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MAJSTROVSTVÁ 
SVETA JUNIOROV 
V ATLETIKE

SLOVENSKÝ TÍM
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Denis Bartek
AKO DLhO SA ATLETIKE VENUJEš: 
K atletike ma priviedli rodičia, mňa osobne 
na atletike zaujala jej krása a rozmanitosť. 
Atletike sa venujem už ôsmy rok.

 TVOJ DOTERAJšÍ NAJ úSpECh: 
Účasť na Majstrovstvách Európy do 20 rokov 
v disciplíne 4 x 400 metrov.

 Atletické (životné) vzory: 
Wayde van Niekrk

 Aký máš cieľ nA mSJ v cAli: 
Čo najlepšie reprezentovať moju krajinu 
a podieľať sa na novom slovenskom rekorde 
v disciplíne 4 x 400 metrov.

 Aký Je tvoJ životný cieľ: 
Patriť ku špičke atlétov sveta/Európy.

 RADA pRE TVOJICh NASLEDOVNÍKOV: 
Nádej umiera ako posledná.

 DISCIpLÍNA: 
400 m prekážky

 BydliSko: 
Smolenice

 šKOLA, KTORú 
NAVšTEVUJEš: 
–

 VÝKONNOSTNÝ 
RAST:

• 2019: 56,12 (83,8)
• 2020: 55,81
• 2021: 54,42 
• 2022: 53,33

 oddielová príSlušnoSť: 
AK AŠK Slávia Trnava

 pRVÝ TRéNER: Mirka Karperová
 Aktuálny tréner: Lukáš Kotala
 Čo/ kto/ ťA k Atletike priviedlo, 

SLOVENSKÁ VÝpRAVA NA JUNIORSKÝCh MS V CALI 
(1. – 6. 8. 2022)

>

špORTOVCI
 JUNIORI (8): 

 · DENIS BARTEK
 · TOMÁš GRAJCARÍK
 · ROMAN hARASLÍN
 · FrAnklin Henry
 · SAMUEL MIChALKO
 · JAKUB NEMEC
 · lukáš ševČík
 · KAREL šULA

 Juniorky (5): 
 · KARIN DEVALDOVÁ
 · teréziA kurucová
 · MIChAELA MOLNÁROVÁ
 · ANDREA šVECOVÁ
 · renátA vodnyánSzká

reAlizAČný tím
 vedÚci výprAvy: 

 · róBert mittermAyer
 tecHnický vedÚci výprAvy:

 · RADOSLAV DUBOVSKÝ
 LEKÁR: 

 · JANA pSÁRSKA
 TRéNERI: 

 · KAREL šULA
 · pETER meČiAr
 · RENÁTA VARGOVÁ medgyeSová
 · LUKÁš KOTALA
 · MILAN Sulety

SLOVENSKO NA JUNIORSKÝCh MS (TOp UMIESTENIA) >
v ére ČeSkoSlovenSkA (do roku 1992)

 STRIEBRO (1): 
 · GABRIELA SEDLÁKOVÁ (1986, 800 m)

 4. MIESTO (1): 
 · MILAN hABORÁK (1992, guľa)

 5. mieSto: 
 · ROBERT RUFFÍNI (1986, výška), 

 · HAJnAlkA végHová/tótHová 
   (1990, výška),  
 · ANDREA SOLLÁROVÁ (1990, 3000 m)

 6. MIESTO: 
 · JAroSlAv žitŇAnSký (1990, disk)

v ére SlovenSkA (od roku 1993)
 zlAto (1): 

 · MIKULÁš KONOpKA (1998, guľa)
 STRIEBRO (2): 

 · LUCIA KLOCOVÁ (2002, 800 m)
 · mArtinA dAnišová/HrAšnová 
   (2002, kladivo)

 Bronz (4): 
 · lenkA ŘiHáková (1994, výška) 
 · LUCIA KLOCOVÁ (2000, 800 m) 

· dAnA velďáková (2000, trojskok) 
· MARCEL LOMNICKÝ (2006, kladivo)

 4. mieSto (3): 
 · RóBERT JARÁBEK (1994, 400 m prek.) 

· dAnA velďáková (2000, diaľka) 
 · GABRIELA GAJANOVÁ (2018, 800 m)

 5. mieSto (10): 
 · pAVEL pANKUCh (1994, guľa) 
 · MARCEL LOpUChOVSKÝ (1996, 
   400 m prek.)

 · MIKULÁš KONOpKA (1996, guľa) 
 · MILOSLAV KONOpKA (1998,  kladivo) 

· mArtinA dAnišová/HrAšnová 
   (2000, kladivo)
 · zuzAnA mAlíková (2002, 
   10 000 m chôdza)
 · renátA medgyeSová (2002, výška) 

· DANIEL VANEK (2002, disk)
 · MIChAELA pEšKOVÁ (2016, 
   400 m prek.)
 · emmA zApletAlová (2018, 
   400 m prek.)

 6. MIESTO (4): 
 · dAnA velďáková (1998, trojskok) 

· luciA korČeková (2000, guľa) 
 · LUCIA MOKRÁšOVÁ (2012, sedemboj)
 · VIKTóRIA FORSTER (2021, 100 m)
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Tomáš Grajcarík
 oddielová príSlušnoSť: NAŠA atletika
 pRVÝ TRéNER: Soňa Valášová
 Aktuálny tréner: Naďa Bendová
 Čo/ kto/ ťA k Atletike priviedlo, 

AKO DLhO SA ATLETIKE VENUJEš: 
Rodičia, 9 rokov.

 TVOJ DOTERAJšÍ NAJ úSpECh: 
Majstrovstvá Európy U20 4 x 400 m.

 Atletické (životné) vzory: 
Michael Norman

 Aký máš cieľ nA mSJ v cAli: 
Potvrdiť formu.

 Aký Je tvoJ životný cieľ: Zostať zdravý.
 RADA pRE TVOJICh NASLEDOVNÍKOV: 

Vždy na sebe makať.

 DISCIpLÍNA: 
400 m

 BydliSko: 
Nové Mesto nad 
Váhom 

 šKOLA, KTORú 
NAVšTEVUJEš: 
Stredná odborná 
škola obchodu 

a služieb, Hotelová akadémia 
 VÝKONNOSTNÝ RAST:

• 2019: 52,38
• 2020: 49,00
• 2021: 48,70
• 2022: 49,16

Karin Devaldová
 Aktuálny tréner: Mgr. Henrieta Rusnáková
 Čo/ kto/ ťA k Atletike priviedlo, 

AKO DLhO SA ATLETIKE VENUJEš: 
K atletike ma priviedli moji rodičia, ktorí ma veľmi 
podporujú doteraz.

 TVOJ DOTERAJšÍ NAJ úSpECh: 
22. miesto na MEJ v Talline, účasť na MSJ 
družstiev v Ománe.

 Atletické (životné) vzory: Allyson Felix
 Aký máš cieľ nA mSJ v cAli: 

Nabrať skúsenosti a podať čo najlepší výkon, 
ktorý bude v mojich silách.

 Aký Je tvoJ životný cieľ: Absolvovať 
úspešne vysokú školu a účasť na olympiáde.

 RADA pRE TVOJICh NASLEDOVNÍKOV: 
Treba mať pevnú vôľu a trpezlivosť, lebo tá tvrdá 
drina sa naozaj vyplatí.

 DISCIpLÍNA: 
atletická chôdza

 BydliSko: Košice
 šKOLA, KTORú 

NAVšTEVUJEš: 
ukončený 4. ročník 
s maturitou na 
Stredná športová 
škola Košice

 VÝKONNOSTNÝ RAST:
• 2019: 10 km – 1:00:39
• 2020: 10 km – 52:37
• 2021: 10 km – 50:15
• 2022: 10 km – 49:58

 oddielová príSlušnoSť: 
AK Slávia TU Košice 

 pRVÝ TRéNER: Mgr. Henrieta Rusnáková
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Franklin henry
 Čo/ kto/ ťA k Atletike priviedlo, 

AKO DLhO SA ATLETIKE VENUJEš: 
Atletike sa venujem 9 rokov a dostal som sa k nej 
pri skúšaní rôznych športov.

 TVOJ DOTERAJšÍ NAJ úSpECh: 
4x majster Slovenska

 Atletické (životné) vzory: Fred Kerley
 Aký máš cieľ nA mSJ v cAli: 

Posnažíme sa s chalanmi o slovenský rekord.
 Aký Je tvoJ životný cieľ: 

400 m pod 44 sekúnd.
 RADA pRE TVOJICh NASLEDOVNÍKOV: 

Talent je len jeden z ôsmich vlastností 
profesionálneho športovca (talent, disciplína, 
pracovná morálka, vodcovské schopnosti, 
charakter, odolnosť, sebadôvera, húževnatosť).

 DISCIpLÍNA: 
400 m

 BydliSko: Piešťany
 šKOLA, KTORú 

NAVšTEVUJEš: 
Športové gymnázium 
Jozefa Herdu 

 VÝKONNOSTNÝ 
RAST:

• 2019: 50.13
• 2020: 49.91
• 2021: 48.71
• 2022: 47.84

 oddielová príSlušnoSť: AK AŠK Slávia Trnava
 pRVÝ TRéNER: Anemaria Halmová
 Aktuálny tréner: Lukáš Kotala

Roman haraslín
Andrej Benda, Róbert Kresťanko

 Čo/ kto/ ťA k Atletike priviedlo, 
AKO DLhO SA ATLETIKE VENUJEš: Atletiku som 
začal robiť asi ako 10-ročný. Na prvé tréningy som 
chodil so svojimi spolužiakmi zo základnej školy. 
Vrcholovo sa jej venujem asi 5 rokov.

 TVOJ DOTERAJšÍ NAJ úSpECh: 
Účasť na ME U20 v Tallinne a majster Slovenska 
U20 v behu na 400 m.

 Atletické (životné) vzory: 
Michael Norman, Wayde Van Niekerk

 Aký máš cieľ nA mSJ v cAli: 
Podať čo najlepší výkon, pokúsiť sa o čo najlepšie 
umiestnenie a zlepšiť slovenský rekord.

 Aký Je tvoJ životný cieľ: 
Účasť na čo najväčšom počte vrcholových 
podujatí. Samozrejme, snom sú olympijské hry.

 RADA pRE TVOJICh NASLEDOVNÍKOV: 
Dôležitá je cesta, nie cieľ.

 DISCIpLÍNA: 
400 m, 4 x 400 m

 BydliSko: 
Bratislava

 šKOLA, KTORú 
NAVšTEVUJEš: 
Spojená škola 
Tilgnerova 14, 5-ročné 
gymnázium

 VÝKONNOSTNÝ RAST:
• 2019: 53:20
• 2020: 49:54
• 2021: 49:15
• 2022: 47:86

 oddielová príSlušnoSť: 
Naša Atletika Bratislava

 pRVÍ TRéNERI: Naďa Bendová, Andrej Benda, 
Róbert Kresťanko

 AKTUÁLNI TRéNERI: Naďa Bendová, 
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Samuel Michalko
som bol vysoko nad priemerom. Postupne 
u mňa pán Ladislav Potočný objavil talent aj 
na šprintérske disciplíny a tak som sa začal 
špecializovať na beh. Atletike sa venujem 6 rokov.

 TVOJ DOTERAJšÍ NAJ úSpECh: 
Titul halového juniorského majstra Slovenska 
v behu na 200 m, účasť na mítingu P-T-S.

 Atletické (životné) vzory: 
Atletické – Usain Bolt, Pietro Mennea. Životné – 
Mahatma Gandhi.

 Aký máš cieľ nA mSJ v cAli: 
Pomôcť štafete k čo najlepšiemu výsledku 
a zlepšeniu slovenského juniorského rekordu 
v disciplíne 4 x 400 m.

 Aký Je tvoJ životný cieľ: 
Behať tak dlho, ako budem vládať, otvoriť si 
vlastnú posilňovňu a trénovať ľudí.

 RADA pRE TVOJICh NASLEDOVNÍKOV: 
Nie je dôležitý cieľ, ale cesta, ktorú prejdeš a na 
konci ktorej si povieš, že si do toho dal všetko. Byť 
lepší ako včera, je moje motto.

 DISCIpLÍNA: 
100, 200, 400 m

 BydliSko: 
Svit

 šKOLA, KTORú 
NAVšTEVUJEš: 
SSŠŠ ELBA Štrba

 VÝKONNOSTNÝ 
RAST:

• 2019: 100 m – 11,22; 200 m – 22,33; 400 m – 56,54
• 2020: 100 m – 11,02; 200 m – 22,15; 400 m – 49,06
• 2021: 100 m – 11,18; 200 m – 22,00; 400 m – 52,37
• 2022: 100 m – 11,30; 200 m – 22,27; 400 m – 48,12

 oddielová príSlušnoSť: 
ŠK Dukla o.z Banská Bystrica 

 pRVÝ TRéNER: Ladislav Potočný
 Aktuálny tréner: Viliam Štinčík
 Čo/ kto/ ťA k Atletike priviedlo, 

AKO DLhO SA ATLETIKE VENUJEš: Môj prvý 
tréner ma zavolal na preteky ZŠ v atletike skákať 
do diaľky, keďže na priebežných testoch v škole 

Terézia Kurucová
AKO DLhO SA ATLETIKE VENUJEš: 
K atletike ma priviedol môj brat, ktorý tiež 
navštevoval športovú školu. Atletike sa venujem 
7 rokov.

 TVOJ DOTERAJšÍ NAJ úSpECh: 
5. miesto na Majstrovstvach Európy do 18 rokov 
v Jeruzaleme a 15. miesto na Majstrovstvách 
sveta juniorov v Keni, Nayrobi 2021.

 Atletické (životné) vzory: Matej Tóth 
 Aký máš cieľ nA mSJ v cAli: Hlavný cieľ 

sezóny, uspieť na ME mojej kategórie do 18 rokov, 
som 5. miestom splnila. Na MS juniorov urobím 
takisto všetko preto, aby to bol kvalitný výsledok.

 Aký Je tvoJ životný cieľ: 
Dostať sa na olympijské hry.

 RADA pRE TVOJICh NASLEDOVNÍKOV: 
Poctivý prístup a cieľavedomosť vždy prinesú 
výsledky.

 DISCIpLÍNA: 
atletika – chôdza 

 BydliSko: Sverepec
 šKOLA, KTORú 

NAVšTEVUJEš: 
Stredná športová 
škola Nitra 

 VÝKONNOSTNÝ 
RAST:

• 2019: 3 km – 19:30
• 2020: 3 km – 15:07
• 2021: 3 km – 13:52; 5 km – 23:53; 10 km – 49:38
• 2022: 5 km – 23:43; 10 km – 48:55

 oddielová príSlušnoSť: ŠOG Nitra 
 pRVÍ TRéNERI: Peter Škorvánek, 

Tomáš Kukučka, Katarína Zboranova
 Aktuálny tréner: Peter Mečiar 
 Čo/ kto/ ťA k Atletike priviedlo, 
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Jakub Nemec
 Aktuálny tréner: Vladimír Ištván
 Čo/ kto/ ťA k Atletike priviedlo, 

AKO DLhO SA ATLETIKE VENUJEš: 
Spolužiak, od roku 2018.

 TVOJ DOTERAJšÍ NAJ úSpECh: 
Výhra v behu na 200 m na medzištátnom 
stretnutí v Maribore a účasť EYOF v Baku a na 
ME v Talline.

 Atletické (životné) vzory: Fred Kerley
 Aký máš cieľ nA mSJ v cAli: 

Slovenský rekord.
 Aký Je tvoJ životný cieľ: Asi ako každého 

športovca – olympijské hry a svetový rekord :)
 RADA pRE TVOJICh NASLEDOVNÍKOV: 

Mám dve rady. Prvá, všetko si nahrávať (tréningy, 
súťaže), aby ste mohli sledovať techniku behu 
a odstraňovať chyby. Druhá, nikdy sa nevzdávať, 
ani pri neúspechu, ani pri zranení a bojovať do 
posledného preteku.

 DISCIpLÍNA: 
100 m a 200 m

 BydliSko: 
Chynorany

 šKOLA, KTORú 
NAVšTEVUJEš: 
Po ukončení gymnázia 
v Topoľčanoch 
nastupujem do 

1. ročníka na STU FIIT Bratislava.
 VÝKONNOSTNÝ RAST:

• 2019: 100 m – 11,02; 200 m – 22,42
• 2020: 100 m – 10,96w; 200 m – 22,43 
  (iba 1 súťaž, pre zranenie som nesúťažil)
• 2021: 100 m – 10,66; 200 m – 21,50
• 2022: 100 m – 10,69; 200 m – 21,26

 oddielová príSlušnoSť: 
Atletický oddiel Partizánske

 pRVÝ TRéNER: Vladimír Ištván

Michaela Molnárová
AKO DLhO SA ATLETIKE VENUJEš: 
K atletike ma priviedli moji rodičia, ktorí tiež 
kedysi športovali. Atletiku robím 11 rokov.

 TVOJ DOTERAJšÍ NAJ úSpECh: 
Za svôj najväčší úspech zatiaľ považujem splnenie 
limitu na majstrovstvá sveta do Cali.

 Atletické (životné) vzory: 
Jasmine Camachová-Quinnová

 Aký máš cieľ nA mSJ v cAli: 
Mojim cieľom je nový osobný rekord, 
prinajlepšom zdolať 14-sekundovú hranicu.

 Aký Je tvoJ životný cieľ: Mojim cieľom 
je každý rok posúvať svoje limity a neustále 
sa zlepšovať. Raz by som sa chcela zúčastniť 
aj olympijských hier.

 RADA pRE TVOJICh NASLEDOVNÍKOV: 
Každý neúspech vás musí posunúť k väčšiemu 
úspechu.

 DISCIpLÍNA: 
100 m prekážky 

 BydliSko: 
Nižná Kamenica 

 šKOLA, KTORú 
NAVšTEVUJEš: 
Stredná športová 
škola, Trieda SNP 104

 VÝKONNOSTNÝ 
RAST:
• 2019: 100 m prekážok (76,2 cm) – 14,60s
• 2020: 100 m prekážok (76,2 cm) – 14,81s
• 2021: 100 m prekážok (83,8 cm) – 14,51s
• 2022: 100 m prekážok (83,8 cm) – 14,17s

 oddielová príSlušnoSť: Slávia Trenčín o.z
 pRVÝ TRéNER: Henrieta Rusnáková
 Aktuálny tréner: Milan Sulety
 Čo/ kto/ ťA k Atletike priviedlo, 
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Karel šula
ma oslovil preto, lebo môj otec vrhal guľu veľmi 
úspešne a chcem pokračovať v jeho šľapajách. 
Tomuto športu sa venujem posledných 5 rokov.

 TVOJ DOTERAJšÍ NAJ úSpECh: 
Účasť na ME v Estónsku (2021) a MS v Keni 
(2021), juniorský majster Slovenska vo vrhu guľou 
a v hode diskom (2021).

 Atletické (životné) vzory: 
Ryan Crouser, aktuálny majster sveta vo vrhu 
guľou.

 Aký máš cieľ nA mSJ v cAli: 
Podať čo najlepší výkon.

 Aký Je tvoJ životný cieľ: 
Venovať sa športu a úspešne reprezentovať SR 
na svetových  podujatiach.

 RADA pRE TVOJICh NASLEDOVNÍKOV: 
Nikdy sa nevzdávajte, aj keď je cesta k úspechu 
ťažká.

 DISCIpLÍNA: 
vrh guľou

 BydliSko: 
Bratislava

 šKOLA, KTORú 
NAVšTEVUJEš: IP 
Gymnázium Bratislava

 VÝKONNOSTNÝ 
RAST:

• 2019: 17,90 m (5 kg guľa)
• 2020: 19,57 m (5 kg guľa)
• 2021: 18,43 m (6 kg guľa)
• 2022: 19,70 m (6 kg  guľa)

 oddielová príSlušnoSť: HNTN Bratislava
 pRVÝ TRéNER: Mgr. Karel Šula
 Aktuálny tréner: Mgr. Karel Šula
 Čo/ kto/ ťA k Atletike priviedlo, 

AKO DLhO SA ATLETIKE VENUJEš: Vrh guľou 

lukáš ševčík
AKO DLhO SA ATLETIKE VENUJEš: K atletike 
ma priviedol otec, keď som mal 10 rokov.

 TVOJ DOTERAJšÍ NAJ úSpECh: 
Splnenie limitu na majstrovstvá sveta v Kolumbii, 
viacnásobný majster slovenska, účasť na 
J. Humbert Cup v Splite v roku 2019.

 Atletické (životné) vzory: 
Môj atletický vzor je Grant Holloway a životný 
vzor je môj otec a bývalý kickboxer Andrew Tate.

 Aký máš cieľ nA mSJ v cAli: 
Zabehnúť osobný rekord a dostať sa pod 
14 sekúnd.

 Aký Je tvoJ životný cieľ: Stať sa stabilným 
pretekárom na MS a ME + olympiáda.

 RADA pRE TVOJICh NASLEDOVNÍKOV: 
Život sa ti odvíja od toho, ako sa zachováš 
v situácii, keď sa ti nechce. Mušíš byť trpezlivý 
a pokorný.

 DISCIpLÍNA: 
110 m prekážok

 BydliSko: 
Trenčín

 šKOLA, KTORú 
NAVšTEVUJEš: 
Súkromná stredná 
odborná škola 
v Trenčíne

 VÝKONNOSTNÝ RAST:
• 2019: 15,54 (91,4 cm)
• 2020: 14,42 (91,4 cm)
• 2021: 14,43 (99,1 cm)
• 2022: 14,09 (99,1 cm)

 oddielová príSlušnoSť: Slávia Trenčín
 pRVÝ TRéNER: Soňa Klimačková
 Aktuálny tréner: Milan Sulety
 Čo/ kto/ ťA k Atletike priviedlo, 
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Renáta Vodnyánszká
Atletike sa venujem od 12 rokov, priviedla ma 
k nej moja mama, ktorá bola tiež reprezentantkou 
Slovenska v skoku do ďiaľky a v skoku do výšky.

 TVOJ DOTERAJšÍ NAJ úSpECh: 
Som 18-násobná majsterka Slovenska, 
dvojnásobná víťazka medzištátneho stretnutia 
SVK-HUN-SLO-CRO-CZE, držiteľka slovenského 
halového rekordu 14-ročných dievčat.

 Atletické (životné) vzory: 
Renáta Vargová Medgyesová, Ivana Spanovic 
Vuleta, Marina Romanchuk Bekh

 Aký máš cieľ nA mSJ v cAli: 
V prvom rade si skočiť osobný rekord a budem sa 
snažiť dostať sa do finále.

 Aký Je tvoJ životný cieľ: 
Získať cennú medailu z ME, MS a OH.

 RADA pRE TVOJICh NASLEDOVNÍKOV: 
Ak sa vám to nepodarí na prvýkrát, podarí sa vám 
to na desiaty alebo stý raz. Základným princípom 
všetkých športov je vytrvalosť a myšlienka, že 
vaším najväčším súperom ste vy sami.

 DISCIpLÍNA: 
skok do ďiaľky

 BydliSko: 
Vrakúň

 šKOLA, KTORú 
NAVšTEVUJEš: 
Gymnázium Ladislavu 
Dúbravu v Dunajskej 
Strede

 VÝKONNOSTNÝ RAST:
• 2019: 583 cm
• 2020: 606 cm
• 2021: zranená
• 2022: 615 cm

 oddielová príSlušnoSť: 
Megy Sport Dunajská Streda

 pRVÝ TRéNER: Renáta Vargová Medgyesová
 Aktuálny tréner: Renáta Vargová 

Medgyesová
 Čo/ kto/ ťA k Atletike priviedlo, 

AKO DLhO SA ATLETIKE VENUJEš: 
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Andrea švecová
 Aktuálny tréner: Jozef Švec
 Čo/ kto/ ťA k Atletike priviedlo, 

AKO DLhO SA ATLETIKE VENUJEš: Už od 
detstva som bola vedená k športu, začínala 
som s tenisom, neskôr s hádzanou. K atletike 
ma priviedla pred takmer desiatimi rokmi moja 
staršia sestra, ktorá sa jej v tom čase venovala.

 TVOJ DOTERAJšÍ NAJ úSpECh: 
10. miesto na EYOFe na 400 m (2019)

 Atletické (životné) vzory: Nemám.
 Aký máš cieľ nA mSJ v cAli: Zdolať hranicu 

60-tich sekúnd, obsadiť čo najlepšiu pozíciu.
 Aký Je tvoJ životný cieľ: 

Neustále sa zlepšovať a napredovať.
 RADA pRE TVOJICh NASLEDOVNÍKOV: 

Všetko je len v hlave.

 DISCIpLÍNA: 
400 m prekážok

 BydliSko: 
Partizánske

 šKOLA, KTORú 
NAVšTEVUJEš: 
8-ročné Gymnázium 
Partizánske (ukončený 
maturitný ročník)

 VÝKONNOSTNÝ RAST:
• 2019: 64,81
• 2020: 61,78
• 2021: 60,55
• 2022: 60,53

 oddielová príSlušnoSť: ŠK ŠOG Nitra
 pRVÝ TRéNER: Vladimír Ištván, Jozef Švec




