiková 3-1-0, kotoučková 3-0-1,  

jakubcová, pešková a Vašíčková 3-0-0
1500 METROV / *1000 METROV

JUNIORKY DO 19 ROKOV
1990 5 alena Grešáková 06.09.72 ukBla 4:40,8
1991 3 jana Bordáčová 22.10.73 ukBla 5:17,4
1992 3 radana halmová 27.03.74 slÁtn 5:10,21
1994 6 katarína chalupová 10.06.78 uMBBB 5:00,01

2003 4 renáta Váňová 12.10.85 Vital 5:03,62
2004 8 jana styková 14.01.85 ac-nZ 4:48,50
2005 13 stanislava janečková 18.06.86 hitBB 4:43,56
2006 15 pavla solivarská 15.02.88 horBŠ 4:42,55
2007 9 janka Zatlúkalová 23.12.88 spkDu 4:53,80
2008 16 jana Martinská 08.02.90 rDXlc 5:01,62
2009 13 alexandra havlíková 18.08.91 Vital 5:03,50
2010 7 Barbora Doskočilová 15.02.92 aFknM 5:03,86
2011 7 kristína hegedüsová 24.01.96 ac-nZ 5:00,71
2012 10 kristína hegedüsová 24.01.96 ac-nZ 4:54,97
2013 7 kristína hegedüsová 24.01.96 ac-nZ 4:50,89
2014 8 nikola Štefundová 23.03.98 MŠskM 5:06,79
2015 5 Veronika klčová 13.11.96 slÁtt 5:18,98
2016 7 nikola Štefundová 23.03.98 MŠskM 5:02,72
2017 10 alexandra Zavadská 14.04.00 MŠskM 4:59,95
2018 5 alexandra Zavadská 14.04.00 MŠskM 4:47,91
2019 7 tamara ivančová 02.04.03 1akhé 5:09,27
2020 4 Líza Hazuchová 23.07.02 ZVPLN 4:32,25

STARŠIE DORASTENKY DO 18 ROKOV
1976 alica takáčová 19.05.59 sVŠtB 4:55,8
1977 Štefánia struhárňanská 06.06.59 ZVlža 4:55,6
1978 terézia halenárová 13.08.61 snpžh 4:49,9
1979 Mária Gužiková 06.07.62 parBj 4:57,4
1980 5 Mária Gužiková 06.07.62 parBj 4:48,3
1981 5 helena síčová 02.11.64 tatsn 5:04,7
1982 Mária szabóová 10.07.65 ukBla 4:58,0
1983 jana Benková 29.05.66 Vsžke 4:51,75
1984 jana Benková 29.05.66 Vsžke 4:46,8
1985 10 Daniela pacovská 04.10.67 Vsžke 5:00,59
1986 6 Zuzana Medveďová 13.11.68 MOSTB 4:40,07
1987 4 Desana Šimovcová 12.05.70 spFBB 4:50,8
1988 7 andrea sollárová 01.02.71 inter 4:41,48
1989 5 alena Grešáková 06.09.72 ukBla 4:45,42

DORASTENKY DO 17 ROKOV
1990 10 radana halmová 27.03.74 ttstn 4:53,3
1991 12 radana halmová 27.03.74 ttstn 4:45,0
1992 10 andrea kvassayová 05.09.76 elsnZ 4:46,08
1993 8 andrea kvassayová 05.09.76 elsnZ 4:47,24
1994 8 eva ondrišová 25.08.78 slÁtt 5:00,88
1995 7 eva ondrišová 25.08.78 slÁtt 4:53,00
1996 3 Martina trnková 25.10.80 slÁža 5:11,91
1997 5 simona Micušíková 09.12.80 ukBla 5:07,07
1998 11 petra liskayová 08.06.81 slÁtn 5:00,94
1999 5 erika Bernáthová 12.05.83 ac-nZ 5:12,23
2000 10 alena jatiová 29.11.83 Šthnl 4:51,78
2001 6 Mária kyselicová 13.03.84 slÁtn 4:48,06
2002 11 jana styková 14.01.85 ac-nZ 4:53,37
2003 12 Monika Gálová 11.04.86 Vital 5:11,65
2004 11 Magdaléna Šimeková 20.10.87 Vital 4:55,61
2005 7 jana Majcherová 28.11.90 junpo 5:09,45
2006 6 Dominika Bradáčová 29.09.92 ŠGsnr 5.16,85
2007 8 Monika Mišíková 16.08.92 slÁtn 5:06,05
2008 8 Mária Majirská 31.10.91 ŠŠkBj 5:26,23
2009 12 Dominika Bradáčová 29.09.92 ŠGsnr 5:15,08
2010 8 lucia janečková 23.03.95 ac-nZ 4:55,74
2011 10 lucia janečková 23.03.95 ac-nZ 4:59,23

PREHĽAD MAJSTROV SLOVENSKA MLÁDEŽE V HALE 1971 – 2020

Všestranná Lucia Mokrášová zbierala medaily (bilancia 9‑6‑1) na 200 m, 60 m prekážok, vo výške 
i diaľke, vo viacbojoch i v štafete. Foto: PAVOL UHRIN
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2012 6 Lucia Janečková 23.03.95 ACNZ 4:44,6
2013 14 Viktória Malčeková 06.01.97 akMZV 4:56,89
2014 12 nikola Štefundová 23.03.98 MŠskM 4:54,92
2015 7 karin suranová 11.12.00 spkDu 5:09,91
2016 8 elena Dušková 25.07.01 MarBa 5:02,13
2017 12 sofia Debnáriková 27.06.00 DukBB 4:55,13
2018 6 lucia Šišoláková 14.12.02 slÁtn 4:49,82
2019 9 tamara ivančová 02.04.03 1akhé 5:02,88
2020 8 adriána Vašková 27.10.05 Šk-ja 5:10,04

MLADŠIE DORASTENKY DO 16 ROKOV
1983 Daniela slotová 12.03.68 spkDu 5:02,83
1984 Zuzana Medveďová 13.11.68 MostB 5:04,3
1985 9 Monika Feniková 29.04.69 oraDk 5:12,9
1986 7 Mária Gembešová 28.06.70 slÁtt 5:02,97
1987 5 alena Grešáková 06.09.72 ZVlkM 5:04,9
1988 10 alena Grešáková 06.09.72 ZVlkM 4:54,64
1989 10 Anna Baloghová 19.05.73 TTSTN 4:52,07

ŽIAČKY DO 15 ROKOV
1990 9 jana poláčková 26.01.75 slÁtt 4:56,2
1996 14 adriana Vitková 23.01.82 ZVlkM 5:11,75
1997 11 stanislava Berešíková 02.06.83 oMnkM 5:14,34
1998 14 katarína pikulíková 15.01.83 uMBBB 4:56,69
1999 16 Mária kyselicová 13.03.84 slÁtn 5:06,29
2000 15 simona Buriová 05.06.85 junpo 4:53,88
2001 15 janka Veselovská 20.07.86 teXrk 5:15,16
2002 13 Zuzana Vetrová 20.04.88 Vital 5:08,82
2003 18 aneta hollá 18.07.89 ac-Ma 5:04,27
2004 16 aneta hollá 18.07.89 ac-Ma 5:03,93
2005 15 Dajana kondeová 21.05.91 ŠGsnr 5:12,93
2006 13 jana puškárová 10.12.91 slÁtt 5:08,01
2007 14 Dominika Bradáčová 29.09.92 ŠoGnr 5:11,19
2008 13 Monika kozmová 16.06.93 junpo 5:12,58
2009 13 ivana kuriačková 21.05.94 ac-nZ 5:23,87
2010 14 Lucia Janečková 23.03.95 ACNZ 4:53,43
2011 13 kristína hegedüsová 24.01.96 ac-nZ 5:05,93
2012 10 ivana hudecová 27.06.98 ac-nZ 5:20,13
2013 8 petra turčeková 23.08.98 MarBa 5:17,43
2014 11 Zuzana pavlikovská 06.09.99 ukBla 5:11,01
2015 14 karin suranová 11.12.00 spkDu 5:12,49
2016 11 elena Dušková 25.07.01 MarBa 4:57,29

MLADŠIE ŽIAČKY DO 13 ROKOV
2016 20 Tamara Ivančová 02.04.03 1AKHÉ *3:21,89
2017 17 Barbora Gombárová 20.06.04 SPKDU 5:19,29
2018 14 adriána Vašková 27.10.05 Šk-si 5:24,42

Najúspešnejšie kluby (tituly) a jednotlivkyne (medaily)
ac-nZ/elsnZ 15, MŠskM/ZVlkM/oMnkM 9, slÁtn,  

slÁtt a ukBla 6
l. janečková 4-1-1, Grešáková a hegedüsová 4-0-0, Bradáčová 3-1-2, 

halmová a t. ivančová 3-0-1
3000 METROV / *2000 METROV

JUNIORKY DO 19 ROKOV
1992 4 anna Baloghová 19.05.73 ukBla 10:45,44
2003 8 jana styková 14.01.85 ac-nZ 10:40,12
2004 6 katarína uhláriková 09.02.88 BanpD 11:26,14
2005 10 katarína Berešová 10.10.87 oBske 10:33,95
2006 8 katarína Berešová 10.10.87 oBske 10:10,68

2007 6 janka Zatlúkalová 23.12.88 spkDu 10:24,62
2008 5 jana Martinská 08.02.90 rDXlc 10:58,57
2009 7 jana puškárová 10.12.91 slÁtt 11:02,70
2010 6 lucia janečková 23.03.95 ac-nZ 10:37,65
2011 6 lucia janečková 23.03.95 ac-nZ 10:32,33
2012 3 lucia janečková 23.03.95 ac-nZ 10:18,70
2013 4 lucia janečková 23.03.95 BecBa 10:12,73
2014 4 Michaela jarošová 18.02.97 MŠskM 11:49,59
2015 7 Zuzana Durcová 06.06.96 spkMY 10:40,88
2016 11 Eva Slančíková 28.12.98 DUKBB 10:04,02
2017 9 lucia Beláková 19.04.98 aFknM 10:30,95
2018 8 tamara ivančová 02.04.03 1akhé 11:10,34
2019 6 elena Dušková 25.07.01 inter 10:10,03
2020 4 eliška klepková 13.05.03 stuBa 10:39,39

DORASTENKY DO 17 ROKOV
1992 5 jana poláčková 26.01.75 trecr 10:37,07
1993 9 Belina ješková 19.07.78 coMMi 10:59,98
1994 9 Vanda Mesiariková 19.09.77 slÁtn 11:09,55
1995 6 silvia hrdlovičová 16.01.78 Vital 11:11,16
1996 4 natália ewiaková 23.07.79 ukBla 12:26,51
1997 3 alexandra novotová 19.11.80 slÁtn 11:53,35
1998 5 petra liskayová 08.06.81 slÁtn 11:33,49
1999 7 Dominika kyzeková 04.03.82 oMnkM 11:28,33
2000 3 jana styková 14.01.85 ac-nZ 12:12,85
2001 12 katarína lovrantová 07.04.85 uMBBB 10:56,40
2002 5 katarína lovrantová 07.04.85 uMBBB 10:50,91
2003 5 Viktória Vargová 27.04.89 MarBa 11:52,71
2004 6 katarína smolárová 07.08.89 MarBa 11:05,48
2005 6 pavla solivarská 15.02.88 horBŠ 10:50,80
2006 6 katarína pokorná 28.11.89 MarBa 10:57,99
2007 6 jana Martinská 08.02.90 Maclc 11:46,89
2008 7 jana puškárová 10.12.91 slÁtt 11:17,84
2009 13 ivana kuriačková 21.05.94 ac-nZ 11:31,52
2010 10 ivana kuriačková 21.05.94 ac-nZ 11:31,55
2011 7 eliška Mašláňová 09.06.95 slÁtn 11:27,82
2012 7 kristína hegedüsová 24.01.96 ac-nZ 10:41,86
2013 3 petra turčeková 23.08.98 MarBa 11:30,78
2014 12 klaudia žárska 15.06.99 spkDu 11:29,15
2015 8 petra turčeková 23.08.98 stuBa 11:35,95
2016 7 sofia Debnáriková 27.06.00 DukBB 11:27,74
2017 6 alexandra Zavadská 14.04.00 MŠskM 10:52,90
2018 6 Elena Dušková 25.07.01 MARBA 10:32,23
2019 9 líza hazuchová 23.07.02 ZVpln 11:00,93
2020 6 eliška klepková 13.05.03 stuBa 10:40,79

ŽIAČKY DO 15 ROKOV
2017 20 lucia Šišoláková 14.12.02 olYGa *7:07,71
2018 16 hana Záhradníčková 02.10.03 stanr *7:01,95
2019 14 Alžbeta Garguláková 30.01.06 AKMZV *6:56,02
2020 13 hana Mária Mehager 06.07.06 stanr *7:03,44

Najúspešnejšie kluby (tituly) a jednotlivkyne (medaily)
ac-nZ 8, MarBa 5, slÁtn 4, MŠskM/oMnkM a stuBa 3

l. janečková 4-0-0, puškárová 2-3-0, kuriačková 2-2-0,  
turčeková 2-1-1, styková 2-1-0

60 M / *50 M / ** 45 M / ***50 YARDOV PREKÁŽOK
JUNIORKY DO 19 ROKOV

1990 7 lucia kovalčíková 05.04.72 elsnZ *7,7

1991 4 Ľudmila čörgöová 03.03.73 Vsžke *7,7
1992 5 Viera polláková 29.10.74 slÁtn *8,02
1994 11 Andrea Vaverková 23.05.77 SLÁTN *7,71
2003 7 katarína hrdá 08.06.86 slÁtn 9,21
2004 11 Zuzana lunterová 10.01.85 spkDu 8,94
2005 11 Zuzana Brídová 25.02.87 slÁtn 9,16
2006 1 jana Danková 30.08.87 atuke 9,35
2007 7 Merita Bytyqiová 12.01.89 spkDu 8,93
2008 7 Merita Bytyqiová 12.01.89 spkDu 8,83
2009 9 kristína Bašteková 05.02.91 slÁža 9,44

Veronika Šteflíková 01.04.91 slÁtn 9,44
2010 9 claudia hladíková 11.01.94 ac-Ma 8,93
2011 5 claudia hladíková 11.01.94 ac-Ma 8,95
2012 8 lucia Mokrášová 27.03.94 spkDu 8,72
2013 7 Lucia Mokrášová 27.03.94 SPKDU 8,57
2014 4 stanislava lajčáková 20.04.96 spkDu 8,75
2015 4 stanislava lajčáková 20.04.96 spkDu 8,82
2016 6 karin svrčková 27.03.97 ZŤsMt 8,97
2017 5 Gabriela čelková 02.05.99 slÁtn 8,87
2018 6 natália Bučičová 26.07.99 stuBa 8,99
2019 11 natália holešová 18.02.02 ŠoGnr 9,13
2020 7 lenka kovačovicová 11.05.01 ŠoGnr 8,99

STARŠIE DORASTENKY DO 18 ROKOV
1971 Viera Gáliková 21.09.54 SPFBB ***7,0
1973 Zlatica Ondrejčáková 17.10.56 TATSN **7,3
1974 Vlasta sovíková 18.02.58 ZVlpB **7,7
1975 Vlasta sovíková 18.02.58 ZVlpB *7,8
1976 alena spalovská 04.03.58 slnBa *7,3
1977 anna pecháčková 03.03.60 ZVlpB *7,4
1978 Danica launerová 02.04.60 spFBB *7,6
1979 Marta tomajková 08.06.61 tatsn *7,8
1980 12 eva hanzelová 04.04.62 slnBa *7,5
1981 8 Anna Hanuliaková 13.08.63 ZVLŽA *7,1
1982 anna Brišová 22.01.65 ZVlpB *7,2
1983 iveta Baránková 08.03.65 ZVlža *7,65
1984 Ľubomíra piknová 03.03.67 stanr *7,7
1985 11 Mária Danišová 05.03.68 SPFBB *7,54
1986 7 eva anjelová 05.10.68 Vsžke *7,67
1987 8 andrea konečná 27.07.70 ttstn *7,84
1988 8 andrea konečná 27.07.70 ttstn *7,77
1989 11 andrea Bubeníková 14.08.71 ukBla *8,00

DORASTENKY DO 17 ROKOV
1990 6 helena rauková 16.11.73 ttstn *7,9
1991 11 juliana ondrijová 05.03.75 Vsžke *7,6
1992 17 juliana ondrijová 05.03.75 oŠGke *7,74
1993 16 Mariana Močárová 06.08.77 uMBBB *7,81
1994 24 andrea Vaverková 23.05.77 slÁtn *7,63
1995 16 Zuzana krajčiová 30.10.78 spapB *7,84
1996 11 Miriam Bobková 02.03.79 oŠGke *7,64
1997 10 Michaela Marčeková 13.01.80 SLÁTN *7,52
1998 13 eva Filipová 29.01.82 oŠGke *7,66
1999 12 eva Filipová 29.01.82 oŠGke *7,56
2000 14 alžbeta adámiková 19.04.83 slÁtn 8,6
2001 15 katarína havlíková 25.02.84 ukBla 9,02
2002 11 katarína hrdá 08.06.86 slÁtn 9,01
2003 20 katarína hrdá 08.06.86 slÁtn 8,92

2004 20 Zuzana Brídová 25.02.87 slÁtn 9,07
2005 27 Gabriela Marcinková 02.04.88 junpo 9,17
2006 16 Veronika Boszáková 17.10.89 atuke 9,26
2007 19 kristína Bašteková 05.02.91 slÁža 9,22
2008 19 kristína Bašteková 05.02.91 slÁža 9,22
2009 15 Monika Weigertová 20.03.92 slÁtn 9,11
2010 19 Monika Baňovičová 28.08.95 ACMA 8,79
2011 18 claudia hladíková 11.01.94 ac-Ma 8,80
2012 12 stanislava lajčáková 20.04.96 spkDu 9,01
2013 14 stanislava lajčáková 20.04.96 spkDu 8,92
2014 16 Martina sameková 15.03.97 slÁtn 8,84
2015 10 simona takácsová 16.01.98 ŠoGnr 8,91
2016 13 Gabriela čelková 02.05.99 slÁtn 8,84
2017 25 emma Zapletalová 24.03.00 ŠoGnr 8,82
2018 17 Bibiána tvrdoňová 02.05.01 Vital 8,80
2019 19 Viktória rusnáková 19.08.04 stuke 8,82
2020 18 Mia Fotulová 07.06.03 stuke 8,84

MLADŠIE DORASTENKY DO 16 ROKOV
1975 Mária Zigová 29.06.59 ZVlpB *7,9
1976 klaudia simoníková 16.03.60 slÁpo *7,7
1977 anna Franková 27.03.61 ZVlža *7,6
1978 alena havrlová 17.01.63 spFBB *7,7
1979 alena havrlová 17.01.63 spFBB *8,0
1980 9 iveta Baránková 08.03.65 ZVlža *7,8
1981 8 anna Brišová 22.01.65 ZVlpB *7,5
1982 iris knižková 11.12.66 slnBa *7,8
1983 Mária Danišová 05.03.68 spFBB *7,70
1984 jana tokarčíková 29.05.69 Vsžke *7,6
1985 10 jana tokarčíková 29.05.69 Vsžke *7,84
1986 7 andrea konečná 27.07.70 ttstn *7,82
1987 15 Miriam chudíková 30.01.71 ZVlža *7,75
1988 12 Dáša Bednárová 24.01.72 tatsn *7,65
1989 11 Renáta Bartečková 27.05.73 SPFBB *7,64

ŽIAČKY DO 15 ROKOV
1990 14 andrea Madová 09.02.75 ttstn *7,8
1996 18 tatiana ješková 28.06.81 stanr *8,00
1997 22 Jana Ondrašíková 23.04.82 SPAPB *7,77
1998 17 tatiana lopušniaková 21.03.84 uMBBB *8,25
1999 22 tatiana lopušniaková 21.03.84 uMBBB *8,14
2000 19 Zuzana kováčiková ml. 15.08.85 uMBBB 9,71
2001 19 katarína hrdá 08.06.86 slÁtn 9,36
2002 21 Zuzana Brídová 25.02.87 slÁtn 9,45
2003 26 Gabriela Marcinková 02.04.88 junpo 9,70
2004 25 Veronika Boszáková 17.10.89 atuke 9,64
2005 29 katarína Mutňanská 02.05.91 Vital 9,56
2006 25 kristína Bašteková 05.02.91 slÁža 9,44
2007 15 Michaela szabóová 18.02.93 ŠoGnr 10,09
2008 17 claudia hladíková 11.01.94 ac-Ma 9,41
2009 28 claudia hladíková 11.01.94 ac-Ma 9,22
2010 24 stanislava lajčáková 20.04.96 ao-st 9,46
2011 23 stanislava lajčáková 20.04.96 ao-st 9,27
2012 29 Martina sameková 15.03.97 slÁtn 9,19
2013 25 simona takácsová 16.01.98 ŠoGnr 9,32
2014 25 natália Bučičová 26.07.99 inter 9,37
2015 21 romana králiková 14.08.00 cVčlM 9,66
2016 31 Bibiána tvrdoňová 02.05.01 Vital 9,41

2017 27 natália holešová 18.02.02 ŠoGnr 9,22
2018 30 Barbora Broďániová 11.01.04 ŠoGnr 9,22
2019 24 Viktória rusnáková 19.08.04 stuke 8,88
2020 20 Tereza Čorejová 19.07.05 NATBA 8,77

MLADŠIE ŽIAČKY DO 13 ROKOV
2016 24 Michaela Molnárová 12.01.04 atuke 9,78
2017 24 kristína kelemenová 03.01.04 ŠoGnr 9,69
2018 20 Tereza Čorejová 19.07.05 STUBA 9,50

Najúspešnejšie kluby (tituly) a jednotlivkyne (medaily)
slÁtn 18, uMBBB/spFBB 11, spkDu a ŠoGnr 9, spapB/ZVlpB 8

lajčáková 6-0-0, hladíková 5-2-0, hrdá 4-1-1,  
Bašteková 4-0-0, Brídová 3-1-3

CHÔDZA 3000 METROV (*2000 METROV, **1000 METROV) 
JUNIORKY DO 19 ROKOV

1992 5 jana obšitošová 24.04.77 oŠGke 15:27,13
1994 6 Viera loškárová 21.03.76 oŠGke 14:26,61
2016 4 nikoleta abbatantuono 07.10.97 ŠoGnr 16:47,10
2017 3 ema hačundová 05.03.99 MŠkBM 14:41,20
2018 4 Klaudia Žárska 15.06.99 SPKDU 14:02,98
2019 10 hana Burzalová 03.11.00 spkDu 14:24,64
2020 6 stanislava hakulinová 03.05.03 stuke 15:08,24

STARŠIE DORASTENKY DO 18 ROKOV
1988 5 Ľubomíra Boboková 14.05.71 spFBB 15:38,2
1989 7 Henrieta Kozlíková 17.10.71 VSŽKE 14:38,2

DORASTENKY DO 17 ROKOV
1991 8 anna Brnová 09.03.75 ZŤsMt 15:22,8
1992 8 Viera Loškárová 21.03.76 OŠGKE 14:10,08
1993 8 Viera loškárová 21.03.76 oŠGke 14:20,8
1994 13 ivana javorová 02.05.77 ZŤsMt 15:41,70
1999 5 Mária raganová 14.02.83 spkDu 14:51,0
2002 4 klára Malíková 10.01.87 lokŠu 15:35,46
2003 11 klára Malíková 10.01.87 lokŠu 15:43,03
2004 6 klára Malíková 10.01.87 MŠkBM 14:57,25
2005 11 Mária czaková 02.10.88 ŠGsnr 15:26,58
2006 7 Veronika privalincová 12.03.92 ŠGsnr 14:49,43
2007 9 Veronika privalincová 12.03.92 stanr 15:09,78
2008 8 Veronika privalincová 12.03.92 ŠGsnr 14:59,16
2009 7 katarína strmeňová 25.01.93 DukBB 14:12,05
2010 12 katarína strmeňová 25.01.93 DukBB 14:15,82
2011 12 karina Maťašovská 03.01.94 ŠGsnr 15:45,43
2012 8 Dáša Škantárová 08.12.95 ak-Bú 14:36,99
2013 9 radoslava piliarová 21.10.96 ak-Bú 14:59,19
2014 13 ema hačundová 05.03.99 MŠkBM 14:59,20
2015 8 hana Burzalová 03.11.00 spkDu 15:27,73
2016 3 ema hačundová 05.03.99 MŠkBM 15:00,92
2017 4 hana Burzalová 03.11.00 spkDu 15:00,58
2018 4 alžbeta ragasová 06.04.02 spkDu 15:55,01
2019 19 alžbeta ragasová 06.04.02 spkDu 14:57,60
2020 12 stanislava hakulinová 03.05.03 stuke 14:46,95

MLADŠIE DORASTENKY DO 16 ROKOV
1987 3 Ľubomíra Boboková 14.05.71 spFBB 16:16,3
1989 6 Ľubomíra Štepková 04.08.74 SPFBB 15:54,7

ŽIAČKY DO 15 ROKOV
1990 8 jana Genovová 21.04.75 DrÔhc 15:36,8
1999 10 Michaela Bérešová 30.12.84 lokŠu 17:38,0
2002 10 Zuzana janeková 19.05.87 uMBBB *10:18,81

2003 10 Barbora strnadová 19.01.89 DrÔhc *10:31,45
2004 9 Barbora strnadová 19.01.89 MŠkhc *10:13,51
2005 12 patrícia kuchárová 10.07.90 junpo *10:01,14
2006 13 Veronika Privalincová 12.03.92 ŠGSNR *9:35,26
2007 12 Veronika privalincová 12.03.92 stanr *9:42,14
2008 10 katarína strmeňová 25.01.93 uMBBB *10:36,73
2009 9 karina Maťašovská 03.01.94 ŠGsnr *10:27,60
2010 11 Dáša Škantárová 08.12.95 ak-Bú *11:09,80
2011 12 nikoleta abbatantuono 07.10.97 ŠGsnr *10:11,68
2012 12 nikoleta abbatantuono 07.10.97 ŠGsnr *9:49,19
2013 11 ema hačundová 05.03.99 MŠkBM *10:34,56
2014 15 ema hačundová 05.03.99 MŠkBM *10:14,11
2015 12 hana Burzalová 03.11.00 spkDu *10:16,60
2016 9 silvia cintulová 28.04.01 MŠkBM *11:06,10
2017 8 anežka krestianková 30.06.03 BcFBB *11:00,33
2018 9 paulína avenová 22.08.04 ŠoGnr *10:48,43
2019 10 ivana Dudová 08.06.05 ZŤsMt *10:21,93
2020 24 ivana Dudová 08.06.05 ZŤsMt *9:48,74

MLADŠIE ŽIAČKY DO 13 ROKOV
2016 10 ivana Dudová 08.06.05 ZŤsMt **5:07,43
2017 25 Denisa Šubová 19.01.04 ŠoGnr **5:21,06
2018 25 Ivana Dudová 08.06.05 ZŤSMT **4:38,11

Najúspešnejšie kluby (tituly) a jednotlivkyne (medaily)
spkDu a ŠGsnr 8, MŠkBM 7, ZŤsMt 6, uMBBB/spFBB 5

hačundová 5-1-3, privalincová 5-0-1, Burzalová 4-2-1, i. Dudová 4-2-0, 
abbatantuono, k. Malíková a strmeňová 3-1-0

VÝŠKA
JUNIORKY DO 19 ROKOV

1991 4 hajnalka Véghová 04.09.73 ukBla 176
1992 11 Hajnalka Véghová 04.09.73 DACDS 182
1994 8 Mária Melová 21.10.75 UMBBB 182
2003 9 iveta srnková 02.05.87 Vital 170
2004 10 silvia nyesóová 08.11.85 ukBla 168
2005 8 ivana Borloková 27.12.86 ajclc 169

Zuzana tomková 20.02.88 junpo 169
2006 12 iveta srnková 02.05.87 Vital 177
2007 5 klára Ábelová 08.05.92 MostB 177
2008 10 tatiana Dunajská 25.07.92 MostB 173

klára Ábelová 08.05.92 MostB 173
2009 5 tatiana Dunajská 25.07.92 MostB 175
2010 8 tatiana Dunajská 25.07.92 MostB 172
2011 3 tatiana Dunajská 25.07.92 MostB 172
2012 5 Dagmar karaffová 12.02.95 ŠGsnr 165
2013 6 katarína kuštárová 23.03.95 DukBB 170
2014 4 Zuzana karaffová 13.06.96 ŠoGnr 173
2015 5 Zuzana karaffová 13.06.96 ŠŠkBj 170
2016 9 Monika Zavilinská 02.03.99 junho 170
2017 7 Monika Zavilinská 02.03.99 junho 176
2018 9 kristína Bošková 30.04.99 spapB 170
2019 7 Michaela lenhartová 04.09.02 rDXlc 167
2020 5 andrea tokárová 25.05.04 ŠoGnr 163

Michaela Molnárová 12.01.04 atlke 163
STARŠIE DORASTENKY DO 18 ROKOV

1971 tatiana Špetková 21.01.53 slnBa 154
1973 Beáta Vajdičková 02.05.55 slÁpo 153
1974 alena spalovská 04.03.58 slnBa 150
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1975 soňa Barthová 12.02.57 slnBa 155
1976 alena spalovská 04.03.58 slnBa 164
1977 Viera prihelová 07.07.59 slnBa 160
1978 alžbeta Šimková 11.07.60 BZlrk 160
1979 lea Zambojová 08.09.62 ukBla 167
1980 6 alena kučerová 13.08.63 ukBla 170
1981 10 jana Brenkusová 25.07.64 ukBla 176
1982 ivana jobbová 16.12.65 ZVlža 176
1983 Ivana Jobbová 16.12.65 ZVLŽA 183
1984 simona Vlachynská 29.08.67 slnBa 171
1985 10 Mária Danišová 05.03.68 spFBB 175
1986 8 alena Varcholová 27.03.69 spFBB 171
1987 3 alena Varcholová 27.03.69 spFBB 175
1988 8 soňa kručinská 06.06.70 VaGpp 168
1989 6 alena stanková 21.05.71 Vsžke 164

DORASTENKY DO 17 ROKOV
1990 10 hajnalka Véghová 04.09.73 DacDs 180
1991 9 Mária Melová 21.10.75 spFBB 168
1992 11 Mária Melová 21.10.75 slÁBB 180
1993 10 andrea Brčáková 17.08.77 uMBBB 169
1994 12 Martina palovčáková 06.06.78 uMBBB 173
1995 16 Martina palovčáková 06.06.78 uMBBB 168
1996 5 lucia longauerová 07.04.80 uMBBB 164
1997 6 Renáta Medgyesová 28.01.83 DACDS 181
1998 8 Monika podhorská 18.12.81 FjcZV 172
1999 6 Zuzana trojáková 20.03.83 ZŤsMt 172
2000 5 Gabriela kunhartová 17.06.84 slÁža 165
2001 6 silvia nyesóová 08.11.85 ak-Ds 171
2002 10 silvia nyesóová 08.11.85 ukBla 168
2003 14 iveta srnková 02.05.87 Vital 164
2004 14 iveta srnková 02.05.87 Vital 173
2005 15 klára Ábelová 08.05.92 MostB 170
2006 13 klára Ábelová 08.05.92 MostB 170
2007 7 klára Ábelová 08.05.92 MostB 176
2008 12 Miroslava Michlíková 26.02.91 ukBla 176
2009 8 tatiana Dunajská 25.07.92 MostB 167
2010 10 Bibiána turzová 13.03.96 ak-Bk 163
2011 11 Zuzana karaffová 13.06.96 ŠŠkBj 170
2012 8 Zuzana karaffová 13.06.96 ŠGsnr 167
2013 4 Zuzana karaffová 13.06.96 ŠoGnr 173
2014 4 simona Butkovská 05.05.98 stuBa 171
2015 13 simona Butkovská 05.05.98 stuBa 159
2016 13 Monika Zavilinská 02.03.99 junho 170
2017 12 Michaela lenhartová 04.09.02 rDXlc 164
2018 12 Michaela lenhartová 04.09.02 rDXlc 166
2019 11 simona tichá 22.11.03 stuBa 167
2020 12 andrea tokárová 25.05.04 ŠoGnr 167

MLADŠIE DORASTENKY DO 16 ROKOV
1975 Viera prihelová 07.07.59 slnBa 154
1976 Marta Grossmanová 15.07.61 ZVlpB 158
1977 alena hlubinová 15.03.62 elsnZ 162
1978 alena hlubinová 15.03.62 elsnZ 160
1979 jana Brenkusová 25.07.64 ukBla 167
1980 11 ivana jobbová 16.12.65 ZVlža 167
1981 8 ivana jobbová 16.12.65 ZVlža 161
1982 Milica kostrová 01.10.67 spFBB 164

1983 Mária Danišová 05.03.68 spFBB 170
1984 Mária Danišová 05.03.68 SPFBB 174
1985 8 slávka Vokelová 16.01.69 ZVlpB 160
1986 11 jana Machajová 04.02.71 slnBa 165
1987 9 alena stanková 21.05.71 Vsžke 168
1988 9 oľga karabínová 06.12.72 Vsžke 165
1989 11 hajnalka Véghová 04.09.73 DacDs 164

ŽIAČKY DO 15 ROKOV
1990 13 andrea hanušovská 26.04.75 spFBB 160
1996 11 Monika podhorská 18.12.81 FjcZV 162
1997 14 nina sidóová 15.01.83 DacDs 171
1998 9 Zuzana trojáková 20.03.83 ZŤsMt 171
1999 6 tatiana lopušniaková 21.03.84 uMBBB 162
2000 14 Miroslava klučiarovská 04.01.86 Victu 168
2001 11 Miroslava klučiarovská 04.01.86 Victu 164
2002 16 Mária troligová 26.02.87 junpo 164
2003 16 Zuzana tomková 20.02.88 junpo 170

2004 16 soňa Dunajská 25.04.89 uMBBB 158
2005 15 Denisa Blažová 05.12.91 ak-Bk 166
2006 7 Denisa Blažová 05.12.91 AKBK 174
2007 10 klára Ábelová 08.05.92 MostB 170
2008 11 Monika struhárová 27.07.93 Vital 161
2009 12 lucia Mokrášová 27.03.94 spkDu 158
2010 14 Bibiána turzová 13.03.96 ak-Bk 161
2011 11 Zuzana karaffová 13.06.96 ŠŠkBj 164
2012 9 simona Butkovská 05.05.98 stuBa 158
2013 16 simona Butkovská 05.05.98 stuBa 164
2014 13 laura Gregušíková 08.02.99 lokŠu 161
2015 9 kiara töröková 25.06.02 stanr 150

romana králiková 14.08.00 cVčlM 150
2016 16 terézia terifajová 19.06.01 MŠkVt 154
2017 12 ela potocká 11.11.03 stuBa 161
2018 23 laura Fonferová 21.09.03 DukBB 161
2019 15 ema Zavřelová 31.01.05 slÁtn 158

2020 15 andrea Vargová 04.07.05 ak-Bk 164
MLADŠIE ŽIAČKY DO 13 ROKOV

2016 19 janka kusyová 15.03.03 ac-nZ 145
2017 16 Michaela Molnárová 12.01.04 atuke 148
2018 16 Veronika Fapšová 13.03.05 OLYPB 154

Najúspešnejšie kluby (tituly) a jednotlivkyne (medaily)
uMBBB/spFBB/slÁBB 16, MostB 11, slnBa a ukBla 8,  

ak-Ds/DacDs a stuBa 6
Ábelová a Z. karaffová 6-2-0, t. Dunajská 5-2-0,  

Butkovská 4-5-0, srnková 4-0-3
ŽRď

JUNIORKY DO 19 ROKOV
2003 5 katarína Vojteková 29.03.86 atuke 300
2004 4 Mária stankovičová 08.02.86 slÁtt 270
2005 4 Dana čížková 28.12.91 atuke 330
2006 8 Dana čížková 28.12.91 atuke 340
2007 6 Dana Čížková 28.12.91 ATUKE 385
2008 9 Dana čížková 28.12.91 atuke 370
2009 6 Bronislava surová 10.11.91 spkDu 340
2010 7 Bronislava surová 10.11.91 spkDu 320
2011 5 klaudia stanková 02.12.93 spkDu 310
2012 4 klaudia stanková 02.12.93 spkDu 330
2013 4 klaudia kálnayová 03.03.97 slÁtt 330
2014 7 soňa krajňáková 14.12.96 atuke 320
2015 4 klaudia kálnayová 03.03.97 slÁtt 350
2016 3 petra petláková 20.02.99 spkDu 290
2017 3 sarah nevařilová 23.11.98 spkDu 270
2018 8 romana ošková 16.11.99 krilM 330
2019 4 lujza paliderová 03.10.02 uMBBB 360
2020 4 lujza paliderová 03.10.02 uMBBB 330

DORASTENKY DO 17 ROKOV
1997 6 slavomíra sľúková 18.11.80 uMBBB 270
1998 6 eva slobodníková 23.05.83 oŠGke 320
1999 4 eva slobodníková 23.05.83 oŠGke 340
2000 5 eva slobodníková 23.05.83 oŠGke 340
2001 5 petra Figmigová 11.03.86 atuke 290
2002 4 katarína Vojteková 29.03.86 atuke 300
2003 4 jana slobodníková 08.02.88 atuke 300

katarína Vojteková 29.03.86 atuke 300
2004 8 jana slobodníková 08.02.88 atuke 310
2005 5 Dana čížková 28.12.91 atuke 310
2006 9 Dana Čížková 28.12.91 ATUKE 376
2007 11 Dana čížková 28.12.91 atuke 370
2008 6 Bronislava surová 10.11.91 spkDu 360
2009 5 klaudia stanková 02.12.93 spkDu 300
2010 6 lucia pálffyová 29.09.93 ŠGsnr 250
2011 4 soňa krajňáková 14.12.96 atuke 305
2012 5 soňa krajňáková 14.12.96 atuke 315
2013 3 soňa krajňáková 14.12.96 atuke 335
2014 5 klaudia kálnayová 03.03.97 slÁtt 320
2015 3 petra petláková 20.02.99 spkDu 270
2016 3 petra petláková 20.02.99 spkDu 310
2017 3 Viktória čerňanská 29.03.02 atlBa 240
2018 7 lujza paliderová 03.10.02 uMBBB 280
2019 8 lujza paliderová 03.10.02 uMBBB 350
2020 9 anna Šimková 17.05.06 atuke 290

ŽIAČKY DO 15 ROKOV
1999 3 Gabriela Šafáriková 02.03.85 oraDk 250
2000 6 petra Figmigová 11.03.86 oŠGke 300
2001 3 petra Figmigová 11.03.86 atuke 300
2002 7 Zuzana lešňanská 16.04.88 atuke 260
2003 6 jana slobodníková 08.02.88 atuke 290
2004 9 Miroslava sedmáková 24.04.89 ŠGsnr 270
2005 6 Dana čížková 28.12.91 atuke 300
2006 7 Dana Čížková 28.12.91 ATUKE 330
2007 4 alexandra Majtánová 29.06.92 uMBBB 315
2008 4 klaudia stanková 02.12.93 ŠGsnr 260
2010 5 soňa krajňáková 14.12.96 atuke 250
2011 4 soňa krajňáková 14.12.96 atuke 312
2012 3 klaudia kálnayová 03.03.97 slÁtt 290
2013 3 Bianka hajtingerová 02.05.98 ŠoGnr 210
2015 3 kiara töröková 25.06.02 stanr 220
2016 3 Zuzana Šedová 12.01.01 spkDu 210
2017 3 Viktória čerňanská 29.03.02 atlBa 250
2018 3 adela žitná 24.12.04 spkDu 240
2019 7 adela žitná 24.12.04 spkDu 240
2020 5 anna Šimková 17.05.06 atuke 320

Najúspešnejšie kluby (tituly) a jednotlivkyne (medaily)
atuke 26, spkDu 13, uMBBB 6, slÁtt 5, oŠGke 4
čížková 9-1-0, krajňáková 6-2-1, kálnayová 4-1-1,  

paliderová a stanková 4-0-0
DIAĽKA

JUNIORKY DO 19 ROKOV
1990 8 jana Machajová 04.02.71 ukBla 562
1991 6 Zuzana Bullová 07.03.73 spFBB 529
1992 7 katarína Švachová 23.03.74 inter 583
1994 24 Zora Golčevská 26.03.78 BEBET 619
2003 14 Zuzana lunterová 10.01.85 želpZ 541
2004 15 jana kalmanová 05.06.85 ac-nZ 551
2005 11 slavomíra Vrlíková 01.10.87 atuke 554
2006 13 aneta Valentínyová 08.10.89 ŠGsnr 563
2007 10 ivana chrebetová 21.01.91 aFknM 547
2008 9 adriána Mančušková 28.05.90 ŠGsnr 568
2009 13 ivana chrebetová 21.01.91 spkDu 589
2010 13 ivana chrebetová 21.01.91 spkDu 577
2011 11 claudia hladíková 11.01.94 ac-Ma 544
2012 9 claudia hladíková 11.01.94 DukBB 557
2013 10 lucia Mokrášová 27.03.94 spkDu 587
2014 11 katarína kuštárová 23.03.95 DukBB 600
2015 12 stanislava lajčáková 20.04.96 spkDu 553
2016 11 Veronika Flosníková 17.12.97 DukBB 548
2017 11 Melanie Benková 08.12.00 MŠkBM 559
2018 16 natália lehocká 29.07.00 ŠoGnr 545
2019 12 silvia kaliašová 04.04.00 slÁtn 565
2020 13 renáta Vodnyánszká 11.01.04 MeGDs 585

STARŠIE DORASTENKY DO 18 ROKOV
1971 Brigita suchánková 03.02.54 slnBa 545
1973 anna Zmeková 17.08.57 Vsžke 522
1974 anna Zmeková 17.08.57 Vsžke 548
1975 anna Zmeková 17.08.57 Vsžke 559
1976 oľga jančíková 23.08.58 ZVlža 563
1977 ivana Besedová 17.07.59 ukBla 562

1978 agáta Dorová 30.04.61 strlc 572
1979 agáta Dorová 30.04.61 sZ-lc 589
1980 11 eva Murková 29.05.62 spFBB 573
1981 17 Zdena luptáková 13.04.64 spFBB 574
1982 Eva Kotvasová 27.02.65 SPFBB 608
1983 eva kotvasová 27.02.65 spFBB 572
1984 Ľubomíra piknová 03.03.67 stanr 553
1985 11 Ľubomíra piknová 03.03.67 stanr 589
1986 11 Mária Danišová 05.03.68 spFBB 567
1987 12 Gabriela ondrášiková 13.10.69 spFBB 561
1988 10 jana Machajová 04.02.71 slnBa 584
1989 13 Monika Mihalovičová 26.02.71 spFBB 576

DORASTENKY DO 17 ROKOV
1990 10 katarína Švachová 23.03.74 inter 569
1991 13 katarína Švachová 23.03.74 inter 551
1992 17 petra ihringová 11.05.76 spapB 553
1993 8 Zora Golčevská 26.03.78 BeBet 573
1994 20 Zora Golčevská 26.03.78 BEBET 596
1995 18 Zora Golčevská 26.03.78 BeBet 588
1996 14 katarína kubíková 27.02.79 oŠGke 554
1997 12 Zina Demočová 02.04.80 asklc 570
1998 13 Dana Velďáková 03.06.81 oŠGke 589
1999 15 Zuzana Farkašová 21.02.83 ak-Ds 579
2000 20 Zuzana Farkašová 21.02.83 ak-Ds 558
2001 24 alexandra pavlovičová 18.09.84 ac-nZ 541
2002 14 simona Buriová 05.06.85 junpo 528
2003 17 eva antalová 14.01.87 inter 535
2004 16 slavomíra Vrlíková 01.10.87 atuke 553
2005 18 Gréta Milkovičová 07.06.88 haché 515
2006 17 stanislava klučárová 30.01.89 MlasM 549
2007 13 adriána Mančušková 28.05.90 lokŠu 540
2008 14 ivana chrebetová 21.01.91 spkDu 544
2009 15 claudia hladíková 11.01.94 ac-Ma 549
2010 16 claudia hladíková 11.01.94 ac-Ma 577
2011 16 claudia hladíková 11.01.94 ac-Ma 553
2012 12 lenka poništová 25.09.95 spkDu 537
2013 10 eva jandová 13.11.96 ŠoGnr 533
2014 16 natália lipková 20.06.97 ukBla 560
2015 15 aneta Flajžíková 28.05.98 ŠoGnr 564
2016 22 tereza rudzanová 01.06.00 DukBB 554
2017 17 natália lehocká 29.07.00 ŠoGnr 542
2018 15 renáta Vodnyánszká 11.01.04 MeGDs 546
2019 16 renáta Vodnyánszká 11.01.04 MeGDs 567
2020 17 renáta Vodnyánszká 11.01.04 MeGDs 571

MLADŠIE DORASTENKY DO 16 ROKOV
1975 ivana Besedová 17.07.59 ukBla 524
1976 Danica launerová 02.04.60 lokZV 513
1977 agáta Dorová 30.04.61 strlc 556
1978 eva hanzelová 04.04.62 slnBa 531
1979 Zdena luptáková 13.04.64 sZ-lc 538
1980 15 Zuzana Mrákavová 02.10.64 ZVlpB 543
1981 15 Eva Kotvasová 27.02.65 ZVLŽA 590
1982 Ľudmila čillíková 03.03.66 ZVlža 526
1983 Mária Danišová 05.03.68 spFBB 572
1984 Mária Danišová 05.03.68 SPFBB 590
1985 15 eva ráczová 29.07.69 spFBB 534

PREHĽAD MAJSTROV SLOVENSKA MLÁDEŽE V HALE 1971 – 2020

Nitrianka zo ŠK ŠOG Andrea Švecová má najviac titulov (17) i medailí (21) z mládežníckych halo‑
vých šampionátov mládeže. Foto: JÁN LUKY
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1986 14 Marcela podracká 13.03.70 spFBB 551
1987 10 Monika Mihalovičová 26.02.71 spFBB 568
1988 12 alena Vavricová 06.09.72 spFBB 547
1989 17 Dana Martinkovičová 14.01.73 Vsžke 532

ŽIAČKY DO 15 ROKOV
1990 13 andrea Madová 09.02.75 ttstn 536
1996 15 anita Ballaová 08.02.81 DacDs 517
1997 28 Zuzana Farkašová 21.02.83 DacDs 541
1998 24 Zuzana Farkašová 21.02.83 DACDS 572
1999 23 alexandra Barusová 16.08.84 ac-nZ 523
2000 28 Zuzana lunterová 10.01.85 uMBBB 510
2001 26 Mária Marónová 07.07.86 ak-Bk 509
2002 17 Zuzana Brídová 25.02.87 slÁtn 521
2003 17 katarína Ďuricová st. 07.10.88 ac-Ma 521
2004 16 aneta Valentínyová 08.10.89 ajclc 507
2005 16 Vladimíra Šibová 30.03.90 ŠŠkBj 524
2006 16 Denisa Blažová 05.12.91 ak-Bk 513
2007 16 tatiana Dunajská 25.07.92 MostB 490
2008 16 patrícia Štefunková 23.01.93 Vital 560
2009 16 claudia hladíková 11.01.94 ac-Ma 548
2010 13 Barbora Moravčíková 10.04.95 Vital 507
2011 17 eva jandová 13.11.96 ŠGsnr 509
2012 17 natália ostrožlíková 24.06.97 ŠGsnr 520
2013 14 Mária Šimlovičová 19.05.99 aFknM 521
2014 16 tereza rudzanová 01.06.00 atuke 505
2015 16 tereza rudzanová 01.06.00 atuke 517
2016 18 Viktória čerňanská 29.03.02 atlBa 486
2017 15 Monika lehenová 23.04.02 ak-Bk 530
2018 15 renáta Vodnyánszká 11.01.04 MeGDs 542
2019 16 renáta Vodnyánszká 11.01.04 MeGDs 567
2020 13 Michaela ufnárová 27.10.05 natBa 546

MLADŠIE ŽIAČKY DO 13 ROKOV
2016 20 Michaela Molnárová 12.01.04 atuke 486
2017 18 Renáta Vodnyánszká 11.01.04 MEGDS 492
2018 15 Diana Devaldová 08.04.05 stuke 468

Najúspešnejšie kluby (tituly) a jednotlivkyne (medaily)
uMBBB/spFBB 15, MeGDs 7, ac-Ma a spkDu 6, ak-Ds/DacDs a atuke 5

Vodnyánszká 7-0-1, hladíková 6-3-0, chrebetová 4-2-0,  
Z. Farkašová a Golčevská 4-0-0

TROJSKOK
JUNIORKY DO 19 ROKOV

1992 6 helena rauková 16.11.73 slÁtn 12,14
1994 8 Zuzana umrianová 09.10.76 uMBBB 11,64
2003 5 jana kalmanová 05.06.85 ac-nZ 11,98
2004 7 jana kalmanová 05.06.85 ac-nZ 12,08
2005 8 Zuzana Moravčíková 05.08.86 uMBBB 11,72
2006 4 katarína Ďuricová st. 07.10.88 ac-Ma 12,18
2007 6 katarína Ďuricová st. 07.10.88 ac-Ma 12,16
2008 5 aneta Valentínyová 08.10.89 ŠGsnr 11,56
2009 7 Darina Deglovičová 22.09.93 ŠGsnr 11,59
2010 7 Darina Deglovičová 22.09.93 ŠGsnr 11,65
2011 8 eliška chvílová 28.10.94 ac-Ma 11,89
2012 6 Darina Deglovičová 22.09.93 ŠGsnr 11,58
2013 6 anna Dziubľuk 07.04.96 ŠoGnr 11,48
2014 5 Monika Baňovičová 28.08.95 ACMA 12,62
2015 8 Zuzana Ďurkechová 11.02.97 spapB 11,85

2016 6 Zuzana Ďurkechová 11.02.97 spapB 12,33
2017 9 hana Vanovčanová 27.12.99 ukBla 11,44
2018 9 hana Vanovčanová 27.12.99 ukBla 11,76
2019 5 silvia kaliašová 04.04.00 slÁtn 11,78
2020 6 lenka Šupicová 22.12.03 slÁtn 11,66

DORASTENKY DO 17 ROKOV
1999 3 Zuzana Farkašová 21.02.83 ak-Ds 11,71
2000 9 Zuzana Farkašová 21.02.83 ak-Ds 11,84
2001 6 alexandra pavlovičová 18.09.84 ac-nZ 11,61
2002 7 erika trnovcová 27.04.85 slÁža 10,91
2003 7 katarína kožúriková 01.08.86 uMBBB 11,61
2004 7 katarína Ďuricová st. 07.10.88 ac-Ma 11,73
2005 11 katarína Ďuricová st. 07.10.88 ac-Ma 11,95
2006 8 lucia Miňová 17.11.90 junpo 10,75
2007 7 lucia Miňová 17.11.90 junpo 11,10
2008 6 Viera Vatrtová 18.02.91 slÁža 10,94
2009 7 Darina Deglovičová 22.09.93 ŠGsnr 11,53
2010 7 Darina Deglovičová 22.09.93 ŠGsnr 11,79
2011 8 Eliška Chvílová 28.10.94 ACMA 12,07
2012 5 ingrid Mužíková 13.07.95 rDXlc 11,46
2013 4 Zuzana karaffová 13.06.96 ŠoGnr 11,67
2014 8 Zuzana Ďurkechová 11.02.97 spapB 11,42
2015 7 anna Vlčková 12.08.98 ŠoGnr 10,99
2016 8 hana Vanovčanová 27.12.99 ukBla 11,24
2017 6 natália lehocká 29.07.00 ŠoGnr 11,33
2018 3 Darlene Maláková 09.05.01 ukBla 10,73
2019 6 Monika lehenová 23.04.02 slÁtt 11,45
2020 8 lenka Šupicová 22.12.03 slÁtn 11,61

Najúspešnejšie kluby (tituly) a jednotlivkyne (medaily)
ac-Ma 13, ŠGsnr 11, slÁtn 7, ac-nZ, ukBla a uMBBB 6

Deglovičová 5-0-0, Ďuricová 4-0-1, Ďurkechová 3-1-1,  
Vanovčanová 3-0-2, kalmanová 2-0-1

GUĽA 4 KG (*3 KG)
JUNIORKY DO 19 ROKOV

1990 5 jana Mišutová 20.02.72 ttstn 13,26
1991 7 jana Mišutová 20.02.72 stanr 13,54
1992 5 jana Šlezingerová 13.07.74 slÁtn 12,95
1994 8 Beáta petrinová 04.01.76 Vital 11,50
2003 9 Michaela Margócziová 30.03.86 uMBBB 12,70
2004 14 Martina Zaťková 20.11.86 ac-nZ 13,47
2005 13 Martina Zaťková 20.11.86 ac-nZ 14,05
2006 7 ivona chudá 30.03.88 Vital 12,57
2007 9 ivona chudá 30.03.88 Vital 12,95
2008 11 ivana krištofičová 24.05.90 ukBla 13,02
2009 7 ivana krištofičová 24.05.90 ukBla 13,15
2010 10 Veronika kaňuchová 19.04.93 ŠŠkBj 11,85
2011 12 Veronika kaňuchová 19.04.93 DukBB 12,03
2012 9 Veronika kaňuchová 19.04.93 DukBB 13,81
2013 7 alžbeta puškárová 20.07.95 DukBB 12,87
2014 8 patrícia slošárová 29.01.98 DukBB 13,55
2015 7 Patrícia Slošárová 29.01.98 DUKBB 14,16
2016 10 Veronika ignáthová 24.09.97 ŠG-ke 10,59
2017 11 patrícia slošárová 29.01.98 DukBB 14,04
2018 17 Michaela Vrecková 23.01.01 slÁtn 12,37
2019 9 natália Váleková 17.02.01 DukBB 13,67
2020 10 natália Váleková 17.02.01 DukBB 13,31

PREHĽAD MAJSTROV SLOVENSKA MLÁDEŽE V HALE 1971 – 2020
STARŠIE DORASTENKY DO 18 ROKOV

1973 anna krafčáková 26.07.56 slÁpo 10,66
1974 anna rešetková 15.04.56 jeDtn 11,28
1975 Gabriela hanuláková 06.03.57 slÁtt 13,08
1976 anna Výbohová 04.02.58 ppsDt 11,51
1977 Darina hričovská 04.04.60 ZVlža 11,66
1978 Viera Fúriková 09.08.60 ZVlDk 10,57
1979 katarína Šárfyová 22.04.61 ZVlDk 11,00
1980 8 Ľubica Belková 10.10.63 spFBB 11,82
1981 7 Ľubica Belková 10.10.63 spFBB 12,31
1982 katarína kabinová 26.03.64 spFBB 11,73
1983 Beáta sádecká 13.08.65 spFBB 11,27
1984 Beáta Šándorová 19.05.67 spFBB 11,41
1985 8 Beáta Šándorová 19.05.67 spFBB 12,12
1986 3 elena Šudová 28.01.69 oraDk 10,30
1987 7 erika Barciová 24.03.69 ttstn 12,02
1988 7 Mariana Šilhavá 13.03.71 stanr 12,52
1989 10 Ivana Svoradová 21.01.71 STANR 13,50

DORASTENKY DO 17 ROKOV
1990 9 jana Šlezingerová 13.07.74 ttstn *13,20
1991 6 jana Šlezingerová 13.07.74 ttstn *12,24
1992 9 Zuzana Molnárová 08.01.75 slÁtn *13,15
1993 6 Beáta petrinová 04.01.76 Vital *11,09
1994 13 lucia kontšeková 30.04.78 slÁtn *13,14
1995 10 ivana Malatincová 06.03.79 uMBBB *13,97
1996 10 silvia strašíková 20.10.79 spapB *12,66
1997 11 jana Mikitová 17.01.80 uMBBB *12,07
1998 14 lucia korčeková 23.07.82 Vital *13,54
1999 5 Martina Danišová 21.03.83 uMBBB *12,97
2000 9 Martina Danišová 21.03.83 uMBBB *15,85
2001 18 tatiana lopušniaková 21.03.84 uMBBB *13,40
2002 14 Martina kostelanská 16.05.85 slÁtn *14,71
2003 15 Michaela Margócziová 30.03.86 uMBBB *14,70
2004 16 ivona chudá 30.03.88 Vital *14,37
2005 15 ivona chudá 30.03.88 Vital *14,78
2006 16 andrea karasová 08.02.89 ŠGsnr *15,16
2007 16 Michaela kolenová 01.11.91 Vital *12,67
2008 13 Michaela kolenová 01.11.91 Vital *14,06
2009 16 simona kleinová 08.03.92 Vital *13,50
2010 16 Veronika kaňuchová 19.04.93 ŠŠkBj *13,43
2011 15 Barbora haboráková 25.05.95 stuke *12,64
2012 14 alžbeta puškárová 20.07.95 DukBB *13,46
2013 13 andrea Štefancová 27.03.96 spkDu *12,00
2014 12 patrícia slošárová 29.01.98 DukBB *15,29
2015 10 Patrícia Slošárová 29.01.98 DUKBB *16,91
2016 19 Daniela ridzoňová 22.04.99 DukBB *12,86
2017 22 Michaela Vrecková 23.01.01 slÁtn *13,24
2018 15 natália Váleková 17.02.01 Šk-si *14,16
2019 16 emma Ďurovská 12.12.03 stanr *13,90
2020 14 emma Ďurovská 12.12.03 DukBB *14,71

MLADŠIE DORASTENKY DO 16 ROKOV
1975 Darina hričovská 04.04.60 ZVlža *10,58
1976 Viera Fúriková 09.08.60 ZVlDk *10,35
1977 Viera Filová 04.06.61 ZVlpB *9,65
1978 soňa hegenbartová 09.06.63 tatsn *9,92
1979 soňa hegenbartová 09.06.63 tatsn *11,05

1980 6 katarína kabinová 26.03.64 spFBB *10,29
1981 7 Beáta sádecká 13.08.65 spFBB *10,29
1982 Miriam tomšejová 10.02.66 ZVlsi *9,58
1983 Beáta Šándorová 19.05.67 spFBB *11,00
1984 Beáta Buchalová 05.03.68 Vsžke *10,29
1985 11 erika Barcziová 24.03.69 ttstn *12,94
1986 13 ivana svoradová 21.01.71 stanr *13,14
1987 15 Ivana Svoradová 21.01.71 STANR *13,57
1988 9 eva Dobríková 18.01.72 spFBB *13,14
1989 8 edina Vonyiková 15.06.73 DacDs *12,39

ŽIAČKY DO 15 ROKOV
1990 6 Zuzana Molnárová 08.01.75 ttstn *12,00
1996 10 lucia korčeková 23.07.82 Vital *11,53
1997 13 lucia korčeková 23.07.82 Vital *13,77
1998 12 tatiana lopušniaková 21.03.84 uMBBB *11,12

1999 12 tatiana lopušniaková 21.03.84 uMBBB *12,10
2000 24 tünde Mészarosová 06.01.85 ac-nZ *12,11
2001 10 Michaela Margócziová 30.03.86 uMBBB *13,46
2002 16 ivona chudá 30.03.88 Vital *10,94
2003 15 ivona chudá 30.03.88 Vital *13,12
2004 14 andrea karasová 08.02.89 ŠGsnr *13,29
2005 14 terézia petrovičová 26.04.91 ŠGsnr *11,49
2006 10 Martina Mackovičová 05.07.91 uMBBB *12,44
2007 15 simona kleinová 08.03.92 Vital *11,76
2008 14 Veronika kaňuchová 19.04.93 ŠŠkBj *12,51
2009 15 Veronika hruščová 22.11.94 ac-Ma *11,77
2010 16 Barbora haboráková 25.05.95 olYke *11,55
2011 14 patrícia slošárová 29.01.98 ac-nZ *11,32
2012 18 patrícia slošárová 29.01.98 ac-nZ *12,71
2013 16 patrícia slošárová 29.01.98 ac-nZ *13,55

2014 15 Daniela Vojtasová 03.04.00 oraDk *10,69
2015 16 natália Váleková 17.02.01 Šk-si *11,02
2016 18 natália Váleková 17.02.01 Šk-si *11,66
2017 15 emma Ďurovská 12.12.03 stanr *12,50
2018 15 emma Ďurovská 12.12.03 stanr *13,53
2019 15 Monika Marjová 13.04.04 MŠkVt *12,99
2020 16 sofia Šlosiarová 17.02.05 ŠoGnr *12,73

MLADŠIE ŽIAČKY DO 13 ROKOV
2016 18 Emma ďurovská 12.12.03 STANR *10,02
2017 9 natália čermáková 31.05.05 Šk-si *9,51
2018 14 natália čermáková 31.05.05 Šk-si *10,01

Najúspešnejšie kluby (tituly) a jednotlivkyne (medaily)
uMBBB/spFBB 21, Vital 15, DukBB 13, stanr 9, ttstn/jeDtn 7

slošárová 8-2-0, chudá 6-1-2, kaňuchová 5-3-0,  
Váleková 5-2-0, Ďurovská 5-0-2

PäŤBOJ
JUNIORKY DO 19 ROKOV

2003 4 tatiana lopušniaková 21.03.84 BeBet 3051 9,62-161-11,76-490-3:02,52
2004 6 tamara kopecká 27.01.85 ukBla 3228 9,83-159-9,05-543-2:36,58
2005 3 Zuzana hrinová 01.04.86 slÁža 2713 10,01-140-7,16-513-2:41,89
2006 5 lucia slaničková 08.11.88 spkDu 3487 9,51-164-9,82-515-2:23,35
2007 9 lucia slaničková 08.11.88 spkDu 3808 9,25-173-10,19-578-2:26,77
2008 4 patrícia stenchláková 29.11.89 ao-st 2850 10,35-143-8,73-501-2:33,56
2009 5 Vladimíra Šibová 30.03.90 ŠŠkBj 3288 9,22-158-8,88-555-2:42,90
2011 3 Bibiána černá 30.10.92 slÁtt 2772 10,47-149-10,37-446-2:40,89
2012 4 Lucia Mokrášová 27.03.94 SPKDU 3859 8,8717311,385552:29,78
2014 4 katarína kuštárová 23.03.95 DukBB 3833 8,92-170-10,75-591-2:33,45
2015 4 stanislava lajčáková 20.04.96 spkDu 3587 8,95-167-9,93-552-2:36,13
2016 4 Veronika Flosníková 17.12.97 DukBB 3234 9,83-158-9,03-543-2:34,97
2017 3 kristína Víglaská 07.10.99 DukBB 2755 10,25-152-8,45-460-2:40,90
2018 4 natália lehocká 29.07.00 ŠoGnr 3191 9,60-161-8,64-537-2:41,89
2019 3 kristína haršányová 18.02.00 slÁtt 3047 9,66-155-8,85-500-2:39,43

DORASTENKY DO 17 ROKOV
2001 10 tatiana lopušniaková 21.03.84 uMBBB 3548 9,21-172-13,46-533-2:57,08
2002 14 jana kalmanová 05.06.85 ac-nZ 3012 9,55-157-11,60-548-3:22,62
2003 9 Zuzana Moravčíková 05.08.86 uMBBB 3268 9,45-161-9,48-519-2:38,04
2004 21 Zuzana tomková 20.02.88 junpo 3409 9,61-176-9,48-514-2:37,56
2005 16 lucia slaničková 08.11.88 spapB 3450 9,26-158-11,05-513-2:30,34
2006 9 Martina Zdurienčíková 19.12.89 Vital 3060 9,71-161-9,09-517-2:49,34
2007 13 Veronika Šteflíková 01.04.91 slÁtn 3228 9,79-161-10,41-509-2:38,61
2008 9 janka červienková 28.12.91 MostB 3230 9,85-167-9,54-538-2:45,77
2009 5 Monika Weigertová 20.03.92 slÁtn 3436 9,22-167-10,34-546-2:45,31
2011 9 lucia Mokrášová 27.03.94 spkDu 3395 9,09-158-10,73-545-2:43,88
2012 7 Lenka Poništová 25.09.95 SPKDU 3656 9,0816711,215742:40,71
2013 8 natália ostrožlíková 24.06.97 spkDu 3460 9,53-170-11,27-516-2:38,81
2014 7 Martina sameková 15.03.97 slÁtn 3575 8,79-161-10,37-522-2:29,43
2015 6 radka Škovranová 23.04.99 stuke 3035 9,86-140-9,92-477-2:24,51

2016 12 emma Zapletalová 24.03.00 ŠoGnr 3293 9,11-140-10,04-482-2:17,97
2017 9 emma Zapletalová 24.03.00 ŠoGnr 3321 8,99-143-10,30-465-2:18,10
2018 8 Viktória čerňanská 29.03.02 atlBa 2936 9,44-146-10,73-486-2:52,33
2019 7 andrea Švecová 07.01.03 ŠoGnr 3260 8,81-140-9,52-485-2:23,18

ŽIAČKY DO 15 ROKOV
2001 14 katarína kožúriková 01.08.86 spapB 2853 11,13-157-9,76-496-2:39,77
2002 25 Zuzana Brídová 25.02.87 slÁtn 2877 9,59-133-8,37-516-2:35,92
2003 18 Zuzana tomková 20.02.88 junpo 2995 10,16-167-7,94-476-2:37,23
2004 29 Veronika Višňovská 23.06.90 ŠGsnr 2755 10,36-153-8,93-462-2:43,33
2005 17 Veronika Višňovská 23.06.90 ŠGsnr 3128 9,75-158-10,40-476-2:37,12
2006 14 patrícia Štefunková 23.01.93 Vital 3141 9,95-161-8,84-486-2:29,70
2007 11 klára Ábelová 08.05.92 MostB 3293 10,22-176-10,32-532-2:47,00
2008 9 patrícia Štefunková 23.01.93 Vital 3274 9,53-140-9,27-568-2:27,48
2009 11 lucia Mokrášová 27.03.94 spkDu 3117 9,61-149-9,08-529-2:36,74
2011 8 stanislava lajčáková 20.04.96 ao-st 3148 9,27-152-9,78-499-2:39,54
2012 10 Martina sameková 15.03.97 slÁtn 3051 9,17-143-8,93-470-2:30,01
2013 11 katarína jandová 03.10.98 ŠoGnr 2695 9,89-148-8,68-454-2:48,24
2014 8 radka Škovranová 23.04.99 stuke 2795 10,15-137-9,89-429-2:26,95
2015 16 katarína Ďuricová ml. 02.02.00 stuke 2544 10,23-155-7,39-458-2:57,56
2016 24 natália Gyomraiová 15.04.02 tatsn 2745 9,45-150-7,16-447-2:42,94
2017 13 Viktória čerňanská 29.03.02 atlBa 2834 9,20-149-9,46-496-3:05,78
2018 22 Viktória rusnáková 19.08.04 stuke 3045 9,47-149-9,53-502-2:41,39
2019 24 Viktória Rusnáková 19.08.04 STUKE 3368 8,931619,895392:45,98

MLADŠIE ŽIAČKY DO 13 ROKOV
2016 22 andrea Švecová 07.01.03 ŠoGnr 3011 10,42-467-8,24-7,04-1:42,93
2017 30 Kristína Kelemenová 03.01.04 ŠOGNR 3103 9,654628,209,261:54,32
2018 20 tereza čorejová 19.07.05 stuBa 3071 9,34-8,55-8,24-482-2:00,00
2019 44 ema Bendová 26.02.07 natBa 3056 10,01-7,74-8,20-519-1:56,43
2020 60 sofia lörinczová 22.01.07 ukBla 2782 10,30-8,66-8,66-475-1:58,21

Najúspešnejšie kluby (tituly) a jednotlivkyne (medaily)
spkDu 8, ŠoGnr 7, slÁtn a stuke 5, DukBB a Vital 3

Mokrášová 3-1-0, slaničková 3-0-0, lajčáková 2-3-0, čerňanská, Škovranová a Štefunková 2-1-0

4×200 METROV / *4×400 METROV
JUNIORKY DO 19 ROKOV

2003 6 Vital lenka karovičová,86 linda klementisová,87 jana hajdinová,88 Barbora Micháliková,86 1:47,01
2004 3 junpo Zuzana tomková,88 Gabriela Marcinková,88 Martina Martočková,88 lenka krišková,88 *4:19,21
2010 4 SPKDU Monika Mišíková,92 Martina Margolienová,93 Patrícia Koníčková,92 Monika Ivanková,91 *4:05,40
2011 3 spkDu romana Daňová,94 Martina Margolienová,93 patrícia koníčková,92 jana Floreková,94 *4:17,83
2012 3 spkDu Barbora plešavská,95 Denisa Málková,97 Martina Margolienová,93 jana Floreková,94 *4:07,89
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»
V LETE VÝŠKAR, V ZIME LYŽIAR

ZOSTAVIL MARIÁN KALABUS

PREHĽAD MAJSTROV SLOVENSKA MLÁDEŽE V HALE 1971 – 2020
2013 4 ŠoGnr Monika Zeleňáková,97 Veronika Zrastáková,96 nina nováková,96 Daniela ledecká,96 1:48,19
2014 4 ŠoGnr natália Švecová,96 Zuzana karaffová,96 Daniela ledecká,96 natália ostrožlíková,97 1:44,65
2015 4 ŠoGnr Monika Zeleňáková,97 Daniela ledecká,96 nina nováková,96 simona takácsová,98 1:45,64
2016 8 ŠoGnr natália ostrožlíková,97 anna Vlčková,98 emma Zapletalová,00 Monika Zeleňáková,97 1:43,83
2017 7 ŠoGnr natália lehocká,00 simona takácsová,98 anna Vlčková,98 emma Zapletalová,00 1:43,77
2018 11 spkDu Mária Šimlovičová,99 katarína kišková,02 izabela žilková,00 sophia Zápotočná,00 1:43,92
2019 8 ŠoGnr andrea Švecová,03 nina húsková,02 katarína ištvánová,01 Viktória Forster,02 1:43,73
2020 12 ŠOGNR Lenka Kovačovicová,01 Nina Húsková,02 Andrea Švecová,03 Viktória Forster,02 1:41,71

DORASTENKY DO 17 ROKOV
2003 12 Vital lenka karovičová,86 linda klementisová,87 jana hajdinová,88 Barbora Micháliková,86 1:45,92
2004 14 Vital jana hajdinová,88 kristína eiselová,87 lucia pavliaková,88 iveta putalová,88 1:47,99
2005 12 Vital jana hajdinová,88 jana jurkáčková,88 lucia Baroková,89 iveta putalová,88 1:46,41
2006 8 ac-Ma Magda sršňová,89 Martina kocáková,89 aneta hollá,89 alexandra Štuková,90 1:48,53
2007 8 spkDu Barbora Zázrivcová,90 Martina Margolienová,93 Veronika Veselá,91 Dominika Bodnárová,90 1:48,05
2008 7 slÁtn Monika Weigertová,92 naďa alchusová,92 anna ragalyová,91 Monika Mišíková,92 1:49,46
2009 10 ac-Ma alica Mackovichová,92 claudia hladíková,94 Monika Baňovičová,95 eliška chvílová,94 1:47,43
2010 13 ukBla petra Môciková,94 kornélia lohyňová,95 Zuzana kozmannová,93 Michaela Môciková,96 1:46,34
2011 13 spkDu Barbora plešavská,95 jana Floreková,94 Viktória Záhradníčková,96 lucia Mokrášová,94 1:46,87
2012 7 ŠGsnr natália ostrožlíková,97 Zuzana karaffová,96 Monika strečková,97 Mária Vavrová ml.,95 1:46,45
2013 11 ŠoGnr natália Švecová,96 Veronika Zrastáková,96 Monika Zeleňáková,97 Daniela ledecká,96 1:46,91
2014 10 ŠoGnr simona takácsová,98 patrícia Dermeková,98 Monika Zeleňáková,97 natália ostrožlíková,97 1:48,07
2015 6 ŠoGnr aneta Flajžíková,98 patrícia Dermeková,98 simona takácsová,98 emma Zapletalová,00 1:45,98
2016 10 ŠoGnr natália lehocká,00 andrea Švecová,03 emma Zapletalová,00 Michaela Zbořilová,09 1:47,60
2017 13 ŠOGNR Lenka Kovačovicová,01 Emma Zapletalová,00 Natália Lehocká,00 Andrea Švecová,03 1:43,69
2018 11 ŠoGnr andrea Švecová,03 nina húsková,02 Viktória Forster,02 lenka kovačovicová,01 1:45,78
2019 14 ŠoGnr andrea Švecová,03 nina húsková,02 natália holešová,02 Viktória Forster,02 1:45,80
2020 13 natBa sandra Veselská,04 tereza čorejová,05 Michaela ufnárová,05 ela čederlová,04 1:47,26

ŽIAČKY DO 15 ROKOV
2003 17 junpo adriána kriváňová,88 Zuzana tomková,88 Gabriela Marcinková,88 lenka krišková,88 1:51,19
2004 14 MostB Barbora Zázrivcová,90 katarína kačmárová,89 Martina karlíková,89 sylvia Gregorová,89 1:51,93
2005 8 ŠGsnr karolína čičmancová,90 Dajana kondeová,91 Veronika Višňovská,90 Monika ivanková,91 1:51,75
2006 12 Vital Mária Bláhová,91 Martina kompišová,91 katarína Mutňanská,91 patrícia Štefunková,93 1:50,99
2007 10 spkDu ivana jánošíková,93 Martina Margolienová,93 nora ladecká,92 patrícia koníčková,92 1:54,14
2008 10 ac-Ma claudia hladíková,94 eliška chvílová,94 Veronika harculová,93 Monika Baňovičová,95 1:51,90
2009 12 ACMA Lucia Kavečankyová,95 Claudia Hladíková,94 Monika Baňovičová,95 Eliška Chvílová,94 1:47,75
2010 10 ac-Ma lucia kavečankyová,95 petra Ziková,95 Dominika Šunová,95 Monika Baňovičová,95 1:51,85
2011 11 spkDu jana Beláňová,97 lenka klimovská,96 Denisa Málková,97 Viktória Záhradníčková,96 1:54,17
2012 11 ŠGsnr Monika Zeleňáková,97 katarína jandová,98 lenka Guzmická,99 Monika strečková,97 1:52,50
2013 13 MarBa Miriam cidoríková,99 nicola sojková,99 Viviána kerekesová,00 Daniela Mišániková,99 1:53,54
2014 14 spkDu Dana kudlíková,01 klaudia žárska,99 petra Močáryová,99 sophia Zápotočná,00 1:52,50
2015 8 slÁtt kristína kurovská,00 kristína haršányová,00 rebeka Barčáková,01 Viktória križanová,01 1:53,30
2016 12 ŠoGnr paula Ácsová,02 natália holešová,02 katarína ištvánová,01 andrea Švecová,03 1:51,62
2017 17 ŠoGnr paula Ácsová,02 natália holešová,02 katarína Mišovýchová,02 andrea Švecová,03 1:49,20
2018 19 stuke Viktória rusnáková,04 Mia Fotulová,03 Diana Devaldová,05 Viktória Brachová,03 1:51,39
2019 21 natBa Viktória trgová,06 klára Vanovčanová,04 ema Bendová,07 ela čederlová,04 1:49,91
2020 14 natBa Zuzana krajčovičová,05 ema Mnichová,05 jana kolozsváryová,05 Viktória trgová,06 1:51,10

MLADŠIE ŽIAČKY DO 13 ROKOV
2016 21 SLÁTN Miroslava Mikušincová,03 Daniela Šarinová,03 Lenka Šupicová,03 Martina Švachová,03 1:55,84
2017 17 ŠoGnr Barbora Broďániová,04 kristína kelemenová,04 Diana Mikušiaková,04 Denisa Šubová,04 1:58,66
2018 16 krYBa karolína Gallová,05 ema Mnichová,05 Zuzana krajčovičová,05 Viktória trgová,06 2:01,28

Najúspešnejšie kluby (tituly) a jednotlivkyne (medaily)
ŠoGnr 17, spkDu 9, ac-Ma a Vital 5, natBa a ŠGsnr 3

a. Švecová 8-3-0, Zeleňáková 6-1-1, Zapletalová 5-2-1, M. Margolienová 5-1-3, Baňovičová 4-2-1

„Vyrastal som na dedine, mali sme gazdov-
stvo. od detstva nás rodičia zapájali do prác na 
poli či v  záhrade. Vďačím im za všestrannosť 
a k nej teraz vediem svoje deti,“ vysvetlil 53-roč-
ný rodák z lučenca, ktorý vyrastal v neďalekých 
rapovciach.

tiež skúsil mnohé športy, až kým neostal verný 
výške. Do nej sa zamiloval aj jeho synátor robert, 
hoci v žiackej kategórii nemá doma konkurenciu 
medzi zjazdovými lyžiarmi. je dovedna štvorná-
sobný žiacky majster slovenska v  slalome a  ob-
rovskom slalome.

„otec ma dal na lyžovanie, lebo sa asi bojí 
o  svoj rekord,“ objasňoval s  úsmevom ruffíni 
mladší, čo ho priviedlo k lyžovaniu. „ale nie, to iba 
žartujem. lyžovanie bolo zákonité vyvrcholenie 
hľadania ideálneho športu, lebo si vyžaduje per-
fektnú koordináciu pohybu. okrem tela musíte 
ovládať aj lyže.“

pre 16-ročného roberta ruffíniho mladšie-
ho, v  roku 2020 výkonom 204 cm z  juniorského 
šampionátu sr v trnave 12. výškara v európskych 
tabuľkách do 18 rokov, je lyžovanie hlavný zimný 
šport. V lete sa zasa venuje prioritne atletike.

„s mamou, ktorá voľakedy behala stredné tra-
te, som chodil na rôzne detské preteky. často som 
víťazil, takisto moja mladšia sestra. aj ona je mul-
tišportový talent. otca som vždy považoval za svoj 

 DISCIPLÍNY  výška, diaľka
 NARODENÝ  12. 6. 2004 v Bratislave
 KLUB  slávia uk Bratislava
 TRÉNER  robert ruffíni st. (otec)
 ŠKOLA  spojená škola tilgnerova v Bratislave
 OSOBNÉ REKORDY  204 cm (výška), 666 cm 
(diaľka)
 NAJVÄČŠIE ÚSPECHY  atletické – 1. miesto na 
Medzinárodných detských hrách (international 
children Games) 2019 v ufe (2. na rovnakom po-
dujatí 2018 v jeruzaleme), majster sr 2020 junio-
rov a dorastu, majster sr 2019 st. žiakov vo výške 
aj diaľke, halový majster sr st. žiakov 2018 v diaľ-
ke; v zjazdovom lyžovaní – 5. na neoficiálnych Ms 
žiakov v obrovskom slalome (2018), 6. na neofi-
ciálnych Ms žiakov v slalome (2020), 2-krát celko-
vý víťaz pretekov Fis v Říčkach/čr (2018, 2020), 
3-násobný majster sr žiakov v slalome (2017, 
2018, 2019), majster sr žiakov v obrovskom slalo-
me (2018), 3-násobný celkový víťaz slovenského 
pohára (sp), 4-násobný víťaz sp v slalome a 3-ná-
sobný víťaz sp v obrovskom slalome.

ROBERT RUFFÍNI ML.

V LETE VÝŠKAR, V ZIME LYŽIAR

Plávať sa naučil skôr ako chodiť – vďaka „baby“ plávaniu. Neskôr to skúšal s loptou, na lyžiach, 
korčuliach i na bicykli, v detskej gymnastike aj v golfe. Robertovi Ruffínimu ml. všetky tieto 
športy postupne odporučil otec, bývalý výborný výškar, česko slovenský i slovenský reprezen

tant a dodnes národný rekordér vonku (234 cm) i v hale (232 cm).

vzor. ako malé dieťa som si rád prezeral jeho fo-
tografie z veľkých pretekov. chcem byť ako on, ba 
možno aj lepší.“

„Vie hrať na klavíri, gitare či saxofóne. Dodnes 
sa chodí zdokonaľovať k  učiteľovi hudby,“ tvrdil 
pyšne jeho otec, výškarský olympionik zo soulu 
1988 a juniorský vicemajster európy 1985. „čoho 
sa chytí, to mu ide. podobne aj našej dcérke. Deti 
sme vždy viedli tak, aby boli všestranné. nechce-
li sme, aby sa orientovali iba na jeden šport. Zá-
klad je správna koordinácia pohybov, dynamika 
a rýchlosť. syn to má v sebe: vie šprintovať, rých-
lo zabehne i  400 metrov, skáče do diaľky. Zatiaľ 
trénuje iba s hmotnosťou svojho tela, všetko ne-
chávame na prirodzený vývoj. kĺby, šľachy, svaly 
musia dorásť. nič nechceme urýchliť, veď robo 
ešte stále rastie,“ objasnil svoju trénerskú filozofiu 
robert ruffíni st.

„Výšku som si obľúbil najmä preto, lebo je 
technicky náročná, musíte nájsť spôsob, ako sa 
preniesť ponad latku a  nezhodiť ju,“ zdôraznil 
šiesty najlepší šestnásťročný výškar sveta v  roku 
2020.

Veľký deň vo svojej atletickej kariére zažil 
20. júla 2019. Vtedy na mítingu skákanie pod ve-
žou v centre košíc pri ikonickom Dóme sv. alžbe-
ty prekonal dva metre. stal sa iba štvrtým sloven-
ským výškarom v  žiackom veku (do 15 rokov), 

ktorý to dokázal. „to si budem pamätať navždy,“ 
podotkol robert ruffíni ml.

„V  jeho veku som skákal 205 cm, ešte má čo 
dobiehať… na pílu však netlačíme. V tomto roku 
ma zdolaním 204 cm presvedčil, že skákať vie,“ 
pripomenul tréner a otec v jednej osobe.

talentovaný výškar je s tohtoročným posunom 
z 200 na 204 cm spokojný, hoci cíti, že by sa azda 
popasoval s  latkou položenou aj vyššie. problém 
spočíva v  tom, že pre koronavírusovú pandémiu 
mnoho súťaží zrušili, takže ich má v roku 2020 na 
konte len šesť.

„Moja najväčšia túžba je venovať sa športu čo 
najdlhšie a na svetovej úrovni,“ tvrdil robert ruffí-
ni ml., študent spojenej školy na tilgnerovej ulici 
v  Bratislave. „Mám ambíciu stále prekonávať re-
kordy – osobné, národné, ba možno i svetové. naj-
skôr však musím prekonať otcov…“

Venovať sa na špičkovej úrovni zjazdovému 
lyžovaniu i  atletike sa nebude môcť donekoneč-
na. „necítim ešte, že nastal čas na rozhodnutie. 
oba športy mám rád. aj vo svete sa nájdu výbor-
ní športovci, ktorí robili dve odvetvia na vysokej 
úrovni. spomeniem napríklad slovinca primoža 
rogliča, bývalého skokana na lyžiach, teraz úspeš-
ného v cestnej cyklistike, či ester ledeckú, českú 
lyžiarku a snoubordistku. keď však raz príde ten 
moment a budem sa musieť rozhodnúť, viem, že 
s  voľbou musím byť stotožnený na sto percent,“ 
zdôraznil robert ruffíni ml. ŠTEFAN ŽILKA

Otec a syn Ruffíniovci. Foto: JÁN LUKY
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SLOVENSKÁ ATLETIKA ZA MONARCHIE POMÁHALA UHORSKEJ, POTOM   ČESKÁ JEJ – NA ME 1966 HODILA ZÁCHRANNÝ PÁS ČESKOSLOVENSKEJ

KEĎ ATLETIKA Z ÚCTY K HRÁM    ODMIETALA ŠAMPIONÁTY

Holanďan Adriaan Paulen (druhý sprava) bol častý hosť bratislavského mítingu P ‑T‑S už ako šéf 
európskej atletiky (1970 – 1976). Na snímke zľava predseda SAZ a isté obdobie čs. zväzu Peter Berčík, 

maďarský člen Rady IAAF József Sir a úplne vpravo dlhoročný šéf organizačného výboru pretekov  
Jozef Valter.

Foto: EUROPEAN ATHLETICS

Polstoročnica kontinen
tálnej organizácie už na 
pohľad pôsobí podozrivo, 
nedôveryhodne. Veď prvé at
letické majstrovstvá Európy 
sa uskutočnili už pred vyše 
96 rokmi: v Turíne 1934. 
A Európska atletika sa k nim 
hlási. Právom, ibaže vtedy 
sa tak nevolala. A neexisto
val ešte ani jej priamy pred
chodca…

Takže ako to vlastne 
bolo? Poďme od Adama. 
V roku zrodu Couberti
nových novovekých olym
piád (1896) mali strešnú 
organizáciu iba tri športy: 
gymnastika (od roku 1881), 
veslovanie (1892) a zo zim
ných ešte korčuľovanie 
(1892). Všetky založili Eu

Európska atletika oslavuje 50 rokov. Tá s veľkým 
„E“: inštitúcia, ktorá stojí na čele tohto športu na 
starom kontinente a predvlani sa podľa vzoru Sve‑

tovej atletiky premenovala. Tá s malým „e“ a s malým 
„s“ je oveľa, oveľa staršia. Platí to aj o vzťahu veku atle‑
tiky na našom území a Slovenského atletického zväzu. 
Športy neprichádzali na svet v pôrodnej sále a nevysta‑
vovali im rodné listy.

a odmietnutím väčšiny ich 
protestov. Dovtedy platil 
zvyk riadiť sa pravidlami ob
vyklými v hostiteľskej kraji
ne. Švédi ako organizátori 
nasledujúcich OH v snahe 
pred ísť problémom vyruko
vali s návrhom založiť v lete 
1911 svetovú federáciu, ktorá 
by určila medzinárodne zá
väzné pravidlá. Lenže An
glická amatérska atletická 
asociácia vedomá si renomé 
kolísky moderného športu 
naťahovala čas a účasť na 
kongrese národných zväzov 
potvrdila až v máji 1912.

Napokon sa uskutočnil 
17. júla, dva dni po skončení 
atletických súťaží štokholm
ských Hier V. olympiády, 
a očakávanú jednotu nepri
niesol: za zrod Medziná
rodnej amatérskej atletickej 
federácie hlasovalo len 9 zo 
17 delegácií. Tri boli proti 
(Belgicko, Egypt a Francúz
sko) a päť tvrdilo, že nemá 
poverenie sa vyjadriť (An
glicko, Grécko, Kanada, 
USA a Australázia). Kľúč 

1946, keď už ako predseda 
MOV prenechal post lordovi 
z Exeteru). Výsledkom ber
línskej dohody boli aj stano
vy IAAF, pravidlá zostavo
vania atletického programu 
OH, jednotlivých disciplín, 
princípy amaterizmu a prvá 
oficiálna listina svetových 
rekordov.

MAĎARSKÝ VKLAD:  
ME A EK

Uhorský atletický zväz, 
ktorý sa aj za monarchie 
nazýval Maďarský, vznikol 
už v roku 1897, o päť skôr 
ako rakúsky, a patril medzi 
najaktívnejšie. Jeho šéf Ist
ván Bárczy bol ako primátor 
Budapešti zaneprázdnený, 
a tak ho na kongresoch za
stupoval mladučký Szilárd 
Stankovits. Po prvej svetovej 
vojne Bárczyho vymenova
li za ministra spravodlivosti 
a Stankovitsa zvolili za pred
sedu Maďarského atletické
ho zväzu (MASz). Na jeho 
pôde sa v roku 1926 zrodil 

nápad organizovať európsky 
šampionát, no po podrážde
nej reakcii ostrovanov Stan
kovits projekt schoval do 
zásuvky a oficiálne s ním vy
rukoval až začiatkom 30. ro
kov. V predvečer OH 1932, 
keď národné olympijské 
výbory aj zväzy nariekali, že 
nemajú financie na cestovné 
do ďalekej Ameriky a pobyt 
v drahom Los Angeles pre 
všetkých športovcov, ktorí 
by si to zaslúžili…

Olympizmus nikdy nede
klaroval výsadné postavenie 
atletiky na hrách, ale atléti 
cítili, že ich športu prikladá 
veľkú vážnosť. Cenili si to 
a jedinečnosť olympiád chrá
nili, ako sa dalo – aj dlhodo
bým odmietaním potenciál

Historická fotografia z večere po prvom zasadaní Európskej komisie IAAF v Budapešti v roku 1934. Jej 
predseda Szilárd Stankovits je tretí sprava.

Foto: EUROPEAN ATHLETICS

rópania, no len gymnasti 
to vyjadrili aj v názve: Byro 
európskych gymnastických 
federácií. Kým veslári pred 
premiérou OH stihli zorga
nizovať na talianskom ja
zere Orta aj prvý európsky 
šampionát (1893), atléti sa 
o jeho založení sporili ešte 
aj o takmer štyri desaťročia 
neskôr…

ZROD IAAF INICIOVALI 
ŠVÉDI

Vznik svetovej atletic
kej organizácie urýchlili až 
kontroverzie počas štvrtých 
OH v Londýne 1908 – nie
ktorí americkí atléti sa cítili 
ukrivdení verdiktmi domá
cich britských rozhodcov 

kopíroval dobové princí
py Medzinárodného olym
pijského výboru: Rakúsko 
a Uhorsko mali samostatné 
hlasy, hoci tvorili jednu mo
narchiu, no Austrália a Nový 
Zéland (tzv. Australázia) do
kopy len jeden.

Všeobecný súhlas so zvo
laním ďalšieho kongresu na 
nasledujúci rok však signa
lizoval, že aj oponenti a vá
havci vnímajú nutnosť zalo
žiť svetovú organizáciu. Pro
ces jej zrodu sa zavŕšil v au
guste 1913 v Berlíne: Švéda 
Sigfrida Edströma, pred
sedu štokholmskému kon
gresu, potvrdili ako prvého 
prezidenta Medzinárodnej 
amatérskej atletickej fede
rácie (bol ním až do roku 

ne konkurenčných podujatí. 
Pod vplyvom konzervativiz
mu, typického pre atletiku, 
a v dôsledku nezriedkavej 
personálnej prepojenosti jej 
a olympijských funkcioná
rov doviedli stav do absurd
nosti: atletika dala majstrov
stvám sveta zelenú ako úpl
ne posledný z významných 
športov – prvé usporiadala 
až 87 rokov po premiére no
vovekých OH v Helsinkách 
1983!

Sprvu nechcela odsúhla
siť ani majstrovstvá Euró
py. Nad maďarským návr
hom ohŕňal nos aj šéf IAAF 
Sigfrid Edström. Sloven
ský novinár Ladislav Krnáč 
v knihe Slávni európski at
léti s odvolaním sa na ma

ďarského funkcionára Józse
fa Sira tvrdí, že Švédov ne
gatívny postoj k ME sa zme
nil po tom, čo Stankovits 
pomohol vyšetriť a potrestať 
legendárneho fínskeho bež
ca Paava Nurmiho za poru
šenie amatérskych pravidiel.

Fakt je, že rada IAAF 
v apríli 1932 odporučila zru
šiť článok stanov zakazujúci 
kontinentálne majstrovstvá, 
čo kongres o štyri mesiace 
počas OH v Los Angeles 
odobril a navyše schválil 
založenie „permanentnej“ 
Európskej komisie IAAF na 
čele s Maďarom Stankovi
tsom. Prvý raz zasadla v ja
nuári 1933 v Mníchove, kde 
záujem hostiť premiéru ME 
prejavili Taliani – a uspeli, 

lebo sľúbili sto účastníkom 
uhradiť cestovné aj pobyto
vé náklady…

TURÍNSKY DEBUT – 
ČISTO MUŽSKÝ

Šampionát sa uskutočnil 
v septembri 1934 v Turíne na 
novom, vtedy supermoder
nom Stadio Municipale po
menovanom po diktátorovi 
Benitovi Mussolinim (dnes 
Stadio Olimpico). Začal sa 
99 dní po tom, čo si na ňom 
Pláničkova čs. futbalová 
jedenástka štvrťfinálovým 
triumfom 3:2 nad Švajčiar
skom otvorila cestu k prvé
mu striebru na majstrov
stvách sveta.

Na atletické ME prihlá

sila ČSAAÚ 15 reprezentan
tov, ale dvoch s takým one
skorením, že ich organizáto
ri odmietli. Žiaľ, aj skvelého 
šprintéra Andreja Engela, 
banskoštiavnického rodáka, 
vtedy člena pražského židov
ského klubu Hagibor, ktorý 
vedel zabehnúť 200 m pod 
22 sekúnd – už v roku 1931 
mu namerali 21,6, ale v Bu
dapešti (v cudzine, takže čas 
neuznali za rekord), a tretí 
čs. titul dva a pol mesiaca 
pred ME získal v Prahe v re
korde 21,8, ktorý v Turíne 
stačil na finále. Zo Slovákov 
štartoval len Košičan Jozef 
Koščák, čs. vytrvalecký lí
der obdobia 1927 – 1934, 
príznačne tiež člen českých 
klubov (Sparta, Slavia, MS 
Brno, ŠK Židenice), ktorý 
na 5000 m dobehol trinásty, 
posledný.

Prvé ME trvali len tri dni 
a boli čisto mužské (podob
ne parížske 1938) – ženy 
debutovali samostatne o šty
ri roky vo Viedni. Dámska 
premiéra bola aj derniérou 
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ŠPORTOVEC ROKA 2020

Ján Volko Foto: PAVOL UHRIN

VOLKO A TÓTH V ELITNEJ PÄŤKE
nevídaný úspech! až štyria atléti sa ocitli v zozname mien, za kto-

rých slovenskí športoví novinári hlasovali v  ankete Športovec roka 
2020. nič podobné sa doposiaľ v histórii ankety nestalo. Dvaja z nich, 
ján Volko a Matej tóth, sa dokonca dostali medzi ocenených, pričom 
v netradičnom „koronovom“ roku sa namiesto tradičnej desiatky vy-
hlasovala len päťka. tentoraz nie naživo v priamom televíznom preno-
se, ale len zo záznamu.

Druhý najrýchlejší európan na 60 m v halovej sezóne 2020 Volko 
skončil v prestížnej ankete už tretí raz štvrtý (2017, 2019, 2020) a lí-
der svetových tabuliek 2020 v chôdzi na 50 km a Športovec roka 2016 
tóth sa ocitol medzi elitou šiesty raz.

pred najrýchlejšieho slováka v histórii (získal 102 bodov), ktorého 
pripravujú naďa Bendová a róbert kresťanko, a tretieho najlepšieho 
päťdesiatkara sveta v období 1980 – 2020 podľa chodeckého portálu 
MarciaDalMondo.com (získal 76 bodov) trénujúceho pod taktovkou 
Mateja spišiaka sa dostali len športové superhviezdy – lyžiarka petra 
Vlhová (457), cyklista peter sagan (257) plus člen víťazného tímu ho-
kejistov tampy Bay v súbojoch o stanleyho pohár erik černák (247).

„Štvrté miesto v ankete považujem za veľký úspech, hoci mám opäť 
smolu a už tretí raz sa mi ušla štvrtá priečka… Vôbec mi to však ne-
prekáža,“ komentoval ján Volko výsledky ankety Športovec roka 2020. 
„Byť štvrtý najlepší športovec na slovensku rozhodne nie je na zaho-
denie. keď sa pozriete, kto skončil predo mnou a kto za mnou, je to 
naozaj krásne umiestenie. Veľmi si ho vážim.“

Volkovo meno sa objavilo v prvej desiatke na 50 z 94 hlasovacích 
lístkov, päťkrát ho novinári zaradili na druhé miesto, osemkrát na 
tretie. Matej tóth bol v  top 10 u 30 hlasujúcich, 12-krát sa ocitol na 
3. mieste, dvakrát na druhom a dvakrát dokonca aj na prvom.

Body v tohtoročnej ankete získali i dve dámy: prekážkarskej rekor-
dérke na 400 m emme Zapletalovej sa ušlo v  ankete 13. miesto so 
16 bodmi, pričom od pozície v desiatke ju delili iba 4 body. hlasovalo 
za ňu 12 novinárov, jeden ju dal aj na tretiu priečku. V 26-člennom 
zozname športovcov, ktorí získali aspoň 1 bod, figuruje na 22. mieste 
s bodmi od dvoch hlasujúcich prekážkarská rekordérka na 100 m sta-
nislava Škvarková.

 (GB)

a mala smutnú dohru: pár 
dní po nej vo Viedni na 
akútny zápal pľúc skonal 
šéf Európskej komisie IAAF 
Stankovits.

KRÁTKA ČESKO‑
‑SLOVENSKÁ 
ROVNOVÁHA

Spoločný šampionát 
mužov a žien zažilo až po
vojnové Oslo v roku 1946. 
V análoch figuruje ako prvý, 
na ktorom v českosloven
skom drese štartoval člen 
slovenského klubu – výš
kár ŠK Bratislava Vladimír 
Žila. Žiaľ, atlét s osobným 
rekordom 193,5 si natrhol 
kolennú šľachu, skočil len 
180 cm a obsadil 14. miesto. 
Ružomberský rodák Vác
lav Čevona, vtedy už žijúci 
v Ústí nad Orlicí, naopak 
útočil na medailu: vo finále 
1500 m dobehol štvrtý (aj 
na OH 1948) v čs. rekorde 
3:53,0 a k bronzu mu chýba
li len dve desatiny. K pozo
ruhodnostiam patrí i fakt, že 
zástupcom vedúceho čs. vý
pravy bol Rudolf Holzer – 
ako prvý Slovák v histórii 
spoločného štátu.

Slovenská atletika bola za 
monarchie súčasťou uhor
skej, vyspelejšej než rakúska, 
ba aj česká. Historik Jozef 
Drenko identifikoval medzi 
uhorskými atlétmi na prvých 
piatich olympiádach novo
veku štrnástich so slovenský
mi koreňmi. Dvaja obsadili 
medailové miesta: na pr
vých OH (1896) skončil tretí 
v šprinte na 100 m Alojz So
kol a na piatych (1912) aj oš
tepár Mór (Móric) Kóczán. 
Uhorsko získalo 7 medailo
vých umiestení (1 – 1 – 5), 
Česko jedno (diskár Fran
tišek Janda Suk bol v Pa
ríži 1900 druhý), Rakúsko 
žiadne. Po páde monarchie 
a vzniku Československa 
z toho však slovenská atleti
ka veľmi nechosnovala, lebo 
viacerí z atlétov slovenské
ho pôvodu ostali žiť v Ma
ďarsku, a bola povďačná 
českým nadšencom, ktorí 

jej prišli nezištne pomáhať 
postaviť sa na vlastné nohy. 
Napriek tomu v medzivoj
novom období v porovnaní 
s českou jasne ťahala za krat
ší koniec.

Česká atletika začala brať 
slovenskú ako partnera až 
po druhej svetovej vojne, 
keď v procese formovania 
spoločného ústredia zrazu 
narazila na nároky sloven
ských funkcionárov, ktorým 
zdvihla sebavedomie samo
statná éra Slovenského ľah
koatletického amatérskeho 
zväzu (od roku 1939) – v dô
sledku nich si Čs. amatérska 
atletická únia trúfla zvolať 
ustanovujúce valné zhro
maždenie až v marci 1947! 
Slováci na ňom konečne do
stali dôstojné funkcie: Hol
zer post prvého podpredse
du, Andrej Kuchen 1. pod
náčelníka a Štefan Maar 
2. tajomníka. Holzer aj no
mináciu do jednej z komisií 
IAAF – tabuľkovej (štatis
tickej).

Rovnováha však ne
mala dlhé trvanie. Prišiel 
Február 1948 a hoci bez
prostredne nesúvisel s česko
slovenskými vzťahmi, po 
ňom sa aj v dôsledku rozpa
čitého hľadania pravej stre
chy športu (Sokol, štát, až 
potom všešportové združe
nie ČSZTV) postupne a ne
nápadne vrátili staré pome
ry, či skôr nepomery. A pre
trvali až do januára 1968…

ZÁTOPEK OTVÁRAL 
DVERE DO FUNKCIÍ

Československú úniu pri
jali za člena IAAF na kon
grese v Antverpách 1920 bez 
prítomnosti jej delegácie či 
aspoň predsedu – mimocho
dom, v období 1918 – 1938 
sa ich vystriedalo desať! Na
šťastie, uskutočnil sa počas 
olympijských hier, a tak únia 
poverila zastupovaním Če
choameričana Josefa Ámosa 
Pipala, ktorý v lete 1919 pri
šiel do pôvodnej vlasti v úlo
he aktivistu kresťanského 
združenia YMCA, pripravo
val atlétov na OH a ako tré
ner bol členom výpravy.

V medzivojnovom obdo
bí nemalo Československo 
žiadne zastúpenie v rade 
IAAF ani v jej komisiách. 
Povojnovým nástupom sláv
nej éry Zátopkovcov však 
nastala úplne iná situácia: 
v roku 1946 zvolili do rady 
IAAF a do troch komisií 
(vrátane európskej) chýr
neho pražského advokáta 
JUDr. Bohuslava Kopala. 
Keď sa po Februári 1948 
znepáčil domácemu režimu, 
v rade IAAF ho nahradil šéf 
katedry atletiky pražskej 
FTVŠ doc. Karel Kněnický 
(1950 – 1964). V mladosti 
bol skvelý štvrtkár, reprezen
toval na dvoch olympiádach 
a neskôr na piatich (1948 – 
1964) pôsobil ako člen jury. 
V Európskej komisii IAAF 
v roku 1950 Kopala vystrie
dal Emanuel Bosák, ktorý 
začal kariéru ako prodekan 
FTVŠ, ale s titulom profe
sora od roku 1967 už stál na 
čele čs. telovýchovnej orga
nizácie (ČSZTV), ba o rok 
sedel aj v najvyššom orgáne 
svetovej atletiky.

V pamätnom roku 1968 
mala čs. atletika svoje kádre 
vo všetkých dôležitých ko
misiách IAAF: európskej 
(Emanuel Bosák), technic
kej (Vilém Kantůrek), žen
skej (Dana Zátopková), ba 
aj chodeckej (Hubert Šulák) 
či v komisii cezpoľných be

ximum zo zdanlivo formál
nych, reálne však účinných 
masových, najmä na vidiek 
orientovaných akcií naštar
tovaných zväčša už v 50. ro
koch. Ako šťastné sa spätne 
ukázalo aj to, že jej v období 
1960 – 1963 šéfoval progre
sívny, sprvu ani nie 30ročný 
nadšenec Pavol Glesk, ba 
tiež to, že neskôr prepustil 
post brnianskemu rodákovi 
Miroslavovi Vaněkovi, kto
rý slovenské záujmy v roku 
1968 obhajoval hádam aj od
vážnejšie, ako by to dokázal 
Slovák. Glesk sa následne 
naplno venoval role kouča 
tria dám z bratislavskej Mla
dej gardy, ktoré tvorili Eva 
Lehocká, neskôr Glesková, 
Eva Kucmanová (Šuranová) 
a Anna Blanáriková. Posled
nú z nich už ako Chmelkovú 

15 mesiacov po pôrode do
viedol mladý tréner Ján  
Koštial na ME 1966 k sen
začnému triumfu na 
400 m – vôbec prvá sloven
ská medaila z európskeho 
šampionátu mala zlatý lesk!

Na budapeštianskom 
Nép stadióne sa po výpad
koch diskára Ludvíka Daňka 
a míliara Josefa Odložila 
ocitla československá atletika 
v núdzi a – zachraňovala ju 
slovenská. Tri najlepšie vý
sledky dosiahli bratislavské 
atlétky: Chmelková vyhrala 
a šprintérke Eve Lehockej 
(neskôr Gleskovej) na 100 m 
aj Márii Faithovej (Mračno
vej) v skoku do výšky ušiel 
tesne bronz (19ročnej sko
kanke len na pokusy), skon
čili štvrté. Do klasifikácie 
krajín prispeli 22 bodmi – 
celá čs. výprava ich získala 
46, ženská časť 25.

Začala sa iná éra, v ktorej 
sa slovenská atletika už ne
musela za výsledky hanbiť, 
naopak: na aténskych ME 
1969 získal osemstovkár Jo
zef Plachý striebro (na me
xickej olympiáde 1968 pia
ty), Mračnová bronz, o ďalší 
sa v štafete 4 × 100 m pričinil 
Dionýz Szögedi, v Helsin
kách 1971 v rovnakej disciplí
ne Juraj Demeč dokonca 
o zlato, ku ktorému stípliar 
Dušan Moravčík pripojil 
senzačné striebro, z Ríma 
1974 sa so striebrom vrátila 
diaľkárka Eva Šuranová… 
A to najlepšie prišlo v osem
desiatych rokoch, keď sa 
predrali na vrchol výkonnos
ti fenomenálni chodci Jozef 
Priblinec a Pavol Blažek.

V NÚDZI PRIŠIEL RAD 
NA SLOVÁKA

Vaněk v zápase o podobu 
federálneho zväzu vyboxo
val s Čechmi paritu, no po
tom nečakane odmietol  
ostať šéfom slovenskej atleti
ky. V patovej núdzi nahovo
rili uchádzať sa o post jeho 
nástupcu 29ročného tajom
níka stredoslovenského zvä
zu Petra Berčíka. A v Krem

nici žijúci martinský rodák, 
vtedy ešte pred štátnicou na 
Vysokej škole ekonomickej – 
vyhral.

Netušil, čo ho čaká. S Ja
nom Popperom, predsedom 
novozaloženého českého 
zväzu, ktorý od apríla 1969 
viedol aj federálny, vychá
dzal skvele, ale toho v pro
cese normalizácie odstavili 
a uprostred augusta 1970 
namiesto neho poverili ve
dením čs. atletiky Berčíka – 
ako prvého a zároveň po
sledného Slováka.

S medzinárodným sek
retárom Janom Jirkom 
čoskoro museli riešiť ďalšie 
požiadavky na stop pre „ne
pohodlných“: z rady IAAF 
mal odísť Emanuel Bosák 
a zo ženskej komisie Dana 
Zátopková. „Nepovažujeme 
za rozumné ich odvolávať 
tohto času z funkcie, podľa 
stanov by to bolo bezpred
metné,“ argumentovali. 
Predsedníctvo ÚV ČSZTV 
im dalo za pravdu, lebo roz
hodlo: „Ponechať vo funkcii 
a ďalej nenavrhovať.“ Väč
šina z navrhnutých na od
volanie skončila ukončením 
mandátu, v jeho závere totiž 
hrali mŕtvych chrobákov. 
Alebo chorých – ako Bosák.

Európska komisia IAAF, 
ktorej bol členom od roku 
1950, sa v novembri 1970 
konečne mala pretvoriť na 
samostatnú Európsku atle
tickú asociáciu. Bosák však 
na ustanovujúci kongres 
v Paríži nedorazil – najprv 
vraj zmeškal lietadlo, potom 
sa ospravedlnil, že ochorel. 
Neskôr vysvitlo, že vedel 
o tom, že doma nedostal 
dôveru.

Berčík, ktorý ho mal na
hradiť, neprešiel zasa voľba
mi, aj keď len tesne. Najbliž
šie k zvoleniu do rady EAA 
bol v roku 1972, keď mu chý
bali iba dva hlasy. Keď vlani 
do rady EA zvolili medziná
rodnú sekretárku SAZ Annu 
Kirnovú, Berčík netajil nad
šenie. „Skvelý diplomatický 
úspech,“ skonštatoval.

 MARIÁN ŠIMO

Prvý predseda Európskej komisie 
IAAF Maďar Szilárd Stanovits.

Foto: ATLETIKA.HU

Prvá slovenská členka rady EA 
v histórii Anna Kirnová.

Foto: JÁN LUKY

hov (Ladislav Fišer). Tabuľ
ková vtedy už neexistovala – 
v nej jedinej krátke obdobie 
po druhej svetovej vojne pô
sobil aj Slovák Holzer…

SLOVENSKÝ ZLOM 
V 60. ROKOCH

Slovenská atletika para
doxne nabrala na sile práve 
v období „novotnovského“ 
protislovenského ťaženia 
v prvej polovici šesťdesia
tych rokov, keď mali stop ná
rodné majstrovstvá. Aj vďa
ka tomu, že na poli dovtedy 
neoranom vyťažila skoro ma
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on ‑line dVadSaŤštyri hodÍn denne  A SEDEM DNÍ V TÝŽDNI

GENERÁLNEHO SEKRETÁRA VLADIMÍRA GUBRICKÉHO TEŠÍ, ŽE ŠTÁTNE ORGÁNY   I INÉ ZVÄZY DÁVAJÚ SAZ ZA PRÍKLAD, ALE VIE, ŽE STÁLE JE ČO ZLEPŠOVAŤ

Vladimír Gubrický (v strede) je aj riaditeľ mítingu P ‑T‑S, ktorý organizuje SAZ. Na snímke z tlačovej 
besedy pred tohtoročnou edíciou so šéftrénerom mládeže Martinom Illéšom a Emmou Zapletalovou.
 Foto: JÁN LUKY

 Tešíte sa, že tento nezvyčajný „koronový“ rok 
je už čochvíľa za nami?
„nenájde sa asi nik, kto nie je rád, že sa ten-

to zvláštny rok skončí. Musíme teraz žiť v nádeji, 
že ďalší  – aspoň jeho druhú polovicu – aj vďaka 
úsiliu vedcov vyvíjajúcich vakcínu prežijeme už 
normálne. Myslím si, že prvý polrok ešte ovplyvní 
pandémia.“

 Aký rok má podľa vás za sebou slovenská at
letika?
„taký, aký sme si predtým nevedeli ani len 

predstaviť. atletická sezóna bez vrcholov bola nao-
zaj zvláštna, mnohým ovplyvnila športovú kariéru 
i bežný život. Z hľadiska športových výkonov však 
máme za sebou zaujímavý rok, v ktorom sme na 
slovensku zaznamenali významný nástup mladej 
atletickej generácie. Mimoriadne nás to teší – naj-
mä ako dôkaz, že systematická práca sa vypláca. 
Zapletalová, Murcko, Gajanová či Baluch sú tabuľ-
kovo vysoko v európe i na svete, čo na 5-milióno-
vú krajinu nie je vôbec zlé. Mám radosť, že svo-
je kvality potvrdili i skúsenejší, veď Matej tóth je 
svetová jednotka v chôdzi na 50 km, ján Volko bol 
výborný na 60 m v hale a špičkové výkony dosaho-
vali Škvarková, Vadlejch, Veszelka, Bujna, kučera, 

on ‑line dVadSaŤštyri hodÍn denne  A SEDEM DNÍ V TÝŽDNI
Vyštudoval priemyselné inžinierstvo a manažment na MTF STU v Trnave, šestnásť rokov praco

val v rôznych firmách v súkromnom sektore a popritom sa významne angažoval aj v športovej 
sfére – napríklad na poste šéfa AŠK Slávia, najväčšej športovej organizácie v Trnave. V novem

bri 2012 ho zvolili za viceprezidenta SAZ pre ekonomiku, od marca 2015 však riadi sekretariát SAZ. 
Ako ovplyvnila koronavírusová pandémia slovenskú atletiku a aké výzvy čakajú sekretariát zväzu 
v budúcom roku, o tom sme sa pozhovárali s generálnym sekretárom SAZ Vladimírom Gubrickým.

obaja naši svetoví kladivári hrašnová a lomnický 
a mnohí ďalší. slovenská atletika sa nestratila ani 
v koronovom roku a je pripravená na olympijskú 
sezónu.“

 V akej finančnej kondícii je SAZ? Bude výsle
dok hospodárenia v roku 2020 prebytkový?
„saZ už tradične hospodári s vyrovnaným roz-

počtom, no rok 2020 bude zvláštny. Vychádza to 
tak, že skončíme s prebytkom, avšak vďaka novým 
pravidlám zúčtovania štátnych financií môžeme 
časť prostriedkov presunúť a použiť v prvom štvrť-
roku 2021. takto by sme chceli odľahčiť budúco-
ročný rozpočet a  vykryť prvé tri mesiace z  ušet-
rených peňazí, čím si vytvoríme predpoklady na 
zvládnutie všetkých nárokov, ktoré dopadnú na 
rozpočet v roku 2021.“

 Na rozdiel od športových klubov v kolektív
nych odvetviach, ktoré majú profesionál
nych hráčov a príjmy zo vstupného, národné 
športové zväzy nemali vážne ťažkosti, dosta
li všetky rozpočtované financie. S akým naj
závažnejším problémom sa musel popaso
vať SAZ?
„Áno, ako individuálny šport sme v lepšej situ-

ácii, avšak ani naše kluby a členovia saZ sa nevyhli 

podporu klubov a športovcov. V  tomto roku sme 
rozpočtovali o  niečo menej financií ako v  roku 
2019, ale – ako som už naznačil – musíme myslieť 
aj na zadné vrátka. preto chceme financie aloko-
vať tak, aby sme zabezpečili bezproblémové fun-
govanie saZ v roku 2021 aj v prípade, ak by prišlo 
k nepredpokladaným udalostiam.“

 Na čo sa treba pripraviť z hľadiska budúco
ročného rozpočtu  – na optimistický variant, 
alebo sa bude musieť slovenská atletika 
uskromniť?
„pri zostavovaní rozpočtu dbáme na to, aby nik 

z našich členov nepocítil nejakú negatívnu zme-
nu a aby sme všetky položky – najmä podporu pre 
kluby, trénerov, podujatia, mládež, a  reprezen-
táciu  – udržali prinajmenšom v  takej výške ako 
v  roku 2020. Máme však ambíciu rozšíriť naprí-
klad spolufinancovanie trénerských kapacít v klu-
boch a podporu ich športovej činnosti.“

 Čo bolo v  uplynulom roku najnáročnejšie 
z pohľadu každodennej agendy?
„rôzne opatrenia poznačili tiež prácu sekre-

tariátu saZ, museli sme nájsť nový spôsob, ako 
zabezpečiť každodennú agendu. prešli sme na 
striedanie zamestnancov v  úrade, využívali sme 
nový fenomén home office i  ďalšie veci, avšak 
nezmenilo sa nič na tom, že na konci dňa muselo 
byť všetko spravené tak ako zvyčajne. pre zamest-
nancov to znamenalo zvýšené nároky a záťaž. sťa-
hovanie haldy písomností do režimu home office 
či striedanie v práci počas sobôt a nedieľ sa stali 
samozrejmosťou. podobne však fungovala celá 

Murcko môže byť naša ďalšia hviezda budúcnosti. 
osobne mi spravila ohromnú radosť stanka Škvar-
ková, jej výkony slúžia ako dôkaz, že dlhoročná 
poctivá robota prináša ovocie. takisto Maťo tóth, 
jano Volko i ďalší potešili nielen mňa, ale každé-
ho priaznivca našej atletiky.“

 Októbrové valné zhromaždenie potvrdilo vo 
funkcii prezidenta Petra Korčoka, vo voľbách 
uspeli ľudia z jeho tímu. Čo to znamená pre 
slovenskú atletiku?
„slušnosť, odbornosť, otvorenosť a  transpa-

rentnosť. teší ma, že delegáti dali vedeniu neod-
škriepiteľne silný mandát. som presvedčený, že 
kto chce prispieť prácou a úprimne pomôcť atleti-
ke, od tohto vedenia saZ príležitosť vždy dostane.“

 Mnohí považujú SAZ za jeden z  najlepšie 
fungujúcich slovenských športových zväzov, 
neraz ho dávajú za príklad iným. Nič však nie 
je dokonalé. Ktorú oblasť činnosti vidíte vy 
osobne ako tú, ktorá má ďaleko od ideálu 
a je potrebné v nej pridať?
„Áno, najmä štátne orgány a neraz i iné zväzy 

nás dávajú za príklad, ale nespíme na vavrínoch. 
Veľmi dobre vieme, že vždy je – aj u nás – čo zlep-
šovať. nemáme na každý post priehrštie odbor-
ných, fundovaných a ochotných ľudí, a preto exis-
tuje ešte dosť oblastí, ktoré bude nutné postupne 
zlepšiť alebo prebudovať. radi by sme pozdvihli 
komunikáciu a prácu s klubmi, vzdelávanie tréne-
rov, rozhodcov, no a  vždy je možné skvalitňovať 
i  prácu s  mládežou či starostlivosť o  reprezentá-
ciu.“

„Áno, chystáme ich niekoľko s  cieľom zefek-
tívniť prácu a  odbremeniť niektorých pracovní-
kov, ktorým extrémne narástla agenda. plánuje-
me zmeny v štruktúre sekretariátu, najmä v jeho 
športovo -technickej časti a starostlivosti o repre-
zentáciu. pripravujeme sťahovanie na pôvodnú 
dlhoročnú adresu do Domu športu na junáckej 
6, kde by sme chceli využiť pozitívnu synergiu 
spoločných priestorov s  ďalšími zväzmi, soŠV 
a nŠc.“

Teraz niečo osobné: o  vás je známe, že 
pracujete veľmi veľa  – od rána do večera, 

od pondelka do nedele. Oddychujete vô
bec?

„práce je naozaj veľa, človek niekedy nevie, 
aký je deň. podobne sú však na tom mnohí v atle-
tickom hnutí aj na úrovni klubov. cez týždeň majú 
svoju prácu, počas víkendov sa zasa všetci stretá-
vame na súťažiach. preto svoje extrémne vyťaže-
nie nepovažujem v tejto dobe za až také výnimoč-
né. ak niekto popri zamestnaní pracuje ešte pre 
atletický klub, je na tom veľmi podobne. rozdiel-
na je azda len miera zodpovednosti, ktorá je v mo-
jom prípade dosť vysoká. Bez oddychu by to však 
nešlo, človek by veľmi rýchlo, ‚vyhorel‘. pre mňa je 
najlepší relax pravidelný šport, pri ňom si dokona-
le vyčistím hlavu.“

 Vaša pracovná pozícia je náročná aj v  bež
nom roku, nieto ešte „koronovom“. Vy ste na 
tomto poste už od marca 2015 ako zastupu
júci a od novembra 2015 ako riadny generál
ny sekretár. Nie ste z tejto roboty už unave
ný?
„práca generálneho sekretára znamená byť 

on -line 24 hodín 7 dní v týždni… nikoho z klubov 
neodmietnem a  je jedno, či volá neskoro večer 
alebo skoro ráno. na sekretariáte sa snažím byť 
už pred siedmou, aby sme stihli vybaviť čo najviac 
vecí. túto prácu som si vybral dobrovoľne, preto 
všetky povinnosti beriem ako samozrejmosť. na 
prvý pohľad banálny problém môže byť pre nie-
koho, kto sa na nás obráti, veľmi vážny. preto sa 
snažíme vždy pomôcť. samozrejme, s  pribúda-
júcimi rokmi človek cíti únavu, ale ak by ma táto 
práca nebavila, už by som ju dávno nerobil. Veľ-
ká vďaka patrí všetkým mojim spolupracovníkom, 
s ktorými tvoríme dobrý tím.“

 Zaprognózujte si: budú v roku 2021 olympij
ské hry v Tokiu?
„ešte v polovici roku som bol pesimista, no te-

raz si myslím, že sa uskutočnia. investovalo sa do 
nich priveľa financií, aby ich len tak zrušili. Veľ-
ká nádej, že sa budú konať, spočíva vo vakcínach 
proti koronavírusu. hry však poznačia rozsiahle 
obmedzenia týkajúce sa najmä divákov na špor-
toviskách. ani športovci asi nezažijú v plnej miere 
neopakovateľnú atmosféru olympijskej dediny 
a zaplnené hľadiská. olympiáda sa neuskutoční 
len v  prípade, že sa v prvej polovici roku 2021 
v súvislosti s pandémiou udeje niečo neočakáva-
né. niečo, s čím sa v súčasnosti absolútne nedá 
rátať.“

 Ak sa hry uskutočnia, ako na nich dopadne 
slovenská atletika?
„Veľmi by ma potešilo, keby sa počet našich 

atlétov v tokiu čo najviac priblížil k číslu 16 z ria 
de janeiro 2016. ešte radšej by som však bol, ak 
by zopakovali aj umiestnenia, ktoré z Brazílie pri-
viezli.“

 GABRIEL BOGDÁNYI

Pred slávnosťou Atlét roka 2019 v spoločnos‑
ti prezidentov – Svetovej atletiky Sebastiana 
Coea a SAZ Petra Korčoka. Foto: JÁN SÚKUP

problémom najmä so zabezpečením športovej 
činnosti a  prípravy počas reštrikčných opatrení 
v prvej polovici roka. na ekonomiku mnohých klu-
bov mali udalosti z jari negatívny vplyv. na jeseň 
sme sa ocitli v podobnej situácii, ale po dohode 
saZ s  majiteľom bratislavskej haly a  vďaka jeho 
ústretovosti slúži elán v  tomto krízovom období 
výhradne atletike. prednostné tréningové hodiny 
dostávajú reprezentanti, ktorí majú šancu bojovať 
na budúci rok o účasť na vrcholných medzinárod-
ných šampionátoch.“

 V  uplynulom roku sa, žiaľ, neuskutočnilo 
žiadne vrcholné medzinárodné podujatie, 
ale financie určené na tieto šampionáty os
tali v rozpočte. Na čo sa použili?
„pôvodný rozpočet bol prijatý ako schodkový, 

no keďže šampionáty sa neuskutočnili, časť fi-
nancií vyčlenených na ne sme presunuli do iných 
položiek tak, aby sme hospodárili s  vyrovnaným 
rozpočtom. Druhú časť peňazí sme použili na 

spoločnosť. Zvládli sme to a  verím, že spoločne 
zvládneme aj tradičný decembrový nápor s vyúč-
tovaním.“

 Čo považujete za najvýznamnejšiu vec, ktorú 
sa zväzu podarilo zrealizovať v roku 2020?
„Myslím si, že sme z  minima vyťažili maxi-

mum. rozbehla sa výstavba a  rekonštrukcia šta-
diónov, zorganizovali sme všetky kľúčové šam-
pionáty, dokonca na vynikajúcej športovej úrovni 
jubilejný 55. ročník mítingu p -t-s, konala sa i Du-
dinská päťdesiatka, uskutočnilo sa valné zhromaž-
denie. Vzhľadom na to, ako zle vyzerala situácia 
na konci marca, ani neverím, čo všetko sa podari-
lo. Vďaka za to patrí všetkým – atlétom, trénerom, 
klubom i organizátorom podujatí.“

 Ktoré výsledky slovenských atlétov v  uply
nulom roku vás najviac zaujali?
„nesmierne ma potešili mladí, z  nich najmä 

emma Zapletalová, ktorá vpálila do širšej svetovej 
špičky. sekundujú jej však ďalší, napríklad oliver 

 Ako by mohlo atletické hnutie pomôcť sek
retariátu SAZ znížiť nával agendy? Čo by naj
viac pomohlo?
„legislatívne povinnosti týkajúce sa zúčto-

vania financií, ktoré nám ukladá štát, musíme 
chtiac -nechtiac preniesť aj na atlétov a kluby. pre-
to by sa nám výrazne uľavilo, keby si každý pozor-
ne prečítal e -maily, zmluvy, informácie a pokyny, 
ktoré posielame. často sa totiž stáva, že dostane-
me vyúčtovanie, prípadne iné dokumenty, ktoré 
ani v náznaku nereflektujú informácie a požiadav-
ky zaslané od nás. príklad: športovec sa v októbri 
sťažuje, že nedostal na prípravu sľúbené peniaze. 
pritom si v e-mailovej schránke nevšimol, že už vo 
februári sme mu poslali zmluvu, a on vôbec nere-
agoval… našťastie, počet bezchybných vyúčtova-
ní nám z roka na rok stúpa.“

 Čakajú zväzový sekretariát v  roku 2021 ne
jaké zmeny, ktoré posunú našu atletiku zasa 
o kúštik dopredu?
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ROK 2021 V DETSKEJ ATLETIKE   OPÄŤ PLNÝ NOVINIEKROK 2021 V DETSKEJ ATLETIKE   OPÄŤ PLNÝ NOVINIEK

rok sa pre nás začal naozaj sľubne. na pravidelných pretekoch sme za-
znamenali výrazný nárast počtu najmenších adeptov atletiky. V  pláne sme 
mali takisto množstvo súťaží, školení trénerov Detskej atletiky, pripravovali 
sme zaujímavé spolupráce i ďalšie novinky.

V úvodných mesiacoch ešte doznievali halové krajské kolá spajkyho po-
hára a  nechýbali ani tradičné Detské atletické hry v  Šahách, na ktorých sa 
zúčastnilo 132 detí nielen zo slovenska, ale tentoraz si prišli naše súťaže vy-
skúšať aj deti zo susedného Maďarska. Vďaka podpore čsoB nadácie sme 
stihli zrealizovať dve zo štyroch plánovaných kôl série čsoB Detská atletika 
v Bratislave a pezinku.

Do súťažami nabitého roku sme vykročili raketovým tempom. lenže svet, 
slovensko nevynímajúc, zachvátila pandémia koronavírusu. Výrazne pozna-
čila všetky naše plánované aktivity. hoci sme sa na jar nemohli stretávať „na-
živo“, nerezignovali sme a hľadali spôsob, ako ostať aktívni. Deti sme naďalej 
udržiavali v  činnosti formou on -line pohybových výziev, tzv.  „challengeov“. 
okrem detí z celého slovenska sa do nich zapojili i projektoví koordinátori 
Detskej atletiky či úspešní slovenskí atléti.

Dlho to vyzeralo tak, že pre protiepidemiologické nariadenia nezorgani-
zujeme žiadnu z  klasických súťaží. našťastie, opatrenia sa v  lete na chvíľu 
uvoľnili, takže v každom kraji sme stihli usporiadať aspoň najobľúbenejšie 
podujatia  – Detskú p -t-s  a  Detskú štafetovú ligu. samozrejme, preteky na 
všetkých miestach sa konali za dodržania prísnych hygienických opatrení. 
Veľmi nás potešilo, že ako vrchol letnej sezóny v atletike pre najmenších sme 
mali šancu usporiadať finále Detskej p -t-s v športovom komplexe x -bionic® 
sphere v Šamoríne. V krajských kolách štartovalo 560 detí a na finále do Ša-
morína sa prihlásilo rekordných 34 šesťčlenných družstiev.

počas celej jarnej a  letnej časti sezóny sa súťažilo v  trojboji žiakov atle-
tických prípraviek, zapojilo sa až 5420 detí z takmer 90 atletických klubov.

V úvode roka prešiel veľmi výraznou premenou náš web www.detskaat-
letika.sk, ktorý sme sa snažili zatraktívniť a sprehľadniť tak, aby mali tréne-
ri i rodičia jednoduchší prístup k propozíciám či výsledkom z pretekov. táto 
zmena naplnila naše očakávanie, spätná väzba z klubov bola pozitívna.

najväčšia tohtoročná novinka v rámci projektu Detská atletika spočívala 
v sérii metodických videí, ktoré majú nielen začínajúcim, ale aj skúsenejším 
trénerom názorne predviesť, ako postupovať pri nácviku techniky rôznych 
atletických disciplín špeciálne prispôsobených najmenším deťom. tréneri si 
v nich našli aj rôzne prípravné cvičenia a najčastejšie chyby, ktorých sa deti 
dopúšťajú.

nie tak dávno sme v  prešove v  spolupráci s  krajskou koordinátorkou 

Detskej atletiky Danielou leütterovou natáčali v poradí už štvrtú sériu videí. 
téma: hod raketkou na vzdialenosť. V natáčaní plánujeme pokračovať i v na-
sledujúcom roku. spojili sme taktiež sily s webom telocvikari.sk a v spolu-
práci so ZŠ kupeckého pezinok sa zrodilo video, v ktorom učitelia telesnej 
výchovy nájdu inšpiráciu, ako využívať naše pomôcky, prípadne ako sa zapo-
jiť do nášho projektu. Do rodiny Detskej atletiky nám v tomto roku pribudlo 
10 nových atletických škôlok v rôznych krajoch.

V úplnom závere roku 2020 sme pre deti pripravili spajkyho vedomostný 
kvíz s rôznymi úlohami – tajničkami, doplňovačkami, obrázkami, ktoré rozhý-
bali detské hlavičky a navyše sa riešitelia dozvedeli o našich atlétoch niečo, čo 
ešte možno nevedeli. k novinkám sa zaradili tiež súťaže s maľovankami, v kto-
rých deti vyhrali množstvo krásnych cien od Detskej atletiky. jednou z nich 
bolo i novučičké pexeso s fotografiami našich špičkových atlétov. počet maľo-
vaniek, ktoré sme dostali od detí, nás milo prekvapil, rovnako aj ich kreativita.

rok 2020 priniesol v Detskej atletike i personálnu zmenu: hlavným koor-
dinátorom projektu sa stal jaroslav Dobrovodský, slovenský halový rekordér 
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AK ZLATÉ MORAVCE

Darina Kozolková: „keby ste mi túto otázku položili minulý rok, 
želali by sme si, aby si naši zverenci zlepšili osobné rekordy a aby im 
prialo šťastie v súbojoch o medaily na oblastných a celoslovenských 
šampionátoch. Zasiahol však koronavírus, a preto do novej atletickej 
sezóny prajeme všetkým klubom, atlétom i trénerom, aby sa čo naj-
skôr vrátili do normálneho režimu. ja osobne si želám, aby už v ha-
lovej sezóne mohli súťažiť všetky vekové kategórie a  bez obmedze-
ní. V tejto neľahkej situácii držíme palce všetkým atletickým klubom 
a škôlkam. nevzdávajte sa a naďalej motivujte deti na atletických tré-
ningoch!“

AK KRUPINA

Július Korčok: „V novej atletickej sezóne by sme si želali, aby sa 
deti mohli vrátiť opäť na štadióny v plnom počte a zasúťažiť si. taktiež 
aby sme boli všetci zdraví a mohli robiť to, čo nás najviac baví – atle-
tiku.“

DETSKÁ MLÁDEŽNÍCKA ATLETIKA STARÁ TURÁ

Boris Šumák: „odpoveď na túto otázku je jednoduchá: želáme 
si, aby sme v prvom rade ostali zdraví, aby všetky kluby prekonali sú-
časné problémy a stretli sme sa čoskoro na niektorom z podujatí pro-
jektu Detská atletika.“

ALK MOLDAVA NAD BODVOU

Norbert Pecze: „tešíme sa na novú atletickú sezónu, pretože nám 
súťaže veľmi chýbajú. priali by sme si, aby sa čím skôr všetko vrátilo do 
starých koľají – tréningy v  telocvični a vo väčších skupinách. želáme 
si, aby sme mohli prežívať radosť zo športu opäť všetci spoločne, a to 
bez reštrikcií.“

ČO BY STE SI ŽELALI V NOVEJ 
ATLETICKEJ SEZÓNE 2021?

ANKETA

Tím Detskej P ‑T‑S po šamorínskom finále.

Natáčanie metodického videa na tému hod raketkou na vzdialenosť.

Víťazný tím z finále Detskej P ‑T‑S AC Malacky s trénerom Petrom Fili‑
pom.

Tím Detskej atletiky počas natáčania videí v Prešove (zľava): Radovan 
Tomeček, krajská koordinátorka DA v Prešove Daniela Leütterová, Na‑
tálka Gutisová, atlétka v klube Šport hrou Prešov, Veronika Ľašová a Ja‑
roslav Dobrovodský.

V Moldave nad Bodvou sa DA rozrástla o ďalšie atletické škôlky.

Súťažná vianočná maľovanka.

Blíži sa koniec roku 2020, žiaľ, negatívne ovplyvneného koronavíru
sovou pandémiou. Napriek tomu prichádza čas bilancovať a obzrieť 
sa za všetkým, čo sa počas neho udialo v rámci projektu Detská at

letika.

v skoku do diaľky výkonom 780 cm! V tíme však pôsobí i ďalší, ešte stále ak-
tívny popredný slovenský atlét vytrvalec radovan tomeček.

a čo chystáme v najbližšom období? absolvovali sme on -line poradu s ko-
ordinátormi Detskej atletiky zo všetkých krajov, na ktorej sme okrem iného 
debatovali o koncepcii súťaží v nasledujúcom roku. na prelome rokov 2020 
a  2021 sa môžete tešiť na novinku v  podobe on -line tréningových výziev, 
ktoré preveria rýchlosť a koordináciu pohybov. takisto pripravujeme on -line 
tréningy, na ktorých sa budete môcť rozhýbať spolu s našimi atlétmi. uvidí-
me, ako naše tradičné súťaže ovplyvní „korona“.

V tomto roku sa nám, žiaľ, nepodarilo zorganizovať Detský štafetový kros, 
ale zaradili sme ho do plánov netradične na jar 2021. Viac zatiaľ neprezradí-
me, ale nudiť sa s Detskou atletikou určite nebudete.

na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým deťom, trénerom, rozhod-
com aj rodičom za ich snahu, aby sa aj v náročnom a športu nie priaznivo 
naklonenom čase deti hýbali a v končiacom sa zvláštnom roku zažili radosť 
z atletiky.
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OSLAVUJÚ

IVAN SUJA: narodený 16. januára 1936 
v košiciach; bežec, neskôr mládežnícky tré-

ner a  rozhodca; začínal so šprintmi a  cez stred-
né trate sa dostal až k  maratónu; člen slovana 
a slávie uk Bratislava, v ktorej v 60. rokoch spo-
luzakladal atletický oddiel – v ňom bol 26 rokov 
profesionálny, neskôr dobrovoľný tréner; viedol  
o. i. majstrov slovenska jaromíra sedláčka (400 m 
prek., 1979, 1981, 1982, 1984), júliusa Gábri-
ša (3000 m prek., 1987), leu Zambojovú (výška, 
1983, hala 1980  – 1983), alexandra jablokova 
(kros, 2015), bol prvý tréner neskoršej štvrtkárskej 
hviezdy ivety putalovej, výškárky jany Brenkuso-
vej, ktorá v  r.  1990 po 14 rokoch zlepšila Mrač-
novej čs. rekord výkonom 193 cm, ale aj fitnesky 
Zory czoborovej či triatlonistky Mariky kuriačko-
vej; desaťročia pôsobil aj ako rozhodca.

85 majstrovstvá čssr 1962 na 5000 m (15:07,2), 
čo sa ukázalo ako základ jeho neskorších úspe-
chov na 3000 m prek. – slovenský stípliarsky líder 
1963 (9:53,2) a  bronzový medailista majstrov-
stiev sr 1969 (9:50,2); v  období 1964  – 1966 
bol aj slovenský rekordér na 1500 m prek. časom 
4:18,2; vyštudovaný pedagóg (tV a  matemati-
ka) dostal umiestenku na strojnícku priemyslov-
ku v ružomberku, kde sa práve začínala zlatá éra 
atletiky  – trénoval bežkyne BZVil i  bežcov Dukly 
liptovský Mikuláš a sám „zbieral“ body do tímo-
vých súťaží pre p. Bystricu (1967) a l. Mikuláš (od 
1968); ružomberský učeň imrich rák pod jeho ve-
dením získal dorastenecké čs. tituly 1970 a 1971 
na 2000 m prek. (neskôr pod rozimovým v Dukle 
B. Bystrica na 3000 m prek. aj seniorské); szunyo-
gova hviezdna zverenka Vlasta Babecová (neskôr 
holubová), ktorú objavil na Behu smeny, skonči-
la na juniorských Me 1977 13. na 1500 m, bola 
čs. majsterka v krose a 8-krát slovenská šampión-
ka na 800, 1500 m a v krose, trénoval tiež ivanu 
Môcikovú, čs. majsterku v maratóne a 4-násobnú 
slovenskú na 3000, 10 000 m a v krose, 2-násob-
nú slovenskú halovú majsterku na 1500 m Šte-
fániu struhárňanskú (Debnárovú) aj syna juraja 
(1969), maratónca, ktorý v premiére Dunajského 
maratónu 1991 (Bratislava – hainburg a späť) do-
behol 5.  za 2:24:37 a  v  90. rokoch získal 4 me-
daily na majstrovstvách sr (0  – 3  – 1); vyučoval 
i  na Vojenskej akadémii v  liptovskom Mikuláši 
a  na gymnáziu v  liptovskom hrádku, kde janke 
Gerekovej, vtedy bežkyni na lyžiach, po zdravot-
ných problémoch odporučil skúsiť biatlon (a  vy-
bavil streleckú prípravu), v  ktorom štartovala na 
troch Zoh (2006  – 2014); ako päťdesiatnik na 
prvých svetových veteránskych halových hrách 
1991 v Budapešti získal v kategórii M50 zlato na 
800 m; v 70. rokoch bol i  funkcionár: člen pred-
sedníctva stredoslovenského atletického zväzu; 
ocenenia: Vzorný tréner (1987), Zlatá medaila 
i. B. Zocha za rozvoj školského športu (2001), dip-
lom klubu fair play soŠV za celoživotné pôsobe-
nie v duchu fair play (2013), plaketa soŠV (2015).
GABRIEL KLADEK: narodený 14. marca 1941 
v košiciach; vrhačský talent a dlhoročný diskársky 
rekordér; študent košickej strojníckej priemyslov-
ky pod vedením Milana orendáča už 18-ročný zís-
kal na seniorských majstrovstvách slovenska 
bronz v guli i striebro v disku a sériu 15 čs. mlá-
dežníckych rekordov zavŕšil v  júli 1960 štvrtým 
svetovým dorasteneckým výkonom v disku 52,82, 
ktorým na 15 mesiacov prerušil aj éru petrovičo-
vých slovenských mužských rekordov; s atletikou 
začal v lokomotíve a pokračoval v slávii, ktorej po-
mohol k postupu do i. čs.  ligy (1959) – na jeseň 
1960 nastúpil na vojenskú službu do rh praha, 
kde však zaostal za diskárskym maximom 52,82 
z košíc (1961: 50,96, 1962: 51,91); forma sa mu 

vrátila po návrate domov: v septembri 1962 v dre-
se slávie VŠt hodil diskom 53,37 (6. čs., 2. sloven-
ský výkon roka) a v októbri 1962 ako prvý slovák 
vrhol guľu za 16 m (16,39); k  dvom guliarskym 
slovenským rekordom pridal v októbri 1964 v ko-
šiciach druhý diskársky: hodom 57,75 (11  dní 
predtým by ním vo finále oh skončil piaty) zlepšil 
o  37 cm posledný, siedmy petrovičov  – vydržal 
skoro 10 rokov, prekonal ho až v r. 1974 oto ozo-
rák (59,74); kladek neštartoval na veľkom medzi-
národnom podujatí a  dve seniorské medaily 
z majstrovstiev slovenska 1959 boli prvé i posled-
né (aj preto, lebo v r. 1961 – 1966 sa neorganizo-
vali); po kariére pracoval v  košickom štúdiu slo-
venskej televízie, ako kunsthistorik vyučoval na 
Škole umeleckého priemyslu, angažoval sa počas 
novembrovej revolúcie 1989 a odvtedy zbiera ar-
tefakty o  histórii košíc, za čo dostal cenu Mč 
košice -staré Mesto (2017).

JOZEF IVAN: narodený 18. januára 1946 
vo Zvolene; pedagóg, funkcionár a organi-

zátor; v mladosti atlét šprintér, ako študent peda-
gogickej fakulty v B. Bystrici člen víťaznej štafety 
4 × 100 m na čs.  atletickej univerziáde 1968 
(Mikloš, ivan, píka, Bende); doktorát získal na bra-
tislavskej FtVŠ; ako učiteľ v  hornej ždani založil 
Beh oslobodenia (roky jeho riaditeľ), neskôr spo-
luorganizátor a  moderátor mnohých atletických 
podujatí; v r. 1972 – 1980 predseda komisie ma-
sovej atletiky a  člen predsedníctva saZ, 1972  – 
1976 člen predsedníctva okresnej organizácie 
čsZtV v žiari nad hronom a 1988 – 1990 krajský 
predseda čsZtV v Banskej Bystrici; spoluzaklada-
teľ Banskobystrickej 24-hodinovky v plávaní; oce-
nenie: Bronzový odznak soV (2011).
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MARTIN ŠEBESTA: narodený 22. februára 1946 
v Myjave; prvý kladivár, ktorý prehodil 60 m, ne-
skôr funkcionár a  organizátor; inšpirovali ho oh 
1960 a  zlákali náborové preteky bratislavského 
slovana: pod vedením Vladimíra hurtoňa 15-roč-
ný hodil 5 kg kladivo za 50 m (52,01) a v r. 1962 – 
1967 vyhral všetky čs.  šampionáty od doraste-
neckých po juniorské (tie niesli názov „celostátní 
soutěž“); na prvé európske juniorské hry vo Varša-
ve 1964 ako jediný slovák cestoval stopom a zís-
kal jedinú „mužskú“ medailu čs. výpravy – bronzo-
vú (56,19); slovenskou seniorskou jednotkou bol 
nepretržite 7 sezón (1963 – 1969: 52,83, 58,91, 
60,14, 62,08, 63,08, 63,62, 62,18), ale v r. 1961 – 
1966 boli majstrovstvá slovenska zakázané, takže 
tituly získal len dva: 1967 (60,06) a 1969 (60,78); 
prvý slovenský seniorský rekord utvoril 18-ročný 
(58,91 v r. 1964), druhým v októbri 1965 v kutnej 
hore ako prvý slovák prekonal 60 m (60,14), ne-
skôr pridal ešte štyri: 62,08 (1966), 62,64, 63,08 
(1967) a  63,62 (1968); dosiahol unikátnych 
10 víťazstiev v populárnych súbojoch univerzita – 
technika; počas vojenskej služby po promócii na 
FtVŠ uk (1973) bol člen Dukly Banská Bystrica; 
po kariére pôsobil ako športový funkcionár: od 
júna 1973 do marca 1974 bol sekretár saZ, ne-
skôr pracovník súV čsZtV, generálny sekretár or-
ganizačného výboru svetovej zimnej univerziády 
1987 v  tatrách; patril k  organizátorom renomo-
vaného mítingu p -t-s  v  celej jeho tartanovej ére 
(od r.  1971), v  90. rokoch s  imrichom ozorákom 
a  alfonsom juckom medzi trio hlavných, bol aj 
spoluzakladateľ náborového seriálu Zo školských 
lavíc do atletickej haly elán a  halového mítingu 
elán; ocenenie: Majster športu (1969).

JURAJ SZUNYOG: narodený 1. januára 
1941 v  novom Meste pod Šiatrom (Ma-

ďarsko); vytrvalec a  stípliar, neskôr úspešný tré-
ner; rodák z hraničného mesta, ktorého časť pred 
Mníchovskou dohodou patrila československu, 
ale po nej Maďarsku, vyrástol v kráľovskom chlm-
ci a z vlastnej iniciatívy začal trénovať a behať za 
košickú strednú zdravotnícku školu; po jej skon-
čení bol rok zubný technik v  považskej Bystrici 
a ako člen spartaka skončil 9. na čs. dorastenec-
kom šampionáte na 3000 m (9:19,8); od jesene 
1960 študoval na FtVŠ uk a v bratislavskej slávii 
sa pod vedením pavla Gleska (1960 – 1966) výraz-
ne zlepšil: na premiérovej čs.  univerziáde 1961 
v hradci králové získal bronz na 3000 m (osobný 
rekord 8:37,8), podobne na druhej v  košiciach 
1963, medzitým vyhral v  Bratislave akademické 
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LADISLAV BORODÁČ: narodený 24. februára 
1946 v piešťanoch; najlepší výškár druhej polovi-
ce 60. rokov; skákať začal počas strednej školy 
u trénera slavoja jozefa pomajba, ktorý viedol aj 
ďalšieho, o  8 mesiacov mladšieho piešťanského 
výškára ladislava orviského; od r. 1963 študoval 
medicínu v košiciach, kde ako člen slávie a zvere-
nec Milana orendáča v  júni 1966 skočil 207 
a o 4 cm zlepšil rok starý lendelov slovenský re-
kord; o rok získal historicky prvý slovenský halový 
titul (206) a vyhral aj obnovený letný šampionát 
(204); rekord mu neskôr vzal orviský (209), ale 
všetko si vynahradil vo svojom najúspešnejšom 
roku 1969, v ktorom v  rozpätí 4 mesiacov skočil 
raz 210 a až trikrát 211 cm: aj v kvalifikácii atén-
skych Me – vďaka čomu sa senzačne dostal do fi-
nále (na rozdiel od čs.  šampióna Baudisa, ktorý 
skočil len 205) a v ňom skončil ôsmy s 208 cm ex 
aequo so skvorcovom (Zssr), zlatým na ehh 
1966 i 1967 a bronzovým na Me 1966, zo sloven-
ských výškárov na Me skončil lepšie až Michal ka-
belka na Me 2012 (6.); výbornú formu mal aj 
v r. 1971, keď po promócii končil kariéru vojenči-
nou v banskobystrickej Dukle (tréner ján solčáni): 
v  zime získal halový titul majstra slovenska č.  3 
(druhý 1968 204, tretí 1971 202) a júlovým život-
ným maximom 216 cm sa nominoval na Me 
1971, v helsinkách však skončil v kvalifikácii (21., 
208); po aktívnej činnosti pôsobil ako gynekológ 
vo Vrbovom; ocenenie: Majster športu (1969).

JOZEF SAMBORSKÝ: narodený 9. januára 
1951 v  novom Meste nad Váhom; stred-

notratiar, člen striebornej čs.  štafety na halových 
Me 1973; na Behu oslobodenia rodného mes-
ta ho objavil nestor atletiky tj považan Zdeněk 
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Šilhánek – ako jeho zverenec bol slovenský doras-
tenecký líder na 800 m a na jeseň 1970 s osob-
ným rekordom 1:51,9 reprezentoval na i. junior-
ských Me: v paríži skončil v rozbehu (1:53,1), ale 
čs. kvarteto Matoušek, samborský, tulis, Daniš do-
behlo šieste vo finále 4 × 400 m (3:17,0); v Duk-
le Banská Bystrica pod vedením róberta rozima 
na mítingu olympijský deň 1972 v Berlíne zabe-
hol životnú osemstovku v čase 1:47,3 (2. za maj-
strom európy 1969 Dieterom Frommom z nDr), 
ktorý je 5. slovenským výkonom histórie; na no-
mináciu na mníchovské oh nestačil, ale pomohol 
mu na halové Me 1973 a ku kariérnemu úspechu: 
v rotterdame čs. štafeta 4 × 4 kolá (4 × 680 m) 
v  slovenskej zostave kováč, samborský, plachý, 
j. Šišovský skončila druhá len 2 stotiny za víťaz-
ným kvartetom nsr  – pritom ani jeden nemal 
podmienky na halovú prípravu (Bystričania tréno-
vali na 500-metrovej chodbe pod nemocnicou); 
Dukle pomohol k  jednému čs.  (1976 3:12,46) 
a  štyrom slovenským titulom na 4 × 400 m 
(1969 3:17,6, 1973 3:20,8, 1976 3:18,1, 1979 

Trénerské úspechy Juraja Szunyoga ocenil aj 
Slovenský olympijský a športový výbor.

Gabriel Kladek bol v mladosti nielen nádejný 
diskár, ale aj guliar.

Martin Šebesta ako 17‑ročný čs. dorastenecký 
šampión v hode kladivom.

Výškár Ladislav Borodáč skončil na aténskych 
ME 1969 senzačne ôsmy.

Vpravo Jozef Samborský s trénerom Róbertom 
Rozimom.

3:19,7) – individuálny sa mu neušiel; osobné re-
kordy: 400 m 48,6 (1971), 800 m 1:47,3 (1972), 
1000 m 2:22,2 (1976), 1500 m 3:49,6 (1975); 
v armádnom stredisku okrem dvoch rokov (Vojen-
ské gymnázium snp 1984 – 1986) pôsobil až do 
roku 2002; ocenenie: Majster športu (1972).
IVAN DANIŠ: narodený 29. januára 1951 v žili-
ne; prvý slovák, ktorý zabehol 400 m prek. pod 
50  sekúnd, olympionik a  finalista Me; detstvo 
prežil v  Martine, kde sa podľa vzoru staršieho 
brata dal 14-ročný na atletiku a  kouč slávie Me-
dik koloman Granec zistil, že má rýchlostné i pre-
kážkárske vlohy; viedol ho aj po prestupe do žili-
ny (1968), doviedol k čs. dorasteneckým titulom 
na 400 m, 110 a  300 m prek. a  na jeseň 1969 
po maturite a  prijatí na pražskú Vysokú školu 
chemicko -technologickú mu v sparte dohodol za 
trénera Miloslava nováka; v silnej partii štvrtkárov »
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(kárský, kodejš, tulis) sa uviedol 5. miestom na 
400 m prek. na juniorských Me 1970 v  paríži 
a o  rok postúpil do finále seniorských Me v hel-
sinkách, keď v semifinále vyrovnal kárského čs. re-
kord 50,6 (el. 50,63), v  ňom mu nevyšla druhá 
prekážka a dobehol posledný ôsmy; na oh 1972 
v rozbehu zaostal za neskorším ugandským šam-
piónom akii -Buom len o  27 stotín a  v  1. semifi-
nále mu do finále chýbalo 21 stotín – z druhého 
by čs. rekordom 50,01 (9. čas, celkovo 10. miesto) 
postúpil; na svetovej univerziáde 1973 skončil 
7. na 400 m (47,18), na Me 1974 16. (r.  51,09, 
sem. 53,28, bežal aj v  štafete 4 × 400 m, no tá 
z rozbehu nepostúpila – 3:06,3); získal päť čs. ti-
tulov (300 m hala 1973 34,4, 400 m 1973 47,2, 
400 m prek. 1971 51,2, 4 × 400 m sparta 1971 
3:13,1 a  1972 3:13,7), ako prvý slovák zabehol 
hladkých 400 m pod 47 (semifinále svetovej uni-
verziády 1973 46,6) a  prekážkových pod 50 se-
kúnd (49,9 a  49,91 v  r.  1974); osobné rekordy: 
200 m 21,9 (1973), 400 m 46,6 (1973), 400 m 
prek. 49,91, ručne 49,7 (1974); po kariére bol 
33  rokov chemik v  pražskom kriminalistickom 
ústave a  po rozdelení česko -slovenska zástupca 
riaditeľa kú polície čr; ako penzista sa vrátil na 
slovensko a žije v žiline.
MILOSLAV VAVRYS: narodený 15. marca 1951 
v Zlíne (česko); kladivár a pedagóg; ako 17-ročný 
robotník třineckých železiarní založil kulturistický 
oddiel a po štúdiu hutníctva železa na priemyslov-
ke pre pracujúcich (1974) absolvoval FtVŠ v Brati-
slave (1978), kde hádzal kladivo za sláviu uk – na 
majstrovstvách sr 1976 a 1977 druhý, v r. 1978 
slovenský líder disciplíny (59,00); osobný rekord 
64,08 (1977); neskôr 30 rokov učiteľ v  českom 

těšíne, v r. 1993 skončil Filozofickú fakultu ostrav-
skej univerzity a začal písať knihy – o.i. Kantořina 
versus střepy (2011), 100  let osobností sportu 
v Českém Těšíne (2020).
MARIÁN KRÁLIK: narodený 17. marca 1951 
v trnave; popredný šprintér, účastník dvoch Me; 
behať začal v trnave na priemyslovke, do čs. špič-
ky sa však prepracoval až ako študent Fakulty pre-
vádzky a ekonomiky dopravy VŠDs v drese ZVl ži-
lina (tréneri jozef Franko, juraj straka): v r. 1973 
získal zlato (100 m, 10,6) a striebro (200 m, 22,1) 
na majstrovstvách slovenska, bronz (100 m) na 
čs. šampionáte a dve zlaté na čs. univerziáde (100 
a na 4 × 100 m s longauerom, hoferekom a jan-
čekom); na Me 1974 v  ríme na 200 m skončil 
v  rozbehu (celkovo 25., 21,67), v  čs.  štafete 
4 × 100 m dostal šancu len v rozbehu (králik, Ma-
toušek, Demeč, Bohman 40,0), vo finále repre-
zentačný tréner leopold láznička uprednostil ky-
nosa (dobehla až ôsma za 39,92); už ako inžinier 
absolvoval vojenskú službu v  rh praha (1977  – 
1978), kde ho trénoval Zdeněk holler a  neskôr 
martinský rodák Miroslav hutter, v 60. rokoch po-
predný diaľkár: v r. 1978 si zlepšil osobné rekordy 
(100 m ručne 10,4, el. 10,59, 200 m 20,9 
a  21,13) a  štartoval na Me v  prahe: 200 m 22., 
r. 21,47, 4 × 100 m 9. čssr (chebeň, Wild, krá-
lik, Bohman) r. 40,43.

JAROSLAV RUSNÁK: narodený 7. janu-
ára 1961 v  Martine; výškár, tréner a  fun-

kcionár; v  školskom krúžku začal u  chodeckých 
trénerov (oldřich nezval a  Vladimír Devátý), ale 
ďalší, v  mladosti skvelý žrdkár koloman Granec 
(405) mu dal všestranné základy a  otvoril dve-
re do výškárskej kariéry – techniku si naštudoval 
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OSLAVUJÚ

EGON REDHAMMER: narodil sa 4. apríla 1932 
v Budapešti, zomrel 2. decembra 2020 v Galante; 
nestor galantskej atletiky; v  mladosti sa venoval 
atletike, zvlášť šprintu (osobný rekord na 100 m 
10,9), počas štúdia pedagogickej fakulty v prešo-
ve aj hádzanej (prvoligový brankár tatrana); po jej 
skončení (1955) učil telocvik i zemepis na galant-
skom gymnáziu (jsŠ) a v r. 1959 v tj slovan zalo-
žil atletický oddiel, v  ktorom trénoval aj róberta 
Molnára, neskôr popredného stípliara (čs. majster 
1973, 1974, slovenský 1971, 1976); s  pavlom 
krištofíkom iniciovali aj zrod dodnes existujúcej 
okresnej atletickej olympiády (1960); bol spo-
luzakladateľ olympie (1975), klubu pri ZDŠ s atle-
ticky zameranými športovými triedami, v ktorom 
pôsobil až do r. 1992 ako hlavný tréner – v ňom za-
čínali o. i. výškárka Zuzana hlavoňová -kováčiková 
(ako slovenská rodáčka a  česká občianka jediná 
skočila 200 cm) a vrhač Daniel Vanek, piaty v dis-
ku na juniorských Ms 2002 aj svetovej univer-
ziáde 2011.

sám a v Martine 19-ročný skočil 203 cm; ako štu-
dent VŠt v košiciach si v slávii (od r. 1981) v sil-
nej skokanskej skupine júliusa kolčitera (Marián 
prezbruchý, eduard Vozár, jaroslav priščák) zlepšil 
životné maximum na 213 (1983) a  na halovom 
i letnom šampionáte sr 1986 získal bronz (210, 
resp. 209); už počas kariéry na požiadanie choré-
ho žilinského trénera ladislava káčera koučoval 
výškárku ivanu jobbovú pri jej prvom primáte na 
majstrovstvách sr 1984 (190), po nej 15 rokov 
trénoval deti ZŠ tvoriace základ tímu starších do-
rasteniek akademiku tu, majsteriek sr, od r. 1990 
chodkyňu henrietu kozlíkovú (od r. 1994 rusná-
kovú, jeho manželku), ktorá získala titul majsterky 
sr 1995 na 10 km (a 8 strieborných a 2 bronzové 
medaily vrátane halových); od r. 2006 bol externý 
tréner košického športového gymnázia: v r. 2008 
prevzal prípravu výškára lukáša Beera, ktorého 
viedol aj počas štúdia na prešovskej univerzite (až 
do prestupu do stavbára nitra na jeseň 2016): na 
Me do 23 v r. 2011 17. (kv. 204), Me 2014 17. (kv. 
219), na halových Me 2015 16. (kv. 219) a na sve-
tovej univerziáde 2015 6. (220, kv. 215), osobný 
rekord 226 (2014); rusnák s manželkou v  janu-
ári 2011 po dohode s tu premenovali pôvodnú 
olympiu ŠG na ak slávia tu košice: ona je pred-
sedníčka klubu, on podpredseda a hlavný tréner, 
syn Michal koordinátor Detskej atletiky.
ĽUBOMÍR HRMO: narodený 25. februára 1961 
v radvani (dnes súčasť Banskej Bystrice); najúspeš-
nejší ultravytrvalec; behať začal 11-ročný, dlhé tra-
te po vojenčine: prvé maratóny v r. 1983 ako člen 
partizána Banská Bystrica (Brezno 2:31:19, MMM 
2:30:44), ale osobný rekord 2:25:38 v prahe 1986 
už zabehol v drese slávie pF (uMB) – aj 2. miesta 
na majstrovstvách slovenska 1987 a 1988; od Dňa 
supervytrvalca 1995 v  žiline (prvých 100 km za 
7:29:34) sa primárne venoval ultrabehom; na ne-
oficiálnych Me 1997 v 24-hodinovom behu v Ba-
zileji získal s tímom sr bronzovú medailu (indivi-
duálne 8. výkonom 226,409 km), no v cieli tvrdil 
„nikdy viac“; našťastie si to rozmyslel: na iau eu-
ropean 24 hours challenge 1998 v lille dobehol 
ôsmy (251,908 km) a  v  ďalších dvoch ročníkoch 
v holandsku dvakrát zvíťazil (uden 1999 249,239, 
apeldoorn 2000 259,273) – hoci sa ako dispečer 
banskobystrického závodu stredoslovenských vo-
dární a kanalizácií pripravoval za vlastné peniaze 
a štartoval v rámci dovolenky; Medzinárodná aso-
ciácia ultrabežcov (iau) odsúhlasila začlenenie do 
iaaF na 1. kongrese v r. 2000 – oficiálne sa usku-
točnilo až v  r. 2004, no iau eviduje ako prvé Ms 
v  24-hodinovke svetový challenge 2001 vo Ve-
rone, v ktorom hrmo (hi -tec B. Bystrica) dobehol 
druhý (270,337) za Grékom jannisom kourosom 
(275,828, 4-krát víťaz spartathlonu, svetový rekor-
dér 303,506 km); od r. 2003 sa svetové i európske 
vrcholy v  24-hodinovke uskutočňujú na jednom 

mieste – v  r. 2004 v Brne, kde získal tretie konti-
nentálne zlato a druhé svetové striebro (259,064), 
ba i európsky tímový bronz (partneri peter seman, 
slavomír lindvai); v  kariére odbehol 185 mara-
tónov a  65 ultrabehov, osobné rekordy: maratón 
2:25:38 (1986), 100 km 7:13:52 (1997), 24 h: 
270,337 km (2001, dodnes rekord sr).
ANNA BALOŠÁKOVÁ PITLOVÁ: narodená 
17. mar ca 1961 v starej Bystrici (okres čadca); ma-
ratónska multišampiónka a neoficiálna majsterka 
sveta na 100 km; šieste z deviatich detí kysuckej 
rodiny učiteľ odporučil do športovej školy, ale 
mama rozhodla, že sa pôjde učiť za krajčírku do 
púchova – po maturite však vyštudovala pedago-
gickú fakultu v Banskej Bystrici a do starej Bystrice 
sa vrátila ako telocvikárka; v r. 1984 sa namiesto 
na obvyklú turistiku vybrala do turian, kde zvládla 
polmaratón a spoznala budúceho manžela Vladi-
míra Balošáka, onedlho v  debute ešte ako pitlo-
vá vyhrala maratón v  Šumperku (3:29:39) a  na 
kysuckom dobehla šiesta (3:50:20); prvá získala 
6 slovenských titulov v  maratóne, všetky v  dre-
se Škp čadca: 1996  – 2000 (2:59:42, 2:47:49, 
2:49:19, 3:00:15, 2:52:55) a  2007 (3:12:59); 
v r. 1997 reprezentovala slovensko na Ms v pol-
maratóne: individuálne obsadila 74.  (1:22:10), 
družstvo sr 14. miesto (Melicherová, janečko-
vá, Močáriová, pochybová, Balošáková); osobné 
rekordy: polmaratón 1:20:31 (1996), maratón 
2:47:44 (1998); v r. 1999 jej šéf slovenskej aso-
ciácie ultramaratóncov Marián Michalik ponúkol 
miesto v reprezentácii sr na World challenge iau 
a Balošáková sa v máji 1999 vo francúzskom cha-
vagnes senzačne stala neoficiálnou majsterkou 
sveta na 100 km vo vtedy najlepšom svetovom 
čase 7:33:02 – zo sloveniek iná dodnes lepší ne-
zabehla; v  r.  1997 a  2008 získala aj dva bronzy 
na veteránskych Ms v  behu do vrchu; na konte 
má 161 maratónov, 20 z nich na MMM (1985 – 
2013), o. i. 10 víťazstiev na kysuckom, manžel Vla-
dimír (ročník 1959) 143.
MICHAL POGÁNY: narodený 21. marca 1961 
v trenčíne; popredný výškár a mimoriadne úspeš-
ný tréner; syn z miešaného i  rozvedeného man-
želstva (otec maďarskej, matka slovenskej ná-
rodnosti) sa v trenčíne len narodil, detstvo prežil 
v  Dunajskej strede, kde hrával basketbal, volej-
bal, hádzanú a  začal aj s  atletikou; počas štúdia 
FtVŠ ho viedol chýrny výškársky tréner jaromír 
Šimonek („naj -naj človek, nevlastný otec“) – pod 
jeho vedením v  r. 1982 vyrovnal a o  rok o 1 cm 
zlepšil slovenský rekord romana Moravca 220, 
stal sa slovenskou jednotkou 1982 – 1984 (220, 
221, hala 221) a  získal 5 titulov: letný 1983 
(219), zimné 1983  – 1985 (216, 217, 213) 
a 1988 (205), 4 ako člen slávie uk, posledný ZVl 
žilina (tréner ladislav káčer, medzitým v r. 1985 – 
1986 bol na vojenčine v rh praha, kde ho viedol 

jiří nejdl); po kariére bol tréner športových tried 
ZŠ na hviezdoslavovej ulici s maďarským vyučo-
vacím jazykom v D. strede, ktorej družstvo dovie-
dol k  primátu v  pohári čs.  rozhlasu: vychoval o. 
i. diaľkára Árona szmudu (svetová gymnaziáda 
1994 2., Msj 1994 28., 1996 10.), desaťbojára 
Mateja Méhesa (Msj 1994 11.), výškárku haj-
nalku Véghovú (Msj 1990 5., Mej 1991 13.) 
a všestrannú skokanku renátu Medgyesovú, kto-
rá uňho v prvej časti kariéry (pred pôrodom) do-
siahla viacero skvelých umiestení: vo výške Mej 
1997 6., Msj 1998 13., Ms „17“ 1999 2. (troj-
skok 5.), Mej 1999 7., hMe 2000 17., Msj 2000 
17., Mej 2001 11., hMe 2002 16.; v závere exis-
tencie čsaú bol reprezentačný tréner ženskej výš-
ky (1991 – 1992) a následne do 1998 skokanský 
šéftréner saZ; na jeseň 1993 sa na podnet skvelé-
ho oštepára jana železného stal trénerom v Brne 
žijúcej karvinskej rodáčky Šárky kašpárkovej  – 
preorientoval ju z  výšky na trojskok a  po strieb-
re na halových Me 1996 a bronzoch na oh 1996 
a hMs 1997 získala v r. 1997 druhým svetovým 
výkonom histórie 15,20 m zlato na Ms v aténach 
(neskôr ešte 2. na hMe i Me 1998 a 3. na hMs 
1999); na oh 2000 (5.) skákala už v požehnanom 
stave, v júni 2001 sa z ich vzťahu narodila dcéra 
tereza; trénoval i  výškárku Zuzanu hlavoňovú-
-kováčikovú: v  r. 2000, v ktorom získala striebro 
na hMe, 5. júna v prahe ako prvá a jediná češka 
aj slovenská rodáčka (narodila sa v Šali, začínala 
v  olympii Galanta a tts trenčín) skočila 200 cm 
a na oh skončila jedenásta; viedol či vedie troj-
skokanky evu Doležalovú (Mej 1999 5.), Martinu 
Šestákovú -Darmovzalovú (účastníčka oh 2008, 
Ms i  hMe 2009), slovenku Zuzanu Ďurkecho-
vú (Me 23 2017 15., 2019 12.), české výškár-
ky Barboru lalákovú (Me 1998 7., Msj 2000 9., 
Me 23 2001 8., Ms 2007 15.) a Michaelu hrubú 

Žilinský rodák Ivan Daniš dosiahol najväčšie 
úspechy ako člen pražskej Sparty.

Jaroslav Rusnák, popredný výškár, neskôr 
úspešný tréner.

M
ic

ha
l P

og
án

y 
sk

oč
il 

22
0 

cm
 a

j n
a 

br
at

is
la

vs
ký

ch
 P

as
ie

n‑
ko

ch
 n

a 
m

íti
ng

u 
P ‑

T‑
S 

19
83

.

OPUSTILI NÁS

(Mej 2017 1.); ako tréner pôsobil v Dac D. stre-
da (1986 – 2001), usk praha (1993 – 2019) a na 
jeseň 2019 ho angažovali za trénera maďarskej 
ženskej výškárskej reprezentácie a Mtk Budapešť 
(zverenci: luca rennerová, Dániel jankovics); po-
gányov syn Dávid z  prvého manželstva hral há-
dzanú za extraligové nové Zámky, krátko aj za tat-
ran prešov, ale po vážnom zranení ramena s ňou 
musel skončiť a začal trénerskú kariéru, dcéra te-
reza bola kapitánkou českej basketbalovej repre-
zentácie na eYoF 2017; ocenenia: Mládežnícky 
tréner roka sr 1999, tréner roka čr 1998.

 Pripravil MARIÁN ŠIMO
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V  súlade s  pravidlami nemožno zamieňať 
vrh s hodom a naopak. Z biomechanického hľa-
diska pri vrhu pôsobí sila športovca v tzv. tlakovej 
línii priamo do ťažiska náčinia, zatiaľ čo pri hodoch 
v  momente odhodu pôsobí sila približne kolmo 

Vrhačské a skokanské disciplíny označujeme zovšeobecňujúcim názvom súťaže v poli alebo tiež 
technické disciplíny. Všetky štyri základné vrhačské disciplíny sú súčasť atletického programu 
olympijských hier – vrh guľou (VG) a hody diskom (HD), oštepom (HO) a kladivom (HK). Sku

pinu odvodených, resp. doplnkových disciplín tvoria hody bremenom, kriketovou loptičkou (HKL) 
a v minulosti aj granátom.

po príchode do sektora si rozhodcovia pod ve-
dením vrchníka skontrolujú jeho pripravenosť 
na súťaž. kontrola sa okrem iného dotýka stavu 
kruhu, resp. rozbežiska, súťažného náčinia a stoja-
nov na jeho uloženie, správnosti vymedzenia kru-
hového výseku pre dopad náčinia, umiestnenia 
jednej alebo viacerých stužiek informujúcich pre-
tekárov v hD a ho o približnom smere a rýchlos-
ti vetra, k dispozícii by mali byť nádoba s magné-
ziom na zlepšenie držania náčinia, metla, rohožka 
na očistenie obuvi, utierky na úpravu náčinia, vy-
sušenie kruhu a podobne.

súťaže v hD a hk sa môžu konať iba v prípa-
de, keď je okolo kruhu klietka, rozmery a osade-
nie ktorej stanovujú presné technické pravidlá – 
tp (hD tp 35, hk tp 37). správne umiestnenie 
a  nasmerovanie klietky, osobitne manipulácia 
s  dvoma pohyblivými dielcami situovanými na 
jej prednej strane (podľa toho, či je pretekár pra-
vák alebo ľavák), majú rozhodujúci význam pre 
zníženie rizika spojeného s  dopadom náčinia 
mimo výsek. V  hk je dôležité pevnejšie uchy-
tiť sieťovinu ku kostre klietky, aby pri silnejšom 
vetre neprišlo počas pohybu vrhača v  kruhu ku 
kontaktu hlavice kladiva so sieťou. V  blízkosti 
musí byť aj rebrík potrebný na prípadné zvesenie 
kladiva, ktoré ostane visieť v sieťovine klietky po 
jeho vypustení pretekárom.

Vo vrhačských disciplínach sa súťaží v  dvoch 
kruhoch, ktoré majú odlišný priemer. Z menšieho 
z  nich (priemer 2,135 m) vrhajú guliari a  hádžu 
kladivári a z väčšieho (priemer 2,50 m) hádžu dis-
kári. kladivo možno hádzať aj z kruhu pre hD, ak 
sa doň k obruči umiestni kruhová vložka zmenšu-
júca kruh na priemer 2,135 m. pre rozlíšenie by 
mala byť, pokiaľ je to možné, zafarbená inak ako 
bielou farbou (tp 32.7 – poznámka).

Všetko vrhačské náčinie podlieha pred sú-
ťažou kontrole – meraniu a váženiu. pri kontrole 
musí určený rozhodca (predpokladom na výkon 
funkcie je absolvovanie špeciálneho školenia) 
náčinie viditeľne označiť a prípadne aj očíslovať. 
odporúča sa, aby bolo náčinie počas pretekov 
uložené v  stojanoch. Všetko náčinie, ktoré pre-
šlo kontrolou, vrátane vlastného náčinia musí byť 
k  dispozícii všetkým súťažiacim pretekárom. je-
den pretekár si na jednu disciplínu môže na kon-
trolu priniesť najviac dva kusy vlastného náčinia, 
ak technický delegát nerozhodne inak.

na každú súťaž musia nastúpiť minimálne 
dvaja atléti, ktorí súťažia s  rovnakou hmotnos-
ťou náčinia. pri spojení viacerých súťaží rôznych 

vekových kategórií treba viditeľne od seba odde-
liť náčinie rôznej hmotnosti, aby ani nedopatre-
ním neprišlo k  zbytočným problémom. náčinie, 
s ktorým bol dosiahnutý rekordný výkon, treba po 
súťaži znova podrobiť meraniu a váženiu. niektorí 
pretekári prejavujú záujem použiť na absolvova-
nie skúšobných pokusov pred súťažou vlastné ná-
činie, ktoré neprešlo kontrolou. použitie takéhoto 
náčinia nesmie vrchník dovoliť. V prípade, že tak 
neučinil ihneď, treba pred začiatkom súťaže také-
to náčinie zo sektora odstrániť!

uhol medzi čiarami, ktoré vymedzujú kruhový 
výsek pre dopad náčinia, je 34,92° (38,8 grá-
du), v ho 28,96° (32,18 grádu). V prípade, že sa 
pri prvom dopade na podložku guľa, disk, hlavi-
ca kladiva alebo oštepu čo i len dotkne čiary (pás-
ky) vymedzujúcej výsek, ide o nevydarený pokus. 
V hk sa to netýka stopy, ktorú zanechalo jeho lan-
ko alebo rukoväť. V halových súťažiach vo VG pra-
vidlá umožňujú zmenšiť plochu výseku pre dopad 

nakreslená mimo kruhu. to teda znamená, že po-
sledný dotyk v kruhu môže byť aj v jeho prednej 
polovici. pri hode oštepom musí byť prvý kontakt 
pretekára s rovnobežnými čiarami ohraničujúcimi 
rozbežisko alebo s  podložkou mimo rozbežiska 
úplne pred odhodovou čiarou alebo čiarami, kto-
ré sú jej predĺžením. ak sa pretekár po absolvo-
vaní pokusu vracia rozbežiskom a  stúpi na čiaru 
umiestnenú vo vzdialenosti 4 m pred odhodo-
vým oblúkom (môže to byť aj teoretická spojnica 
dvoch bodov vyznačených vedľa bočných čiar roz-
bežiska) alebo za ňu, považuje sa to za správne 
opustenie rozbežiska.

Vrchník čaká s  konečným verdiktom o  ozna
čení pokusu za vydarený až do signalizácie 
rozhodcu v  poli o  regulárnosti dopadu náčinia 
a  do správneho spôsobu opustenia sektora pre-
tekárom po dopade náčinia. použitie zástaviek 
rozhodcom v  poli v  súčasnosti nahrádza kontakt 
pomocou dohovorených signálov – napr. ruka vo 
vzpažení označuje regulárny a skrížené paže nad 
hlavou (X) signalizujú neregulárny dopad náčinia.

každý vydarený pokus musí byť odmeraný. 
Meria sa od najbližšej stopy dopadu náčinia 
(guľa, disk, hlavica kladiva) po vnútornú hranu 
obruče, resp. zarážacieho brvna vo VG. V  ho je 
to od miesta, kde sa hlavica oštepu prvý raz do-
tkla podložky, po vnútornú hranu odhodovej čiary 
poz dĺž priamky vedenej cez stred polomeru odho-
dovej čiary, ktorý je viditeľne vyznačený v osi roz-
bežiska vo vzdialenosti 8 m. pri meraní oceľovým 
pásmom je nula v mieste dopadu náčinia a výkon 
odčítava vrchník s  presnosťou na celé centimet-
re. Výkon sa zapisuje v metroch, napr. Barnes VG 
23,12 m, Špotáková ho 72,28 m. najdlhší hod 
histórie dosiahol uwe hohn (nDr) v hode starým 
typom oštepu 104,80 m v roku 1984. Vzhľadom 

Slovenská reprezentantka Júlia Hanuliaková 
s rozhodkyňou v oštepárskom sektore počas 
EP 2019 vo vrhoch v Šamoríne. 
 Foto: JÁN LUKY

V prípade nepriaznivého počasia vysušujú 
vrhači svoje náčinie rôznymi handrami ako 
v tomto prípade guliar Adrián Baran. 
 Foto: JÁN LUKY

Náčinie, ktorým sa hádže a vrhá v súťaži, musí byť označené. Foto: PAVOL UHRIN

dodržiavania tp 33.1 o tom, že „guľa sa nesmie 
dostať za rovinu pliec“. V praxi sme svedkami voľ-
nejšieho výkladu tohto pravidla rozhodcami, a to 
aj na najvýznamnejších podujatiach.

V disciplínach, v ktorých sa vrh alebo hod vy-
konáva z  kruhu, musia pretekári začať pokus 
z pokojného postavenia vo vnútri kruhu. pravidlá 
nevymedzujú spôsob pohybovej činnosti pri vy
konaní pokusu, iba určujú, že hod musí zostať 
hodom a vrh vrhom. pretekári môžu začať pokus 
z  chrbtového, bočného či čelného postavenia, 
vrhať aj hádzať z  miesta, po poskoku, po jednej 
alebo viacerých obrátkach a  podobne. pritom sa 
môžu dotknúť vnútornej steny obruče a vo VG aj 
vnútornej steny zarážacieho brvna. ale pri dotyku 
ktoroukoľvek časťou tela podložky mimo kruhu, 
horného okraja alebo hornej plochy obruče ale-
bo zarážacieho brvna ide o nevydarený pokus. po-
známka k tp 32.14.2 zjemňuje uvedený výklad: 
„pokus sa nepovažuje za nevydarený, ak tento do-
tyk nezrýchlil pretekárov pohyb a  dôjde k  nemu 
počas prvej otáčky a je celkom za bielymi čiarami 
vyznačenými z  vonkajšej strany kruhu v  súlade 
s tp 32.9.“

pri ho sa oštep hádže z  rozbežiska. pretekár 
má nevydarený pokus, keď sa pri rozbehu dotkne 
ktoroukoľvek časťou tela čiar ohraničujúcich roz-
bežisko alebo podložky za týmito čiarami. pravidlá 
súčasne spresňujú spôsob vykonania rozbehu  – 
pretekár sa nesmie od jeho začiatku až po vypus-
tenie oštepu „celkom otočiť tak, že sa obráti chrb-
tom k odhodovej čiare“. tým sa eliminujú dávne 
nebezpečné pokusy hádzať oštep s otočkami.

počet pokusov, priebeh a  podmienky kvalifi-
kačných kôl a finálovej súťaže, časový limit na vy-
konanie pokusov, povolenie náhradných pokusov, 
zmeny miesta a času konania súťaže a určovanie 

poradia sú rovnaké ako v  horizontálnych sko-
kanských disciplínach. pri rovnosti výkonov na 
ktoromkoľvek mieste poradia vrátane prvého je 
táto rovnosť konečná. aktuálne sa v  technických 
disciplínach zaviedlo používanie symbolu „r“. 
uplatňuje sa v prípade, keď pretekár oznámi vrch-
níkovi disciplíny, že odstupuje zo súťaže, skôr ako 
stratil právo v nej pokračovať. symbol „r“ sa uve-
die v zápise do kolónky za posledným pokusom, 
ktorý pretekár v súťaži absolvoval.

pretekár môže po absolvovaní pokusu 
opustiť kruh alebo rozbežisko až po dopade ná-
činia na podložku, a  to iba spôsobom určeným 
pravidlami. pri opustení kruhu musí byť prvý do-
tyk pretekára s vrchom obruče alebo s podložkou 
mimo kruhu celkom za bielou čiarou, ktorá je 

na smer dráhy náčinia. porušenie pravidla sa naj-
častejšie vyskytuje pri VG, osobitne u školskej mlá-
deže a  aj u  začiatočníkov, keď „odvrh“ začínajú 
spustením lakťa pohybom dopredu a  až za ním 
nasleduje ruka s náčiním. tým sa z vrhu stáva hod.

Vrchník v spolupráci s vedúcim rozhodcom sú 
zodpovední za dodržiavanie pravidiel a bez
pečnosti. V  súťažnom sektore a  v  jeho okolí sa 
nesmie pohybovať žiadna nepovolaná osoba. 
rozhodcovia musia sledovať pretekára od začiat-
ku prípravy na vykonanie pokusu až po opuste-
nie kruhu či rozbežiska. po začiatku súťaže nesmú 
pretekári používať na cvičné účely kruhy alebo 
rozbežisko, či už s náčiním alebo bez náčinia. po 
vrhu alebo hode sa musí všetko náčinie ku kruhu 
alebo rozbežisku nosiť alebo prepravovať pomo-
cou technických zariadení (koľajnička, autíčko), 
nie vrhať alebo hádzať naspäť! nedodržanie uve-
dených zásad nezriedka vedie k zraneniam, výni-
močne, žiaľ, aj k smrteľným.

náčinia a  určujú ohraničenie výseku zábranami 
alebo ochrannou sieťou (tp 52.2 a 52.3).

pre správnu identifikáciu stopy dopadu náči-
nia je dôležité upravenie plochy dopadiska. prob-
lémy sa vyskytujú najčastejšie pri hD (napr. nepo-
kosená tráva, tvrdá podložka), niekedy aj pri ho 
žien (dopad oštepu na plochu).

po príchode do súťažného sektora majú pre-
tekári k  dispozícii najmenej dva skúšobné po
kusy. k vykonaniu pokusov nastupujú v poradí, 
v akom sú uvedení v zápise, a vždy pod dohľadom 
rozhodcov (tp 25.1). Vo VG, v  ktorom vykonanie 
pokusu trvá kratší čas, býva uplatnenie tohto pra-
vidla voľnejšie.

Vo všetkých vrhačských disciplínach sa považu-
je za nedovolenú pomoc pretekárom spojenie 
dvoch alebo viacerých prstov ruky náplasťou. na 
požiadanie vrchníka musia pretekári ešte pred za-
čiatkom súťaže ukázať aj bandážovanie ruky. istým 
problémom rozhodovania vo VG je posudzovanie 

čo Je neVyhnUtnÉ VedieŤ aleBo roZhodoVanie   VRHAČSKÝCH DISCIPLÍN

»

Vo vrhačských sektoroch – na snímke sa v kladivárskom pripravuje na pokus Martina Hrašnová – je 
nesmierne dôležité dodržiavanie bezpečnosti. Foto: JÁN LUKY
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na rozmery štadiónov a veľký počet nevydarených 
pokusov prišlo k posunutiu ťažiska oštepu dopre-
du  – u  mužov v  roku 1986, u  žien v  roku 1999. 
pretože naťahovanie pásma na takéto vzdiale-
nosti bolo manuálne i časovo veľmi náročné, na 
významnejších podujatiach sa približne od roku 
1982 čoraz častejšie uplatňuje meranie pomo-
cou elektronických dĺžkomerov  – eDM. V  prípa-
de, že sa používa systém eDM, musí vrchník pred 

pokusu za nevydarený je použitie kamery na na-
hrávanie každého absolvovaného pokusu v súťa-
ži. Vedúci rozhodca môže po preskúmaní zázna-
mu bezprostredne rozhodnúť o  riešení protestu. 
pokiaľ má naďalej akékoľvek pochybnosti, môže 
nariadiť, aby sa pokus odmeral a  podmienečne 
zaznamenal, aby tak boli zachované práva všet-
kých zúčastnených (súťažné pravidlo 8.5).

Počet, umiestnenie a činnosti rozhodcov 

Rozhodkyňa kontroluje pred pokusom v EP 
2019 vo vrhoch v Šamoríne slovenského ošte‑
pára Maximiliána Slezáka. 
 Foto: PAVOL UHRIN

Schéma umiestnenia rozhodcov a techniky na súťažiach v hode diskom a v hode kladivom

VR Vedúci rozhodca sleduje celú súťaž, rieši protesty, udeľuje žlté a červené karty. Do normál-
neho priebehu súťaže nezasahuje. V prípade, že na pretekoch nepôsobí (nebol nominova-
ný) Vr vrhačských disciplín, preberá jeho práva a povinnosti vrchník disciplíny.

V Vrchník sleduje pohyb pretekára pri odhode, signalizuje zástavkami vydarený, resp. nevy-
darený pokus, odčítava výkon z pásma, dáva pokyn na ďalší pokus.

O Druhý rozhodca pri odhode sleduje pohyb pretekára z opačnej strany kruhu ako vrchník, 
signalizuje mu prípadné porušenie pravidiel, naťahuje pásmo cez stred kruhu.

OČ Rozhodca pri odhode a časomere sleduje regulárnosť pokusu spolu s rozhodcami V a o, 
spúšťa časomer a signalizuje posledných 15 sekúnd na vykonanie pokusu zdvihnutím žltej 
zástavky.

I, H Dvaja rozhodcovia v poli s ihlicou a jeden rozhodca v poli s hranolom kontrolujú 
platnosť dopadu, označujú miesto dopadu a zabezpečujú meranie pokusu. pri elektronic-
kom meraní dvaja rozhodcovia majú ihlicu a tretí má odrazový hranol. rozhodca, ktorý je 
najskôr pri mieste dopadu, zapichne ihlicu, ktorú následne nahradia hranolom. pri meraní 
pásmom jeden rozhodca zapichne ihlicu a druhý k nej prikladá pásmo. potom ukladajú ná-
činie do autíčka, alebo ho k stojanu s náčiním odnesú členovia technickej čaty.

N Rozhodca pri náčiní ukladá vrátené náčinie do stojana. pri vydávaní náčinia pretekárovi 
preverí označenie vopred skontrolovaného náčinia a zapíše jeho číslo.

Z Zapisovateľ zaznamenáva do tlačiva pokusy pretekárov, pri absencii tabule slovne vyvolá-
va pretekára k pokusu a nasledujúceho pretekára k príprave na pokus.

T Operátor tabule pred pokusom vyznačí na tabuli štartové číslo (prípadne aj meno) pre-
tekára, číslo pokusu, po odmeraní pokusu dosiahnutý výkon. V prípade použitia svetelnej 
tabule obsluhuje pc a po každej ukončenej sérii pokusov porovnáva so zapisovateľom zhod-
nosť zapísaných výkonov.

P Rozhodca pri pretekároch sleduje a kontroluje činnosť pretekárov, prípadne ich vyzýva 
na pokus.

M Merač pri elektronickom meraní dĺžok zisťuje dĺžku vydarených pokusov a odosiela ich na 
svetelnú tabuľu, alebo ich oznámi zapisovateľom.

vrhačských disciplín uvádzame na príklade hD 
a hk na obrázku. uvedený spôsob sme uplatnili 
na európskom vrhačskom pohári 2019 v Šamorí-
ne. samozrejme, ide o  optimálny variant. u  nás 
sa väčšina disciplín koná s nižším obsadením roz-
hodcovských postov, čo však nesmie byť na úkor 
bezpečnosti a  dodržiavania pravidiel. odporúča 
sa, aby rozhodcovia s výnimkou rozhodcov v poli 
pri výkone sedeli.

V  prípade, že sa súčasne konajú súťaže v  ho 
a v behu na atletickej trati, vrchník poverí jedného 
z rozhodcov uzatváraním sektora (prerušením sú-
ťaže), aby nedošlo ku kolízii pretekárov.

autor si je vedomý, že príspevok nemôže 

obsiahnuť komplexne širokú a zložitú problema-
tiku rozhodovania všetkých vrhačských disciplín. 
úlohou bolo upozorniť na niektoré dôležité pra-
vidlá a interpretovať spôsob a možnosti ich uplat-
nenia v rozhodcovskej praxi. JÁN KOŠTIAL

začiatkom pretekov zabezpečiť vykonanie porov-
návacích meraní na zabezpečenie zhody optické-
ho a mechanického merania výkonov. potrebné je 
vykonať aspoň dve merania tesne pred súťažou 
a jedno ihneď po jej skončení. Výsledky porovna-
nia sa zapisujú do príslušného tlačiva, alebo sú 
súčasťou ručne vedeného zápisu.

odmeranie každého vydareného pokusu vo 
vrhačských disciplínach sa napriek pravidlám 
ani v súčasnosti občas neuplatňuje. spravidla na 
menej významných pretekoch s  väčším počtom 
štartujúcich sa používajú očíslované značky – čís-
lo značky pridelené každému pretekárovi je za-
znamenané v  zápise. Značky rozhodcovia v  poli 
umiestňujú (zapichujú) v  dopadisku od prvého 
vydareného pokusu každého pretekára a  pre-
miestňujú ich pri každom zlepšení výkonu. po 
troch pokusoch odmerajú výkony nepostupujú-
cich pretekárov a po skončení pretekov výkony fi-
nalistov. problémy nastávajú v takýchto prípadoch 
najčastejšie vo VG, keď pri dopade, najmä však po 
ňom môže pohybujúca sa guľa zvaliť jednu, ale 
aj viacej značiek. očíslované značky sa používajú 
aj v súťaži v hkl žiakov. keď je žiakov veľa a majú 
všetci k dispozícii iba 3 pokusy, možno súťaž vý-
razne urýchliť tým, že každý žiak absolvuje 3 po-
kusy za sebou (v primeranom časovom odstupe), 
po ktorých mu rozhodcovia osadia značku s jeho 
číslom pri najlepšom výkone. po skončení celej 
súťaže, prípadne jej časti, nasleduje odmeranie 
všetkých výkonov.

efektívnou pomôckou na riešenie okamžitého 
ústneho protestu pretekára proti vyhláseniu jeho 
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V roku 2021 želáme všetkým našim členom, atlétom, trénerom, rozhodcom, funkcionárom,  
ale takisto aj podporovateľom a priaznivcom, veľa osobných úspechov i radosti z úspechov slovenskej atletiky.  
Ďakujeme za všetko, čo pre atletiku robíte.
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