
MAJSTROVSTVÁ 
EURÓPY 
V ATLETIKE 
DO 18 ROKOV
Jeruzalem (Izrael), 
4. – 7. júl 2022

SLOVENSKÝ TÍM
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Michal Bačík
100 m – 10.84 s, diaľka – 721 m

 OddielOvá príslušnOsť: AO Žilina
 prvý tréner: Jozef Rzeszoto
 Aktuálny tréner: Roman Coma
 ČO/ktO ťA k Atletike priviedlO, AkO 

dlhO sA Atletike venuješ: Rodičia, 7 rokov.
 tvOj dOterAjší nAj úspech: 

diaľka – 721 m, 100 m – 10,84 s
 Atletické (živOtné) vzOry: –
 Aký Máš cieľ nA uvedenOM pOdujAtí: 

Umiestniť sa čo najlepšie.
 Aký je tvOj živOtný cieľ: Dosiahnúť vo 

svojom živote maximum.
 rAdA pre tvOjich nAsledOvníkOv: Nikdy 

sa nepovažuj za niečo menej ako v skutočnosti si.

 BydliskO: Lodno, 
Kysucký Lieskovec

 ŠKOLA, KTORú 
nAvštevuješ:
Gymnázium Hlinská

 disciplínA:
Skok do diaľky

 VÝKONNOSTNÝ 
rAst: 

2019: starší žiaci 60 m – 07.65 s; starší žiaci 
100 m – 12.31 s; diaľka – 602 m
2020: starší žiaci 60 m – 07.35 s; starší žiaci 
100 m – 11.84 s; diaľka – 589 m
2021: dorastenci 60 m – 07.48 s; dorastenci 
100 m – 11.28 s; diaľka – 677 m
2022: dorastenci 60 m – 07.11 s; dorastenci 
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jakub Bátovský
 prvý tréner: Juraj Benčík/Miloš Bátovský
 Aktuálny tréner: Miloš Bátovský
 ČO/ktO ťA k Atletike priviedlO, AkO 

dlhO sA Atletike venuješ: Môj otec, 4 roky.
 tvOj dOterAjší nAj úspech: 

Slovenský rekord na 3 000 m starších žiakov 
a účasť na MEJ 2021.

 Atletické (živOtné) vzOry: Matej Tóth, 
Robert Korzeniowski, rodičia

 Aký Máš cieľ nA uvedenOM pOdujAtí: 
TOP 10

 Aký je tvOj živOtný cieľ: Snívam o medaile 
na MS a OH.

 rAdA pre tvOjich nAsledOvníkOv: 
Netreba sa vzdávať pri malom neúspechu, ale 
treba naďalej pokračovať v tréningu.

 BydliskO: 
Banská Bystrica

 ŠKOLA, KTORú 
nAvštevuješ:
Gymnázium 
J. G. Tajovského

 disciplínA:
chôdza 10 000 m

 VÝKONNOSTNÝ 
rAst: 3 km  5 km  10 km
2019:  13:59  24:43
2020:  12:35  22:46
2021:  22:23  45:41
2022:  21:55  45:01

 OddielOvá príslušnOsť: 
ŠK BCF Dukla Banská Bystrica
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tereza Beňová
priviedla chuť športovať. Venujem sa jej 4 roky.

 tvOj dOterAjší nAj úspech: 
kvalifikovanie sa na ME U18 Jerusalem 2022, 
EYOF 2022 Banská Bystrica, 5x majsterka SR, 
M-SR v atletike žiačok 2021 – 60 m, 300 m, 150 m
M-SR v atletike dorasteniek 2022 – 100 m, 200 m

 Atletické (živOtné) vzOry: 
Elaine Thompson-Herah

 Aký Máš cieľ nA uvedenOM pOdujAtí: 
Osobný rekord a čo najlepšie umiestnenie.

 Aký je tvOj živOtný cieľ: 
Byť cieľavedomým a slušným človekom.

 rAdA pre tvOjich nAsledOvníkOv: 
Každý má v sebe talent, ktorý treba nájsť 
a rozvíjať ho. A to nie len v športe.

 BydliskO:  
Veľké Leváre

 ŠKOLA, KTORú 
nAvštevuješ:
ZŠ Dr. Jozefa Dérera

 disciplínA:
100 m, 200 m

 VÝKONNOSTNÝ 
rAst: 

2021: 100 m: 12,46; 200 m: 25,67
2022: 100 m: 11,91; 200 m: 24,64

 OddielOvá príslušnOsť: AC Malacky
 prvý tréner: Jakub Valachovič
 Aktuálny tréner: PaedDr. Petr Filip
 ČO/ktO ťA k Atletike priviedlO, AkO 

dlhO sA Atletike venuješ: K atletike ma 

peter dávid
venujem 3 roky. K atletike ma priviedli moji 
rodičia, ktorí ma v tom už od začiatku podporujú.

 tvOj dOterAjší nAj úspech: 
Slovenské rekordy aj v hale aj vonku.

 Atletické (živOtné) vzOry: 
Grant Holloway, Sasha Zhoya a samozrejme 
môj tréner

 Aký Máš cieľ nA uvedenOM pOdujAtí: 
Dať do toho všetko, umiestniť sa na najlepšej 
priečke, na akej bude možné a podať čo najlepší 
výkon.

 Aký je tvOj živOtný cieľ: Robiť to, čo 
ma baví a stále sa posúvať. Hlavné je pre mňa 
aj úspešne vyštudovať a dostať sa na dobrú 
vysokú školu.

 rAdA pre tvOjich nAsledOvníkOv: 
Počúvať svojho trénera.

 BydliskO: 
Ivanka pri Nitre

 ŠKOLA, KTORú 
nAvštevuješ:
Spojená škola 
Slančíkovej 2, Nitra

 disciplínA:
110 m prekážky

 VÝKONNOSTNÝ 
rAst: 
2021:  100 m prek. – 13,86
2022:  60 m prek. – 7,87; 110 m prek. – 13,98 

 OddielOvá príslušnOsť: ŠK ŠOG Nitra
 prvý tréner: Jaroslav Broďáni, Martin Illéš
 Aktuálny tréner: Jaroslav Broďáni
 ČO/ktO ťA k Atletike priviedlO, AkO 

dlhO sA Atletike venuješ: Atletike sa 
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Adam ilgo
päť rokov.

 tvOj dOterAjší nAj úspech: 
Mojim doterajším najlepším úspechom je 
splnenie limitu na 110 m prekážok na tohtoročné 
ME U18 v Jeruzaleme.

 Atletické (živOtné) vzOry: Grant Holloway, 
Aries Merritt, Kevin Mayer, moji rodičia a môj 
tréner Andrej Bician

 Aký Máš cieľ nA uvedenOM pOdujAtí: 
Mojim cieľom je spraviť si čo najlepší osobný 
rekord a čo najviac sa priblížiť k prekonaniu 
14- sekundovej hranice.

 Aký je tvOj živOtný cieľ: Chcem byť 
neustále najlepšou verziou seba samého, 
zlepšovať sa a posúvať svoje limity. S atletikou 
to chcem dosiahnuť najďalej ako to len pôjde. 
Môj najvyšší cieľ a sen je zúčastnenie sa na 
Olympijských hrách.

 rAdA pre tvOjich nAsledOvníkOv: 
Nevzdávajte sa, aj keď je to ťažké. Kľúčom 
k úspechu je vytrvať.

 BydliskO: 
Bratislava

 ŠKOLA, KTORú 
nAvštevuješ:
Stredná športová 
škola, Ostredková 10

 disciplínA:
110 m prekážok 
(91,4 cm)

 výkOnnOstný rAst: 
2019: 100 m prekážok (83,8 cm) – 14.09 s
2020: 100 m prekážok (83,8 cm) – 13.46 s 
2021: 110 m prekážok (91,4 cm) – 14.51 s
2022: 110 m prekážok (91,4 cm) – 14.37 s 
(14.26 s +2.2w)

 OddielOvá príslušnOsť: Atletika Bratislava
 prvý tréner: Mgr. Jozef Pelikán
 Aktuálny tréner: Mgr. Andrej Bician
 ČO/ktO ťA k Atletike priviedlO, AkO 

dlhO sA Atletike venuješ: K atletike ma 
priviedli moji rodičia, ktorí radi behajú, keď 
ma prihlásili na športovú školu. Atletiku robím 

Filip krestianko
 prvý tréner: Juraj Benčík
 Aktuálny tréner: Miloš Bátovský
 ČO/ktO ťA k Atletike priviedlO, 

AkO dlhO sA Atletike venuješ: Rodičia 
a súrodenci, 8 rokov.

 tvOj dOterAjší nAj úspech: 
Majster SR juniorov 2022 – hala

 Atletické (živOtné) vzOry: 
Matej Tóth, rodičia

 Aký Máš cieľ nA uvedenOM pOdujAtí: 
TOP 15

 Aký je tvOj živOtný cieľ: Dobré 
umiestnenie na Olympiáde.

 rAdA pre tvOjich nAsledOvníkOv: Treba 
byť usilovný v tréningu a vytrvalý.

 BydliskO: Tajov
 ŠKOLA, KTORú 

nAvštevuješ:
Gymnázium 
J. G. Tajovského

 disciplínA:
chôdza 10 000 m

 VÝKONNOSTNÝ 
rAst: 

  3 km  5 km  10 km
2019:  15:47   25:51
2020:  14:14   26:32
2021:  23:16  47:46
2022:  22:22   45:57

 OddielOvá príslušnOsť: 
ŠK BCF Dukla Banská Bystrica
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terézia kurucová
 ČO/ktO ťA k Atletike priviedlO, AkO 

dlhO sA Atletike venuješ: K atletike 
ma priviedol môj brat, ktorý tiež navštevoval 
športovú školu. Atletike sa venujem sedem rokov.

 tvOj dOterAjší nAj úspech: 
15. miesto na Majstrovstvách sveta juniorov 
v Keni, Nairobi 2021.

 Atletické (živOtné) vzOry: Matej Tóth
 Aký Máš cieľ nA uvedenOM pOdujAtí: 

Celú prípravu sme s trénerom zamerali na 
úspešné vystúpenie na tomto šampionáte. Dala 
som do toho všetko, tak dúfam, že to bude 
kvalitný výsledok.

 Aký je tvOj živOtný cieľ: Dostať sa na 
Olympijské hry.

 rAdA pre tvOjich nAsledOvníkOv: 
Poctivý prístup a cieľavedomosť vždy prinesú 
výsledky.

 BydliskO: 
Sverepec

 ŠKOLA, KTORú 
nAvštevuješ:
Stredná Športová 
škola Nitra

 disciplínA:
atletika, chôdza

 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 – 23:51; 10 km – 48:55

 OddielOvá príslušnOsť: ŠK ŠOG NITRA
 prvý tréner: Peter Škorvánek, 

Tomáš Kukučka, Katarína Zboranová
 Aktuálny tréner: Peter Mečiar

nina poštová
 ČO/ktO ťA k Atletike priviedlO, AkO 

dlhO sA Atletike venuješ: Atletike sa 
venujem štyri roky. K chôdzi ma priviedol 
chodecký tréner Juraj Benčík.

 tvOj dOterAjší nAj úspech: 
Tretie miesto na halových majstrovstvách 
Slovenska v roku 2019. V roku 2022 splnený limit 
na majstrovstvá Európy do 18 rokov.

 Atletické (živOtné) vzOry: Matej Tóth
 Aký Máš cieľ nA uvedenOM pOdujAtí: 

Mojim cieľom na majstrovstvách Európy je získať 
čo najviac skúseností a pokúsiť sa o zlepšenie 
osobného rekordu.

 Aký je tvOj živOtný cieľ: Mojim životným 
cieľom je účasť na olympiáde a majstrovstvách 
sveta.

 rAdA pre tvOjich nAsledOvníkOv: 
Ked´bude človek zdravý, dokáže si splniť svoje sny.

 BydliskO: Brezno
 ŠKOLA, KTORú 

nAvštevuješ:
Stredná športová 
škola Banská Bystrica

 disciplínA:
chôdza 5 000 m

 VÝKONNOSTNÝ 
rAst: 

2019: 30:17
2020: –
2021: 28:29
2022: 25:32

 OddielOvá príslušnOsť: 
ŠK BCF Dukla Banská Bystrica

 prvý tréner: Juraj Benčík
 Aktuálny tréner: Roman Benčík, 

Ľuboš Machník
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rebecca slezáková
dlhO sA Atletike venuješ: K atletike ma 
priviedla kamarátka v roku 2017 a odvtedy sa 
jej venujem.

 tvOj dOterAjší nAj úspech: 
Môj najväčší úspech je kvalifikovanie sa na 
ME U18 Jeruzalem, MS U20 Cali, ale teším sa 
z každého dosiahnutého úspechu.

 Atletické (živOtné) vzOry: Femke Bol
 Aký Máš cieľ nA uvedenOM pOdujAtí: 

Zlepšiť svoj osobný rekord a dostať sa aspoň 
do semifinále.

 Aký je tvOj živOtný cieľ: Vybojovať si účasť 
na olympijských hrách.

 rAdA pre tvOjich nAsledOvníkOv: 
Nakoľko nemám toľko skúseností, odporučila by 
som počúvať rady svojho trénera. Hlavne robiť 
atletiku s radosťou.

 BydliskO: Malacky
 ŠKOLA, KTORú 

nAvštevuješ:
Gymnázium 
sv. Františka Assiského 
v Malackách 
(2. ročník)

 disciplínA:
100 m H, 400 m H

 výkOnnOstný rAst: 
2020: 400 m H – 64,74
2021: 100 m H – 14,51; 400 m H – 63,31
2022: 100 m H – 13,60; 400 m H – 61,35

 OddielOvá príslušnOsť: AC Malacky
 prvý tréner: PhDr. Petr Filip
 Aktuálny tréner: PhDr. Petr Filip
 ČO/ktO ťA k Atletike priviedlO, AkO 

Samuel Šima
dlhO sA Atletike venuješ: Atletike sa 
venujem od piateho ročníka základnej školy, 
kde ma k atletike priviedli môj bývalý tréner 
Mgr. Andrej Pečeňuk a môj bývalý triedny učiteľ 
Mgr. Zoran Kollárovič nástupom do športovej 
triedy na ZŠ Komenského.

 tvOj dOterAjší nAj úspech: 
Splnenie limitu na ME U18 Jeruzalem.

 Atletické (živOtné) vzOry: 
Matthew Denny, Daniel Stahl, Tomáš Stanek

 Aký Máš cieľ nA uvedenOM pOdujAtí: 
Finálnu časť prípravy mi skomplikovali choroby, 
čiže sa mi trošku rozmazali ciele, ale tak v každom 
prípade sa chcem pokúsiť o postup do dvanástky.

 Aký je tvOj živOtný cieľ: Môj životný 
cieľ je vyštudovať vysokú školu a dostať sa na 
olympiádu.

 rAdA pre tvOjich nAsledOvníkOv: 
Vytrvať.

 BydliskO: 
Bardejov 

 ŠKOLA, KTORú 
nAvštevuješ:
Stredná športová 
škola Košice 

 disciplínA:
Hod diskom

 VÝKONNOSTNÝ 
rAst: 
2019: 47.95; 1 kg disk
2020: 50.36; 1 kg disk
2021: 49.54; 1,5 kg disk
2022: 54.04; 1,5 kg disk

 OddielOvá príslušnOsť: 
AK Slávia TU Košice

 prvý tréner: Mgr. Andrej Pečeňuk
 Aktuálny tréner: Michal Rusnák
 ČO/ktO ťA k Atletike priviedlO, AkO 
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Anna šimková
 Aktuálny tréner: MUDr. Ján Sedlák 
 ČO/ktO ťA k Atletike priviedlO, AkO 

dlhO sA Atletike venuješ: 
Mamka a zhruba 7 rokov.

 tvOj dOterAjší nAj úspech: 
2x prvé miesto na pretekoch EKAG.

 Atletické (živOtné) vzOry: Ivana Vuleta, 
Armand Duplantis, Lewis Hamilton, Adele, 
sestry Velďákové

 Aký Máš cieľ nA uvedenOM pOdujAtí: 
Môj sen/cieľ je sa dostať do finále a urobiť si 
osobný rekord.

 Aký je tvOj živOtný cieľ: 
Robiť to, čo ma baví.

 rAdA pre tvOjich nAsledOvníkOv: 
Nebáť sa, veriť si, ale všetko s pokorou.

 BydliskO: Košice 
 ŠKOLA, KTORú 

nAvštevuješ:
Gymnázium Poštová, 
Košice

 disciplínA:
skok o žrdi

 VÝKONNOSTNÝ 
rAst: 

2019: 300 cm
2020: 330 cm 
2021: 350 cm  
2022: 382 cm

 OddielOvá príslušnOsť: 
AO Akademik TU Košice

 prvý tréner: MUDr. Ján Sedlák

Michaela ufnárová
Róbert Kresťanko, Andrej Benda

 ČO/ktO ťA k Atletike priviedlO, AkO 
dlhO sA Atletike venuješ: Odmalička som 
vyhrávala školské súťaže v behu a skoku do diaľky 
aj bez žiadneho atletického tréningu, tak som sa 
to v 13tich rokoch rozhodla vyskúšať.

 tvOj dOterAjší nAj úspech: 
Limit na ME U18

 Atletické (živOtné) vzOry: Allyson Felix
 Aký Máš cieľ nA uvedenOM pOdujAtí: 

Aspoň si dať osobný rekord alebo splniť ZPM A.
 Aký je tvOj živOtný cieľ: Dostať sa na 

Olympíjske hry.
 rAdA pre tvOjich nAsledOvníkOv: 

Nevzdávať sa aj napriek neúspechom, vytrvať 
a veriť si.

 BydliskO: 
Bratislava 

 ŠKOLA, KTORú 
nAvštevuješ:
Gymnázium Bilíkova, 
Bratislava

 disciplínA:
100 m

 VÝKONNOSTNÝ 
rAst: 
2020: 12,92
2021: 12,58
2022: 12,19

 OddielOvá príslušnOsť: 
Naša Atletika Bratislava

 prvý tréner: Veronika Jungová
 Aktuálny tréner: Naďa Bendová, 
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Martin varhaník
 ČO/ktO ťA k Atletike priviedlO, AkO 

dlhO sA Atletike venuješ: Rodičia, 7 rokov.
 tvOj dOterAjší nAj úspech: 

6x víťaz EKAG
 Atletické (živOtné) vzOry: 

Wayde van Niekerk
 Aký Máš cieľ nA uvedenOM pOdujAtí: 

Postup do semifinále.
 Aký je tvOj živOtný cieľ: Naďalej 

dosahovať úspechy v atletike a vyštudovať 
kvalitnú vysokú školu.

 rAdA pre tvOjich nAsledOvníkOv: 
Nikdy sa nevzdať a ísť si za svojim cieľom.

 BydliskO: Trenčín
 ŠKOLA, KTORú 

nAvštevuješ:
SOŠ technická 
Dubnica nad Váhom

 disciplínA:
100 m, 200 m

 VÝKONNOSTNÝ 
rAst: 

2021: 100m – 11,41; 200m – 23,05
2022: 100m – 10,91; 200m – 22,19

 OddielOvá príslušnOsť: Slávia Trenčín o.z.
 prvý tréner: Eva Hanuliaková
 Aktuálny tréner: Jozef Niko

rebeka žibritová
 Aktuálny tréner: Juraj Szák
 ČO/ktO ťA k Atletike priviedlO, AkO 

dlhO sA Atletike venuješ: 
Atletiku som začala pred siedmimi rokmi na 
základe odporúčania učiteľa telesnej výchovy.

 tvOj dOterAjší nAj úspech: 
3. miesto na medzištátnom stretnutí U16 v roku 
2019 v Slovinsku na 300 m prekážok, 10-násobná 
majsterka Slovenska

 Atletické (živOtné) vzOry: 
Sydney Mclaughlin

 Aký Máš cieľ nA uvedenOM pOdujAtí: 
Postúpiť aspoň do semifinále a zlepšiť si 
osobný rekord.

 Aký je tvOj živOtný cieľ: Zlepšovať osobné 
rekordy a kvalifikovať sa na MS v budúcnosti. 

 rAdA pre tvOjich nAsledOvníkOv: –

 BydliskO: 
Kolárovo

 ŠKOLA, KTORú 
nAvštevuješ:
Gymnázium Hansa 
Selyeho, Komárno

 disciplínA:
400 m prekážky

 VÝKONNOSTNÝ 
rAst: 
2019: 65,47
2020: 66,44
2021: 61,87
2022: 62,80 

 OddielOvá príslušnOsť: 
Atletický klub Nové Zámky

 prvý tréner: Juraj Szák




